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Úvod
Většinovou část agendy insolvenčních soudů tvoří v dnešní době oddlužení fyzických
osob.1 Není potom výjimkou, že se o oddlužení pokoušejí i dlužníci, kteří jsou manželi
a chtějí řešit celkovou zadluženost rodiny. Insolvenční zákon ve své současné podobě
ovšem institut společného oddlužení manželů nezná a společné oddlužení manželů je při
absenci procesní úpravy pouze v rukách soudců. Celý institut oddlužení manželů je tak
výtvorem insolvenčních soudů, a to především Vrchního soudu v Praze. Bohužel
některá rozhodnutí Vrchního soudu v Praze jsou minimálně diskutabilní, některé názory
a přístupy se v čase mění a vyvíjejí a některým tématům se odvolací soudy (záměrně)
vyhýbají. To vše má negativní dopad na právní jistotu dlužníků, kteří jsou vydáni
napospas nepředvídatelnému justičnímu systému.
Problém ovšem vzniká i v případě, kdy do oddlužení vstupuje pouze jeden
z manželů. V tomto případě je otázkou, zda dlužník do oddlužení automaticky „vtahuje“
i svého manžela, či nikoli, zda poté tento manžel musí poskytovat pro oddlužení svůj
příjem a majetek a zda může být na konci řízení osvobozen od placení pohledávek, tedy
zda i tento manžel může být oddlužen, přestože sám nepodal ani insolvenční návrh, ani
návrh na povolení oddlužení.
Vzniká také otázka, jak vůbec přihlašovat pohledávky za manželi a jak
přihlášené pohledávky přezkoumat. V praxi se dále vyskytují problémy i v průběhu
společného oddlužení manželů a není zcela jasné, jaký vliv na probíhající oddlužení
manželů bude mít například jejich rozvod či smrt jednoho z nich.
Na téma oddlužení bylo již napsáno mnoho prací, knih i článků, mnoho z nich se
však vůbec nezabývá situací, kdy do oddlužení vstupuje společné jmění manželů.
V lepším případě identifikují problémy dosavadní úpravy, ale již nenabízí řešení. V této
práci proto vycházíme především ze samotných zákonů a z judikatury. Naším cílem je
zejména popsat institut oddlužení v případě, kdy do něj zasahuje společné jmění
1

V roce 2012 činil podíl insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení 77 % ze
všech návrhů – viz Česká republika. Vládní návrh zákona, 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. In: Sněmovní tisk č. 929/0.
2013, s. 222. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0.
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manželů. Zaměříme se tedy jak na situaci, kdy oddlužením prochází pouze jeden
z manželů, tak i na situaci, kdy se o oddlužení ucházejí oba manželé. Cílem této práce
ovšem není jakési dogmatické řešení, což při absenci podrobnější právní úpravy snad
ani není možné, ale chtěli bychom, aby tato práce byla prvním komplexnějším
příspěvkem k tématu oddlužení v režimu společného jmění manželů, na který budou
moci další autoři navázat a případně s ním polemizovat.
V této práci se budeme tedy primárně zabývat vlivem společného jmění manželů
na oddlužení. Z toho důvodu samotný institut oddlužení nepopisujeme příliš podrobně
a stejně tak se nezabýváme problematikou společného jmění manželů, tedy například
jeho rozsahu či vypořádání, neboť to samotné by vydalo na další rigorózní práci.
Vzhledem k tomu, že v době psaní této práce začala býti Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu České republiky projednávána revizní novela insolvenčního
zákona, která se našeho tématu úzce dotýká a mnoho ze současných problémů řeší, když
například výslovně zakotvuje institut společného oddlužení manželů, zmiňujeme
navrhovanou úpravu v této práci i přesto, že se ještě nejedná o platné právo.
Celá práce je systematicky rozdělena do čtrnácti kapitol, z nichž první z nich se
zabývá historií oddlužení v širším slova smyslu, stručně popisuje počátky problému
dluhu a jeho odpuštění a snaží se poukázat na to, že počátky institutu oddlužení jsou
staré jako lidstvo samo a dluhové krize trápily již naše dávné předky. Současně se také
zabývá vývojem institutu oddlužení v našem právním řádu.
Druhá kapitola vymezuje základní pojmy, o kterých bude v této práci dále
pojednáváno, jedná se jednak o oddlužení dle insolvenčního zákona a poté samozřejmě
o společné jmění manželů.
V další kapitole se zaměříme na jeden z nejasných bodů oddlužení, a to na jeho
osobní působnost, když oddlužení se dle insolvenčního zákona vztahuje na dlužníka,
který není podnikatelem a právě výklad sousloví „dlužník, který není podnikatelem“
není zcela jasný a v teorii i praxi není jednotný. Problémem tohoto výkladu se
zabýváme poměrně zevrubně i přesto, že není pro naše téma vyloženě klíčový, nicméně
je zajímavé sledovat judikatorní výklad, který se v posledním roce dopracoval až
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k závěru, který si s textem zákona vysloveně protiřečí, když v současné době je v praxi
možné i oddlužení podnikatele.
V kapitole čtvrté popisujeme průběh insolvenčního řízení až do rozhodnutí
o insolvenčním návrhu. Uvádíme tedy zejména, kdy a čím je zahájeno insolvenční
řízení a poprvé také do oddlužení vstoupí manželé a jejich společné jmění, když se
pokusíme osvětlit, jak by měly být projednávány jejich návrhy, domáhají-li se oddlužení
společně a jaké účinky má zahájení insolvenčního řízení ve věci pouze jednoho
z manželů na manžela, který nepodal ani insolvenční návrh, ani návrh na povolení
oddlužení. Popíšeme také obsah a náležitosti insolvenčního návrhu.
Dále navážeme kapitolou, ve které uvedeme možné způsoby rozhodnutí
o insolvenčním návrhu, a to jak rozhodnutí meritorní, tak rozhodnutí procesní povahy.
Další kapitola pak popisuje jednotlivé druhy rozhodnutí o návrhu na povolení
oddlužení.
V sedmé kapitole se věnujeme problému, zda lze, v případě kdy byl zjištěn
úpadek obou manželů, řešit úpadek každého z nich odlišně, či zda případné prohlášení
konkursu na majetek jednoho z nich automaticky znamená i konec nadějí na oddlužení
druhého manžela. Dále se zabýváme problémem spojování insolvenčních řízení
manželů ke společnému projednání, a to konkrétně dokdy lze insolvenční řízení
manželů spojit ke společnému projednání a zda existuje hranice, po jejímž překročení je
spojení řízení vyloučené.
Osmou kapitolu věnujeme přihlašování a přezkumu pohledávek věřitelů za
dlužníky, kteří jsou manželi, jejichž úpadek je řešen ve společném řízení, když zejména
není jasné, za kterým z manželů mají věřitelé své pohledávky přihlašovat, spadá-li
závazek do společného jmění manželů a věřitel je ve smluvním vztahu pouze s jedním
z manželů. Zcela jasné není ani to, jak mají být přezkoumávány pohledávky, kdy jsou
manželé zavázáni solidárně či subsidiárně a také to, zda jeden z manželů může popírat
závazky druhého, či zda věřitel jednoho manžela může popřít pohledávku věřitele
manžela druhého.
Kapitola devátá se již věnuje jednotlivým způsobům oddlužení, a to zejména ve
společném řízení manželů, kdy není jasné, jaké závazky se mohou uspokojovat z jakého
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majetku či příjmů kterého dlužníka. Popisuje také postavení zajištěného věřitele
v oddlužení. Na to navazují další dvě kapitoly, které pojednávají o přijetí konkrétního
způsobu oddlužení a o rozhodnutí o schválení či neschválení oddlužení.
Jedenáctá kapitola se věnuje povinnostem, které mají dlužníci v průběhu
oddlužení a také případnému porušení těchto povinností.
Předposlední kapitola je zaměřena na společné oddlužení manželů a na některé
specifické situace, které mohou v průběhu oddlužení nastat a společné oddlužení
ovlivňují.
Poslední kapitola pak pojednává o samotném cíli dlužníků, kteří se oddlužení
domáhají, tedy splnění oddlužení a především osvobození dlužníků od placení
pohledávek.
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1. Vývoj a historie oddlužení
Stejně jako historie samotného dluhu, i dějiny jeho odpouštění sahají hluboko do
minulosti. Problémem vysokého zadlužení společnosti se zabývali již sumerští a později
babylonští vládci. Kolem roku 2400 př. n. l. byly v oblasti Mezopotámie obvyklé jak
obchodní, tak spotřebitelské úročené půjčky. Bohatí obchodníci půjčovali peníze
rolníkům a v případě, že tito nebyli schopni svůj dluh splatit, věřitelé začali zabavovat
jejich majetek. Nejdříve movitý, pak nemovitý majetek a nakonec i členy rodiny.
V extrémním případě se majetkem věřitele mohl stát i sám dlužník. Ze zabavených osob
se stali nevolníci, kteří museli doživotně sloužit v domácnosti věřitele. Společnosti
v důsledku takového zadlužení hrozil kolaps. Dlužníci se stávali dlužními nevolníky,
rodiny se rozpadaly a zemědělci ze strachu prchali. Vládci, kteří čelili hrozbě
společenského rozkladu, proto pravidelně vyhlašovali všeobecnou dluhovou amnestii.
Všechny spotřebitelské závazky (netýkalo se to závazků obchodní povahy) byly
smazány, zemědělci dostali zpět své pozemky a dlužní nevolníci se mohli vrátit ke
svým rodinám.2
Stejné důkazy o dluhových krizích máme z Egypta, ze začátku doby železné.
Řecké prameny například dokládají, že faraon Bakenrenef vydal dekret rušící dlužní
otroctví, protože se obával, že by jeho vojáci mohli být uvězněni kvůli nesplacené
půjčce. Za vlády Ptolemaiovců už bylo pravidelné rušení dluhů institucionalizováno.
Například Rosetská deska, která byla klíčová k rozluštění egyptských hieroglyfů, byla
vztyčena jako oznámení amnestie pro dlužníky, udělené Ptolemaiem V. v roce 196
př. n. l.3
Do podobných krizí se zřejmě dostávala i hebrejská království v čase proroků,
kdy se chudí lidé stávali dlužníky svých bohatých sousedů, ztráceli nárok na svá pole,
odcházeli sloužit do domácností svých věřitelů, nebo byli prodáni jako otroci do cizích
zemí. Tuto situaci dobře dokumentuje kniha Nehemjášova, kde je psáno: „Museli jsme
si vypůjčit na svá pole a vinice peníze na daň pro krále. A přece jsme se svými bratry
jedno tělo, naše děti jsou jako jejich děti. Jenže my musíme své syny a dcery prodávat
2
3

Viz GRAEBER, David. Dluh: prvních 5000 let. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, s. 50-51.
Tamtéž, s. 171.
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do otroctví, některé z našich dcer se již otrokyněmi staly a nemůžeme proti tomu nic
udělat. Naše pole a vinice patří jiným.“ 4 I v tomto případě došlo k vydání zákonů
o odpuštění dluhů, které se pak zachovaly v Exodu, Deuteronomiu a Leviticu.
Nejznámější z těchto zákonů je zákon Jubilea,5 který garantoval, že v roce Sabatu, tedy
po každých sedmi letech, dojde k automatickému zrušení všech dluhů a všichni Ti, kteří
padli do otroctví pro dluhy, budou propuštěni. 6 Každý 49. rok byl Svatým rokem,
věřiteli zabavená půda se vracela původním majitelům a Ti členové rodiny, kteří byli
prodáni do otroctví, byli propuštěni.7
O odpuštění dluhů ve skutečnosti mluví také křesťané, když odříkávají Otčenáš
a prosí boha, „odpusť nám naše hříchy, neboť i mi odpouštíme každému, kdo se
proviňuje proti nám“.8 Na jiném místě bible se ještě hovoří o odpuštění viny, namísto
hříchu.9 V řeckém originálu je ale namísto slov hřích či vina použito slovo dluh, řecky
„ofeléma“, tedy „to co se dluží“, myšleno finanční dluhy, a teprve v rozšířeném
významu hřích. Stejně tak v aramejštině bylo užito slova „hoivín“, což v překladu
znamená také dluh i hřích.10
Souvislost mezi dluhem a hříchem je zřejmá z etymologie běžných slov pro dluh
v evropských jazycích, kdy mnoho z nich je synonymem pro selhání, hřích nebo vinu.
A jako o zločincích říkáme, že mají dluh vůči společnosti, jakoby každý dlužník byl tak
trochu zločincem. 11
Dluhové krize doléhaly i na řecká města kolem roku 600 př. n. l., v době, kdy se
začínaly formovat první komerční trhy. Chudí farmáři se v těžkých časech zadlužili
a nakonec se z nich stali pachtýři vlastního majetku, mnohdy byli i prodáni do otroctví.
4

5

6
7

8

9

10
11

Nehemjáš, 5: 3-7 in Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických
knih) : český ekumenický překlad. 11. vyd. Praha: Česká biblická společnost.
Deuteronomium, 15: 1-2 in Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně
deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. 11. vyd. Praha: Česká biblická společnost.
Viz GRAEBER, David. Dluh: prvních 5000 let. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, s. 63 - 64.
Leviticus, 25:9 in Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických
knih) : český ekumenický překlad. 11. vyd. Praha: Česká biblická společnost.
Lukáš, 11: 4 in Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických
knih) : český ekumenický překlad. 11. vyd. Praha: Česká biblická společnost.
Matouš, 6:12 in Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických
knih) : český ekumenický překlad. 11. vyd. Praha: Česká biblická společnost.
Viz GRAEBER, David. Dluh: prvních 5000 let. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, s. 320.
Tamtéž, s. 94.
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Tyto dluhové krize opět vedly k neklidu mezi obyvatelstvem, které požadovalo smazání
dluhů, osvobození lidí z dlužního otroctví a navrácení zemědělské půdy původním
vlastníkům. Díky tomu se například v Megaře 12 chopila moci radikální frakce, která
zakázala úročené půjčky, a to se zpětnou platností, a navíc přinutila věřitele, aby vrátili
veškeré, i v minulosti vyplacené, úroky zpět dlužníkům. V ostatních městech se dostali
k moci populističtí tyrané, kteří slíbili, že zruší dluhy zemědělců.13
Stejně i raná historie Říma byla poznamenána bojem mezi věřiteli a dlužníky,
dokud římské elity nepřišly na to, že svobodní sedláci znamenají úspěšnější armádu.
Porážka cizí armády pak přináší válečné zajatce, kteří mohou zaujmout místo dlužních
nevolníků. Proto došlo ke zrušení otroctví pro dluhy a část výdobytků říše byla
směřována do vyplácení sociálních dávek.14
Během několika dalších staletí se zrušení dluhů a vrácení půdy stalo běžným
požadavkem rolnických revolucionářů. Kořeny institutu oddlužení jsou tedy staré jako
lidstvo samo a jeho původ a podstata netkví v sociální solidaritě s dlužníky, jak by se na
první pohled snad mohlo zdát, ale byla to pouze pojistka, která měla zabránit vzpouře
dlužníků proti věřitelům, proti ekonomickému systému a vládnoucím elitám.
Do českého právního řádu byla možnost dlužníka zbavit se břemena starých
dluhů a začít nový ekonomický život, vnesena zákonem o konkursu a vyrovnání, který
obsahoval institut vyrovnání. Tento institut byl ale využíván minimálně, neboť tak, jak
byl koncipován, vedl k tomu, že většina dlužníků nebyla schopna splnit přísné, zákonem
stanovené podmínky a zároveň přesvědčit své věřitele, že tento způsob je pro ně
výhodný nebo alespoň přijatelný. Ani nucené vyrovnání, které bylo možnou součástí
konkursního řízení, nebylo téměř využíváno. I to kladlo na dlužníka vysoké nároky, co
se týče finančního zabezpečení a dlužník byl nucen získat nějakého investora.
Důsledkem této úpravy byla skutečnost, že se vyrovnání uplatňovalo jen v přibližně

12
13
14

Jde o jedno z nejstarobylejších měst v Řecku, které leží asi 35 km západně od Athén.
Viz GRAEBER, David. Dluh: prvních 5000 let. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, s. 149.
Tamtéž, s. 157.
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dvou desítkách případu ročně a nepředstavovalo tak skutečnou alternativu k řízení
konkursnímu.15
Oddlužení dle insolvenčního zákona vychází z kombinace německé a americké
koncepce a reaguje především na rychlý nárůst spotřebitelských úpadků, ke kterým
dochází v důsledku rozvoje splátkových (či obecněji úvěrových) obchodů. Tyto úpadky
představují (při jejich větším počtu) sociální problém, a to jednak proto, že možnosti
uspokojení věřitelů jsou vzhledem k majetkovým poměrům „typického“ dlužníka
spotřebitele velmi omezené a také proto, že dlužníci jsou i po skončení konkursu
nepřiměřeně a hlavně dlouhodobě zatěžováni neuspokojenými pohledávkami.16
Nově vytvořený institut oddlužení tak umožnil dlužníkům eliminovat svou
dluhovou zátěž, vypořádat své závazky (prodejem majetku, či srážkami z příjmů
dlužníka) a především považovat provedené vypořádání za definitivní.17

15

16

17

Viz POHL, Tomáš. Jak dále v konkurzním řízení. Obchodní právo. Prospektrum, spol.s.r.o, 2002, č. 1,
s. 20.
Česká republika. Vládní návrh na vydání zákona o úpadku a způsobech jeho řešení. In: sněmovní tisk
č. 1120/0. 2005, s. 141. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1120&ct1=0.
Viz KAVAN, Petr. Malé zamyšlení a několik výkladových poznámek k institutu oddlužení. Právní
rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, č. 12, s. 434.
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2. Vymezení základních pojmů
2.1. Oddlužení
Oddlužení je vedle konkursu a reorganizace jeden ze způsobů řešení úpadku nebo
hrozícího úpadku dle insolvenčního zákona.

18

Oddlužení představuje společně

s reorganizací uplatnění sanačního principu, kdežto konkurs akcentuje princip
likvidační.
Oddlužení umožňuje dlužníkům zbavit se části svých dluhů, respektive přesněji
být osvobozen od placení neuspokojených pohledávek věřitelů a je určeno jak osobám
fyzickým, tak osobám právnickým, ovšem dle § 389 odst. 1 insolvenčního zákona
pouze nepodnikatelům. 19 Řešení úpadku dlužníka oddlužením je možné pouze na návrh
dlužníka, který tak musí učinit v pevně stanovených lhůtách.
Insolvenční zákon rozeznává dva způsoby provedení oddlužení, a to oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty, nebo oddlužení plněním splátkového kalendáře. 20
V soudní praxi se dále můžeme setkat i s kombinací obou způsobů oddlužení, a to
přesto, že insolvenční zákon takovou variantu výslovně neobsahuje.21
Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník po dobu pěti let povinen
měsíčně splácet svým nezajištěným věřitelům částky ve stejném rozsahu, v jakém z nich
mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní
pohledávky.22 Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění.23
Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dochází k jednorázovému
vyrovnání přihlášených pohledávek, a to z výtěžku prodeje majetkové podstaty
dlužníka. V tomto případě je tedy sanační princip oddlužení upozaděn a postupuje se

18
19

20
21
22
23

Viz ust. § 4 insolvenčního zákona.
Vyloučení podnikatelů z oddlužení však není úplné, neboť v soudní praxi se v současné době připouští
i oddlužení podnikatelů – k tomu blíže viz kapitolola 3.
Viz ust. § 398 odst. 1 insolvenčního zákona.
Např. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11.12.2012, č. j. KSPH 37 INS 11783/2012-B-7.
Viz ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona.
Blíže k postavení zajištěnýchvěřitelů v oddlužení viz kapitola 9.
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obdobně jako v konkursu, 24 s tím zásadním rozdílem, že v oddlužení může dojít
k osvobození od placení neuspokojených pohledávek.
Splní-li dlužníci veškeré povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, mohou
být osvobozeni od placení zbytku pohledávek, které se v průběhu trvání oddlužení
nepodařilo uspokojit. Dlužníci budou taktéž osvobozeni od placení pohledávek, ke
kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a od pohledávek, které věřitelé do
insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak učinit měli.25 Neuspokojené pohledávky věřitelů
však nezanikají, nýbrž se stávají naturální obligací.26

2.2. Společné jmění manželů
Společné jmění manželů, jak je již ze samotného pojmu patrné, může dle ust. § 136
odst. 2 občanského zákoníku vzniknout pouze mezi manželi, a majetkové společenství
je tak vázáno na existenci manželství, a to bez ohledu na skutečnost, zda spolu manželé
žijí a manželství plní nějakou funkci, nebo je čistě formálním uspořádáním.27 Nejasná je
odpověď na otázku, kdy společné jmění manželů vzniká. Ačkoli mnozí autoři28 uvádějí,
že společné jmění manželů vzniká se vznikem manželství (tj. v okamžiku uzavření
manželství), objevuje se i názor, že společné jmění manželů nevzniká samotným
uzavřením manželství, ale k jeho vzniku je třeba, aby manželé, nebo jeden z nich,
nabyli v manželství majetek, který není ze společenství vyloučen. 29 Přikláníme se
přitom k závěru, že společné jmění manželů vzniká již se vznikem manželství, nicméně
tato otázka nemá pro naši práci význam.

24
25
26

27

28

29

Viz ust. § 398 odst. 2 insolvenčního zákona.
Srov. ust. § 414 insolvenčního zákona.
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.9.2010, č. j. 29 NSČR 6/2008-B-60 (KSBR
31 INS 156/2008).
Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 27. dubna 1967,
sen. zn. 5 Cz 30/67 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc
104/1967).
Viz např. HOLUB, Milan, Milan POKORNÝ a Jaroslav BIČOVSKÝ. Společné jmění manželů. Praha:
Linde Praha, 2000, s. 39.
Viz DVOŘÁK, Jan a SPÁČIL, Jiří. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 52.
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Společné jmění manželů je projevem snahy zákonodárce posílit majetkovou
jednotu mezi manželi, netvoří ovšem právnickou osobu, ani jiný právní útvar, který by
bylo lze považovat za jednu samostatnou osobu.30
Objekty společného jmění manželů představují aktiva, která nabyli manželé,
nebo jeden z nich za trvání manželství a samozřejmě i pasiva manželů, s tím, že zákon
některá aktiva i pasiva ze společného jmění manželů vylučuje. Dle ust. § 143
občanského zákoníku tak jsou ze společného jmění manželů vyloučena aktiva získaná
dědictvím nebo darem, aktiva nabytá jedním z manželů za majetek náležející do
výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věci, které podle své povahy slouží osobní
potřebě jen jednoho z manželů, a věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku
jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství
a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. Stejně tak
jsou ze společného jmění manželů vyloučeny závazky týkající se majetku, který náleží
výhradně jednomu z manželů, a závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou
majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.
Manželé, případně snoubenci, ale mohou společné jmění rozšířit nebo zúžit,
anebo vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství, v souladu s
ustanovením § 143a občanského zákoníku.
Zákon dále v ust. § 144 občanského zákoníku stanoví, že pokud není prokázán
opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří
společné jmění manželů. Jedná se o vyvratitelnou právní doměnku, která připouští
důkaz opaku, který se obykle prokazuje smlouvami, které byly mezi manželi, resp.
snoubenci uzavřeny. Ani opak ale nelze prokázat, jestliže třetí osoba nebyla s obsahem
modifikační smlouvy seznámena. 31
Pro naši práci pak ale bude významná především úprava ust. § 145 občanského
zákoníku, dle kterého majetek, který tvoří společné jmění manželů, užívají a udržují oba
manželé společně. (odst. 1) Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění
30
31

Srov. BAUDYŠ, Petr. Katastr a nemovitosti. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 137.
ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Spoluvlastnictví a společné jmění manželů: § 136 - § 151 občanského
zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k
právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde,
2012, s. 101.
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manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu
obou manželů; jinak je právní úkon neplatný. (odst. 2) Závazky, které tvoří společné
jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně. (odst. 3) Z právních úkonů
týkajících se společného jmění manželů jsou oprávněni a povinni oba manželé společně
a nerozdílně. (odst. 4)
Značné výkladové třenice totiž vyvolává úprava režimu závazků, které tvoří
společné jmění manželů, kde se znatelně odlišuje výklad právní teorie a judikatury. Dle
teorie jsou manželé společnými dlužníky, oba pasivně legitimováni ve sporu o splnění
takových závazků, 32 dle judikatury tomu tak ovšem není a naopak splnění závazku
náležejícího do společného jmění manželů sjednaného jen jedním z manželů nemůže
věřitel v nalézacím řízení vymoci i (jen) po druhém z těchto manželů.33 Význam tohoto
sporu pro naše téma podrobněji vyložíme v kapitole č. 8. o přihlašování a přezkumu
pohledávek.
Jak již bylo v úvodu této podkapitoly řečeno, existence společného jmění
manželů je vázána na trvání manželství. Se zánikem manželství proto zaniká i společné
jmění manželů. 34 Manželství přitom zaniká smrtí, prohlášením manžela za mrtvého,
nebo rozvodem.35
Společné jmění manželů ale může zaniknout i za trvání manželství, a to buď
podle ust. § 268 odst. 1 insolvenčního zákona prohlášením konkursu na majetek
jednoho z manželů a dále též podle ust. § 66 odst. 4 trestního zákoníku soudním
výrokem o propadnutí majetku některého z manželů.
Podle ust. § 149 odst. 2 občanského zákoníku zanikne-li společné jmění
manželů, provede se jeho vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou
32

33

34
35

Viz např. DVOŘÁK Jan a JEHLIČKA Oldřich in Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2009, s. 981-982; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a PSUTKA, Jindřich in ZUKLÍNOVÁ, Michaela.
Spoluvlastnictví a společné jmění manželů: § 136 - § 151 občanského zákoníku : podrobný komentář
k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky
v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde, 2012, s 103.
Viz rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České
republiky ze dne 12.9.2007, sen. zn. 31 Odo 677/2005 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a
stanovisek pod číslem Rc 24/2008).
Viz ust. § 149 odst. 1 občanského zákoníku.
Viz ust. § 22 a násl. zákona o rodině.
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manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů
je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný
majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho
ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů, vzniklé za
trvání manželství, jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Dle odst. 3 citovaného
ustanovení se při vypořádání přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu,
jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu jak se zasloužil o nabytí a udržení
společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k
obstarávání společné domácnosti.
Způsoby vypořádání upravuje ust. § 150 občanského zákoníku. Primárním
postupem při vypořádání společného jmění manželů je dohoda manželů, která jim
umožňuje upravit své majetkové vztahy ryze na základě jejich společné vůle. Pokud
ovšem manželé tuto společnou vůli nenaleznou, může některý z manželů podat návrh na
vypořádání společného jmění manželů soudu. Mohou přitom podat návrh na vypořádání
pouze části společného jmění manželů a soud je tímto rozsahem vázán, když ale platí,
že není vázán navrženým způsobem vypořádání. 36 Nedošlo-li do tří let od zániku
společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou, nebo nebyl-li do tří let od jeho
zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých
věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného
jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá.
O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém
spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o
ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.
Platí přitom, že manželé nemusí pro vypořádání společného jmění manželů
zvolit pouze jediný způsob, ale naopak mohou uvedené způsoby kombinovat.37 O části
se tedy manželé mohou dohodnout, část mohou navrhnout k vypořádání soudem a
zbytek bude vypořádán dle zákonné domněnky.
Nový občanský zákoník upravuje majetkové vztahy mezi manželi velmi
obdobně, a to v ust. § 708 a násl.
36
37

Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.9.2004, sen. zn. 22 Cdo 684/2004.
Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9.9.2003, sen. zn. 22 Cdo 1283/2003.
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V úpravě, co spadá do společného jmění manželů a jaké dluhy se ze společného
majetku hradí, přináší nový občanský zákoník dílčí modifikace (ze společného jmění
manželů je vyloučeno, co jeden z manželů nabyl jako náhradu újmy na svých
přirozených právech, nová jsou pravidla pro úhradu dluhů spojených jen s jedním
z manželů). Pokud se týče správy společného jmění manželů, nová úprava prakticky
kopíruje úpravu dosavadní. 38 Zejména upozorníme na shodu sporného ustanovení
§ 143 odst. 3 občanského zákoníku (závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní
oba manželé společně a nerozdílně) s ust. § 713 odst. 2 nového občanského zákoníku,
které stanoví, že povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi
náleží oběma manželům společně a nerozdílně. Přestože nové ustanovení je širší
a formulačně odlišné, problém rozpornosti výkladu teorie a judikatury zřejmě zůstane
zachován, když pokud jde o závazky, které spadají do společného jmění manželů, je
obsah obou ustanovení totožný. Nakonec i důvodová zpráva k citovanému ustanovení
nového občanského zákoníku sděluje, že ustanovení nic nemění na dosavadním právním
stavu.39

38

39

Viz ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského
zákoníku. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s. 177.
Viz ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd.
Ostrava: Sagit, 2012, s. 313.
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3. Osobní působnost oddlužení
Jak jsme již uvedli výše, insolvenční zákon přiznává aktivní legitimaci k podání návrhu
na povolení oddlužení pouze nepodnikateli, aniž by ovšem sám tento pojem definoval.
Musíme proto vycházet z obchodního zákoníku, konkrétně z jeho ust. § 2, které definuje
pojem podnikatel. Definice podnikatele je vymezena v návaznosti na pojem podnikání,
kterým je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 obchodního zákoníku soustavná činnost prováděná
samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem
dosažení zisku. Podnikatelem je pak dle ust. § 2 odst. 2 obchodního zákoníku vždy
osoba zapsaná v obchodním rejstříku a dále osoby, které podnikají buď na základě
živnostenského oprávnění, nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle
zvláštních předpisů, případně se jedná o osobu, která provozuje zemědělskou výrobu
a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Určitým interpretačním problémem může být, zda lze považovat za podnikatele
osobu, která není zapsána v obchodním rejstříku, pouze na základě toho, že je
oprávněna podnikatelskou činnost provozovat, či zda musí danou činnost skutečně
reálně vykonávat. Z dikce citovaného ustanovení vyplývá, že se jedná spíše o druhou
variantu, když v zákoně je uvedeno „osoba, která podniká“, resp. „osoba, která
provozuje“, z čehož můžeme vyvodit aktivní činnost této osoby a ne pouhou možnost
tak činit na základě příslušného oprávnění. Ke stejnému závěru dospěl i Nejvyšší soud,
který vyslovil názor, že u fyzických osob, které podnikaly na základě živnostenského
oprávnění, není pro zjištění, že jde o podnikatele, určující jejich zápis v živnostenském
rejstříku, neboť z ust. § 2 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku plyne, že za podnikatele
se nepokládá fyzická osoba, která má živnostenské oprávnění, na jehož základě
nepodniká. 40
Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že okruh subjektů, které mají aktivní
legitimaci k podání návrhu na povolení oddlužení je jasný, tedy že se jedná o osoby,
které nejsou podnikateli a podnikatelům je tak způsob řešení jejich úpadku oddlužením
zapovězen. Neplatí to však bezvýhradně, jak bude vysvětleno dále.
40

Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21.4.2009, č. j. 29 NSČR 3/2009-A-59
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 79/2009).
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Vládní návrh insolvenčního zákona původně počítal s širším okruhem subjektů,
které mohou svůj úpadek řešit oddlužením. Dle tohoto návrhu zákona mohl návrh na
povolení oddlužení podat jednak dlužník, který není podnikatelem, ale též dlužník fyzická osoba, která jako podnikatel nemá pracovně právní závazky a nemá více než 20
věřitelů.41 Od této koncepce však bylo upuštěno a v zákoně zůstala zachována možnost
řešit úpadek oddlužením pouze nepodnikatelům.
Pokud bychom ale pro účely oddlužení vycházeli pouze z formálního vymezení
nepodnikatele, dlužníci by toho mohli velmi lehce zneužít. Podnikateli by stačilo ke dni
podání návrhu na povolení oddlužení ukončit podnikatelskou činnost a snadno využít
výhod, které oddlužení nabízí.42
Od účinnosti insolvenčního zákona byl však pojem nepodnikatel ve smyslu ust.
§ 389 odst. 1 insolvenčního zákona podroben výkladu vyšších soudů a stálé expertní
skupiny pro insolvenční právo. 43 Nejvyšší soud vyložil, že dlužníkem, který není
podnikatelem, se ve smyslu citovaného ustanovení rozumí osoba, která není zákonem
považována za podnikatele a zároveň nemá závazky vzešlé z jejího podnikání. 44 Ke
stejnému závěru došla i stálá expertní skupina pro insolvenční právo ustanovená při
Ministerstvu spravedlnosti.45 S takovým výkladem nelze než souhlasit, neboť v případě,
že by návrh na povolení oddlužení mohli podat i bývalí podnikatelé, kteří ukončili svou
podnikatelskou činnost, ze které jim ovšem zůstaly neuhrazené závazky, byl by takový
postup jasným zneužitím institutu oddlužení, který by měl zůstat zachován pouze pro
řešení spotřebitelských závazků, neboť podnikatel si musí být vědom určitého rizika,
41

42

43

44

45

Viz ust. § 389 odst. 1 vládního návrhu insolvenčního zákona in Česká republika. Vládní návrh na
vydání zákona o úpadku a způsobech jeho řešení. In: sněmovní tisk č. 1120/0. 2005. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1120&ct1=0.
Podobně viděl riziko výkladu ust. § 389 insolvenčního zákona i B. Havel, který navrhoval účelové
ukončení podnikatelské činnosti kvalifikovat jako nepoctivý záměr dlužníka in HAVEL, Bohumil.
Oddlužení - zbraň nebo hrozba?. Právní rozhledy. 2007, č. 2, s. 50. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqg5pxa4s7gjpxg5dsl42ta.
Dne 19. 12. 2007 ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil zřídil stálou expertní pracovní skupinu pro
insolvenční právo jako poradní orgán zaměřený na pravidelné komplexní vyhodnocování aplikační
praxe a nově zavedených institutů v oblasti insolvenčního práva.
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21.4.2009, č. j. 29 NSČR 3/2009-A-59
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 79/2009).
Viz výkladové stanovisko stálé expertní skupiny pro insolvenční právo ustanovené při Ministerstvu
spravedlnosti č. 2 ze dne 3.6.2008. Dostupné z: http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupinas22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny.html.
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které při jeho činnosti vzniká a bylo by nesprávné přenášet toto riziko na jeho věřitele
(obchodní partnery, zákazníky).
Soudy se dále zabývaly otázkou, zda oddlužení brání i dluhy z podnikání, které
dlužník nenabyl vlastní podnikatelskou aktivitou. Judikatura v tomto případě postupně
došla k závěru, že pokud dlužník svým majetkem zajistí dluh jiné osoby z jejího
podnikání, nevylučuje takový závazek možnost řešit úpadek dlužníka oddlužením.
Nejvyšší soud v tomto případě argumentoval, že pokud dlužník neprojeví vůli osobně se
na podnikání účastnit a svým jednáním pouze poskytne majetkovou garanci za
uspokojení pohledávek věřitele vůči jinému dlužníku (podnikateli), nelze ho vyloučit
z účasti na oddlužení.46 Jestliže vyjdeme z nastíněné argumentace Nejvyššího soudu,
lze dovodit, že ani závazky z podnikání, které dlužník nabyl v důsledku dědění,
nevylučují řešení úpadku dlužníka oddlužením.
Co se týče závazků z podnikání, musíme dále poznamenat, že ne každý takový
závazek je překážkou pro oddlužení dlužníka. Nejvyšší soud vyslovil názor, že důsledné
uplatňování požadavku, aby do oddlužení nevstupovali dlužníci mající dluhy ze svého
dřívějšího podnikání, může v určitých případech vést k nepřiměřené tvrdosti zákona,
potažmo k nepřiměřenému dopadu do poměrů dlužníka. Insolvenční soudy by neměly
automaticky aplikovat zásadu, dle které je u dlužníka, který má závazky z podnikání,
oddlužení vyloučeno, ale právě naopak by měly individuálně hodnotit, na základě
konkrétních skutkových okolností, zda v daném případě existuje rozumný důvod
považovat závazek z podnikání za překážku bránící uplatnění institutu oddlužení. Dle
Nejvyššího soudu by insolvenční soud měl přihlídnout zejména k 1) době vzniku
konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání, 2) době ukončení dlužníkova
podnikání, 3) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání, 4) výši
konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech
dlužníkových závazků, 5) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím,
že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení (to může vyplynout např. z toho,
že věřitel nejpozději při projednání způsobu oddlužení neuplatní výhradu proti

46

Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.2.2011, č. j. 29 NSČR 9/2009-A-29 (KSUL
70 INS 3940/2008).
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schválení oddlužení založenou na argumentu, že jeho pohledávka je dlužníkovým
závazkem z podnikání).47
V některých případech však soudní praxe k závazkům z podnikání přistupuje dle
našeho názoru až příliš benevolentně. Například v řízení vedeném u Krajského soudu
v Praze pod sp. zn. KSPH 39 INS 19345/2011 insolvenční soud neschválil oddlužení
dlužníka, jelikož v řízení vyšlo najevo, že jeden z jeho závazků pochází z jeho
předchozí podnikatelské činnosti. Tento závazek tvořil 37% všech přihlášených
pohledávek. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze napadené usnesení zrušil
s odůvodněním, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře dojde k vyššímu
uspokojení věřitelů, než v případě, že by úpadek dlužníka byl řešen konkursem, neboť
majetková podstata dlužníka je tvořena jen vybavením domácnosti. Dále odvolací soud
citoval ust. § 5 insolvenčního zákona a uzavřel, že věřitelé dlužníka by v případě
prohlášení konkursu na jeho majetek byli poškozeni, neboť při řešení úpadku
oddlužením by jejich zjištěné pohledávky byly zapraveny co do 39%, což se v případě
konkursu nedá předpokládat.48
Vrchní soud v Praze tedy pouze porovnal, jakým ze způsobů řešení úpadku
budou věřitelé více uspokojeni. Takový postup je ale velmi zjednodušující, když zcela
opomíjí postavení věřitelů po skončení insolvenčního řízení. Pokud totiž dlužník projde
konkursem, věřiteli bude dále umožněno, aby svoji pohledávku vymáhal v nalézacím
a případně i navazujícím exekučním řízení, zatímco pokud bude pohledávka věřitele
podrobena režimu oddlužení, které skončí osvobozením dlužníka, neuhrazená část
věřitelovi pohledávky se stane pouhou naturální pohledávkou, tedy pohledávkou
k námitce dlužníka soudně nevymahatelnou.
Navíc nelze pouštět ze zřetele, že oddlužení plněním splátkového kalendáře trvá
5 let a finanční situace dlužníka se v průběhu trvání oddlužení může rapidně změnit.
A jestliže v době rozhodování o schválení oddlužení se může oddlužení zdát výhodnější
pro věřitele, nemusí tomu tak nutně být i na konci řízení. Chybný úsudek soudu nelze
ospravedlnit ani tím, že v určitých krajních případech lze schválené oddlužení zrušit ve
47

48

Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21.4.2009, č. j. 29 NSČR 3/2009-A-59
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 79/2009).
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23.4.2012, č. j. 1 VSPH 425/2012-B-23 (KSPH 39 INS
19345/2011).
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smyslu ust. § 418 insolvenčního zákona. Pokud by totiž dlužník zásadním způsobem
neporušil své povinnosti při plnění plánu oddlužení a zároveň by uspokojení
nezajištěných věřitelů bylo stále vyšší jak 30%, není důvod pro zrušení schváleného
oddlužení.
Navíc dodejme, že zjednodušující úvahu Vrchního soudu v Praze nelze vůbec
použít v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, neboť rozsah majetkové
podstaty, která bude zpeněžena je menší než v případě konkursu, když dle ust. § 398
odst. 2 insolvenčního zákona při tomto způsobu oddlužení do majetkové podstaty
nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly
účinky schválení oddlužení. Řešení úpadku konkursem by tedy mělo být pro věřitele
zpravidla vždy výhodnější.
Věřitel tak v konečném důsledku může doznat značné úhony, když
podnikatelský závazek dlužníka bude podroben oddlužení na základě pouhé úvahy, při
jakém způsobu řešení úpadku bude pravděpodobně uspokojen ve vyšší míře.
Pokud tedy budeme hodnotit dluhy z podnikání jako překážku pro možnost
využít institutu oddlužení, přikláníme se k tomu, že určité marginální dluhy z podnikání
by neměly dlužníku bránit v oddlužení, nicméně bychom vyzdvihli jednu z výše
uvedených podmínek formulovaných Nejvyšším soudem, a modifikovali ji. Jde o
podmínku, aby věřitel, o jehož pohledávku jde, byl srozuměn s tím, že tato pohledávka
bude podrobena režimu oddlužení.
Nejvyšší soud konstatoval, že postačí, jestliže věřitel neuplatní výhradu proti
schválení oddlužení a postačí tedy věřitelovo nekonání. Domníváme se však, že je
důležité, aby věřitel výslovně souhlasil s podrobením jeho pohledávky, která je
dlužníkovým závazkem z podnikání, režimu oddlužení. Jestliže dle ust. § 5 písm. a)
insolvenčního zákona musí být řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl
nespravedlivě poškozen, musí soud především zohlednit postoj dotčeného věřitele, když
tento by mohl být poškozen, neboť insolvenční zákon ve stávající podobě nemá být
nástrojem pro zahlazení podnikatelských závazků dlužníků. Pouze věřitel sám tak může
zohlednit, zda se spokojí s poměrnou částí své pohledávky, či zda po skončení konkursu
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na majetek dlužníka bude neuspokojenou část své pohledávky dál individuálně
vymáhat.
Můžeme uzavřít, že insolvenční soudy jsou velmi tolerantní, co se týče dluhů
z podnikání. Soudní praxe však jde v současné době ještě dál, když připouští i oddlužení
podnikatelů, kteří stále podnikají, což jde přímo proti textu samotného zákona. Nejprve
Vrchní soud v Praze připustil oddlužení u dlužníka, který začal podnikat těsně před
podáním insolvenčního návrhu, který dlužník spojil s návrhem na povolení oddlužení,
s tím že závazky dlužníka nemohou pocházet z jeho podnikatelské činnosti a dlužník
začal podnikat jen proto, že jako zaměstnanec nemohl najít práci a hodlal zapravit své
předchozí závazky. Soud dospěl k závěru, že dlužníku nelze odpírat oddlužení jen proto,
že za účelem uhrazení svých dřívějších závazků, jež nepocházejí z podnikání, bude
vykonávat nebo již vykonává jinou výdělečnou činnost, a to za předpokladu, že dlužník
bude schopen doložit své příjmy.49
Později Vrchní soud v Praze vyjádřil, že není rozdílu, je-li dlužník zaměstnán, či
zda si pravidelný výdělek opatřuje prostřednictvím podnikatelské činnosti, která je
výhodnějším zdrojem příjmů, jestliže dlužník nemá žádné dluhy z podnikání, nebo jen
takové, které nepředstavují překážku oddlužení. 50 Tento závěr je tedy nezávislý na
době, po kterou dlužník podnikatelskou činnost provozuje.
Výklad pojmu „dlužník, který není podnikatelem“ se tak při aplikaci dotčeného
ustanovení v průběhu času podstatně měnil. Původní výklad byl ten, že dlužník nesmí
být podnikatelem statusově, nesmí mít závazky ze svého podnikání, ani dluhy
z podnikání jiné osoby, které na sebe dobrovolně převzal. Dle stávající judikatury však
není na překážku, že dlužník drží oprávnění k podnikání, připouští se, aby dlužník měl
určité menší závazky z jeho předchozího podnikání a nakonec není vyloučeno ani to,

49

50

Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.5.2010, č. j. 1 VSPH 280/2010-A-12 (KSPH 39 INS
2561/2010).
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.5.2012, č .j. 3 VSPH 1378/2011-A-14 (MSPH 88 INS
18044/2011).
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aby dlužník byl podnikatelem, tedy aby v průběhu oddlužení aktivně provozoval
podnikatelskou činnost.51
Osobní působnost oddlužení je tak v současné době velmi nejasná. Na jedné
straně insolvenční zákon přiznává právo domáhat se řešení úpadku oddlužením pouze
nepodnikatelům a na druhé straně judikatura vyšších soudů dovozuje, že oddlužení je,
za určitých podmínek, možné i v případě podnikatelů, což není v souladu s výslovným
textem zákona. Dlužníci tak nemají žádnou právní jistotu, zda budou se svým návrhem
na povolení oddlužení úspěšní v případě, že jsou podnikateli, či mají závazky
z předchozí podnikatelské činnosti. Je na každém insolvenčním soudci, aby se
s výkladem citovaného ustanovení vypořádal, avšak tento výklad bude v tomto případě
značně subjektivní. V budoucnu bychom se mohli dočkat hromadného přesunu
dlužníků, tak aby spadali do místní příslušnosti soudu, který by jim snad mohl být více
nakloněn, než soud jiný.
Ve své podstatě je dle našeho názoru oddlužení drobných podnikatelů dobrým
krokem, neboť tito by v případě konkursu byli v podstatě odsouzeni k doživotnímu
splácení svých dluhů, na což by doplatili nejen oni samotní, ale i jejich rodiny. Pouze by
docházelo k nárůstu šedé ekonomiky, typicky zaměstnání bez platné pracovní smlouvy,
či vyplacení hotovosti bez vystavení dokladu o zaplacení, aby se dlužníci vyhnuli
výkonu rozhodnutí, či exekuci na jejich majetek. Závazky těchto podnikatelů však musí
být ryze spotřebitelské povahy. V případě, že se jedná o závazky z podnikání dlužníka,
musí s takovým postupem souhlasit dlužníkovi věřitelé.
K podobnému závěru došel i P. Smolík, dle něhož by de lege ferenda bylo
vhodné, aby se osobní působnost oddlužení vztáhla i na určitou kategorii podnikatelů, s
taxativním vyloučením případů osob, pro které by byla určena reorganizace.52
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Viz MARŠÍKOVÁ Jolana in MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou,
nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011
Sb. Praha: Leges, 2011, s. 638.
SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku - nová naděje dlužníků i věřitelů? In
Naděje právní vědy: Býkov 2007 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků
konaného ve dnech 12.-14.10.2007 na Zámeckém statku Býkov. Editor Vilém Knoll, Martina
Karhanová. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 326 – 340.
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P. Kavan dokonce uvádí, že z hlediska podstupování rizik a potenciálního
výnosu není primárně žádný rozdíl mezi nepodnikajícím dlužníkem, který se zadlužoval
čistě konzumně a podnikajícím dlužníkem a vyzdvihuje, že podnikatel, který ukončil
své podnikání v okamžiku jeho úpadku, aby nadále nehromadil své závazky, se mnohdy
choval zodpovědněji než nepodnikající konzument.53
S takovým tvrzením lze jistě souhlasit v rovině morální, z ekonomického úhlu
pohledu je však již sporné. Z čistě morálního hlediska je jistě ospravedlnitelnější
oddlužení drobného podnikatele, který se do úpadku dostal vinou všeobjímající
ekonomické krize, než spotřebitele, který svůj hedonistický životní styl, zahrnující
pravidelné dovolené, nákup automobilu či rodinné hrobky, financuje ze zapůjčených
peněžních prostředků. Z ekonomického úhlu pohledu však musíme zejména sledovat,
jaký okruh věřitelů bude oddlužením poškozen. Po neúspěšném podnikateli zůstanou
neuhrazeny zřejmě především závazky vůči jeho obchodním partnerům, jejichž další
existence je závislá na řádně fungujících obchodních vztazích, pod které můžeme jistě
zahrnout i řádnou úhradu pohledávek. Na druhé straně spotřebitelé si své závazky
většinou vytvořili tak, že si peněžní prostředky půjčovali od bankovních i nebankovních
subjektů, kteří se v rámci své podnikatelské činnosti na půjčování peněz specializují
a jsou si vědomi svého podnikatelského rizika, tedy že existuje možnost, že dlužník svůj
dluh neuhradí. Na rozdíl od oddlužení podnikatele tedy oddlužením spotřebitele
nevznikne takový zásah do podnikatelské sféry a nebude znamenat ohrožení
ekonomických vztahů.
S oddlužením podnikatelů, případně též nepodnikatelů s podnikatelskými
závazky lze de lege ferenda za určitých podmínek souhlasit, ale musíme zdůraznit, že
dle našeho názoru to insolvenční zákon ve své současné podobě zkrátka neumožňuje
a je chybou, že se tak v praxi děje. S tím koresponduje i výklad expertní pracovní
skupiny pro insolvenční právo, který zdůrazňuje, že tím, že původní vládní návrh
insolvenčního zákona, který počítal s tím, že oddlužení se bude týkat i některých
podnikatelů, byl v průběhu projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
53

Viz KAVAN, Petr. Dlužník, který není podnikatelem – peripetie výkladu jednoho sousloví. Právní
rozhledy. 2012, č. 21, s. 733. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?type=html&documentId=nrptembrgjpxa4s7giyv643uojptomzt&groupIndex=14&rowInde
x=0&conversationId=398403#.
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republiky opuštěn ve prospěch řešení, dle kterého může návrh na povolení oddlužení
podat pouze dlužník, který podnikatelem není, zákonodárce jasně projevil svůj úmysl
nerozšiřovat okruh osob, které mohou navrhnout povolení oddlužení o podnikatele, a to
bez zřetele k tomu, že příslušná osoba podniká jen v malém rozsahu.54
V rámci nastíněné problematiky ještě musíme upozornit na připravovanou
novelu insolvenčního zákona,55 která počítá s oddlužením fyzických podnikajících osob
a umožňuje v rámci oddlužení projednat i závazky z přechozí podnikatelské činnosti
dlužníků.
Dle navrhovaného znění ust. § 389 odst. 1 novely insolvenčního zákona může
dlužník insolvenčnímu soudu navrhnout, aby se jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek
řešil oddlužením, jde-li o a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za
podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou osobu, která nemá
dluhy z podnikání.
První odstavec navrhovaného ustanovení je tak přeformulované současné znění
§ 389, s tím že je v něm zahrnuta i současná judikatura vyšších soudů, jak byla již výše
uvedena, a to včetně oddlužení podnikajících fyzických osob. Je zdůrazněno, že
oddlužení se může podrobit i právnická osoba, která nepodniká, což je možné i nyní56
a je zdůrazněno, že navrhovatel nesmí mít dluhy z podnikání.
Dle druhého odstavce novelizovaného znění pak dluh z podnikání nebrání řešení
dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel,
o jehož pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena
po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek
dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d) insolvenčního zákona, anebo c) jde
o pohledávku zajištěného věřitele.
54

55

56

Viz výkladové stanovisko stálé expertní skupiny pro insolvenční právo ustanovené při Ministerstvu
spravedlnosti č. 2 ze dne 3.6.2008. Dostupné z: http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupinas22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny.html.
Viz Česká republika. Vládní návrh zákona, 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. In: Sněmovní tisk č. 929/0. 2013. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0.
Mohlo by se jednat například o obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků bytových
jednotek, nadace, apod.
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Co se týče dluhů z podnikání, jejich sanace v rámci oddlužení je možná, ovšem
za přísnějších podmínek, než je tomu nyní dle judikatury Nejvyššího soudu. Věřitel,
o jehož pohledávku jde, musí s takovým postupem souhlasit, nebo se musí jednat
o věřitele zajištěného, případně se již dlužník podrobil podmínkám konkursu, do
kterého tento věřitel svou pohledávku přihlásil, nebo tak učinit měl.
Zákonodárce tak poměrně jasně vymezil, za jakých podmínek nejsou závazky
z podnikání pro dlužníka překážkou, aby se mohl podrobit oddlužení. Tyto podmínky
jsou evidentně nastaveny tak, aby věřitelé byli oddlužením dlužníka poškozeni co
nejméně. Nic nemůžeme namítat proti podmínce a), tedy že s oddlužením dlužníka
souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde. Z ust. § 403 odst. 2 novely insolvenčního
zákona pak plyne, že tento souhlas postačí udělit konkludentně, tedy ve smyslu rčení,
kdo mlčí, souhlasí. Věřitel tak musí svůj nesouhlas projevit nejpozději do skončení
schůze věřitelů, která rozhoduje o způsobu oddlužení. Zároveň věřitel musí sám
hlasovat o způsobu řešení úpadku dlužníka, jinak se k jeho námitce nepřihlíží.
S dalšími dvěma podmínkami můžeme taktéž souhlasit. Prošel-li již dlužníkův
podnikatelský závazek konkursem, aniž by byl uspokojen, je evidentní, že dlužník již
nedisponuje žádným majetkem, který by zabezpečoval plné uhrazení závazku a další
konkurs na majetek dlužníka by již zpravidla nemohl věřiteli ničeho přinésti a bude pro
něj výhodnější alespoň částečné uhrazení závazku. Důvodová zpráva pak uvádí, že
dlužník tím, že se podrobil konkursu, vyčerpal své podnikatelské riziko.57
Nakonec pro zajištěného věřitele nemá podnikatelská povaha závazku přílišný
význam, když ten se uspokojuje z předmětu zajištění.
Připravovaná novela insolvenčního zákona tak rozumně zapracovává judikatorní
závěry, pokud jde o oddlužení podnikajících fyzických osob, kteří nemají závazky
z podnikání, a zároveň přesně určuje, za jakých podmínek lze v rámci oddlužení sanovat
i podnikatelské závazky.

57

Viz Česká republika. Vládní návrh zákona, 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. In: Sněmovní tisk č. 929/0. 2013, s. 151.
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0.
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Stále však zůstává otázka, zda zákonodárce a současně i insolvenční soudy
nejsou k závazkům z podnikání a k podnikatelům příliš mírní. Domníváme se, že
zejména u drobných podnikatelů zůstává upozaděn problém, kterak rozlišit zda daný
závazek je z podnikání či nikoli. Zda nám bude k rozlišení postačovat, kterak se dlužník
při uzavírání smluv identifikoval, zda rodným číslem (spotřebitelský závazek), nebo
identifikačním číslem (podnikatelský závazek), nebo zda se soudy budou zaobírat
skutečným účelem smluvního vztahu. Neboť u fyzické osoby samozřejmě není problém
kupříkladu uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru a půjčené peníze investovat do
svého podnikání. De lege ferenda tak navrhujeme, aby podnikatelům, ať minulým, či
současným, kteří žádají o oddlužení, byla uložena povinnost předložit svůj seznam
závazků ve smyslu ust. § 104 insolvenčního zákona v podobě té, že u každého závazku
uvedou, kterak přesně vznikl a jak naložili s plněním získaným od věřitelů. Zároveň
navrhujeme, aby se u závazků z podnikání zvýšila hodnota plnění, které při oddlužení
obdrží nezajištění věřitelé, aby docházelo k pokud možná co nejmenšímu přenosu
podnikatelského rizika z dlužníků na věřitele, s tím že věřitelé by samozřejmě mohli
souhlasit s nižším plněním.
Pro případ, že panují pochybnosti, zda dlužník je osobou oprávněnou k podání
návrhu na povolení oddlužení, byly do ust. § 397 vloženy následující věty: 58 V
pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení,
insolvenční soud oddlužení povolí a tuto otázku prozkoumá v průběhu schůze věřitelů
svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Insolvenční soud
oddlužení nepovolí do doby, než mu dlužník předloží seznam majetku a seznam
závazků.
Platí tedy, že v případě pochybností o dlužníkově aktivní legitimaci k podání
návrhu na povolení oddlužení, bude jeho návrhu vyhověno a oddlužení bude povoleno.
Jestliže poté v průběhu schůze věřitelů vyjde najevo, že dlužník není osobou
oprávněnou k podání návrhu na povolení oddlužení, nebude oddlužení schváleno a na
majetek dlužníka bude prohlášen konkurs.
Celkově tedy můžeme navrhovanou novelizaci ust. § 389 insolvenčního zákona
hodnotit rozhodně kladně. Výslovně zakotvuje možnost podnikajících fyzických osob,
58

Viz ust. § 397 novely insolvenčního zákona.

30

které nemají závazky z podnikání, řešit svůj úpadek oddlužením a zároveň stanovuje
podmínky, za kterých mohou být režimu oddlužení podrobeny i závazky z podnikání.
Novelizace tak velkou měrou odstraňuje nejistotu, která zde panuje ohledně otázky
aktivní legitimace k podání návrhu na povolení oddlužení.
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4. Insolvenční řízení do rozhodnutí o insolvenčním návrhu
4.1. Zahájení insolvenčního řízení
Insolvenční řízení lze dle ust. § 97 odst. 1 insolvenčního zákona zahájit jen na návrh
a řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.
Insolvenční řízení tedy není možné zahájit z moci úřední, ale vždy jen na návrh
oprávněné osoby. Věcně příslušným soudem je v insolvenčním řízení v prvním stupni
krajský soud.59 Je-li návrh chybně podán u soudu věcně nepříslušného, bude postoupen
a řízení zahájeno až dnem, kdy dojde soudu věcně příslušnému. Přitom nezáleží na
místní příslušnosti. I podáním návrhu u místně nepříslušného krajského soudu dojde
k zahájení insolvenčního řízení a tento soud pak podle ust. § 105 odst. 2 o.s.ř. vysloví
svou místní nepříslušnost a rozhodne o postoupení věci soudu místně příslušnému.
Insolvenční návrh musí být podle ust. § 97 odst. 2 insolvenčního zákona opatřen
úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím uznávaným
elektronickým podpisem, jinak se k němu nepřihlíží. Zákon však již neřeší situaci, kdy
insolvenční návrh podává právnická osoba, jejíž statutární orgán má více členů a zda je
tedy nutno vyžadovat ověřený podpis u všech členů, což by mohlo být zejména
v případě elektronického podání značně komplikované. K tomuto problému se vyjádřil
Nejvyšší soud, který s odkazem na ust. § 21 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vyjádřil, že podmínka
úředně ověřeného podpisu, resp. uznávaného elektronického podpisu, se zkoumá jen u
předsedy statutárního orgánu, případně u člena, který byl pověřen jednáním, a to bez
zřetele k tomu, že insolvenční návrh podepsali všichni členové statutárního orgánu.60
Ve stejném rozhodnutí Nejvyšší soud ozřejmil, že pokud je insolvenční
navrhovatel zastoupen a insolvenční návrh je podepsán tímto zástupcem, musí být
úředně ověřen podpis jednak tohoto zástupce na insolvenčním návrhu, ale také podpis
zmocnitele, insolvenčního navrhovatele, na procesní plné moci. Není-li tomu tak, není
splněna podmínka dle ust. § 97 odst. 2 insolvenčního zákona a k návrhu nelze přihlížet.
59
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Viz ust. § 9 odst. 4 o.s.ř.
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.9.2011, č. j. 29 NSČR 51/2011-B-73
(MSPH 59 INS 13320/2010).
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Tento závěr Nejvyššího soudu byl vtělen také do připravované novely insolvenčního
zákona.61
Požadavek na úředně ověřený podpis, resp. uznávaný elektronický podpis,
osoby, která návrh podala, by měl eliminovat podvodné návrhy, s nimiž by se jinak
pojily účinky řádně zahájeného insolvenčního řízení. 62
Insolvenční návrh je dle ust. § 97 odst. 3 insolvenčního zákona oprávněn podat
dlužník nebo jeho věřitel. V případě, že se jedná o hrozící úpadek, může insolvenční
návrh podat jen dlužník. Dle důvodové zprávy je tomu tak proto, že jen tento dlužník
může odpovědně svoji situaci posoudit a v případě, že by návrh pro hrozící úpadek
mohli podat i dlužníkovi věřitelé, bylo by nutno se obávat zneužití insolvenčních návrhů
coby způsobu nepřiměřeného nátlaku vůči dlužníkům.63
Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou
nejpozději do dvou hodin poté, co mu insolvenční návrh došel, zveřejní v insolvenčním
rejstříku. V případě, že návrh dojde soudu a do konce pracovní doby zbývá méně než
dvě hodiny, případně návrh dojde mimo rozvrženou pracovní dobu, počíná lhůta ke
zveřejnění běžet začátkem nejbližšího pracovního dne.64
Až se zveřejněním vyhlášky o zahájení řízení v insolvenčním rejstříku jsou
spojeny účinky, které zahájení insolvenčního řízení vyvolává ve smyslu ust. § 109
insolvenčního zákona. J. Rod upozorňuje na povinnost insolvenčního soudu zveřejnit
předmětnou vyhlášku také na úřední desce insolvenčního soudu, 65 nicméně se
domníváme, že tak může být učiněno až později než je lhůta dvou hodin poté, co
insolvenční návrh soudu došel a účinky se zahájením insolvenčního řízení tím nebudou
dotčeny, když ty se odvíjí pouze od zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku.

61
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Viz ust. § 97 odst. 3 novely insolvenčního zákona.
Viz MARŠÍKOVÁ Jolana in MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou,
nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011
Sb. Praha: Leges, 2011, s. 148.
Viz Česká republika. Vládní návrh na vydání zákona o úpadku a způsobech jeho řešení. In: sněmovní
tisk č. 1120/0. 2005, s. 180. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1120&ct1=0.
Viz ust. § 101 insolvenčního zákona.
Viz ROD, Jiří in KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):
komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 220.
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4.2. Dlužnický insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení
4.2.1. Podání insolvenčního návrhu

Dlužník, který podává insolvenční návrh a chce navrhnout, aby jeho úpadek byl řešen
oddlužením, musí návrh na povolení oddlužení podat spolu s insolvenčním návrhem,66
a to pouze na formuláři, 67 který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva
spravedlnosti.68
Formulář, který je označen jako „NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ,“ je
konstruován tak, že může sloužit buď pouze jako návrh na povolení oddlužení, nebo
může být podán současně jako insolvenční návrh. Insolvenční návrh a návrh na
povolení oddlužení jsou tedy dvě různá procesní podání.69 Jestliže ovšem návrh podává
dlužník, je nutné, aby návrh byl podán jako insolvenční návrh spojený s návrhem na
povolení oddlužení.
Jen na základě řádně podaného insolvenčního návrhu může být insolvenční
řízení zahájeno. V aktuální verzi formulářového návrhu to znamená, že dlužník musí
zaškrtnout kolonku č. 6 návrhu a vyjádřit tak svou vůli podat insolvenční návrh
a navrhnout, aby soud rozhodl o jeho úpadku. Neučiní-li tak, podává soudu pouhý návrh
na povolení oddlužení, který nemůže insolvenční řízení zahájit a k němuž samotnému
nelze přihlížet.70
Insolvenční zákon však v současné době neupravuje situaci, kdy insolvenční
návrh chtějí podat manželé a dosáhnout tak i „oddlužení celého společného jmění
manželů,“ tedy celé společné domácnosti. Samozřejmě je možné, aby se oddlužení
každého manžela řešilo odděleně, tedy aby skutečnost, že dlužníci jsou manželé, nebyla
66
67
68
69

70

Viz ust. § 390 odst. 1 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 391 odst. 3 insolvenčního zákona.
Http://www.insolvencni-zakon.cz/obecne-informace/formulare-vzory.html.
Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.1.2010, č. j. 29 NSČR 1/2008-A-15
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 88/2010).
Obdobně usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.7.2010, č. j. 3 VSPH 129/2010-A-13 (KSPH 41
INS 233/2010).
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nijak zohledňována, což ale může v praxi vést k problémům a takový postup by mohl
být neefektivní a nehospodárný. S největší pravděpodobností by v každém insolvenčním
řízení byl ustanoven odlišný insolvenční správce, což by zejména při oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty vedlo k celé řadě komplikovaných otázek (který
správce má dispoziční oprávnění k majetku ve společném jmění manželů, jak se rozdělí
výtěžek zpeněžení mezi jednotlivá řízení, jestliže předmětem zpeněžení byl majetek ve
společném jmění manželů, apod.). Pokud by jeden z manželů byl bez příjmů (typicky
manželka, která se stará o děti a domácnost), znamenalo by to, že tento manžel by se
nemohl podrobit oddlužení, jelikož by nebyl dán předpoklad, že za trvání účinků
schváleného oddlužení uhradí alespoň 30 % pohledávek vůči svým nezajištěným
věřitelům a na majetek takového manžela by nutně byl prohlášen konkurs, což se za
situace, kdy závazky manželů spadají do společného jmění manželů, jeví jako
nepřiměřeně tvrdé. V neposlední řadě jsou neodůvodněně zvýhodněni věřitelé, kteří
přihlásí své pohledávky za oběma manželi vůči každému z nich, tedy ve dvou řízeních
a budou proto uspokojeni ve větším podílu, než věřitelé, kteří přihlásí pohledávku pouze
za jedním z nich.
Další z možností by pak bylo, aby manželé podali jeden společný návrh jako
solidární dlužníci. V insolvenčním řízení by poté měli postavení nerozlučných účastníků
řízení ve smyslu ust. § 91 odst. 2 o.s.ř. 71 Dle F. Zoulíka však ust. § 91 o.s.ř. není
aplikovatelné, jelikož pro jeho užití chybí hmotněprávní základ.72
S takovým postupem evidentně nepočítal ani zákonodárce, když formulář
návrhu na povolení oddlužení není konstruován tak, aby jej mohli užít dva navrhovatelé
současně a zahájit tedy společné insolvenční řízení, případně ani dvě samostatná
insolvenční řízení.
Nastíněný problém se pokusila řešit judikatura, především Vrchního soudu v
Praze, která poskytuje řadu výkladů, kterak řešit situace manželských oddlužení.
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Viz DVOŘÁK, Tomáš. Společné jmění manželů a insolvenční zákon. Právní fórum. 2010, č. 2, s. 56.
F. Zoulík se vyjadřuje k nerozlučnému společenství ještě v režimu zákona o konkursu vyrovnání,
ovšem je použitelné i pro účastenství dle insolvenčního zákona. Dle něho by pro aplikaci ust. § 91
o.s.ř. muselo existovat společenství dvou nebo více subjektů k celému majetku úpadce. Takové
společenství náš právní řád nezná. Nemůžeme uvažovat ani společné jmění manželů, neboť vedle něj
může vždy existovat i majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů – viz ZOULÍK, František.
Zákon o konkursu a vyrovnání: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 53.
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Prvním významným rozhodnutím z konce roku 200973 tento soud vyjádřil myšlenku, že
pokud oba manželé podali insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení,
je nutné společně posoudit jejich úpadek i navržené oddlužení. Za tímto účelem je nutné
oba návrhy spojit ke společnému řízení dle ust. § 112 odst. 1 o.s.ř. 74 Soud ohledně
spojení obou řízení argumentoval tím, že je nutné, aby společné jmění manželů náleželo
do jedné majetkové podstaty, a že by bylo nerozumné a neúčelné, pokud by dluhy
manželů nebyly sanovány v jednom řízení. Takový argument samotný sice nemůže být
pro spojení věcí dostačujícím, neboť ust. § 112 o.s.ř. takovou podmínku pro spojení
řízení nezná. Spojení řízení však přesto bude možné, neboť obě řízení manželů spolu
nepochybně skutkově souvisí.
Insolvenční soud by tedy v případě, že oba manželé podají insolvenční návrh
spojený s návrhem na povolení oddlužení, přičemž alespoň jeden z jejich závazků spadá
do jejich společného jmění manželů, měl spojit ke společnému řízení75 a jejich návrhy
projednat společně.76
Kterak však postupovat, podá-li insolvenční návrh spojený s návrhem na
povolení oddlužení pouze jeden z manželů, přesto že jeho závazky spadají do
společného jmění manželů.
Ve výše citovaném usnesení Vrchní soud v Praze vyjádřil velmi odvážnou
myšlenku, že není rozdílu v tom, zda se společné dluhy manželů řeší v rámci
insolvenčního řízení, jehož účastníkem je jeden z manželů, který podá návrh na
povolení oddlužení a druhý z manželů k tomuto návrhu připojí svůj podpis ve smyslu
ust. § 392 odst. 3 insolvenčního zákona, ve srovnání se situací, kdy každý z manželů
podá samostatný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Vrchní
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.12.2009, č. j. 1 VSPH 669/2009-A-21 (KSPL 54 INS
4966/2009).
Ust. § 112 odst. 1 o.s.ř.: V zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci,
které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.
Spojit věci ke společnému řízení lze i tehdy, není-li k jejich projednání a rozhodnutí podle rozvrhu
práce příslušný tentýž soudce (senát) – viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 21. 4. 2011, sen.
zn. 18 Co 297/2010 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem
Rc 118/2011).
Spojování insolvenčních řízení ke společnému projednání potvrzuje i Nejvyšší soud – viz usnesení
Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.8.2011, č. j. 29 NSČR 39/2011-P10-17 (MSPH 88 INS
4024/2011).
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soud přitom dovozuje, že svým podpisem na návrhu dlužníka na povolení oddlužení
dává manžel dlužníka souhlas, aby pro účely oddlužení byl použit veškerý majetek ve
společném jmění manželů, jeho a dlužníka, včetně příjmů, které budou v budoucnu
vyplaceny. Pokud jde o oddlužení plněním splátkového kalendáře, zavazuje se dle
názoru Vrchního soudu v Praze dlužníkův manžel svým podpisem poskytnout po celou
dobu i veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby se věřitelům dostalo, prostřednictvím
insolvenčního správce, z jeho příjmů plnění v rozsahu dle ust. § 398 odst. 3
insolvenčního zákona.
Domníváme se, že postup nastíněný Vrchním soudem v Praze je zajímavým
teoretickým konceptem, který je ovšem dále nepropracovaný, nemá oporu v zákoně
a jeho uplatňování v praxi by činilo značné obtíže.
Je skutečností, že dle ust. § 392 odst. 3 insolvenčního zákona musí návrh na
povolení oddlužení dlužníka podepsat i dlužníkův manžel a výslovně uvést, že s
povolením oddlužení souhlasí; to neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen
majetek z nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností
dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích
povinností dlužníkova manžela. Podpis musí být úředně ověřen.
Vrchní soud v Praze přisuzuje podpisu manžela dlužníka větší váhu, než může
ve skutečnosti mít. Vrchní soud také neříká, jaký postup by měl následovat, zda
rozhodnout o úpadku obou manželů, či pouze o úpadku navrhujícího manžela s tím, že
druhý z manželů by „pouze“ poskytoval peněžní prostředky na zapravení závazků
a nakonec by byli oba osvobozeni od placení zbývajících částí pohledávek. I když dle
našeho názoru ani jedna z uvedených variant není správná.
Insolvenční zákon klade poměrně vysoké nároky na informace, které musí
dlužník v návrhu uvést. Pokud by návrh podal pouze jeden z manželů, insolvenční soud
nemá dostatek informací, kterak posoudit, zda je dán předpoklad k rozhodnutí o úpadku
a povolení oddlužení obou manželů, když soud nemá žádné informace o manželu
dlužníka, tedy zejména o jeho majetku, závazcích, pravidelných příjmech, či kupříkladu
nemá k dispozici výpis z rejstříku trestů manžela dlužníka a nemůže tak posoudit, zda
manžel dlužníka v posledních pěti letech spáchal, či nikoli trestný čin majetkové povahy
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a zda tedy nelze uvažovat o případném nepoctivém záměru tohoto manžela ve smyslu
ust. § 395 insolvenčního zákona.
Manžel dlužníka dále jednoduše není účastníkem řízení a nelze tedy rozhodovat
o jeho úpadku ani k němu jinak jako k účastníkovi přistupovat. Účastníky řízení
vymezuje § 14 a násl. insolvenčního zákona, přičemž insolvenční zákon v ust. § 14
odst. 1 uvádí, že účastníky řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči
dlužníkovi. Tento výčet je přitom dle své povahy taxativní a nelze pouhým výkladem
dovozovat, že účastníkem řízení je i manžel dlužníka, který pouze signuje dlužníkův
návrh. Dle ust. § 17 insolvenčního zákona není navíc v insolvenčním řízení přípustný
vstup do řízení, ani záměna účastníka.
Insolvenční soud tedy jednak nemůže rozhodnou o úpadku manžela, který návrh
nepodal, ale je i nepřípustné, aby se tento manžel na oddlužení musel podílet
majetkovou účastí a následně byl osvobozen od placení neuhrazených pohledávek, a to
z toho důvodu, že insolvenční soud nemůže osvobození vztáhnout na oba manžele, když
účastníkem řízení byl pouze jeden z nich a ust. § 414 insolvenčního zákona hovoří
pouze o oddlužení dlužníka, 77 nikoli o oddlužení jiných osob či snad o oddlužení
společného jmění manželů. Nadto je třeba poznamenat, že insolvenční soud neměl
informace, na základě kterých by dovodil, že oddlužení manžela, který návrh nepodal,
bylo vůbec přípustné a zda tento manžel by byl aktivně legitimován k podání návrhu na
povolení oddlužení.
Poslední naše námitka je spíše technického rázu, a to že insolvenční rejstřík ve
své současné podobě neumožňuje u jedné spisové značky, v jednom insolvenčním
řízení, zveřejnit informace o dvou dlužnících. Věřitelé manžela, který návrh nepodal, by
tedy tohoto manžela nemohli vylustrovat v insolvenčním rejstříku a přihlásit za ním své
pohledávky.
Na základě výše uvedeného jsme došli k závěru, že nelze pouze na základě
insolvenčního návrhu dlužníka vést řízení ve vztahu k oběma manželům, a je tedy
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Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24.11.2010, sen. zn.. 29 Cdo 3509/2010
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 63/2011).
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nutné, aby každý z manželů podal svůj samostatný insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení.
Navíc musíme doplnit, že Vrchní soud v Praze si zřejmě časem uvědomil, že
jeho původní názor má určité nedostatky a svůj dříve jednostranný postoj poněkud
korigoval. Původní myšlenku sice neopustil, nicméně dovodil, že insolvenční soud by
měl vyzvat navrhujícího manžela, aby ujasnil, jaký význam má podpis jeho manžela na
návrhu na povolení oddlužení. Zda tedy vyjadřuje jeho vůli se na oddlužení aktivně
spolupodílet, či zda pouze souhlasí s využitím majetku ve společném jmění manželů pro
účely oddlužení. Zároveň by měl insolvenční soud dlužníka poučit, že pokud se na
oddlužení hodlají podílet oba manželé, měli by tak učinit procesně nejvhodnějším
způsobem, tedy tak, že insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení
podají oba manželé.78
Vrchní soud v Praze tedy původní myšlenku zcela neopustil, ale přesto připustil,
že není procesně nejvhodnější.
Připravovaná novela insolvenčního zákona řeší situaci oddlužení manželů
výslovně, a to v ust. § 394a novely insolvenčního zákona. Dle odst. 1 manželé, z nichž
každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou
tento návrh podat společně, přičemž 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.
Podle odst. 2 musí společný návrh manželů na povolení oddlužení 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.
Dle odst. 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.
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Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.5.2012, č. j. 1 VSPH 445/2012-B-10 (KSPL 29 INS
22162/2011).
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Dle této novely se tak manželé budou moci podrobit podmínkám oddlužení
společně, přičemž přípustnost oddlužení se bude u každého z manželů posuzovat
samostatně. Manželé musí souhlasit, že pro účely oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty bude veškerý jejich majetek, a to včetně výlučného majetku obou manželů
považován za majetek ve společném jmění. Zákonodárce rovněž stanovil, že manželé
mají po dobu trvání insolvenčního řízení postavení nerozlučných společníků a na
manžele se hledí jako na jednoho dlužníka, což je fikce, která nemá oporu v hmotném
právu 79 a pro dlužníky může v řízení přinést komplikace. I když se totiž přípustnost
oddlužení posuzuje u každého z manželů samostatně, pokud jen jeden z nich
podmínkám nevyhoví, z koncepce nerozlučného společenství vyplývá, že návrh na
povolení oddlužení bude odmítnut, popřípadě zamítnut ve vztahu k oběma manželům
a na majetek obou manželů bude prohlášen konkurs. Stejné následky pak bude mít
situace, kdy v době trvání účinků schválení oddlužení jeden z manželů začne porušovat
podmínky schváleného oddlužení. Nepříznivý následek v podobě zrušení schváleného
oddlužení ve smyslu ust. § 418 insolvenčního zákona postihne oba manžele.
I když tedy koncepce nerozlučného společenství manželů bude dozajista
nejpraktičtějším a nejjednodušším řešením z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení,
ze strany navrhujících manželů bude vyžadovat velkou míru zodpovědnosti každého
z nich a je otázkou, zda jeden z manželů nemůže být touto právní konstrukcí
nespravedlivě poškozen.
Novela insolvenčního zákona výslovně počítá se situací, že manželé podají
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení společně, ale již neřeší, jak
má insolvenční soud postupovat, podají-li manželé insolvenční návrhy spojené s návrhy
na povolení oddlužení nikoli společně, ale každý zvlášť.
Důvodová zpráva ve své obecné části doporučuje vycházet z toho, že společně
podaný insolvenční návrh (a jedině ten) musí být řešen jako společný pro oba manžele.
Podá-li insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení jen jeden z
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O nerozlučné společenství jde pouze tam, kde hmotné právo neumožňuje, aby byl předmět řízení
projednán a rozhodnut samostatně vůči každému společníkovi. Manželé jsou v tomto případě
solidárně zavázaní dlužníci a jsou tudíž samostatnými společníky. Srov. usnesení Ústavního soudu
České republiky ze dne 12.10.2006, sen. zn. II. ÚS 279/06.
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manželů, řeší se jen jeho závazky, a to i při osvobození. 80 Důvodová zpráva tedy
naznačuje, že jedině společně podaný insolvenční návrh manželů má být řešen jako
společný pro oba manžele. Pokud tedy manželé nepodají návrh společný, ale, byť třeba
současně, návrhy samostatné, měla by řízení manželů zřejmě proběhnout odděleně. Tato
myšlenka však do textu zákona nijak přenesena nebyla.
Je tedy otázkou, zda v případě, že manželé nepodají společný insolvenční návrh
spojený s návrhem na povolení oddlužení, nýbrž podají každý z nich návrh samostatný,
budou moci soudy postupovat stejně jako v současnosti a obě řízení spojit dle ust. § 112
o.s.ř., projednat oba návrhy společně a případně analogicky použít ust. § 394a novely
insolvenčního zákona, a to zejména v části týkající se majetku manželů, nebo zda je
tento postup do budoucna vyloučen.
Podle ust. § 83a novely insolvenčního zákona sice platí, že není-li stanoveno
jinak, není v insolvenčním řízení přípustné spojení věcí různých dlužníků ke
společnému řízení. Důvodová zpráva ovšem jako výjimku z pravidla označuje právě
oddlužení manželů.81
Dle našeho názoru tak text novely zákona vyloženě nebrání spojení
samostatných insolvenčních řízení manželů, přičemž řešit oddlužení manželů
v samostatných řízeních se nám jeví jako nerozumné, přičemž důvody jsme již nastínili
výše. Konečné slovo však bude v této věci mít zřejmě až Nejvyšší soud.

4.2.2. Obsah a náležitosti dlužnického insolvenčního návrhu

Ust. § 103 odst. 1 insolvenčního zákona stanoví, že insolvenční návrh musí obsahovat,
kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř. ), označení insolvenčního
navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců.
80
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Viz Česká republika. Vládní návrh zákona, 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. In: Sněmovní tisk č. 929/0. 2013, s. 67.
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0.
Viz Česká republika. Vládní návrh zákona, 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. In: Sněmovní tisk č. 929/0. 2013, s. 121.
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0.
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Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě,
že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena
obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem.
Podle ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona musí být v insolvenčním návrhu
dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho
hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li
insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční
navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel
domáhá. Rozhodující skutečnosti, dokladující úpadek dlužníka je třeba v insolvenčním
návrhu vylíčit zcela jasně a konkrétně tak, aby si soud mohl udělat ucelenou představu o
jeho finanční situaci.
Dlužník je tedy povinen v insolvenčním návrhu uvést rozhodující skutečnosti
osvědčující jeho úpadek. Dle ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku
jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti
a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost). Tyto podmínky musí být
splněny kumulativně.
Insolvenční zákon umožňuje nahradit podmínku c), tedy neschopnost plnění
závazků, naplněním alespoň jedné z vyvratitelných domněnek, které taxativně uvádí.
Podle ust. § 3 odst. 2 insolvenčního zákona se má za to, že dlužník není schopen plnit
své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých
závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není
možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku
výkonem rozhodnutí nebo exekucí, anebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy
uvedené v § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, kterou mu uložil insolvenční soud.
V případě, že insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podá
právnická osoba, může být její úpadek osvědčen i ve formě předlužení. O předlužení jde
dle ust. § 3 odst. 3 insolvenčního zákona tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn
jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova
majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování
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jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník
bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.
V případě, že insolvenční návrh podává dlužník, může se domáhat, aby soud
rozhodl o jeho hrozícím úpadku. Dle ust. § 3 odst. 4 insolvenčního zákona jde o hrozící
úpadek tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník
nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.
Dle ustanovení § 103 odst. 3 insolvenčního zákona je insolvenční navrhovatel
povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých
se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.
Ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona pak stanoví, že insolvenční návrh, který
neobsahuje všechny náležitosti, nebo který je nesrozumitelný, nebo neurčitý,
insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení, učiní
tak nejpozději do 7 dnů poté co byl insolvenční návrh podán. Ust. § 43 o.s.ř. se
nepoužije.
Insolvenční zákon je tak poměrně přísný, neboť dlužník musí předložit zásadně
projednatelný návrh, ve kterém budou uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují
úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. V opačném případě insolvenční soud návrh
bez dalšího odmítne.
Požadavky kladenými na obsahové náležitosti insolvenčního návrhu se zabýval
i Nejvyšší soud, který z části odkázal na své závěry učiněné v režimu zákona
o konkursu a vyrovnání 82 a ujasnil, že stejně jako v návrhu na prohlášení konkursu,
i v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku
dlužníka logicky vyplývá a pouhé konstatování, že dlužník je v úpadku, nebo že je
insolventní anebo předlužen není uvedením okolností, které úpadek dlužníka osvědčují.
Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, se rozumí vylíčení
konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud, budou-li shledány pravdivými, bude
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Srov. bod VII. stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České
republiky ze dne 17.6.1998, sen. zn. Cpjn 19/98 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek pod číslem Rc 52/98), s. 174.
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moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů vůči nimž má závazky, jež jsou po dobu delší
jak 30 dní po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.83
Povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti v insolvenčním návrhu není přitom
splněna tím, že navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz
připojený k insolvenčnímu návrhu jako příloha. 84 Tento závěr se však neuplatní
bezvýhradně. Výjimku představují seznamy povinně předkládané navrhovatelem
(dlužníkem) dle § 104 insolvenčního zákona, jejichž obsah je zákonem pevně
definován, konkrétně jde o seznam závazků, majetku a zaměstnanců dlužníka. Z těchto
seznamů tedy lze vzít v potaz rozhodná tvrzení o dlužníkově úpadku, ovšem pouze za
podmínky, že tyto seznamy jsou bezvadné. 85
V případě, že dlužník podal insolvenční návrh, protože mu úpadek teprve hrozí,
rozhodujícími skutečnostmi musíme rozumět takové konkrétní skutečnosti, z nichž
insolvenční soud bude moci uzavřít, že lze důvodně předpokládat, že dlužník
v budoucnu nebude schopen řádně a včas plnit podstatnou část svých peněžitých
závazků.86
O hrozící úpadek se přitom nejedná, jestliže dlužník není schopen splnit svůj
nepeněžitý závazek. O hrozící úpadek se může jednat až v situaci, kdy v důsledku
nesplnění tohoto nepeněžitého závazku dlužníkovi vznikne závazek peněžitý (například
neschopnost uhradit smluvní pokutu za nedodané dílo).87
Ust. § 104 odst. 1 insolvenčního

zákona

ukládá

dlužníku,

který

podal

insolvenční návrh, aby připojil k insolvenčnímu návrhu: a) seznam svého majetku
včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s
uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají
83

84

85
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Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 1. 2010, č. j. 29 NSČR 1/2008-A-15
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 88/2010).
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.5.2010, č. j. 29 NSČR 22/2009-A-21
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 26/2011).
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.7.2010, č. j. 3 VSPH 131/2010-A-9 (KSPL 27 INS
6903/2009).
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 1. 2010, č. j. 29 NSČR 1/2008-A-15
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 88/2010).
Viz BUDÍN Petr in KOZÁK, Jan, Petr BUDÍN, Alexandr DADAM a Lukáš PACHL. Insolvenční
zákon a předpisy související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 2. vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 12.
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úpadek nebo hrozící úpadek. Obsahové náležitosti seznamu majetku, seznamu závazků
a seznamu zaměstnanců pak vymezuje ve vztahu k insolvenčnímu návrhu dlužníka ust.
§ 104 odst. 2, 3 a 4 insolvenčního zákona.
Podle ust. § 104 odst. 2 insolvenčního zákona v seznamu majetku je dlužník
povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně
uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří
k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o který probíhá soudní nebo jiné
řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení
(rozhodnutí) označí.
Podle ust. § 104 odst. 3 insolvenčního zákona v seznamu závazků je dlužník
povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu
mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo
jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo
osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést.
Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co
do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že
proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu
uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva,
pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze
zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí
osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v
jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.
Podle ust. § 104 odst. 4 insolvenčního zákona nemá-li dlužník žádné
zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené
seznamy musí být dlužníkem podepsány a výslovně v nich musí být uvedeno, že jsou
správné a úplné.
Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu
připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené
náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu.
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Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust.
§ 98 odst. 1 insolvenčního zákona.
Insolvenční zákon tedy velmi přesně normuje, jaké přílohy musí dlužník
k insolvenčnímu návrhu připojit a současně jaké náležitosti tyto přílohy musí mít.
Nemají-li předložené přílohy požadované náležitosti, nebo chybí-li zcela, určí
insolvenční soud navrhovateli lhůtu k předložení chybějících nebo neúplných příloh
a nedojde tedy ihned k odmítnutí insolvenčního návrhu, jako v případě, že dlužníkova
tvrzení osvědčující jeho úpadek jsou nedostatečná.
Dle současné judikatury ovšem nejsou všechny „povinné“ přílohy povinné zcela
nezbytně. Zejména absence listin, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek
nezpůsobuje neprojednatelnost insolvenčního návrhu a není nutné vyzývat na jejich
doplnění. Stejně tak není třeba dokládat seznam zaměstnanců, je-li jinak zřejmé, že
dlužník žádné zaměstnance nemá.88
Dále jen dodejme, že v předkládaných seznamech není nutné, aby dlužník
výslovně uváděl negativní vymezení skutečností, což znamená, že dlužník nemusí
výslovně uvádět, že například jeho věřitelé nejsou osoby blízké, že své závazky
nepopírá, atp.89 Výjimku tvoří negativní skutečnosti, jejichž uvedení zákon výslovně
vyžaduje.

4.2.3. Obsah a náležitosti návrhu na povolení oddlužení

Insolvenční zákon předpokládá vysoký zájem dlužníka na tom, aby jeho úpadek byl
řešen právě oddlužením, a proto ukládá dlužníkovi, aby svůj insolvenční návrh spojil
s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník tak učiní jediným podáním, a to na
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Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.5.2010, č. j. 1 VSPH 804/2009-A-15 (KSLB 76 INS
5600/2009).
Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30.6.2009, č. j. 2 VSOL 146/2009-A-10 (KSOS 33
INS 1974/2009).
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formuláři, který je pro tento účel jak insolvenčním návrhem, tak návrhem na povolení
oddlužení.90
Návrh na povolení oddlužení musí dle ust. § 391 insolvenčního zákona, vedle
obecných náležitostí podání,

91

navíc obsahovat: a) označení dlužníka a osob

oprávněných za něho jednat, b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících
5 letech, c) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky a d) návrh způsobu oddlužení
nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.
K návrhu na povolení oddlužení musí být dle ust. § 392 insolvenčního zákona
dále připojeny tyto listiny: a) seznam majetku, seznam závazků, popřípadě prohlášení
o změnách, jestliže dlužník již dříve seznamy předložil, b) listiny dokládající údaje o
příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který
se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude
nižší než 30 % jeho pohledávky.
Seznam majetku musí dále obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 392 odst. 2
větě první a druhé insolvenčního zákona, tj. u každé položky majetku musí dlužník
uvést údaj o době pořízení majetku, údaj o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny
majetku ke dni pořízení seznamu, přičemž u nemovitostí nebo u majetku sloužícího k
zajištění se vyžaduje ocenění znalcem.
Jestliže zde budou nějaké osoby ochotné podílet se na dlužníkově oddlužení jako
spoludlužníci či jako ručitelé, musí návrh spolupodepsat. Dále musí návrh podepsat i
dlužníkův manžel a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí. Podpis manžela
dlužníka není nutný, jestliže oddlužením nemůže být dotčen majetek z nevypořádaného
společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželu
a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela.
Podpisy uvedených osob musí být úředně ověřeny.
Krátce se zastavme u požadavku, aby návrh dlužníka podepsal i jeho manžel,
kterýžto v praxi způsobuje potíže, a to zejména v rozlišení kdy může oddlužením být
90
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Viz MARŠÍKOVÁ Jolana in MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou,
nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011
Sb. Praha: Leges, 2011, s. 645.
Dle ust. § 42 odst. 4 o.s.ř.
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dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění manželů. Jestliže dlužník
(navrhovatel) podá návrh na povolení oddlužení, ve kterém absentuje podpis jeho
manžela, insolvenční soud musí uvážit, jakým ze způsobů oddlužení bude
pravděpodobně úpadek dlužníka řešen. Pokud by šlo o oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty, pak pokud má dlužník majetek spadající do společného jmění
manželů, který patří do majetkové podstaty a jako takový by podléhal zpeněžení, je
prakticky vyloučen závěr, že majetek ze společného jmění manželů oddlužením dotčen
být nemůže. Naopak je namístě závěr, že oddlužením může být majetek ve společném
jmění manželů postižen.
Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je situace zcela odlišná. Při tomto
způsobu oddlužení zásadně nedochází ke zpeněžování majetkové podstaty a společné
jmění manželů tedy oddlužením dotčeno býti nemůže. Jedinou výjimkou je situace, kdy
dlužník má závazek, který je zajištěn majetkem ve společném jmění manželů a zajištěný
věřitel právo na uspokojení z tohoto zajištění uplatnil.92
Pro posouzení možnosti dotčení majetku z nevypořádaného společného jmění
manželů je tedy důležitý způsob provedení oddlužení, ale stejně tak i rozsah společného
jmění manželů (například zúžení či rozšíření). 93 Insolvenční soud tedy musí vzít
v úvahu nejen pravděpodobný způsob provedení oddlužení, což dovodí zejména ze
složení majetkové podstaty, ale měl by i zjistit zda společné jmění manželů nebylo
smluvně modifikováno.
Dále musíme upozornit, že zákon vyžaduje pouze podpis manžela dlužníka, ale
již není uveden také bývalý manžel dlužníka, přestože dané ustanovení cílí na
nevypořádané společné jmění manželů. Společné jmění manželů samozřejmě může
zůstat nevypořádané i po zániku manželství. R. Kulková s H. Erbsovou v této
souvislosti uvádí, že lze postupovat obdobně jako v případě konkursu a provést
vypořádání společného jmění manželů. 94 Ke stejnému závěru došel i Vrchní soud
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Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.6.2011, č. j. 3 VSPH 76/2011-A-11 (KSLB 76 INS
12605/2010).
Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.7.2012, č. j. 3 VSOL 436/2012-A-12 (KSOS 22
INS 4338/2012).
Viz KULKOVÁ Radmila, ERBSOVÁ Hana in KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 938.
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v Praze95 a odkazujíc přitom na ust. § 408 odst. 1 insolvenčního zákona vyslovil závěr,
že při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dojde k zániku společného jmění
manželů a jeho vypořádání.
S uvedeným závěrem lze souhlasit, když musíme vzít v úvahu, že do majetkové
podstaty i v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty spadá i majetek ve
společném jmění dlužníka a jeho manžela. 96 Insolvenční správce tedy sepíše celé
nevypořádané společné jmění manželů do majetkové podstaty s poznámkou, že dosud
neproběhlo vypořádání společného jmění manželů. 97 V případě, že společné jmění
manželů bude předlužené, neproběhne jeho vypořádání a bude bez dalšího použito
k uspokojení věřitelů.98
V této souvislosti se nabízí otázka, zda má manžel dlužníka, v případě, že celé
společné jmění manželů bylo zahrnuto do majetkové podstaty, k dispozici nějakou
obranu, díky níž by se svého vypořádacího podílu mohl domoci. J. Dvořák s J. Spáčilem
dovozují, že i v insolvenčním řízení může, stejně jako v řízení exekučním, manžel
dlužníka podat vylučovací žalobu a domáhat se majetku co do výše svého vypořádacího
podílu.99
S takovým názorem se ovšem neztotožňujeme a domníváme se, že (bývalý)
manžel dlužníka musí zahrnutí předluženého (nevypořádaného) společného jmění
manželů do majetkové podstaty strpět a nemůže přitom využít excindační žalobu, neboť
v případě, že by si manžel dlužníka mohl majetek z majetkové podstaty vyžalovat, bylo
by ust. § 274 insolvenčního zákona nadbytečným. Pomocí vylučovací žaloby se pouze
může manžel dlužníka domáhat svého výlučného majetku, který byl insolvenčním
správcem zahrnut do majetkové podstaty.
V případě, že manžel dlužníka má za to, že společné jmění manželů není
předluženo, včetně posouzení, zda jde o výlučné závazky dlužníka, či o společné
95

96
97
98
99

Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.2.2012, č. j. 3 VSPH 1053/2011-B-31 (KSUL 70 INS
11081/2010).
Ust. § 205 odst. 3 insolvenčního zákona.
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.7.2008, sen. zn. 29 Odo 823/2006.
Viz ust. § 274 insolvenčního zákona.
Viz DVOŘÁK, Jan a SPÁČIL, Jiří. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, a.s., s. 99.
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závazky manželů, a insolvenční správce tedy měl podat návrh na vypořádání
společného jmění manželů, namísto toho aby celý majetek ve společném jmění manželů
zahrnul do majetkové podstaty, může sám podat žalobu na vypořádání zaniklého
společného jmění manželů.100
Chystaná novela insolvenčního zákona již nevyžaduje, aby návrh na povolení
oddlužení spolupodepsal i dlužníkův manžel.101 Je tomu zřejmě proto, že zákonodárce
počítá s tím, že manželé budou svůj úpadek řešit společně, na základě společného
návrhu manželů na povolení oddlužení dle ust. § 394a novely insolvenčního zákona
a pro případ, že se oddlužení bude účastnit pouze jeden z manželů, je oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty výslovně přiblíženo konkursu a dle ust. § 408 novely
insolvenčního zákona dojde také k zániku společného jmění manželů a nutně tedy
i k jeho vypořádání. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře pak předmět
zajištění, který patří do společného jmění manželů, bude zpeněžen i bez výslovného
souhlasu manžela dlužníka (navrhovatele).
V případě, že půjde o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty povolené na
základě společného návrhu manželů, považuje se dle ust. § 408 odst. 1 novely
insolvenčního zákona od okamžiku, kdy nastanou účinky schválení oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty, všechen majetek těchto manželů za majetek ve
společném jmění manželů, které nezaniká.
Upuštění od povinnosti, aby návrh na povolení oddlužení podepsal i dlužníkův
manžel je jistě dobrým krokem, neboť se tak o oddlužení budou moci ucházet i ti, kteří
jsou sice formálně ve svazku manželském, ale jejich manželství je nefunkční a může tak
pro ně být těžké získat souhlas manžela s povolením oddlužení a dále též ti dlužníci,
jejichž manžel z jakéhokoli důvodu souhlas s jejich oddlužením dát nechce.
Dle ust. § 393 odst. 1 insolvenčního zákona, neobsahuje-li návrh na povolení
oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný, anebo neurčitý, insolvenční soud
usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě,
která nesmí být delší než 7 dnů. Stejně postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k
100

101

Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.6.2011, sen. zn. 103 VSPH 39/2011 (KSLB 57 INS
5513/2009).
Viz ust. § 392 odst. 3 novely insolvenčního zákona.
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návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahujíli tyto přílohy stanovené náležitosti (§ 393 odst. 2 insolvenčního zákona).

4.3. Věřitelský insolvenční návrh
Způsob podání, stejně jako obsah a náležitosti věřitelského insolvenčního návrhu jsou
v mnohém téměř totožné jako u dlužnického insolvenční návrhu, proto v této kapitole
uvedeme pouze některé odlišnosti a nesnáze, které existují, chce-li insolvenční řízení
zahájit dlužníkův věřitel.
Výše jsme dospěli k závěru, že dlužníci, kteří jsou manželé, nemohou
v současné době využít předepsaný formulář k zahájení ani společného insolvenčního
řízení, ani k zahájení dvou samostatných insolvenčních řízení a vycházíme z toho, že
každý dlužník musí podat samostatný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení. Jinak tomu ovšem bude, podává-li insolvenční návrh věřitel manželů. Věřitel
není především vázán žádnou formulářovou podobou návrhu a pokud dlužníky řádně
označí, je zcela nepochybné, že se domáhá, aby soud rozhodl o úpadku obou manželů.
Je tedy možné, aby insolvenční návrh věřitele směřoval vůči dvěma dlužníkům.
Musíme však vycházet z toho, že tímto jedním podáním jsou zahájeny dvě
insolvenční řízení. Insolvenční soud tedy musí v insolvenčním rejstříku zveřejnit dvě
vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, stejně jako údaje o dvou dlužnících, aby
ostatními věřiteli byli v insolvenčním rejstříku dohledatelní. Shledá-li později soud
důvody ke společnému projednání obou věcí, rozhodne o spojení těchto věcí dle ust.
§ 112 odst. 1 o.s.ř.102
Je-li insolvenčním navrhovatelem věřitel, musí tento věřitel v insolvenčním
návrhu navíc tvrdit rozhodující skutečnosti, ze kterých vyplývá jeho oprávnění návrh
podat.103 V insolvenčním návrhu musí být takové rozhodující skutečnosti vylíčeny tak,
aby z nich byl zřejmý skutkový děj (skutek), na jehož základě lze usuzovat na existenci
splatné pohledávky navrhovatele za dlužníkem, a to v takovém rozsahu, který umožňuje
102

Obdobně i usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.10.2011, č. j. 3 VSPH 1198/2011-A-14
(MSPH 88 INS 16288/2011).
103
Viz ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona.
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jeho jednoznačnou individualizaci (vylučuje možnost záměny s jiným skutkovým
dějem, resp. s jinou pohledávkou).104
Stejně jako v případě dlužnického insolvenčního návrhu musí věřitel uvést
rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. Pro věřitele však může být
obtížné zejména uvést skutečnosti, které by osvědčovaly mnohost věřitelů dlužníka,
když věřitel bude často znát informace pouze ohledně svých vlastních pohledávek za
dlužníkem a o ostatních věřitelích buď nebude vědět vůbec, nebo jejich existenci bude
pouze tušit, například z výpisu z katastru nemovitostí, na kterém budou zapsány údaje
o probíhajících exekučních řízeních.
Věřitelský insolvenční návrh však musí jako součást vylíčení rozhodujících
skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka, obsahovat nejen konkrétní údaje o dalších
věřitelích dlužníka, ale také konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně
konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato
tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je
v úpadku.105
Věřitel by tak měl postupovat s náležitou péčí a v případě, že není schopen
získat podrobné a přesné údaje o dalších dlužníkových věřitelích a jejich pohledávkách,
upustit od podání insolvenčního návrhu. Věřiteli naopak nic nebrání domoci se své
pohledávky v nalézacím řízení, případně v řízení exekučním.
V souvislosti s podáním věřitelského insolvenčního návrhu musíme také
poznamenat, že v případě, že dojde k přistoupení k řízení ve smyslu ust. § 107
insolvenčního zákona, musí insolvenční soud přihlédnout k obsahu obou (případně více)
insolvenčních návrhů a od okamžiku, od kterého se další insolvenční návrh považuje za
přistoupení k řízení o původním insolvenčním návrhu, se na původní insolvenční návrh
a na přistoupení k řízení pohlíží stejně, jako kdyby se jednalo o podání učiněná společně
prvním i dalším insolvenčním navrhovatelem. Obsahuje-li tedy první insolvenční návrh
nedostatky, pro které by bylo možno tento návrh odmítnout a další insolvenční návrh
104

105

Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9.9.2010, č. j. 2 VSPH 655/2010-A-18 (MSPH 76 INS
7439/2010).
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21.12.2011, č. j. 29 NSČR 14/2011-A-20
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 44/2012).
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tyto chybějící náležitosti obsahuje, jsou tím vady původního insolvenčního návrhu
zhojeny.106
Oproti dlužnickému návrhu ukládá insolvenční zákon v ust. § 105 věřiteli
povinnost předložit spolu s insolvenčním návrhem přihlášku své tvrzené pohledávky.
Její absence představuje odstranitelnou vadu insolvenčního návrhu ve smyslu ust. § 128
odst. 2 insolvenčního zákona.
T. Richter uvažuje, zda zákon tím, že ukládá k insolvenčnímu návrhu připojit
přihlášku

své

pohledávky

zároveň

brání

v podání

návrhu

preferovaným

předinsolvenčním navrhovatelům, kteří pokud by se chovali racionálně, by mohli
podlehnout pokušení použít insolvenční řízení k redistributivním účelům. Udělením
preferenčního postavení některým věřitelům dochází k porušení zásady neměnit
relativní hodnotu nároků na dlužníkův majetek, není-li to nezbytné k zachování
kolektivní povahy řízení.107
Otázka, zda věřitel, který má za dlužníkem pohledávku, která se v insolvenčním
řízení neuplatňuje přihláškou, může zahájit insolvenční řízení, když podle ust. § 105
insolvenčního zákona věřitel musí spolu s insolvenčním návrhem předložit přihlášku
své tvrzené pohledávky je jistě namístě, když zejména věřitelé s pohledávkami
postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, mají v insolvenčním
řízení výhodnější postavení, jejich pohledávky budou uspokojeny přednostně108 a pro
tyto věřitele tak může být výhodnější zahájit vůči dlužníkovi insolvenční řízení, než se
své pohledávky domáhat v řízení nalézacím, případně exekučním.
Domníváme se, že i věřitelé, kteří své pohledávky do insolvenční řízení
nepřihlašují ve smyslu ust. § 165 odst. 2 insolvenčního zákona, mohou insolvenční
řízení úspěšně zahájit, když zejména musíme zohlednit fakt, že úpadek dlužníka je stav
zcela objektivní a nemůže záležet na tom, který z věřitelů, resp. s jakou pohledávkou na
tento stav poukáže. Insolvenční zákon navíc v ust. § 108 odst. 1 předpokládá, že
106

107

108

Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28.3.2012, č. j. 29 NSČR 20/2012-A-56
(MSPH 95 INS 11931/2011).
RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2008, s. 200201.
Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se dle ust. § 169 odst. 2
insolvenčního zákona uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.
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insolvenčním navrhovatelem může být zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka spočívá
pouze v pracovněprávních nárocích, což je pohledávka postavená na roveň
pohledávkám za majetkovou podstatou,109 která se neuplatňuje přihláškou.
Obdobně i T Richter uzavírá, že dle něho se přihláška pohledávky přikládá jen
proto, aby soudce měl co nejvíce informací o pohledávce navrhovatele, a nejedná se o
překážku k podání insolvenčního návrhu pro preferované předinsolvenční věřitele. 110
J. Maršíková pak polemizuje, zda i věřitel s pohledávkou, která se
v insolvenčním řízení přihláškou neuplatňuje, musí k naplnění požadavku ust. § 105
insolvenčního zákona takovou přihlášku přiložit. V zásadě se ani k jedné variantě
nepřiklání, ale zároveň uvádí, že pokud by takového věřitele stíhala povinnost přihlášku
své tvrzené pohledávky předložit, tato přihláška by insolvenčním správcem nebyla dále
zpracovávána a nebyla by ani přezkoumána na přezkumném jednání.111 Takový postup
je dle našeho názoru nadbytečný a bylo by nepřípustným formalismem vyžadovat
přihlášku pohledávky na věřiteli, který disponuje pohledávkou, jenž se v insolvenčním
řízení přihláškou neuplatňuje. Citované ustanovení proto v takovém případě jednoduše
nelze aplikovat a věřitel tak nebude povinen přihlášku své pohledávky připojit
k insolvenčnímu návrhu. 112 Věřiteli však zcela jistě zůstává zachována povinnost
prokázat, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku.
Nutno ovšem poznamenat, že dle navrhované novely insolvenčního zákona stíhá
povinnost přiložit k insolvenčnímu návrhu přihlášku tvrzené pohledávky výslovně
i věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou. Po rozhodnutí o úpadku se pak
pohledávka navrhujícího věřitele považuje za uplatněnou.113
Dále se domníváme, že insolvenční řízení nemůže úspěšně zahájit věřitel, který
sice disponuje pohledávkou za dlužníkem, ale jedná se o pohledávku, která podléhá
109

Viz ust. § 169 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.
Viz RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2008, s.
200-201.
111
Viz MARŠÍKOVÁ Jolana in MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou,
nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011
Sb. Praha: Leges, 2011, s. 168.
112
Obdobně i usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.8.2011, č. j. 3 VSPH 213/2011-A-21 (KSHK
34 INS 6140/2010).
113
Srov. ust. § 105 novely insolvenčního zákona.
110
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režimu ust. § 170 insolvenčního zákona a jedná se tedy o pohledávku, které se v
insolvenčním řízení neuspokojuje žádným ze způsobů řešení úpadku. Pokud by totiž
věřitel s takovou pohledávkou insolvenční návrh podal, insolvenční soud by jej měl
odmítnout pro zjevnou bezdůvodnost dle ust. § 128a odst. 1 insolvenčního zákona, když
dle ust. § 128a odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona platí, že insolvenční návrh je
zjevně bezdůvodný zejména tehdy, jestliže insolvenční navrhovatel dokládá oprávnění
jej podat pohledávkou, ke které se pro účely rozhodnutí o úpadku nepřihlíží.
Věřitelský insolvenční návrh soud doručí dlužníku, a to do vlastních rukou.114
Zároveň ho vyzve, aby se k návrhu ve stanovené lhůtě vyjádřil. 115 Lhůta k vyjádření je
přitom lhůtou pořádkovou, avšak její nedodržení může mít za následek, že soud o
insolvenčním návrhu věřitele rozhodne bez nařízení jednání.116
Dle ust. § 128 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud rozhodnout,
aby dlužník předložil seznamy dle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, tedy
seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Jesliže insolvenční navrhovatel má vůči
dlužníkovi vykonatelnou pohledávku, uloží soud dlužníku tuto povinnost vždy.
Nepředložení seznamů zakládá dle ust. § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona
domněnku dlužníkovi neschopnosti plnit své peněžité závazky. Smyslem ustanovení je
shromáždit co nejvíce podkladů pro rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu.117
Insolvenční soud dále dlužníka poučí o možnosti podat návrh na povolení
oddlužení, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu věřitele. 118 Počátek
lhůty je tedy vázán na doručení insolvenčníno návrhu dlužníkovi, přičemž se jedná o
lhůtu procesní, jejíž zmeškání nelze prominout.119

114
115
116

117

118
119

Viz ust. § 103 odst. 4 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 133 odst. 3 insolvenčního zákona.
Srov. ust. § 133 odst. 1 písm a) insolvenčního zákona; blíže viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci
ze dne 18.3.2009, č. j. 2 VSOL 31/2009-A-53 (KSBR 26 INS 4062/2008).
Viz MARŠÍKOVÁ Jolana in MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou,
nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011
Sb. Praha: Leges, 2011, 204.
Viz ust. § 390 odst. 2 insolvenčního zákona.
Dle ust. § 83 insolvenčního zákona není v insolvenčním řízení prominutí zmeškání lhůty přípustné.
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5. Rozhodnutí o insolvenčním návrhu
5.1. Odmítnutí insolvenčního návrhu
Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční návrh, který neobsahuje
všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud
odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně,
nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského
soudního řádu se nepoužije.
Dle citovaného ustanovení je tedy vyloučené, aby soud vyzýval navrhovatele dle
ust. § 43 o.s.ř. k tomu, aby svůj návrh doplnil či opravil a jestliže nedostatky návrhu
jsou takového rozsahu, že v řízení nelze pokračovat, soud insolvenční návrh bez dalšího
odmítne. Tyto nedostatky tedy insolvenční soud nemůže odstraňovat. 120 Insolvenční
navrhovatel tak může návrh doplnit pouze z vlastní iniciativy, a to pouze do rozhodnutí
o odmítnutí návrhu. 121
Navrhovatel tedy musí předložit v zásadě perfektní insolvenční návrh, nicméně
aby mohl být návrh bez dalšího odmítnut, nestačí pouhé zjištění, že návrh neobsahuje
některou z náležitostí, že je neurčitý či nesrozumitelný, ale nezbytným předpokladem
pro vydání takového rozhodnutí je neprojednatelnost návrhu, tedy závěr o tom, že
v řízení nelze pokračovat.122
Insolvenční zákon ukládá soudu, aby rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního
návrhu učinil neprodleně, a to nejdéle do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu. Soudy
přitom dospěly k závěru, že jde o lhůtu pořádkovou. Pokud ale insolvenční soud
v předepsané lhůtě nepřistoupil k odmítnutí vadného insolvenční návrhu a dlužníku,
případně věřiteli, v důsledku tohoto liknavého postupu vznikne škoda, může tím být
120

121

122

Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11.3.2009, č. j. 3 VSOL 54/2009-A -8 (KSOS 22
INS 284/2009).
Viz ust. § 146 odst. 2 insolvenčního zákona a dále též usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne
17.3.2008, č. j. 1 VSPH 5/2008-A -10 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod
číslem Rc 11/2009).
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.9.2011, č. j. 29 NSČR 23/2011-A-18
(MSPH 76 INS 1833/2010).
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založena odpovědnost státu za škodu způsobenou prodlením s odmítnutím návrhu, coby
nesprávným úředním postupem dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.123 124
Dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona nejsou-li k insolvenčnímu návrhu
připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené
náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu.
Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98
odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej
odmítne.
V případě, že navrhovatel nepřipojí k návrhu bezvadné přílohy, insolvenční soud
již navrhovatele k jejich doplnění vyzve. Pokud je navrhovatel přes výzvu soudu
nedoloží, soud opět přistoupí k odmítnutí insolvenčního návrhu. Znovu bude platit, že
k doplnění, učiněném až po rozhodnutí o odmítnutí návrhu, již nelze přihlédnout.
Insolvenční soud má dále možnost odmítnout insolvenční návrh pro jeho
zjevnou bezdůvodnost, a to dle ust. § 128a odst. 1 insolvenčního zákona. Zákon sice
nespecifikuje, co se rozumí zjevnou bezdůvodností, ale demonstrativně uvádí, že jde
zejména o situaci, kdy a) insolvenční navrhovatel dokládá oprávnění jej podat
pohledávkou, ke které se pro účely rozhodnutí o úpadku nepřihlíží, b) jde o insolvenční
návrh podaný opětovně a insolvenční navrhovatel při jeho podání nedoloží, že splnil
povinnosti uložené mu případně předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu, nebo
jeho podáním insolvenční navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor
dlužníka.
Citované ustanovení cílí na ochranu dlužníků proti zřejmě šikanózním
insolvenčním návrhům, jejichž hlavním cílem je dlužníka zdiskreditovat, poškodit, či na
něj vytvořit nátlak a donutit ho k zaplacení pohledávky za navrhovatelem.

123

124

Zákon č. 82/1998 Sb. ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
K tomu blíže usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.5.2010, č. j. 29 NSČR 22/2009A-21 (KSPL 27 INS 1784/2009).
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V případě, že insolvenční soud posoudí návrh jako zjevně bezdůvodný, může dle
ust. § 128a odst. 3 insolvenčního zákona uložit navrhovateli, aby za podání takového
návrhu zaplatil pořádkovou pokutu, a to až do výše 50.000,- Kč.

5.2. Zastavení insolvenčního řízení
Situace, za kterých soud insolvenční řízení zastaví, vyplývají jednak z občanského
soudního řádu a dále také přímo z insolvenčního zákona.
K zastavení řízení dojde, pokud soud shledá nedostatek podmínek řízení ve
smyslu ust. § 103, 104 o.s.ř., jelikož i v insolvenčním řízení, jako specifickém druhu
civilního řízení, musí soud zkoumat splnění podmínek řízení, aby mohl rozhodnout ve
věci samé. V případě zjištění neodstranitelné vady řízení pak nezbývá, než řízení
zastavit. Jestliže půjde o odstranitelnou vadu řízení, soud se nejprve pokusí takovou
vadu odstranit. O neodstranitelnou vadu řízení půjde zejména při nedostatku pravomoci
soudu a způsobilosti účastníků řízení. Neodstranitelným nedostatkem podmínek řízení
jsou dále překážky litispendence a rei iudicatae, pro něž soud usnesením řízení zastaví.
Zastavení insolvenčního řízení upravuje také insolvenční zákon. Dle ust. § 108
odst. 3 insolvenčního zákona může soud řízení zastavit pro nezaplacení zálohy na
náklady insolvenčního řízení. Pokud tak neučiní, může přikročit k jejímu vymáhání.
V případě, že zálohu neuhradí dlužník, soud řízení zastaví vždy, neboť vymáhání zálohy
vůči dlužníkovi je vyloučeno, jelikož trvá účinek spojený se zahájením insolvenčního
řízení, který spočívá v nemožnosti provedení výkonu rozhodnutí či exekuce postihující
majetek dlužníka, či jiný majetek náležející do majetkové podstaty.125
Insolvenční soud dále řízení zastaví dle ust. § 130 odst. 1 insolvenčního zákona
také v případě, že navrhovatel vezme svůj návrh zpět. Insolvenční návrh lze přitom vzít
zpět pouze do doby, než o něm insolvenční soud pravomocně rozhodne.
Podle ust. § 427 insolvenčního zákona vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení
najevo, že podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství126 byly
125
126

Viz ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.
Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (dále jen „Nařízení“).
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ke dni zahájení insolvenčního řízení hlavní zájmy dlužníka soustředěny v některém
z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska a že dlužník k tomuto dni neměl ani
provozovnu na území České republiky, insolvenční soud insolvenční řízení zastaví.
Podle čl. 3 odst. 1 Nařízení soudy členského státu, na jehož území jsou
soustředěny hlavní zájmy dlužníka, jsou příslušné k zahájení úpadkového řízení.
V případě společnosti nebo právnické osoby se za místo, kde jsou soustředěny hlavní
zájmy, považuje sídlo, pokud není prokázán opak.
Dle čl. 3 odst. 2 Nařízení, pokud jsou hlavní zájmy dlužníka soustředěny na
území některého členského státu, jsou soudy jiného členského státu příslušné k zahájení
úpadkového řízení proti dlužníkovi pouze tehdy, pokud má dlužník provozovnu na
území tohoto členského státu. Účinky takového řízení jsou omezeny na majetek, který
se nachází na území tohoto členského státu.
Podle čl. 13 recitálu Nařízení, místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, by
mělo odpovídat místu, ze kterého dlužník obvykle své zájmy spravuje, a je proto
zjistitelné třetími osobami.
Ač by se z citovaného ustanovení mohlo zdát, že při zjišťování hlavních zájmů
je kladen důraz pouze na zájmy ekonomické povahy, v případě dlužníka, který je
fyzickou osobou musíme zohlednit také zájmy, které nejsou primárně ekonomické
povahy, tedy např. zjištění, kde má dlužník svoji rodinu, kde se zdržuje s úmyslem se
tam zdržovat trvale, kde je zaměstnán, apod.127
Veškeré údaje je pak nutné zohlednit ke dni zahájení insolvenčního řízení, aby
byla vyloučena změna mezinárodní příslušnosti z důvodu dosažení výhodnějšího
právního postavení, tzv. forum shopping.128

127

128

Blíže k určení hlavních zájmů dlužníka, který je fyzickou osobou viz rozhodnutí ve věci Shierson v
Vlieland-Boddy, [2005] EWCA Civ 974, Case No: A2/2004/2614 a dále také viz WESSELS, Bob.
Moving House: Which Court Can Open Insolvency Proceedings?. The International Insolvency
Institute [online]. [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://www.iiiglobal.org/ component/jdownloads/
finish/39/384.html.
Viz čl. 4 recitálu Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení.
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5.3. Zamítnutí insolvenčního návrhu
Zamítnutí insolvenčního návrhu představuje oproti výše uvedeným rozhodnutím
procesní povahy rozhodnutí meritorní.
Dle ust. § 143 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud insolvenční návrh
zamítne, nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí
o úpadku.
K zamítnutí návrhu tedy dojde zejména v případě, kdy insolvenční návrh míří na
dlužníka, který je dle ust. § 6 insolvenčního zákona vyňat z působnosti insolvenčního
zákona.129 K zamítnutí insolvenčního návrhu přistoupí soud také v případě, že nedojde
k osvědčení úpadku či hrozícího úpadku dlužníka jak jej definuje ust. § 3 insolvenčního
zákona.
Dle ust. § 143 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh podaný věřitelem
insolvenční soud zamítne, jestliže nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel
a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Za další osobu se
nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního
navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního
návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení.
V případě věřitelského návrhu buď navrhovatel nedoložil existenci své splatné
pohledávky vůči dlužníkovi, nebo dlužníkův úpadek nebyl osvědčen existencí alespoň
jedné další osoby se splatnou pohledávkou vůči dlužníkovi. 130 Aby zákonodárce omezil
možnost podávání šikanózních návrhů, zakotvil, že za dalšího věřitele se nepovažuje
osoba, na kterou byla převedena pohledávka navrhovatele za dlužníkem, nebo část
takové pohledávky, a to v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po
zahájení insolvenčního řízení. Není tedy možní uměle vytvořit mnohost věřitelů
jednoduše tím způsobem, že by navrhovatel postoupil část své pohledávky za
dlužníkem na třetí osobu.
129

130

Viz MARŠÍKOVÁ Jolana in MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou,
nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011
Sb. Praha: Leges, 2011, s. 230.
Tamtéž, s. 130.
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Je třeba poznamenat, že není vyloučeno, aby insolvenční soud prováděl
dokazování o tom, zda pohledávka věřitele skutečně existuje, ale takové dokazování
nesmí býti rozsáhlé. Zjistí-li soud, že k tomu, aby mohl uzavřít, že splatná pohledávka
věřitele existuje, je třeba takové rozsáhlé dokazování provádět, pak insolvenční návrh
zamítne proto, že navrhovatel svou pohledávku za dlužníkem nedoložil. 131 Není totiž
účelem, aby insolvenční soud prováděním věcně opodstatněných důkazů nahrazoval
sporné řízené o pohledávce věřitele.132
Podle ust. § 143 odst. 3 insolvenčního zákona není-li dlužník v úpadku pro
předlužení, zamítne insolvenční soud insolvenční návrh podaný věřitelem i tehdy,
osvědčí-li dlužník jednající v dobré víře, že jeho platební neschopnost vznikla v
důsledku protiprávního jednání třetí osoby a že se zřetelem ke všem okolnostem lze
důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých
závazků.
Cílem citovaného ustanovení je zejména ochrana proti druhotné platební
neschopnosti. Zákon tak dává dlužníku možnost odvrátit rozhodnutí o svém úpadku
v podobě platební neschopnosti v případě, že jeho platební neschopnost vznikla
následkem protiprávního jednání třetích osob. Typicky se bude jednat o nezaplacení
pohledávky dlužníka, ale může se jednat i o jiné typy jednání, např. krádež majetku
dlužníka, spáchání trestného činu zaměstnanců dlužníka, apod. Dlužník ovšem musí
osvědčit, že svou platební neschopnost je schopen zvrátit, a to ve lhůtě 3 měsíců po
splatnosti jeho peněžitých závazků.133
Dle ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona je-li dlužníkem právnická osoba,
insolvenční soud zamítne insolvenční návrh podaný věřitelem i tehdy, jestliže stát nebo
vyšší územní samosprávný celek po zahájení insolvenčního řízení převzal všechny její
dluhy nebo se za ně zaručil.

131

132

133

Viz bod VIII. stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky
ze dne 17.6.1998, sen. zn. Cpjn 19/98 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod
číslem Rc 52/1998).
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.4.2010, č. j. 29 NSČR 30/2009-A-64
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 14/2011).
Srov. KULKOVÁ Radmila, ERBSOVÁ Hana in KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 296.
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Ust. § 144 insolvenčního zákona pak upravuje zamítnutí insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku dlužníka. Takový postup je však možný pouze za velmi
specifických podmínek. 134 Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku je podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku, nejde-li o právnickou
osobu zřízenou zákonem.
Dlužno poznamenat, že novela insolvenčního zákona již možnost zamítnutí
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku neobsahuje a návrh zákona o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob přenáší tuto úpravu na půdu rejstříkových
soudů.135

5.4. Rozhodnutí o úpadku
Rozhodnutí o úpadku je meritorním rozhodnutím o insolvenčním návrhu v případě, že
je zjištěn úpadek dlužníka. Insolvenční soud by měl o insolvenčním návrhu rozhodnout
bez zbytečného odkladu.
Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud vydá rozhodnutí
o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že
mu úpadek hrozí. Pojem osvědčit přitom vykazuje nižší pravděpodobnostní hodnotu než
pojem prokázat. Při rozhodování o insolvenčním návrhu tedy postačí, když jsou
rozhodné skutečnosti osvědčeny, tedy je prokázána jejich pravděpodobnost,
hodnověrnost.
Pro vlastní proces zjišťování úpadku pak platí, že v případě, kdy insolvenční
návrh podá sám dlužník, postačí většinou, když jsou rozhodné skutečnosti osvědčeny
údaji v insolvenčním návrhu a jeho příloham136 neboť nevyjde-li najevo opak, řídí se

134

K těmto podmínkám blíže viz ust. § 144 insolvenčního zákona.
Viz Česká republika. Vládní návrh zákona, 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. In: Sněmovní tisk č. 929/0. 2013, s. 132.
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0.
136
Viz ust. § 132 odst. 1 insolvenčního zákona.
135
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insolvenční soud návrhem a jeho přílohami. 137 Zákon tímto způsobem konstruuje
vyvratitelnou domněnku úpadku dlužníka.
Úpadek dlužníka však nelze mít za osvědčený pouze údaji uvedenými
v insolvenčním návrhu a jeho přílohách, vyjdou-li v průběhu insolvenčního řízení
najevo skutečnosti, které jsou s tvrzeními dlužníka obsaženými v insolvenčním návrhu
nebo se skutečnostmi obsaženými v listinách připojených k insolvenčnímu návrhu, v
rozporu. Totéž platí, jestliže insolvenční soud zjistí, že další osoby oprávněné jednat
jménem dlužníka, které insolvenční návrh nepodepsali, s podáním insolvenčního návrhu
nesouhlasí.138
V případě, že je insolvenční řízení zahájeno k návrhu věřitele, musí být dlužníku
dána možnost se k návrhu vyjádřit, a to ještě před rozhodnutím o úpadku.139 V praxi
poté soud nejčastěji dlužníkovi zašle společně s vyhláškou o zahájení insolvenčního
řízení i insolvenční návrh věřitele a výzvu dlužníkovi, aby se k tomuto návrhu ve
stanovené lhůtě vyjádřil.
Insolvenční soud může následně o návrhu věřitele rozhodnout bez jednání,
pouze pokud soud návrhu plně vyhoví a návrhu současně nikdo neodporoval, nebo
o návrhu lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů
a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez
nařízení jednání souhlasí.140
V ostatních případech soud k projednání návrhu věřitele jednání vždy nařídí.
Avšak jednání může insolvenční soud nařídit vždy, i když k tomu není povinen
a nejedná se přitom o procesní pochybení. 141
V případě, že je osvědčeno, nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku,
vydá soud rozhodnutí o úpadku, které má následující povinné náležitosti. Rozhodnutí o
úpadku musí obsahovat a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící
137

Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23.9.2009, č. j. 3 VSOL 283/2009-A -11 (KSBR 32
INS 4255/2009).
138
Viz ust. § 132 odst. 3 insolvenčního zákona.
139
Viz ust. § 133 odst. 3 insolvenčního zákona.
140
Viz ust. § 133 odst. 1 insolvenčního zákona.
141
Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.3.2009, č. j. 2 VSOL 31/2009-A-53 (KSBR 26
INS 4062/2008).
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úpadek, b) výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce, c) údaj
o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, d) výzvu, aby věřitelé, kteří dosud
nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích
jejího zmeškání, e) výzvu, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště
plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, f) výzvu, aby věřitelé
insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na
dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách,
s poučením o následcích nesplnění této povinnosti, g) výrok, jímž se určí místo a termín
konání schůze věřitelů a přezkumného jednání, h) výrok, jímž se uloží dlužníku, který
tak dosud neučinil, aby ve stanovené lhůtě sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci
seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů, i) označení
hromadných sdělovacích prostředků, ve kterých bude insolvenční soud zveřejňovat svá
rozhodnutí.142
Podle ust. § 141 odst. 1 insolvenčního zákona proti rozhodnutí o úpadku
vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné. Proti
rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může
odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku
nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka
stanovená v insolvenčním zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po
vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.
Usnesení o úpadku dlužníka bude vydáno buď samostatně, nebo bude spojeno
s usnesením, kterým soud rozhoduje o způsobu řešení úpadku dlužníka.
V případě, že soud rozhoduje o návrhu dlužníka, který svůj insolvenční návrh
spojil s návrhem na povolení oddlužení, rozhodne soud vždy současně o úpadku
dlužníka i o způsobu řešení tohoto úpadku.143
Jestliže dlužník podal návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení
zahájeném na základě insolvenčního návrhu věřitele, rozhodne insolvenční soud

142
143

Viz ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 148 odst. 3 insolvenčního zákona.
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o způsobu řešení úpadku samostatným usnesením vydaným do 30 dnů po rozhodnutí o
úpadku.144
Účinky spojené s rozhodnutím o úpadku 145 dlužníka nastávají okamžikem
zveřejnění předmětného usnesení v insolvenčním rejstříku.146

144
145

146

Viz ust. § 149 odst. 2 insolvenčního zákona.
Účinky, které jsou spojené s usnesením o úpadku, vyplývají jednak přímo z daného usnesení a dále
pak z ust. § 140 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona.
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6. Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení
6.1. Odmítnutí návrhu na povolení oddlužení
Podle ust. § 389 insolvenčního zákona dlužník, který není podnikatelem, může
insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil
oddlužením. 147 K podání návrhu na povolení oddlužení je tedy legitimován pouze
dlužník, případně dlužníkem zmocněná osoba. Jestliže návrh na povolení oddlužení je
podán jinou osobou, insolvenční soud jej odmítne jako podaný někým, kdo k tomu
nebyl oprávněn.148 Stejně postupuje insolvenční soud v případě, že návrh na povolení
oddlužení podá osoba, jež se vymyká osobní působnosti oddlužení.149
Dle ust. § 390 odst. 1 insolvenčního zákona návrh na povolení oddlužení musí
dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba než
dlužník, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení
insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního
návrhu poučen.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že v případě, kdy je insolvenční řízení
zahájeno k návrhu dlužníka, musí případný návrh na povolení oddlužení spojit přímo
s insolvenčním návrhem. Insolvenční zákon vychází z toho, že dlužník má na oddlužení
své osoby opravdový zájem, a proto musí svoji vůli projevit hned při prvním podání
vůči soudu, tedy při podání insolvenčního návrhu. Zpravidla se tak bude dít na
předepsaném formuláři. Nestane-li se tak, jedná se o odstranitelnou vadu návrhu na
povolení oddlužení.
Jestliže však bude insolvenční řízení zahájeno na základě insolvenčního návrhu
dlužníkova věřitele, zůstává dlužníkovi možnost podat návrh na povolení oddlužení,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl soudem doručen insolvenční návrh
věřitele.
147
148
149

K výkladu citovaného ustanovení a k osobní působnosti oddlužení viz kapitola č. 3.
Viz ust. § 390 odst. 3 insolvenčního zákona.
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24.7.2008, č. j. 1 VSPH 74/2008-B-16 (KSUL 69 INS
561/2008).
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V případě, že dlužník podá návrh na povolení oddlužení opožděně, soud jeho
návrh odmítne.150
Dle ust. § 393 odst. 1 insolvenčního zákona, neobsahuje-li návrh na povolení
oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný, anebo neurčitý, insolvenční soud
usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě,
která nesmí být delší než 7 dnů. Stejně postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k
návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahujíli tyto přílohy stanovené náležitosti (§ 393 odst. 2 insolvenčního zákona). Podle ust.
§ 393 odst. 3 insolvenčního zákona návrh na povolení oddlužení insolvenční soud
odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento
nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem
požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené
náležitosti.
Stejně jako u insolvenčního návrhu tedy zákon upravuje postup soudu v případě
odstraňování vad a nedostatků návrhu na povolení oddlužení. Obdobně jako
u odstraňování vad insolvenčního návrhu a jeho příloh platí, že dlužník může tyto vady
odstranit jen do doby, než insolvenční soud rozhodne o odmítnutí návrhu na povolení
oddlužení, 151 přičemž nezbytným předpokladem pro vydání takového rozhodnutí je
závěr o tom, že v řízení nelze pokračovat. Drobné formální vady tedy lze ponechat bez
následku, nebrání-li jejich existence pokračování v řízení.
Jestliže dojde k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, insolvenční soud
současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.152

6.2. Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení
Možnost dlužníka vzít podaný návrh na povolení oddlužení zpět upravuje ust. § 394
insolvenčního zákona. Podle odst. 1 návrh na povolení oddlužení může dlužník vzít
150
151

152

Viz ust. § 390 odst. 3 insolvenčního zákona.
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.9.2012, č. j. 29 NSČR 46/2012-B-37
(KSPL 29 INS 10493/2011).
Viz ust. § 396 odst. 1 insolvenčního zákona.
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zpět, dokud insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení. Zpětvzetí návrhu na
povolení oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, které se doručuje
osobě, která návrh podala, dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru;
odvolání proti němu není přípustné. (odst. 2) Vzal-li dlužník návrh na povolení
oddlužení zpět, nemůže jej podat znovu. (odst. 3) Byl-li návrh na povolení oddlužení
vzat zpět až poté, co bylo rozhodnuto o schválení oddlužení, insolvenční soud rozhodne,
že zpětvzetí není účinné; toto rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, se
doručuje osobě, která návrh podala, dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému
výboru. (odst. 4)
Dlužník má tedy dle citovaného ustanovení právo disponovat svým návrhem na
povolení oddlužení až do rozhodnutí soudu o schválení oddlužení. Vyjádří-li však
dlužník vůli vzít svůj návrh zpět, nemůže ho již podat znovu a soud současně se vzetím
na vědomí takového zpětvzetí rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku
konkursem.153

6.3. Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení je rozhodnutím meritorním.
Předmětem posuzování je (ne)existence skutečností, které brání dlužníkovu návrhu na
povolení oddlužení vyhovět a oddlužení povolit.
Podle ust. § 395 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud zamítne návrh na
povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat,
že jím je sledován nepoctivý záměr (písm. a), nebo že hodnota plnění, které by při
oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže
tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (písm. b).
Zákon dále demonstrativně uvádí, co lze rozumět neurčitým pojmem „nepoctivý
záměr“, když v ust. § 395 odst. 3 insolvenčního zákona je stanoveno, že na nepoctivý
záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat zejména tehdy, jestliže
ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho
153

Viz ust. § 396 odst. 1 insolvenčního zákona.
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kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení
nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového
řízení, nebo b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením
insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením
pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy; to neplatí, lze-li na základě
dlužníkem prokázaných skutečností usuzovat na to, že se o nepoctivý záměr nejedná.
Ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona patří k právním normám
s relativně neurčitou hypotézou, tedy k právním normám, jejichž hypotéza není
stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého
uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze
širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Vedle okolností příkladmo
vypočtených (jako ty, z nichž lze usuzovat na dlužníkův nepoctivý záměr při podání
návrhu na povolení oddlužení) v ustanovení § 395 odst. 3 insolvenčního zákona, s nimiž
je soud povinen se vypořádat (vyjdou-li v insolvenčním řízení najevo) vždy, tak bude
závěr, že dlužník sleduje podáním návrhu na povolení oddlužení nepoctivý záměr,
závislý vždy na posouzení konkrétních okolností, jež vyjdou najevo v rámci daného
insolvenčního řízení.154
O nepoctivý záměr dlužníka se bude typicky jednat v případech, kdy dlužník
usiluje o zkrácení možnosti věřitelů být v insolvenčním řízení uspokojeni, nebo pokud
neodůvodněně zvýhodňuje některého z věřitelů. Dlužníci tak již v tíživé finanční situaci
například převádí svůj majetek na osoby blízké, 155 či vytvářejí fiktivní závazky ve
prospěch příbuzných či přátel, a to proto, aby v insolvenčním řízení uhradili právě
nejnižší možnou část pohledávek ostatních věřitelů, tedy 30% a část odevzdaných
peněžních prostředků, které připadají právě na podíl těchto fingovaných závazků, se jim

154
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Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28.7.2011, č. j. 29 NSČR 14/2009-B-65
(KSPH 55 INS 316/2008).
Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17.5.2010, č. j. 2 VSOL 135/2010-A-19 (KSBR 37
INS 680/2010).
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vrátil nazpět. Ke zkrácení věřitelů ale nedojde, je-li dán předpoklad, že věřitelé obdrží
v průběhu trvání účinků schváleného oddlužení 100 % svých pohledávek.156
Dle výše citovaného ustanovení pak lze na nepoctivý záměr usuzovat v případě
opakovaného úpadkového řízení, a to nejen dlužníka, ale i jeho zákonného zástupce,
jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, a to
v závislosti na výsledku takového řízení, přičemž rozhodným časovým obdobím je zde
doba předcházejících pěti let. Toto ustanovení jistě není možné aplikovat na předchozí
řízení, která skončila nemeritorním rozhodnutím, v režimu insolvenčního zákona tedy
odmítnutím návrhu či zastavením řízení, jelikož nový návrh je v tomto případě
povětšinou výrazem odstranění vad návrhu předchozího.157 Ustanovení tak cílí zejména
na případy, kdy dlužník již v posledních pěti letech oddlužením prošel.
Na nepoctivý záměr dlužníka lze dále usuzovat za podmínky, že ohledně
dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho
kolektivního statutárního orgánu podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech
před zahájením insolvenčního řízení proběhlo

trestní řízení, které skončilo

pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy; to
neplatí, lze-li na základě dlužníkem prokázaných skutečností usuzovat na to, že se
o nepoctivý záměr nejedná.
Výše uvedené bude insolvenční soud zpravidla posuzovat dle aktuálního výpisu
z rejstříku trestů. Povinnost předložit výpis z rejstříku trestů přitom dlužníkovi, který
podává návrh na povolení oddlužení, ukládá ust. § 24 písm. e) vyhlášky o jednacím řádu
pro insolvenční řízení. 158
V případě odsouzení dotčených osob za trestný čin majetkové nebo hospodářské
povahy není přitom rozhodující konkrétní právní kvalifikace, výše způsobené škody či
druh a výše trestu, není ani důvodné zkoumat okolnosti konkrétního případu
a naopak závěr o nepoctivém záměru dlužníka lze učinit pouze na základě existence
156

157
158

Srov. KRHUT, Rostislav. Poctivý záměr v oddlužení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní
komora v Praze, 2012, č. 9, s. 42. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?
type=html&documentId=nrptembrgjpweyk7hfpxg5dsl42de&conversationId= 6029036.
Tamtéž, s. 42.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou
se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona.
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pravomocného rozhodnutí o odsouzení dotčené osoby. Pokud se dlužník chce domáhat
povolení oddlužení i přes pravomocné odsouzení v rozhodné době pěti let před podáním
návrhu na povolení oddlužení, je to možné, ovšem musí sám tvrdit a prokázat takové
okolnosti, z nichž bude moci insolvenční soud dovodit, že se o nepoctivý záměr
nejedná. 159
Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i v případě, že hodnota
plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich
pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.
Hranice uspokojení se zkoumá výhradně u nezajištěných věřitelů. Zákon tedy
vychází z toho, že zajištění věřitelé budou při oddlužení uspokojeni pouze z výtěžku
zpeněžení zajištění a je na věřitelích, jejichž pohledávky jsou zajištěny majetkem
dlužníka, aby zvážili, zda je pro ně výhodnější přihlásit se do insolvenčního řízení jako
věřitelé zajištění či nezajištění.160
Insolvenční soud tedy uváží, zda vzhledem k hodnotě dlužníkova majetku či
jeho příjmům je důvodné předpokládat, že v průběhu trvání účinků schváleného
oddlužení dlužník uhradí alespoň 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Pokud
by splnění minimální hranice záviselo na výsledku učiněného popření některé
z přihlášených pohledávek, 161 soud předběžně posoudí úspěch uplatněného popření.
Pokud by soud oddlužení povolil a popření by ve skutečnosti úspěšné nebylo, je možné
schválené oddlužení zrušit dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.162
V případě, že insolvenční soud dospěje k závěru, že dlužník nedosahuje ani na
onu minimální hranici uspokojení nezajištěných věřitelů, musí o tom dlužníka zpravit,
poučit ho o důsledcích nesplnění této podmínky a také ho poučit o tom, že svůj příjem
může navýšit i pomocí třetí osoby, která by mu pro účely oddlužení poskytla potřebné

159

Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.12.2008, č. j. 2 VSOL 181/2008-A-14 (KSBR 40
INS 3720/2008).
160
K postavení zajištěných věřitelů blíže viz kapitoly 9.1 a 9.2.
161
Není přitom rozhodné, zda dané popření učinil insolvenční správce či dlužník.
162
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.12.2012, č. j. 29 NSČR 22/2012-B-18
(KSCB 27 INS 13044/2010).
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peněžní prostředky.

163

Teprve poté insolvenční soud přistoupí k definitivnímu

posouzení ekonomické nabídky dlužníka a případně jeho návrh na povolení oddlužení
zamítne.
V této souvislosti musíme upozornit, že v případě, že insolvenční soud
rozhoduje o insolvenčním návrhu manželů, jejichž řízení byla či budou spojena ke
společnému projednání a jejich závazky tak budou řešeny v rámci jednoho společného
řízení, postačí, pokud podmínku minimálního uspokojení 30 % nezajištěných
pohledávek naplní oba manželé společně. Neplatí tedy, co dlužník, to 30 %, v případě
manželů tedy 60 %, ale manželé se v rámci společného řízení posuzují společně.164
Podle ust. § 395 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona insolvenční soud zamítne
návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na
povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto.
R. Kulková s H. Erbsovou toto ustanovení vykládají tak, že dlužník může
oddlužením projít pouze jednou za život dle zásady „jednou a dost“, jelikož dlužníkovi
se povolením oddlužení dává mimořádná a tedy neopakovatelná šance nového začátku
bez závazků. 165 Jiný je však výklad podávaný Nejvyšším soudem a jinými právními
teoretiky. Dle jejich výkladu citované ustanovení míří pouze na případy, kdy tatáž
osoba opakovaně podá návrh na povolení oddlužení v rámci jednoho a téhož
insolvenčního řízení. 166 S tímto výkladem přitom musíme souhlasit, neboť důsledné
uplatňování zásady „jednou a dost“ by zcela jistě bylo nepřiměřeně tvrdé, neboť vůbec
nebere v úvahu, jak první řízení o oddlužení skončilo, z jakých důvodů žádá dlužník
znovu o povolení oddlužení, jaký je přístup a chování dlužníka, atp. Opakovaný návrh

163

164

165

166

Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20.9.2010, č. j. 3 VSPH 554/2010-B-15 (KSLB 57 INS
2902/2010).
Viz 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).
Viz KULKOVÁ Radmila, ERBSOVÁ Hana in KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 953.
Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.1.2010, č. j. 29 NSČR 1/2008-A-15
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 88/2010), stejně i KRHUT,
Rostislav. Poctivý záměr v oddlužení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze,
2012, č. 9, s. 42. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?type=html&
documentId =nrptembrgjpweyk7hfpxg5dsl42de&conversationId=6029036.
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na povolení oddlužení tak musíme podrobit pouze zpřísněnému testu (ne)poctivého
záměru dlužníka.
Podle ust. § 395 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona insolvenční soud zamítne
návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají
lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.
V rámci oddlužení představuje aktivní spolupráce dlužníka doslova „condicio
sine qua non“. Dlužníkova snaha o sanování jeho závazků rozhodně nekončí podáním
návrhu na povolení oddlužení, ba právě naopak, jedná se pouze o první krok na cestě
vedoucí k novému životu bez dluhů. Svým návrhem na povolení oddlužení dlužník
vyjadřuje odhodlání oprostit se od minulosti a aktivně řešit své problémy s včasným
a řádným splácením svých závazků. V případě povolení a následného schválení
oddlužení (což je stav, kterého dlužník zajisté hodlá dosáhnout) bude dlužník muset
plnit celou řadu povinností a právě citované ustanovení má zamezit tomu, aby oddlužení
bylo povoleno i tomu, kdo se soudem nekomunikuje, nereaguje na jeho výzvy,
nedostavuje se na jednání na předvolání soudu, nespolupracuje s insolvenčním
správcem apod.
V případě, že insolvenční soud z jakéhokoli uvedeného důvodu návrh na
povolení oddlužení zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku
konkursem.167
Na závěr pouze poznamenejme, že novela insolvenčního zákona předpokládá
změnu ust. § 395 insolvenčního zákona a tedy i důvodů pro zamítnutí návrhu na
povolení oddlužení. Dle navrhovaného znění tak dojde k zamítnutí návrhu na povolení
oddlužení jednak z důvodu nepoctivého záměru dlužníka, přičemž jsou vypuštěny
příkladmo vypočtené okolnosti, za kterých lze na nepoctivý záměr dlužníka usuzovat,
jelikož byly příliš zavádějící.168 Dále dojde k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení,
jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění,
které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich
167
168

Viz ust. § 396 odst. 1 insolvenčního zákona.
Česká republika. Vládní návrh zákona, 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. In: Sněmovní tisk č. 929/0. 2013, s. 152.
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0.
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pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Nakonec insolvenční soud
zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení
dokládají

lehkomyslný

nebo

nedbalý přístup

dlužníka k

plnění

povinností

v insolvenčním řízení.

6.4. Rozhodnutí o povolení oddlužení
Podle ust. § 397 odst. 1 insolvenčního zákona nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na
povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud oddlužení
povolí. Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci
a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné.
Ve smyslu citovaného ustanovení tedy platí, že nebude-li dlužníkův návrh na
povolení oddlužení odklizen z procesních důvodů, ani nedojde k jeho zamítnutí,
insolvenční soud rozhodne o způsobu řešení úpadku dlužníka oddlužením.
V případě, že soud rozhoduje o insolvenčním návrhu dlužníka, který tento návrh
spojil s návrhem na povolení oddlužení, rozhodne soud vždy současně o úpadku
dlužníka i o způsobu řešení tohoto úpadku,169 tedy jedním usnesením.
Jestliže dlužník podal návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení
zahájeném na základě insolvenčního návrhu věřitele, rozhodne insolvenční soud
o způsobu řešení úpadku samostatným usnesením vydaným do 30 dnů po rozhodnutí
o úpadku.170
Rozhodnutí soudu o povolení oddlužení dlužníka není přitom jakkoli závislé na
stanovisku jednotlivých věřitelů a soud může o povolení oddlužení rozhodnout i přes
jejich nesouhlas. Způsob řešení úpadku dlužníka tak může být soudem věřitelům
„vnucen“. Věřitelé poté mají zásadní vliv až na způsob oddlužení.171

169
170
171

Viz ust. § 148 odst. 3 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 149 odst. 2 insolvenčního zákona.
Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.8.2010, č. j. 3 VSPH 463/2010-B-113 (MSPH 93
INS 1923/2008).
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Rozhodnutí o povolení oddlužení dlužníka je účinné okamžikem jeho zveřejnění
v insolvenčním rejstříku.172 Dlužník se rozhodnutím o povolení oddlužení stává osobou
s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě.173

172
173

Viz ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 229 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona.
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7. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku manželů
V případě, že soud projednává insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení
oddlužení dlužníků, kteří jsou manželi, vzniká několik nejasností a problémů už při
rozhodování soudu o způsobu řešení úpadků obou dlužníků.
V této kapitole budeme uvažovat situaci, kdy insolvenční návrhy obou manželů
jsou perfektní a soud dospěje k závěru, že oba manželé jsou v úpadku.
Pokud jsou dány podmínky pro povolení oddlužení u obou manželů a tito
manželé podali své návrhy společně, žádný problém by vzniknout neměl. Insolvenční
soud spojí řízení obou manželů ke společnému projednání dle ust. § 112 odst. 1 o.s.ř.174
a jedním usnesením rozhodne o (společném) oddlužení obou manželů.175
Je ovšem otázkou, kterak by měl soud postupovat v případě, že jeden z manželů
podmínky oddlužení nesplňuje a druhý ano. Vyskytují se názory, že úpadek manželů
musí být řešen stejným způsobem. Dle Vrchního soudu v Praze nesplnění podmínek
oddlužení jedním z manželů musí nutně vést k prohlášení konkursu na jeho majetek, jež
v důsledku účinků prohlášení konkursu na společné jmění manželů znemožní oddlužení
i druhého z nich. 176 Vrchní soud v Praze tak jinými slovy tvrdí, že prohlášení konkursu
na majetek jednoho z manželů automaticky znemožňuje oddlužení druhého z manželů.
K závěru, že rozdílný způsob řešení úpadku manželů není možný, došel i L. Pachl,
ovšem bez podrobnější argumentace.177
Názor Vrchního soudu v Praze však nesdílíme, neboť pro něj není žádná opora
v zákoně. Je pravdou, že prohlášením konkursu na majetek jednoho z manželů dochází
k zániku společného jmění manželů 178 a provede se buď jeho vypořádání, 179 nebo
v případě, že je společné jmění manželů předluženo, zahrne se celý majetek náležející
174

Blíže viz kapitola č. 4.2.1.
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.4.2011, č. j. 3 VSPH 325/2011-B-16 (KSPH 40 INS
10341/2010).
176
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27.10.2010, č. j. 2 VSPH 714/2010-B-19 (KSHK 42 INS
2414/2010).
177
Viz PACHL, Lukáš. Pár poznámek ke společnému oddlužení manželů v insolvenci. Konkursní noviny.
2012, č. 14-15.
178
Viz ust. § 268 odst. 1 insolvenčního zákona.
179
Viz ust. § 268 odst. 2 insolvenčního zákona.
175
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do společného jmění manželů do majetkové podstaty. To však nijak nebrání oddlužení
druhého manžela.
V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře není totiž majetek dlužníka
nijak postižen. V rámci splátkového kalendáře jsou postiženy nároky na budoucí příjmy
dlužníka, které nepatří do společného jmění manželů180 a konkurs na majetek manžela
dlužníka se jich proto nemůže dotknout. V případě oddlužení plněním splátkového
kalendáře proto ani nevzniká majetková podstata stricto sensu. O určité oddělené
majetkové podstatě lze hovořit pouze v případě existence majetku sloužícího k zajištění.
Takového majetku, pokud spadal do společného jmění manželů, se samozřejmě
prohlášení konkursu na majetek manžela dlužníka dotkne, jedná se ale o výjimku, která
nebrání oddlužení dlužníka, který věřitelům nabídne dostatečné uspokojení pouze ze
svých budoucích příjmů.
Ani oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, na majetek jehož
manžela byl prohlášen konkurs, není vyloučené. Samozřejmě konkurs se dotkne celého
společného jmění manželů, ale není vyloučeno, že dlužník vlastní majetek výlučný,
kterého se zánik společného jmění manželů nijak nedotkne a který tedy může nabídnout
svým věřitelům k uspokojení. Společné jmění manželů také nemusí být předluženo
a dlužníku může nějaký majetek připadnout v rámci vypořádání společného jmění
manželů v konkursním řízení. Pokud je přitom hodnota tohoto majetku dostačující
k tomu, aby bylo lze předpokládat, že jeho zpeněžením dlužník zapraví alespoň 30 %
svých závazků vůči svým nezajištěným věřitelům, není dán důvod, pro který by mu
insolvenční soud oddlužení neměl povolit.
Dle našeho názoru tedy prohlášení konkursu na majetek jednoho z manželů
automaticky neznamená, že by bylo u druhého z manželů vyloučeno řešit jeho úpadek
oddlužením. Lze tedy úpadek manželů řešit u každého jiným způsobem.
Další problém vzniká, nepodají-li oba manželé návrhy na povolení oddlužení
současně. Otázkou je, dokdy lze insolvenční řízení manželů spojit ke společnému

180

Srov. KRBEK Pavel in DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. 1. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2009, 2 sv. Velké komentáře, s. 2194.
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projednání, zda existuje hranice, po jejímž překročení je spojení řízení vyloučené
a návrhy obou manželů tedy budou projednány v samostatných řízeních.
V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se jako logická hranice jeví
schválení oddlužení prvnímu z manželů. 181 V případě, že prvnímu z manželů bylo již
oddlužení schváleno a druhý manžel teprve podá insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení a bude se domáhat rozhodnutí o svém úpadku, je otázkou, zda
řízení spojit, či nikoli. Jelikož plnění splátkového kalendáře trvá právě pět let, jeví se
jako účelné, aby počátek a konec plnění oddlužení byl stanoven pro oba dlužníky
(manžele) totožně. Z toho důvodu by návrh druhého z manželů měl být projednán
v samostatném řízení.
V praxi se však může vyskytnout situace, kdy bude vhodnější, v zájmu dlužníků,
obě řízení spojit i po schválení oddlužení prvního z nich. Může se například jednat o
situaci, kdy jeden z dlužníků nemá takový příjem, aby sám uhradil alespoň 30 % svých
závazků vůči nezajištěným věřitelům (např. dlužnice na mateřské či rodičovské
dovolené), zatímco společnými silami (a zejména společnými příjmy) by manželé na
oddlužení dosáhli. Tuto situaci velmi elegantně vyřešil Krajský soud v Praze,182 který
rozhodl, že v případě, kdy první z manželů započal s plněním dle schváleného
splátkového kalendáře dříve než druhý manžel, bude každý z dlužníků platit
prostřednictvím insolvenčního správce po dobu pěti let svým nezajištěným věřitelům
určenou částku s tím, že doba provádění srážek bude u každého z dlužníků přesně 60
měsíců (5 let). Celková doba plnění dle schváleného splátkového kalendáře tak bude
celkově trvat déle než 5 let, když poté, co první z manželů dosáhne šedesátého měsíce
trvání účinků schváleného oddlužení, přestanou býti tomuto dlužníku prováděny srážky
a nadále bude sráženo již jen z příjmů druhého manžela, a to opět až do šedesátého
měsíce trvání účinků schváleného oddlužení. Insolvenční soud dále dlužníkům sestavil
jediný splátkový kalendář a zároveň uložil insolvenčnímu správci, aby věřitelům
vyplácel budoucí splátky tak, aby tito věřitelé byli uspokojeni dle nově stanoveného
poměru.

181

Srov. např. PRUDILOVÁ KONÍČKOVÁ, Zdeňka. A znovu to oddlužení. Epravo.cz [online]. 2013
[cit. 2013-06-13]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/a-znovu-to-oddluzeni-89029.html.
182
Viz usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1.10.2012, č. j. KSPH 37 INS 15845/2010-B-16.
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Krajský soud v Praze tak stanovil, že insolvenční řízení jako celek bude trvat
déle než by tomu bylo v případě, že by se řízení o návrzích obou manželů nespojovala
ke společnému projednání, a tedy i účinky schváleného oddlužení budou zachovány po
delší dobu, zároveň soud ale dodržel podmínku dle insolvenčního zákona, tedy že každý
z dlužníků bude svým nezajištěným věřitelům poskytovat plnění v rámci oddlužení
právě pět let.
V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebude problém řízení
insolvenční řízení manželů spojit ke společnému projednání, ani poté, co již bylo
oddlužení prvnímu z manželů schváleno, jelikož plnění ze strany dlužníků není nijak
časově ohraničeno. Do majetkové podstaty pouze insolvenční správce sepíše výlučný
majetek druhého manžela, který návrh podal později (majetek ve společném jmění
manželů již náležel do majetkové podstaty dle ust. § 205 odst. 3 insolvenčního zákona).
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8. Přihlašování a přezkum pohledávek za manželi
Rozsah a téma této práce nám nedovoluje, abychom se zabývali přihlašováním
pohledávek a jejich přezkumem obecně. Zaměříme se proto pouze na některá specifika
vznikající při společném oddlužení manželů v rámci spojených řízení, neboť v tomto
případě jakákoli procesní úprava chybí a postupy v soudní praxi uplatňované jsou
odvozeny takřka výhradně z judikatury odvolacích soudů.
První otázkou, na kterou si musíme odpovědět je, zda existuje možnost, aby se
věřitelé domáhali uspokojení svých pohledávek i vůči tomu manželovi, který není
obligačním dlužníkem, resp. šířeji vůči tomu manželovi, který svým jednáním tento
závazek nezaložil. Tedy zda závazek, který vznikl za trvání manželství jednomu
z manželů a který patří do společného jmění manželů, jsou povinni manželé plnit
společně a nerozdílně a manželé jsou proto společnými dlužníky, oba pasivně
legitimováni ve sporu o splnění takových závazků jak by se zdálo ze znění ust. § 145
odst. 3 občanského zákoníku, dle něhož závazky, které tvoří společné jmění manželů,
plní oba manželé společně a nerozdílně.
Naznačený výklad zaujímá část právních teoretiků.183 Proti tomu však stojí názor
Nejvyššího soudu, 184 který pro účel nalézacího soudního řízení dovodil, že splnění
závazku náležejícího do společného jmění manželů sjednaného jen jedním z manželů
nemůže věřitel v nalézacím řízení vymoci i (jen) po druhém z těchto manželů.
Z teleologického výkladu úpravy obsažené v ust. § 145 odst. 3 občanského zákoníku lze
dle Nejvyššího soudu dovodit, že zákonodárce nezamýšlel prolomit princip autonomie
vůle smluvních stran v procesu vzniku závazků ze smluv a vnutit jim jako zákonný
důsledek vzniku smlouvy prostřednictvím institutu společného jmění manželů jako další
smluvní stranu i manžela smluvní strany.
183

184

Viz např. DVOŘÁK Jan a JEHLIČKA Oldřich in Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2009, s. 981-982; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a PSUTKA, Jindřich in ZUKLÍNOVÁ, Michaela.
Spoluvlastnictví a společné jmění manželů: § 136 - § 151 občanského zákoníku : podrobný komentář
k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky
v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde, 2012, s 103.
Viz rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České
republiky ze dne 12.9.2007, sen. zn. 31 Odo 677/2005 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek pod číslem Rc 24/2008).

80

Přestože Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí uvažuje zejména závazky vzniklé ze
smluv, jelikož ust. § 145 odst. 3 občanského zákoníku nerozlišuje mezi důvody vzniku
závazků, musíme dojít k tomu, že uvedený závěr Nejvyššího soudu se bude vztahovat
i na závazky vzniklé z jiných právních úkonů, než ze smluv.
Citovaný závěr Nejvyššího soudu respektujeme a domníváme se, že je nutné jej
promítnout i do práva insolvenčního. 185 Přihlášku pohledávky totiž můžeme přirovnat
k žalobě, kterou se zahajuje nalézací řízení. Přihláška pohledávky ve smyslu
insolvenčního zákona sice není podáním, kterým se zahajuje insolvenční řízení, ale lze
ji označit jako podání, kterým se zahajuje řízení ohledně věřitele, který se tímto domáhá
uspokojení přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení. Přihláška pohledávky tak má
v mnoha ohledech stejné účinky jako žaloba.186
Z uvedeného dovozujeme, že v rámci insolvenčního řízení může věřitel
přihláškou pohledávky uplatnit svůj nárok pouze vůči manželovi, který svým právním
jednáním daný závazek založil. Pokud by věřitel přesto uplatnil svůj nárok vůči
druhému manželovi, měl by insolvenční správce takovou pohledávku popřít z důvodu
nedostatku pasivní věcné legitimace dlužníka.
Věřitel může svou pohledávku přihlásit za oběma manželi pouze v tom případě,
že dlužníci mají vůči tomuto věřiteli závazek, který vznikl oběma manželům společně
a oba manželé jsou tedy zavázáni společně a nerozdílně, případně jeden z manželů se
zaručil za závazek druhého. Vrchní soud v Praze uvedl, že adekvátní formou uplatnění
takové pohledávky do společného insolvenčního řízení je v případě oddlužení manželů
jediná přihláška pohledávky směřující vůči oběma solidárně zavázaným manželům.
Zároveň také zdůraznil, že věřitel není oprávněn přihlásit (tutéž) pohledávku zvlášť vůči
každému z manželů.187

185

Zřejmě opačný názor má Vrchní soud v Praze, který ve svém usnesení ze dne 28.5.2012, č. j. 1 VSPH
445/2012-B-10 (KSPL 29 INS 22162/2011) uvedl, že „je lhostejno, že závazky dlužnice zní výlučně na
její jméno. Jestliže dlužnice neprokázala, že by šlo o závazky, které nespadají do společného jmění
manželů, pak tyto závazky zavazují nejen dlužnici, ale i jejího manžela a oba manželé jsou proto
solidárními dlužníky.“
186
Blíže viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.9.2008, č. j. 29 NSČR 4/2008-P11-12
(KSBR 38 INS 735/2008).
187
Viz 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).
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Věřitel tak teoreticky může využít jediný formulář přihlášky pohledávky 188
a tímto jediným formulářem přihlásit pohledávku za oběma manželi. Problém však je,
že tento formulář s takovým postupem nepočítá a věřiteli tak nezbývá, než použít dvě
úvodní stránky formuláře, kde na každé stránce označí jednoho z manželů, případně
může, poněkud „násilně“ do kolonek, které slouží k identifikaci dlužníka vepsat oba
manžele zároveň, tedy uvést dvě jména, dvě příjmení, dvě rodná čísla, atd. do jedné
kolonky, 189 což může působit poněkud zmateně, ovšem dle našeho názoru takový
postup nezakládá nepřezkoumatelnost takové přihlášky, neboť je jasné, čeho se takový
věřitel domáhá a oba dlužníci jsou dostatečně identifikováni.
Podle právních závěrů Vrchního soudu v Praze okolnost, že pohledávka byla
zjištěna ve společném řízení vedeném vůči oběma manželům současně, znamená, že by
se taková pohledávka považovala za zjištěnou vůči každému z nich rovněž v případě, že
by došlo k zániku společného jmění manželů v důsledku zrušení schváleného oddlužení
a prohlášení konkursu na majetek každého z nich.190
Přestože souhlasíme se závěrem Vrchního soudu v Praze, že pohledávka,
k jejímuž plnění jsou manželé zavázáni společně a nerozdílně či subsidiárně, zjištěná ve
společném řízení vedeném vůči oběma manželům současně, by měla být zjištěná i vůči
každému z nich v případě pozdějšího zániku společného jmění manželů, nesouhlasíme
se závěrem, že věřitel není oprávněn takovou pohledávku přihlásit vůči každému
z manželů zvlášť. Věřitel totiž nemůže předvídat, zda insolvenční soud řízení manželů
skutečně spojí ke společnému projednání191 a i pokud tak insolvenční soud učiní, může
se to stát až po přezkumném jednání. V takovém případě by pohledávka věřitele za
oběma manžely byla přezkoumána pouze v jednom (samostatném) řízení a nemohl by
se uplatnit závěr Vrchního soudu v Praze o zjištění pohledávky vůči každému
z manželů. Věřitel tak postupem, kdy svoji pohledávku, kterou má za oběma manžely,
přihlásí vůči každému z manželů zvlášť, pouze chrání svá práva a oprávněný zájem na
uspokojení této pohledávky, což mu nelze dávat k tíži. Pokud tedy věřitel přihlásí svoji
188

189
190

191

Formulář přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení je dostupný zde: http://www.insolvencnizakon.justice.cz/obecne-informace/formulare-vzory.html.
Viz např. KSPH 37 INS 25/2013-P3-1.
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26.10.2011, č. j. 102 VSPH 109/2011-59 (77 ICm
685/2010; KSUL 77 INS 2908/2010).
Insolvenční zákon nakonec takový postup ani nezná.
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pohledávku vůči každému z manželů zvlášť, měla by být také vůči každému dlužníku
zvlášť přezkoumána, s tím že uspokojována bude ale jen jednou. Duplicitní plnění na
totožnou pohledávku by totiž zcela jistě bylo v rozporu se zásadami insolvenčního
řízení, neboť insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl
nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého,
hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů192 a když zároveň platí, že věřitelé,
kteří mají podle insolvenčního zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v
insolvenčním řízení rovné možnosti. 193 Takový postup nakonec přijal i Vrchní soud
v Praze.194
Další otázkou s nejasnou odpovědí je, kterak mají dlužníci ve společném řízení
popírat pohledávky přihlášených věřitelů, konkrétně zda jeden manžel může popírat
pohledávky za druhým z manželů, zda dlužníci popěrný úkon musí učinit společně, či
zda výsledek popření jedním z manželů bude účinný i ve vztahu k druhému z manželů.
Dále není jasné, zda věřitelé jednoho manžela mohou popírat pohledávky věřitelů
manžela druhého.
Podle ust. § 192 odst. 1 insolvenčního zákona pravost, výši a pořadí všech
přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení
věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět. Dále dle ust. § 292 odst. 3 insolvenčního
zákona platí, že není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv
na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co
do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených
pohledávek exekučním titulem.
Dle ust. § 410 odst. 2 insolvenčního zákona popření pohledávky nezajištěného
věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření
pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o
zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel
pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení,
nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je
192
193
194

Viz ust. § 5 písm. a) insolvenčního zákona.
Viz ust. §5 písm. b) insolvenčního zákona.
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.6.2012, č. j. 1 VSPH 733/2012-P5-10 (KSHK 42 INS
1517/2012).

83

rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí
pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem,
podávají žalobu vždy proti dlužníku.
Přihlášení věřitelé mohou popírat pohledávky jiných věřitelů na základě ust.
§ 200 insolvenčního zákona, dle kterého je věřitel oprávněn písemně popřít pohledávku
jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle
občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo
pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti
stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem
umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.
Zjištění pohledávek věřitelů pak upravuje ust. § 201 insolvenčního zákona, které
stanoví, že pohledávka je zjištěna a) jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný
z přihlášených věřitelů, b) jestliže ji nepopřel insolvenční správce a insolvenční soud
odmítl její popření přihlášeným věřitelem, c) jestliže insolvenční správce nebo
přihlášený věřitel, který ji popřel, vezme své popření zpět, nebo d) rozhodnutím
insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí. (odst. 1) Vykonatelná
pohledávka je zjištěna také tehdy, jestliže insolvenční správce nepodal včas žalobu o její
popření nebo byla-li taková žaloba zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než
rozhodnutím ve věci samé. (odst. 2) Výsledek sporu o pravost, výši nebo pořadí
pohledávky poznamená insolvenční soud v upraveném seznamu pohledávek; učiní tak i
bez návrhu. (odst. 3) Rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši nebo pořadí
pohledávek jsou účinná vůči všem procesním subjektům. (odst. 4)
Předně musíme uvést, že dle našeho názoru mohou všichni přihlášení věřitelé ve
společném řízení manželů popírat pohledávky všech ostatních věřitelů, stejně jako oba
dlužníci mohou popírat pohledávky všech věřitelů, tedy i v případě, že se jedná
o výlučný závazek jednoho z manželů.
Opačný postup by byl zřejmě v rozporu s majetkovými právy popírajících
věřitelů, případně popírajícího manžela, která zakotvuje čl. 11 odst. 1 Listiny základních
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práv a svobod 195 a dále též článek 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně
lidských práv a základních svobod,196 když pojem majetek je konstantně vykládán tak,
že není omezen na vlastnictví hmotného jmění a nezávisí na formální kvalifikaci ve
vnitrostátním právu. Může zahrnovat jak existující majetek, tak majetkové hodnoty,
včetně pohledávek, na jejichž základě může jednotlivec tvrdit, že na jejich splnění má
přinejmenším "legitimní očekávání". Takové legitimní očekávání je integrální součástí
ochrany majetkových práv. 197
Za předpokladu, že všichni věřitelé budou v oddlužení manželů uspokojováni ze
všech příjmů, či ze všeho majetku obou mannželů,198 míra uspokojení těchto věřitelů
zřejmě závisí na výši pohledávek věřitelů ostatních a musí jim být proto dána možnost,
aby se k těmto pohledávkám kvalifikovaně vyjádřili tím, že je popřou, jelikož věřitelé
mají zcela jistě legitimní očekávání, že míra jejich uspokojení bude co nejvyšší.
Stejně tak dlužníci mají jistě nárok se zapříčinit o to, aby jejich závazky byly co
nejnižší, aby případně dlužníci co nejdříve uhradili 100 % svých závazků a oddlužení
plněním splátkového kalendáře nemuselo trvat stanovených pět let, případně aby
nedocházelo k dalšímu zpeněžování majetku dlužníků v případě oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty. Všem věřitelům ve společném řízení manželů a oběma dlužníkům
tak musí zůstat zachována právo popřít pohledávku jakéhokoli věřitele, který svou
pohledávku do společného řízení přihlásil.
Dále se domníváme, že je nerozhodné, zda popěrný úkon učiní jen jeden
z manželů, či zda tak učiní společně. Rozdíl bude pouze v okruhu subjektů pasivně
(v případě popření nevykonatelné pohledávky) či aktivně (v případě popření
vykonatelné pohledávky) legitimovaných v případném incidenčním sporu. Na manžele
musíme totiž nazírat jako na samostatné společníky v rozepři a jako takoví mohou činit
195

196

197
198

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. (Každý má
právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění
se zaručuje.)
„Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven
svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady
mezinárodního práva. Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za
nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných
poplatků nebo pokut.“
Podrobněji viz nález Pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 1. 7. 2010, sen. zn. PLÚS 14/10.
Blíže k uspokojování věřitelů ve společném oddlužení manželů viz kapitoly č. 9.1 a 9.2.

85

samostatné úkony, tedy i samostatně popírat pohledávky přihlášených věřitelů. Platí
ovšem, že výsledek sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky je účinný vůči všem
procesním subjektům, tedy i vůči manželovi, který popěrný úkon neučinil, a pohledávka
bude zjištěna dle výsledku incidenčního sporu.199
Na závěr ale musíme uvést, že pokud by ve společném řízení manželů jeden
z manželů popřel pohledávku druhého manžela, či pokud by veřitel jednoho z manželů
popřel pohledávku věřitele druhého manžela, takové popření by vyvolalo incidenční
spor a v průběhu tohoto sporu by došlo k „rozpojení“ insolvenčního řízení manželů,
došlo by zřejmě k tomu, že žaloba na určení popřené pohledávky by byla zamítnuta,
neboť v důsledku „rozpojení“ řízení by žalobce ztratil aktivní věcnou legitimaci
k podání žaloby.

199

Srov. ust. § 201 insolvenčního zákona.

86

9. Způsoby oddlužení
Skutečnost, že je dlužníku oddlužení povoleno ještě neznamená, že skutečně dojde
k jeho následné realizaci. Po povolení oddlužení bude posuzováno, jakým způsobem by
oddlužení dlužníka mělo proběhnout a případně dojde ke schválení oddlužení. Pokud
však bude dosaženo závěru, že dlužník nesplňuje předpoklady ani pro jeden ze způsobu
řešení oddlužení, soud jej neschválí.200
Insolvenční zákon upravuje dva základní způsoby oddlužení, a to oddlužení
plněním splátkového kalendáře a oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

201

V soudní praxi pak můžeme objevit i jejich vzájemnou kombinaci, i když to insolvenční
zákon výslovně nepředpokládá. Z toho dovozujeme, že tento způsob oddlužení je
možný, ale pouze na výslovný návrh dlužníka.

9.1. Oddlužení plněním splátkového kalendáře
Při oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou postiženy pouze budoucí příjmy
dlužníka, zatímco jeho doposavad nabytý majetek zůstane insolvenčním řízením
nedotčen, vyjma majetku který slouží k zajištění.
Podle ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona při oddlužení plněním splátkového
kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze
svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu
rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne
dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru
jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení
oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto
zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.
Dle ust. § 398 odst. 4 insolvenčního zákona dlužníku, který o to požádal
v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních
200
201

Viz ust. § 405 a násl. insolvenčního zákona.
Viz ust. § 398 insolvenčního zákona.
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splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně
předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude
stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota
plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům,
které vedly k dlužníkovu úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní
a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a
zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým
návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti
insolvenční soud nepřihlíží.
Dlužníkovi je tedy výše splátek při oddlužení v zásadě „vnucena“ a odvíjí se od
výše jeho příjmu. Splátka pak bude rovna srážce ze mzdy dle práva exekučního
stanovená pro přednostní pohledávky. Při souběhu více příjmů dlužníka bude srážka
vypočtena ze všech jeho příjmů.202 Pokud však dlužníkovi na odddlužení přispívá třetí
osoba (na základě smlouvy o důchodu, případně na základě smlouvy darovací), tato
částka logicky nemůže být kalkulována při výpočtu nezabavitelné částky dlužníka,
jelikož by se tak i navýšila částka, která bude vyplacena dlužníkovi, což jistě není
úmyslem takového dárce. Výpočet částky, jež má být vyplacena dlužníkovi, bude
v případě souběhu více příjmů dlužníka v praxi zřejmě ponechán zejména na
insolvenčním správci.
Dlužník splátkový kalendář plní zásadně pět let, jedinou výjimkou je, pokud
dlužník před uplynutím stanovené doby uhradí 100 % svých nezajištěných závazků
a zároveň veškeré zapodstatové pohledávky. Tedy skutečnost, že dlužník zapraví 30 %
svých nezajištěných závazků, není důvodem pro ukončení splácení dle splátkového
kalendáře, ale naopak je povinností dlužníka, aby jeho věřitelé byli uspokojeni
v maximální možné míře.
Insolvenční soud může dlužníkovi snížit zákonem stanovenou částku sráženou z
jeho příjmu, a to k návrhu dlužníka, který musí dlužník podat spolu s návrhem na
povolení oddlužení,203 přičemž k opožděné žádosti soud nepřihlíží. 204 Ke snížení splátek
202
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Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.9.2012, č. j. 1 VSPH 1192/2012-B-15 (KSPL 54
INS 3335/2012).
V případě formulářového návrhu půjde pouze o vyplnění příslušné kolonky.
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může dojít pouze za situace, že je dán předpoklad, že dlužník uhradí svým nezajištěným
věřitelům alespoň 50% jejich pohledávek. I tak by snížení zákonem stanovené splátky
mělo být spíše mimořádným postupem insolvenčního soudu, který zohlední především
důvody, které vedly k dlužníkovu úpadku, k dlužníkovým příjmům současným
i předpokládaným do budoucna, přičemž soud nesmí přestat dbát především na zájem
věřitelů.
V případě, že v okamžiku rozhodování soudu o schválení oddlužení dlužníka
plněním splátkového kalendáře nejsou dosud některé pohledávky zjištěny, insolvenční
soud uloží insolvenčnímu správci, aby příslušné částky připadající na podíl popřené
pohledávky deponoval na svém účtu, a to až do doby pravomocného rozhodnutí
v incidenčním sporu o pravost, výši či pořadí popřené pohledávky. Na základě výsledku
incidenčního sporu pak insolvenční správce buď vyplatí deponované částky (či jejich
příslušnou část) věřiteli, jehož pohledávka byla popřena, nebo je rozdělí mezi ostatní
věřitele dle poměru uspokojení jejich pohledávek, který je stanoven ve splátkovém
kalendáři.
Specifické je postavení zajištěných věřitelů, kteří se v případě oddlužení plněním
splátkového kalendáře uspokojují pouze z výtěžku zpeněžení zajištění. 205 Přestože
insolvenční zákon tuto skutečnost výslovně stanoví, R. Kulková s H. Erbsovou přesto
dochází k závěru, že ze zajištění neuhrazená část pohledávek zajištěných věřitelů se
zahrne mezi pohledávky nezajištěné a bude uspokojována plněním splátkového
kalendáře. 206 S takovým závěrem ale nelze souhlasit, neboť takovým postupem by byl
zajištěný věřitel značně zvýhodněn. Je pouze na věřiteli, zda svou zajištěnou
pohledávku přihlásí jako pohledávku zajištěnou či nezajištěnou a v případě oddlužení
plněním splátkového kalendáře nemusí ani dojít ke zpeněžení zajištěného majetku,
pokud o to zajištěný věřitel nepožádá, aniž by věřiteli zaniklo právo domáhat se
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205
206

I přesto se v soudní praxi dospělo k závěru, že k takto „opožděné“ žádosti lze za určitých okolností
přihlédnou a vyhovět jí – viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.10.2012, č. j. 1 VSPH
1324/2012-B-45 (KSUL 70 INS 4873/2010).
Viz ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona.
Viz KULKOVÁ Radmila, ERBSOVÁ Hana in KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 968-969.
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uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení takového majetku i po osvobození dlužníka
od placení pohledávek.207 Ke stejnému závěru došel i Vrchní soud v Olomouci. 208
Oddlužení plněním splátkového kalendáře se ovšem zkomplikuje, vstoupí-li do
něj manželé a jejich společné jmění manželů. Již dříve jsme uvedli, 209 že v případě, že
návrh podá dlužník, který je ženatý (dlužnice vdaná) a druhý z manželů se řízení
nehodlá účastnit, Vrchní soud v Praze se pokouší do řízení „vtáhnout“ i tohoto druhého
manžela,210 s čímž zásadně nesouhlasíme a domníváme se, že aby byli účastníky řízení
oba manželé, musí také oba podat svůj samostatný insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení. 211 Pokud tedy oddlužením prochází pouze jeden z manželů,
budou oddlužením postiženy pouze jeho příjmy a naproti tomu hrazeny pouze jeho
výlučné závazky a dále ty závazky, které svým jednáním založil.
Pokud však soud projednává návrhy na povolení oddlužení obou manželů ve
spojeném řízení dle ust. § 112 o.s.ř., měl by zohlednit ekonomickou nabídku obou
manželů a v případě že úpadek obou manželů bude řešen oddlužením plněním
splátkového kalendáře, sestavit jim jediný společný splátkový kalendář.
Vrchní soud v Praze doplňuje,212 že v tomto společném splátkovém kalendáři je
třeba uvést zvlášť
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) občanského zákoníku
náležejí do společného jmění manželů či nikoli) - tyto závazky zásadně lze uspokojit z
veškerého společného i výlučného majetku manželů, zde příslušných sražených částí
jejich postižitelných příjmů,
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Viz ust. § 414 odst. 4 insolvenčního zákona.
Viz snesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.7.2012, č. j. 2 VSOL 471/2012-P1-11 (KSOS 25
INS 8335/2009).
Viz kapitola 4.2.1.
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.12.2009, č. j. 1 VSPH 669/2009-A-21(KSPL 54 INS
4966/2009).
Viz kapitola 4.2.1.
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.9.2011, č. j. 3 VSPH 813/2011-B-37 (KSHK 34 INS
9061/2009).
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b) skupinu závazků vzniklých za trvání manželství jen manželu nebo jen jeho
manželce, které jsou vymahatelné postihem majetku tvořícího společné jmění manželů
(§ 262a odst. 1 o.s.ř. 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 společného jmění manželů (ledaže i s jejich použitím na
úhradu všech závazků dotčený manžel souhlasil),
c) skupinu výlučných závazků manžela nebo jeho manželky nespadajících do
společného jmění manželů, které lze uspokojit jen z výlučných zdrojů zavázaného
manžela a jeho vlastních příjmů.
Vrchní soud v Praze dále vyslovil závěr, že má-li jeden z manželů majetek, který
nespadá do společného jmění manželů (v souvislosti se splátkovým kalendářem se bude
typicky jednat o peněžní dar třetí osoby, kterým tato třetí osoba dlužníkovi přispívá na
jeho oddlužení), nelze takový majetek užít k úhradě výlučných závazků druhého
manžela, avšak s výjimkou, kdy s takovým postupem obdarovaný manžel souhlasí.213
Jelikož insolvenční zákon samotný nemá žádnou úpravu, která by se týkala
společného splátkového kalendáře manželů, Vrchní soud v Praze si v řešení tohoto
problému vypomohl právem exekučním. Takový přístup však není příliš vhodný.
Jakkoli nepřesným se jeví zjednodušené označování insolvenčního řízení coby
„hromadné exekuce“, vystihuje i toto zhusta užívané spojení, že účinky práva
úpadkového sistují (překonávají) účinky individuálního prosazování práva prostředky
práva exekučního. Teoretická východiska jsou již mnoho let ustálena v tom, že mezery
v insolvenční úpravě nelze nahrazovat přiměřenou aplikací práva exekučního.214
V insolvenčním řízení tedy nemůžeme bez dalšího použít závěry, které vyplývají
z práva exekučního a naopak při řešení otázky, kterak naložit s příjmy manželů a jak
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Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.4.2011, č. j. 3 VSPH 325/2011-B-16 (KSPH 40 INS
10341/2010).
Srov. Česká republika. Vládní návrh zákona, 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. In: Sněmovní tisk č. 929/0. 2013, s. 56 - 57.
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0.
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uspokojovat jejich výlučné závazky a závazky spadající do společného jmění manželů,
musíme stavět na zásadách insolvenčního řízení.
Vrchní soud v Praze byl zřejmě při sestavování jednotlivých skupin věřitelů
veden snahou ochránit dlužníky (je otázkou před čím), když dle něj lze se souhlasem
manželů použít jakýkoli jejich příjem k zapravení jakéhokoli závazku, včetně závazků
výlučných. Zatímco Vrchní soud v Praze tedy tento souhlas výslovně vyžaduje,
domníváme se, že jej lze predikovat a zacházet s ním jako s vyvratitelnou domněnkou.
Vycházíme z toho, že manželé tvoří ve své podstatě určitou majetkovou a osobní
jednotu a jejich cílem je jistě oddlužení obou manželů. Nechtějí dosáhnout oddlužení
pouze jednoho z nich, ale hodlají oprostit od dluhů rodinu jako celek. Pokud by však
jeden z manželů měl výlučný závazek a žádný příjem, nedošlo by dle logiky Vrchního
soudu v Praze k žádné úhradě na tento výlučný závazek. Splnění oddlužení a především
následné osvobození dlužníků od placení pohledávek však předpokládá, že všechny
závazky dlužníků, tedy každý jednotlivý závazek, bude zapraven alespoň co do třiceti
procent. Neuhradí-li jeden z manželů byť i jediný svůj závazek v alespoň minimální
míře, bude to v konečném důsledku důvodem pro neosvobození tohoto manžela od
placení pohledávek ve smyslu ust. § 414 insolvenčního zákon. Vzato pohledem manželů
(rodiny), tak oddlužení nebylo úspěšné.
Z toho důvodu se domníváme, že lepší variantou je ze všech příjmů manželů
uspokojovat všechny věřitele v poměru stanoveném na základě výše jejich pohledávek.
Pokud by s takovým postupem jeden z manželů nesouhlasil, není zde důvod vést
společné (spojené) řízení manželů a každý z návrhů by bylo vhodnější projednat
v samostatném řízení.
Navrženým postupem samozřejmě mohou být, a pravděpodobně také budou,
dotčeni jednotliví nezajištění věřitelé. Pokud však hovoříme o společném oddlužení
manželů, které se projednává v jednom spojeném řízení, domníváme se, že v tomto
jediném společném řízení by všichni věřitelé měli mít stejné postavení a stejné
možnosti. Jejich uspokojení se pak uskuteční zcela dle zásady par conditio creditorum
(pari passu). 215 Pravidlo, podle kterého se obecní 216 věřitelé uspokojují zásadně dle
215

Srov. ust. § 5 písm. b) insolvenčního zákona.
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poměrného principu, je založeno na předpokladu, že takto by se nezajištění věřitelé
shodli, kdyby se předem domluvili na způsobu uspokojení jejich pohledávek pro případ
dlužníkova úpadku za současného předpokladu, že žádný z nich neví, jak (a zda vůbec)
bude jeho pohledávka uspokojena v individuálně vedených vykonávacích (exekučních)
řízeních.217
Dále nelze zapomínat na samotný smysl a podstatu institutu oddlužení.
Oddlužení jednoznačně preferuje sociální účel před ekonomickým. Není nastaveno ve
prospěch věřitele, nýbrž ve prospěch dlužníka, kterému má umožnit nový životní
start.218 Zájem dlužníků tak v případě oddlužení převáží zájem nezajištěných věřitelů.
Pro úplnost dodejme, že dle ust. § 394a odst. 3 novely insolvenčního zákona
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.
Z citovaného ustanovení novely insolvenčního zákona tedy vyplývá, že jestliže
je na manžele pohlíženo jako na nerozlučné společníky a považují se za jednoho
dlužníka, musí se dle této novely nutně uplatnit i námi navrhovaná konstrukce, kdy ze
všech příjmů obou manželů se zapraví pohledávky všech jejich věřitelů, bez ohledu na
to, zda dané závazky spadají do společného jmění manželů, či zda se bude jednat
o závazky výlučné.

9.2. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
Na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejsou při oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty postiženy budoucí příjmy dlužníka, ale naopak
dlužníkova aktiva, která vlastní ke dni schválení oddlužení. Majetek, který dlužník
216
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Myšleno nezajištění věřitelé.
Viz RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2008,
s. 143.
Srov. Česká republika. Vládní návrh zákona, 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. In: Sněmovní tisk č. 929/0. 2013, s. 76.
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0.
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nabyl poté, co bylo schváleno jeho oddlužení, nespadá do majetkové podstaty219 a jako
takový nebude v rámci oddlužení zpeněžen.
Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se tak na první pohled nápadně
podobá konkursu, tedy likvidačnímu řešení úpadku. Však také dle ust. § 398 odst. 2
insolvenčního zákona se při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty postupuje
obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. A dále podle
ust. § 408 insolvenčního zákona o účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty platí ohledně majetku náležejícího do majetkové podstaty v době schválení
oddlužení obdobně ustanovení insolvenčního zákona o účincích prohlášení konkursu.
Dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá po schválení oddlužení, má od
právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník.
(odst. 1) Poté, co insolvenční správce zpeněží majetek, který podléhá oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty, se v insolvenčním řízení dále postupuje podle
ustanovení insolvenčního zákona o konečné zprávě a rozvrhu v konkursu. (odst. 2)
Rozdíl mezi oddlužením zpeněžení majetkové podstaty je jednak v rozsahu
majetkové podstaty, která je v případě oddlužení chudší o majetek, který dlužník nabyl
po schválení oddlužení,220 ale nejzásadnější rozdíl je v tom, že po splnění oddlužení si
dlužník může požádat o osvobození od placení pohledávek,221 což v případě konkursu
možné není. Zatímco tedy po skončení konkursu neuhrazené pohledávky nezanikají
a jsou dále vymahatelné, v případě úspěšného oddlužení se dlužníkovi dosavadní
závazky transformují do podoby naturálních obligací a jsou, k námitce dlužníka, právně
nevymahatelné.
Stejně jako v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře má i při
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty specifické postavení zajištěný věřitel. Ovšem
zatímco v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční zákon
výslovně stanoví, že zajištěný věřitel se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení, u oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty tomu tak není.

219
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221

Viz ust. § 398 odst. 2 insolvenčního zákona.
Rozhodným okamžikem bude zveřejnění usnesení o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku,
neboť tímto okamžikem nastávají dle ust. § 407 insolvenčního zákona účinky schválení oddlužení.
Srov. ust. § 414 insolvenčního zákona.
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Vrchní soud v Olomouci dovodil, 222 že jestliže se dle ust. § 398 odst. 2
insolvenčního zákona při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty postupuje obdobně
podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu, aplikuje se ust. § 299
odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého se zajištění věřitelé uspokojí podle pořadí,
v jakém vznikl právní důvod zajištění, z té části výtěžku, který na ně připadá,
nedohodnou-li se písemně jinak. Neuspokojená část jejich pohledávky se považuje za
pohledávku přihlášenou a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky.
Dle Vrchního soudu v Olomouci se tedy část pohledávky zajištěného věřitele,
která nebyla uspokojena z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku, bude uspokojovat
poměrně spolu s pohledávkami nezajištěných věřitelů.
Domníváme se však, že postup Vrchního soudu v Olomouci je v rozporu
s institutem oddlužení jako takovým a postavení zajištěných věřitelů bude stejné při
obou způsobech oddlužení, tedy zajištění věřitelé se při oddlužení vždy uspokojí pouze
z výtěžku zpeněžení zajištění.223
Vycházíme přitom z toho, že zajištění věřitelé stojí v případě oddlužení stranou
od ostatních věřitelů a způsob oddlužení se jich nemůže nijak dotknout. Zajištění
věřitelé totiž dle ust. § 402 odst. 1 insolvenčního zákona nemají právo hlasovat o
způsobu oddlužení. Stejně tak se na ně nebere ohled ani při povolování oddlužení, kdy
je stanovena podmínka, aby dlužník uhradil alespoň 30% pohledávek nezajištěných
věřitelů.224 Je tedy pouze na věřiteli, zda svoji pohledávku, která je zajištěna majetkem
dlužníka, přihlásí do insolvenčního řízení jako zajištěnou či nezajištěnou. Domníváme
se navíc, že je v souladu s dispozičním právem věřitele přihlásit část své zajištěné
pohledávky jako zajištěnou a část jako nezajištěnou. V rámci oddlužení ale pohledávka
přihlášená jako zajištěná bude uspokojena pouze z výtěžku zpeněžení zajištění a je tedy
na věřiteli, aby určil hodnotu zajištění a dle toho přihlásil svou pohledávku do
insolvenčního řízení.
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Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.5.2011, č. j. 3 VSOL 295/2011-A-11 (KSBR 44
INS 5660/2011).
Stejně i ZELENKA, Jaroslav. Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.): poznámkové vydání s
důvodovou zprávou a nařízením Rady ES 1346/2000. Praha: Linde, 2007, s. 610.
Srov. ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.
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Dle současné úpravy si sice zajištěný věřitel při oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty nemůže vybírat, zda ke zpeněžení zajištěného majetku dojde či
nikoli a majetek, který slouží k zajištění, bude zpeněžen vždy, ale podle ust. § 408 odst.
3 novely insolvenčního zákona nemusí dojít ke zpeněžení zajištěného majetku, pokud
o to zajištěný věřitel nepožádá a buď zpeněžením ostatního majetku dojde k plnému
uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo zajištěná pohledávka zjevně
přesahuje hodnotu zajištění. Zajištěnému věřiteli pak i po skončení insolvenčního řízení
zůstává, dle ust. § 414 odst. 4 novely insolvenčního zákona, zachováno právo domáhat
se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku. Novela
insolvenčního zákona tak dává v otázce, zda zajištěný majetek zpeněžit či ho ponechat
ve vlastnictví dlužníka, přednost vůli zajištěného věřitel, a to za předpokladu že
pohledávky nezajištěných věřitelů budou buď zcela uspokojeny z jiného majetku, nebo
je pohledávka zajištěného věřitele natolik vysoká, že při zpeněžení zajištění nelze
předpokládat vznik hyperochy, která by mohla být rozdělena mezi nezajištěné věřitele.
Situace se dále opět komplikuje v případě manželů. Na rozdíl od oddlužení
plněním splátkového kalendáře, můžeme z procesní úpravy insolvenčního zákona vyjít,
jestliže návrh na povolení oddlužení podá jen jeden z manželů.
Součástí návrhu na povolení oddlužení je i vyjádření dlužníkova manžela, který
musí výslovně uvést, že s povolením oddlužení dlužníka souhlasí.225 Dle ust. § 205 odst.
3 insolvenčního zákona pak do majetkové podstaty náleží i majetek, který je ve
společném jmění manželů dlužníka a jeho manžela. Manžel dlužníka tedy svým
podpisem vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby majetek ve společném jmění manželů byl
použit pro oddlužení dlužníka. 226
Vrchní soud v Praze, odkazujíc přitom na ust. § 408 odst. 1 insolvenčního
zákona vyslovil závěr, že při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dojde k zániku
společného jmění manželů a jeho vypořádání.227 Insolvenční správce tedy sepíše celé
225
226
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Viz ust. § 393 odst. 3 insolvenčního zákona.
Je poněkud paradoxní, že v případě, kdy manžel dlužníka odmítne vyslovit svůj souhlas s oddlužením
dlužníka, povede to k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek
dlužníka, v rámci kterého bude majetek ve společném jmění manželů postižen zcela stejně jako
v případě oddlužení, a to bez souhlasu manžela dlužníka.
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.2.2012, č. j. 3 VSPH 1053/2011-B-31 (KSUL 70 INS
11081/2010).
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nevypořádané společné jmění manželů do majetkové podstaty s poznámkou, že dosud
neproběhlo vypořádání společného jmění manželů. 228 V případě, že společné jmění
manželů bude předlužené, neproběhne jeho vypořádání a bude bez dalšího použito
k uspokojení věřitelů dle ust. § 274 insolvenčního zákona.229
Novela insolvenčního zákona pak zánik společného jmění manželů v případě
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, za předpokladu, že návrh podá jen jeden
z manželů, upravuje výslovně v ust. § 408 odst. 1 novely insolvenčního zákona.
Poněkud odlišná situace bude, jestliže oba manželé podají návrhy na povolení
oddlužení a soud jejich řízení spojí ke společnému projednání.
Podle logiky, kterou Vrchní soud v Praze nastavil v případě oddlužení plněním
splátkového kalendáře, by i v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty měly
být zvlášť vyčleněny a) společné závazky obou manželů, b) závazky vzniklé za trvání
manželství jen manželu nebo jen jeho manželce, které jsou vymahatelné postihem
majetku tvořícího společné jmění manželů a c) výlučné závazky manžela nebo jeho
manželky nespadajících do společného jmění manželů. S tím by také korespondovalo
vytvoření tří „oddělených majetkových podstat“, tedy výlučný majetek manžela,
výlučný majetek manželky a majetek ve společném jmění manželů.

Na základě

takového rozčlenění by následně došlo k hrazení různých pohledávek z různých podstat
v různém poměru.
Takový postup ovšem neupřednostňujeme a se stejnou argumentací jako při
oddlužení plněním splátkového kalendáře navrhujeme, aby byla vytvořena pouze jedna
majetková podstata, ze které budou hrazeny pohledávky všech nezajištěných věřitelů
v poměru dle výše jejich pohledávek. Stranou samozřejmě stále stojí zajištění věřitelé.
S názorem, že při společném oddlužení manželů vzniká pouze jedna společná
majetková podstata, nakonec souhlasí i Vrchní soud v Praze.230

228
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Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.7.2008, sen. zn. 29 Odo 823/2006
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 68/2009).
Blíže k vypořádání společného jmění manželů v rámci oddlužení majetkové podstaty viz kapitola
č. 4.2.3.
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.1.2012, č. j. 3 VSPH 567/2011-A-12 (KSUL 43 INS
6081/2011).
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V případě, kdy se jedná o společné řízení obou manželů a oba manželé jsou tak
účastníky insolvenčního řízení, v rámci kterého budou uspořádány majetkové vztahy
obou manželů ke všem jejich věřitelům, nevidíme důvod, pro který by mělo dojít
k zániku společného jmění manželů a tudíž i k jeho vypořádání.
S naznačeným postupem počítá i úprava v novele insolvenčního zákona, dle
které je v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty všechen majetek manželů
považován za majetek ve společném jmění manželů, které nezaniká. 231 Z koncepce
nerozlučného společenství manželů232 pak vyplývá, že i se všemi věřiteli obou manželů
bude nakládáno jako s věřiteli společnými, bez ohledu na to, za kterým z manželů mají
pohledávku a všichni věřitelé obou manželů tak budou uspokojeni poměrně dle výše
jejich pohledávek.

9.3. Oddlužení plněním splátkového kalendáře v kombinaci
s oddlužením zpeněžení majetkové podstaty
Přestože insolvenční zákon upravuje pouze dva způsoby oddlužení, které jsme popsali
výše, soudní praxe zkombinováním obou těchto způsobů vytvořila hybrid, který může
mít v insolvenční praxi své místo a umožnit oddlužení i těm dlužníkům, kteří by za
pomoci jedné či druhé formy neuhradili alespoň 30% pohledávek svým nezajištěným
věřitelům.
Zatímco při oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou postiženy budoucí
příjmy dlužníka a při oddlužení plněním splátkového kalendáře naopak aktiva, která
dlužník vlastní k okamžiku, kdy nastanou účinky schválení oddlužení, při kombinaci
způsobů oddlužení bude postiženo obé. Z toho dovozujeme, že k takovému způsobu
oddlužení nemůže dojít pouze na základě iniciativy soudu či věřitelů, ale dlužník musí
tento způsob oddlužení buď sám navrhnout, nebo s ním výslovně souhlasit.
Krajský soud v Brně uvedl, že je možné, aby tam, kde ta z forem oddlužení,
kterou dlužník nabízí jako základní (typově oddlužení plněním splátkového kalendáře),
231
232

Viz ust. § 408 odst. 1 novely insolvenčního zákona.
Srov. ust. § 394a odst. 3 novely insolvenčního zákona.
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bez dalšího neumožňuje splnění požadavku kladeného na minimální zákonnou (nebo s
věřiteli smluvenou) míru uspokojení dlužníkových věřitelů, dlužník nabídl věřitelům, že
je uspokojí i z té části svého majetku, jež by při schválení oddlužení jen jednou z
předjímaných forem oddlužení jinak zůstala v jeho dispozici. Ve výjimečných
případech je možné i to, že obě formy oddlužení budou zkombinovány tak, že
rozhodnutím o schválení oddlužení budou postiženy jak příjmy dlužníka v následujících
pěti letech (oddlužení plněním splátkového kalendáře), tak majetek náležející dlužníku
v době rozhodnutí o schválení oddlužení (oddlužení zpeněžením majetkové podstaty).
Podstatné je, že i tak půjde o řešení, jež dlužníku nabízí možnost vybřednout při
zachování práv věřitelů z úpadkové situace lépe než při prohlášení konkursu na jeho
majetek (srov. i § 398 odst. 2 věty druhé insolvenčního zákona o tom, že při oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty do majetkové podstaty zásadně nenáleží majetek
nabytý dlužníkem poté, co nastaly účinky schválení oddlužení). Nezajištění věřitelé
mají možnost se i k takovému řešení vyslovit při rozhodování o způsobu oddlužení
hlasováním na schůzi i za tím účelem svolané.233
Domníváme se také, že je možné, aby nedošlo k úplnému vyčerpání obou
způsobů oddlužení, ale že je naopak možné, aby si dlužník zvolil „základní způsob
oddlužení“ a k tomu nabídl část majetku či příjmu dle „doplňkového způsobu
oddlužení.“ Pokud si tedy dlužník zvolí jako základní způsob oddlužení plnění
splátkového kalendáře, které ovšem samo nezajišťuje uhrazení alespoň 30% pohledávek
nezajištěných věřitelů, je možné, že dlužník zvýší svoji ekonomickou nabídku tím, že
nabídne některá svá aktiva ke zpeněžení. V konečném důsledku tak na této kombinaci
může vydělat jak dlužník, kterému bude umožněno oddlužení, tak i věřitelé, kterým se
dostane vyššího plnění, než v případě konkursu.

233

Viz usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.1.2009, č. j. KSBR 24 INS 4176/2008-B-14.
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10. Přijetí způsobu oddlužení
Zatímco rozhodování o povolení oddlužení je v rukách soudu, o přijetí konkrétního
způsobu oddlužení budou rozhodovat primárně dlužníkovi věřitelé. O způsobu
oddlužení věřitelé rozhodují na schůzi věřitelů, 234 kterou soud svolá již v rozhodnutí
o úpadku,235 i když za určitých okolností mohou věřitelé o způsobu oddlužení hlasovat
i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení oddlužení nebo i před
podáním insolvenčního návrhu. 236 V případě, že všichni nezajištění věřitelé hlasovali
mimo schůzi věřitelů, insolvenční soud schůzi nesvolá, případně již svolanou schůzi
zruší.237
Před tím, než dojde k samotnému hlasování o způsobu řešení oddlužení,
insolvenční správce podá přítomným věřitelům a soudu zprávu o dosavadním průběhu
insolvenčního řízení, složení majetkové podstaty, příjmech dlužníka a dále o všech
skutečnostech, které jsou pro věřitele důležité pro rozhodnutí. Insolvenční správce dále
věřitele upozorní na případné skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí
návrhu na povolení oddlužení. 238
Dále bude na dlužníkovi, aby před věřiteli obhájil jím navržený způsob
oddlužení, zodpověděl dotazy věřitelů a případně reagoval na zprávu insolvenčního
správce. Účast dlužníka a insolvenčního správce na schůzi věřitelů je tedy nezbytná.239
Dle ust. § 402 odst. 1 insolvenčního zákona právo hlasovat o způsobu oddlužení
mají pouze nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou pohledávku. Zajištění věřitelé
nehlasují ani v rozsahu, ve kterém je podle znaleckého posudku vypracovaného
v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné
pohledávky. Právo hlasovat nemají osoby dlužníkovi blízké a osoby, které tvoří s
dlužníkem koncern.

234
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Viz ust. § 399 odst. 1 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 136 odst. 2 písm. g) insolvenčního zákona.
Srov. ust. § 400 a násl. insolvenčního zákona.
Viz ust. § 399 odst. 3 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 403 odst. 1 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 399 odst. 2 insolvenčního zákona.
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Insolvenční zákon tedy vychází z toho, že zajištění věřitelé nemohou být
zvoleným způsobem oddlužení nijak dotčeni a vždy se uspokojí pouze z výtěžku
zpeněžení zajištění.
O způsobu oddlužení rozhoduje schůze věřitelů prostou většinou hlasů
přítomných nezajištěných věřitelů240 počítanou podle výše jejich pohledávek.241 Jestliže
ani jeden ze způsobů oddlužení nezíská prostou většinu hlasů nezajištěných věřitelů,
rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud, a to do skončení schůze věřitelů, nebo
v případě že všichni nezajištění věřitelé hlasovali mimo schůzi věřitelů, do 15 dnů po
zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku.242
O způsobu řešení oddlužení musí insolvenční soud logicky rozhodnout nejen
v situaci, kdy se přítomní nezajištění věřitelé na způsobu neshodnou a žádný nezíská
alespoň prostou většinu jejich hlasů, ale i v situaci, kdy se na schůzi věřitelů žádný
nezajištěný věřitel nedostaví, případně pokud se do insolvenčního řízení ani žádný
nezajištěný věřitel se svojí pohledávkou nepřihlásí.
Je otázkou, do jaké míry může insolvenční soud ingerovat do rozhodnutí schůze
věřitelů o způsobu oddlužení dlužníka. Může se totiž stát, že schůze věřitelů odhlasuje
způsob oddlužení, který je pro věřitele objektivně nevýhodný. Podle ust. § 54 odst. 1
insolvenčního zákona odporuje-li usnesení schůze věřitelů společnému zájmu věřitelů,
může je insolvenční soud zrušit; to neplatí v případě uvedeném v § 29 odst. 1, § 51 odst.
1 a pro usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku, o reorganizačním
plánu nebo o způsobu oddlužení.
Dle citovaného usnesení tedy soud nemůže zrušit usnesení schůze věřitelů
o způsobu oddlužení. L. Müllerová k tomu ovšem poznamenává, že smysl citované
úpravy je takový, že v taxativně vyjmenovaných případech, kdy nelze usnesení schůze
věřitelů zrušit, není rozhodnutí schůze věřitelů účinné a závazné již jeho samotným
přijetím, ale teprve tehdy, když soud vydá usnesení, jímž tento výsledek hlasování
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Viz ust. § 399 odst. 1 ve spojení s ust. § 49 odst. 1 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 402 odst. 3 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 402 odst. 5 insolvenčního zákona.
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potvrdí. Pokud tedy soud shledá důvody, pro které by neměl rozhodnout dle vůle schůze
věřitelů, bez dalšího rozhodne odlišně. 243
S takovým výkladem se zřejmě neztotožňuje Vrchní soud v Praze, který se
vyjadřoval k možnosti insolvenčního soudu zrušit rozhodnutí, kterým se schůze věřitelů
usnesla na způsobu řešení dlužníkova úpadku s tím, že takové rozhodnutí je pro
insolvenční soud závazné a nemůže je zrušit, i kdyby odporovalo společnému zájmu
věřitelů.244
Na druhou stranu Vrchní soud v Praze uvedl, že insolvenční soud má, v zájmu
zachování zásad insolvenčního řízení, možnost svým rozhodnutím překonat i případné
rozhodnutí schůze věřitelů o způsobu oddlužení. 245 S tímto závěrem zcela souhlasíme,
když insolvenční soud musí dbát jednak na co nejvyšší uspokojení věřitelů a dále pak na
to, aby ani dlužník rozhodnutím schůze věřitelů nebyl nepřiměřeně poškozen. Pokud by
tedy například schůze věřitelů rozhodla o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
i za situace, kdy dlužník navrhoval oddlužení plněním splátkového kalendáře, které
zaručuje výrazně vyšší uspokojení věřitelů, soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí
a sám rozhodne o oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.
Podle ust. § 403 odst. 2 insolvenčního zákona věřitelé, kteří hlasovali o přijetí
způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak
odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit
nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení
a v případě že všichni nezajištění věřitelé hlasovali mimo schůzi věřitelů do 10 dnů po
zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným
námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu
oddlužení, se nepřihlíží.

243
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245

Viz MÜLLEROVÁ Lenka in KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon): komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 123.
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.7.2009, č. j. 2 VSPH 378/2009-B-30 (MSPH 99 INS
453/2009).
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9.3.2012, č. j. 3 VSPH 34/2012-B-32 (KSUL 77 INS
1425/2010).
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Včas podané námitky uplatněné oprávněnými osobami insolvenční soud dle ust.
§ 403 odst. 3 insolvenčního zákona projedná při jednání, ke kterému předvolá dlužníka,
insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, kteří podali námitky.
Z citovaných ustanovení je patrné, že insolvenční soud dává věřitelům možnost
kvalifikovaně upozornit na skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu
na povolení oddlužení, a to formou námitky, která by měla být projednána na k tomu
účelu svolaném jednání. Pokud jde o věcný obsah námitky, domníváme se, že přestože
zákon výslovně hovoří pouze o skutečnostech, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu
na povolení oddlužení, věřitel by stejně tak mohl namítat skutečnosti, které by
odůvodňovaly odmítnutí návrhu na povolení oddlužení. Účelem citovaného ustanovení
zřejmě bylo dát věřitelům možnost upozornit na nenaplnění podmínek pro povolení
oddlužení, včetně popření dlužníkovi subjektivní legitimace k podání návrhu na
povolení oddlužení, z čehož také vyplývá nutnost řešení dlužníkova úpadku konkursem.
K tomu však dojde i po odmítnutí návrhu na povolení oddlužení (typickou námitkou by
pak zřejmě bylo, že dlužník je podnikatelem, či že jeho závazky z podnikání
pocházejí). 246
I když insolvenční zákon nestanovuje počátek lhůty k podávání námitek,
domníváme se, že je možné je podávat již od zahájení insolvenčního řízení, avšak
pokud nezajištěný věřitel nebude následně hlasovat o způsobu oddlužení, k projednání
takových námitek nebude nařizováno zvláštní jednání, nicméně soud i k takové námitce
musí přihlédnout a vypořádat se s ní.

246

Ke stejnému závěru docházejí i KULKOVÁ Radmila, ERBSOVÁ Hana in KOTOUČOVÁ, Jiřina.
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck,
2010, s. 987.
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11. Rozhodnutí o (ne)schválení oddlužení
Insolvenční zákon stanoví soudu v ust. § 404 insolvenčního zákona pořádkovou lhůtu
k rozhodnutí o (ne)schválení oddlužení. Insolvenční soud tak o tom, zda oddlužení
schvaluje, rozhodne neprodleně po skončení jednání, při kterém byly projednány
námitky věřitelů a v případě, že věřitelé takové námitky neuplatnili, neprodleně po
uplynutí lhůty k jejich podání.
Z citovaného ustanovení tak vyplývá, že soud by měl o (ne)schválení oddlužení
rozhodnout buď neprodleně po skončení jednání, na kterém byly projednány námitky
věřitelů, nebo neprodleně po skončení schůze věřitelů, jestliže žádné námitky podány
nebyly.247
Podle ust. § 405 insolvenčního zákona insolvenční soud oddlužení neschválí,
jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak
odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v případě uvedeném v § 402
odst. 5 tak rozhodne namísto rozhodnutí o způsobu oddlužení. (odst. 1) Jestliže
insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova
úpadku konkursem. (odst. 2)
Insolvenční soud tak podmínky přípustnosti oddlužení vymezené v ust. § 395
insolvenčního zákona zkoumá z úřední povinnosti nejen ve fázi řízení před povolením
oddlužení, ale i ve fázi následující, přičemž přihlédne i ke skutečnostem, které vyšly
najevo až po povolení oddlužení.
Soud oddlužení neschválí nejen, jsou-li tu okolnosti, které by odůvodňovaly
zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, ale i v případě, že jsou tu okolnosti, které by
jinak odůvodňovaly odmítnutí návrhu na povolení oddlužení. 248

247

248

V případě, že se nekonala schůze věřitelů, rozhodne insolvenční soud neprodleně po uplynutí lhůty
k podávání námitek, která je stanovena v délce 10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování o způsobu
oddlužení v insolvenčním rejstříku.
Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23.4.2008, č. j. 2 VSPH 7/2008-A-23 (MSPH 59 INS
167/2008); stejně i usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28.7.2011, č. j. 29 NSČR
14/2009-B-65 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 113/2011).
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Z výše citovaného ustanovení dále vyplývá, že jestli by insolvenční soud měl
rozhodovat o způsobu oddlužení namísto věřitelů a již v době kdy by měl rozhodnout,
budou známé skutečnosti, které nutně povedou k neschválení oddlužení, rozhodne soud
přímo o neschválení oddlužení.
Na závěr pouze poznamenejme, že skutečnost, že se do insolvenčního řízení
nepřihlásili žádní věřitelé, není důvodem pro neschválení oddlužení, ale právě naopak,
dlužník má nárok, aby oddlužení proběhlo a po uhrazení zapodstatových pohledávek
mohl být osvobozen od placení pohledávek.249
Náležitosti a obsah usnesení o schválení oddlužení pak upravuje ust. § 406
insolvenčního zákona. Neshledá-li insolvenční soud důvody k vydání rozhodnutí podle
§ 405 insolvenčního zákona (rozhodnutí o neschválení oddlužení), insolvenční soud
oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně
věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali. (odst. 1)
V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
insolvenční soud a) uvede informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem, b) označí
majetek, který podle stavu ke dni vydání rozhodnutí náleží do majetkové podstaty,
c) označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při
oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu
plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. (odst. 2)
V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře,
insolvenční soud a) uloží dlužníku, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům
prostřednictvím insolvenčního správce vždy k určenému dni měsíce částku stanovenou
podle § 398 z příjmů, které získá po schválení oddlužení, a to podle poměru jejich
pohledávek určeného v rozhodnutí. Současně stanoví termín úhrady první splátky, a to
tak, aby byla uhrazena nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž
nastanou účinky schválení oddlužení, b) označí příjmy, ze kterých by dlužník podle
stavu ke dni vydání rozhodnutí měl uhradit první splátku, c) označí nezajištěné věřitele,
kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 %
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Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14.12.2009, č. j. 2 VSPH 474/2009-B-15 (KSPH 39 INS
1527/2009).
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jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem
dohodli, d) přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka
postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení
rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka
stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku. (odst. 3)
Odvolání proti usnesení o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který
hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám
insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné
výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se
stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval. (odst. 4) Judikatura
dále dovodila, že odvolání může podat i dlužník, který navrhl oddlužení ve formě
splátkového kalendáře a insolvenční soud schválil oddlužení ve formě zpeněžení
majetkové podstaty.250 Z tohoto judikatorního závěru musíme dovodit, že dlužník má
právo odvolat se proti usnesení o schválení oddlužení, nebylo-li jeho návrhu na způsob
oddlužení vyhověno.
Usnesení o schválení oddlužení je rozhodnutím vydávaným s klauzulí
změněných poměrů (rebus sic stantibus) a soud jej i bez návrhu změní, jestliže se
podstatně změní okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených
měsíčních splátek.251
Účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí
o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku a právní mocí rozhodnutí o schválení
oddlužení se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo před jeho
vydáním v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím
insolvenčního soudu.252 Dispoziční oprávnění dlužníka pak dále upřesňuje ust. § 409
insolvenčního zákona, které stanoví, že od schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení,
dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným
250
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Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.2.2012, č. j. 3 VSPH 1053/2011-B-31 (KSUL 70 INS
11081/2010).
Viz ust. § 407 odst. 3 insolvenčního zákona.
Viz ust. § 407 odst. 1, 2 insolvenčního zákona.
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v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. (odst. 1) Dispoziční
oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení,
má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění. (odst. 2)
Rozhoduje-li soud ve společném řízení manželů, vydá jen jedno usnesení,
v rámci kterého schválí oddlužení obou dlužníků (manželů).253

253

Viz např. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10.5.2013, č. j. KSPH 37 INS 1237/2013-B-6.
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12. Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení a jejich porušení
Schválením oddlužení dlužníka začíná další etapa insolvenčního řízení, v rámci které
bude dlužník plnit své povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, aby mohl být
proces jeho oddlužení úspěšně ukončen.
Rozsah povinností bude odlišný dle způsobu schváleného oddlužení. Zákon
stanoví demonstrativní výčet povinností dlužníka v případě oddlužení plněním
splátkového kalendáře, ale je jasné, že některé z těchto povinností se musí vztahovat
i na dlužníka, jehož oddlužení je řešeno způsobem zpeněžení majetkové podstaty.
Pokud dlužník nebude plnit podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, je
to důvodem pro zrušení oddlužení dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.
Samotný výčet povinností dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře je
uveden v ust. § 412 odst. 1 insolvenčního zákona, podle kterého je dlužník povinen:
a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný,
o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat.
Dlužníkovi tak zákon vysloveně ukládá, aby pracoval a pokud je dlužník
nezaměstnaný, musí si zaměstnání aktivně hledat. V případě, že je dlužník
nezaměstnaný, měl by se ihned zaregistrovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
snažit se zvýšit svou kvalifikaci a své schopnosti.
b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné
své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového
kalendáře.
Dlužník je povinen své mimořádné příjmy a aktiva získaná darem nebo
dědictvím použít k uspokojení nezajištěných věřitelů, mezi které bude takové
mimořádné plnění rozděleno jako mimořádná splátka. Jako jiný mimořádný příjem lze
uvést zejména příjem ze smluv darovacích a smluv o důchodu, dále pak finanční
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prostředky, které byly v minulosti dlužníkovi sraženy z jeho příjmu k provedení
nařízené exekuce a oprávněnému nebyly dosud vyplaceny.254
c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci
a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání.
Jelikož dlužník musí být po celé řízení v kontaktu s insolvenčním soudem a musí
mu poskytovat aktuální informace o své finanční situaci, platí výše uvedená povinnost
obdobně i pro oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.
d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu
soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za
uplynulých 6 kalendářních měsíců.
e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu,
insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová
přiznání za období trvání plánu oddlužení.
Aby insolvenční soud mohl kontrolovat průběh oddlužení plněním splátkového
kalendáře (zejména skutečnost, zda dlužník řádně nakládá se svými příjmy), je nutné,
aby měl k dispozici informace o všech příjmech dlužníka, přičemž dlužník samozřejmě
nesmí žádný ze svých příjmů zamlčet.
f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody.
Věřitelé mají v zásadě rovné postavení a uspokojují se poměrně. Dlužník proto
nesmí žádnému z věřitelů poskytnout nepřiměřenou výhodu. Tato povinnost bude zcela
jistě platit i v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.
g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti
splnit.
Jestliže povolením a následným schváleným oddlužením je dlužníkovi
poskytnuta možnost uspořádat své finanční závazky a znovu začít svůj život
zodpovědně a bez dluhů, očekává se, že dlužník se naučí finanční zodpovědnosti
254

Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.11.2012, č. j. 3 VSPH 450/2012-B-24 (KSPH 39 INS
14325/2011).
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a nebude na sebe brát nové závazky, které by nemohl splnit. Pokud by tomu tak nebylo,
není důvod dlužníkovi nadále poskytovat dobrodiní oddlužení.
Výše uvedené povinnosti, které zákon demonstrativně uvádí v případě oddlužení
plněním splátkového kalendáře, ale jistě nebudou dlužníkovými jedinými povinnostmi,
když další povinnosti vyplývají jednak přímo z institutu oddlužení (zejména spolupráce
s insolvenčním správcem a soudem) a dále pak z jednotlivých způsobů oddlužení.
V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty musí dlužník především aktivně
spolupracovat při zjišťování majetkové podstaty i při jejím následném prodeji. Při
oddlužení plněním splátkového kalendáře pak dlužník musí z příjmů, které získá po
schválení oddlužení, platit po dobu 5 let, nebo do úplného zaplacení všech jeho
závazků, nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce zákonem
stanovenou částku.
Jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu
oddlužení, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu
řešení dlužníkova úpadku konkursem dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního
zákona.
Platí tedy, že ne za každé porušení povinnosti bude dlužník sankcionován
zrušením schváleného oddlužení, ale toto porušení musí být podstatné. Zákon ani
demonstrativně neuvádí, co je rozuměno neplněním podstatných povinností, ale
můžeme dovodit, že se bude jednat o takové porušení povinností, jehož intenzita ohrozí
základní principy insolvenčního řízení, zejména zásadu rychlého, rovného a co
nejvyššího uspokojení věřitelů. Půjde tedy kupříkladu o jednání, kterým dlužník
zvýhodňuje některého věřitele, či uspokojuje věřitele stojící mimo insolvenční řízení na
úkor věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení.

255

Zrušením oddlužení bude

postiženo i jednání dlužníka, který nedovoleně nakládá s majetkovou podstatou,256 nebo
majetkovou podstatu zatajuje, případně při oddlužení plněním splátkového kalendáře

255

256

Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26.4.2010, č. j. 3 VSPH 111/2010-B-68 (KSUL 45 INS
3631/2008).
Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26.10.2011, č. j. 3 VSPH 1063/2011-B-26 (KSHK 34
INS 2281/2010).
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odmítá pracovat. Uvedený přehled jednání, které je dle nás neplněním podstatných
povinností, jistě není konečný.
Při oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud schválené
oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem
dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona i v případě, že se ukáže, že
podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit.
Neznamená to ovšem, že v případě, že dlužník ztratí zaměstnání, povede to
ihned ke zrušení oddlužení. Aby bylo možno uzavřít, že dlužník objektivně vzato
nemůže oddlužení splnit, nestačí pouze dočasné zhoršení příjmové situace dlužníka,
nýbrž musí jít o situaci, kdy je zcela zřejmé, že dlužník ve zbývajícím časovém prostoru
splátkového kalendáře nebude schopen či ochoten nepříznivý vývoj oddlužení zvrátit
a oddlužení splnit.257
Ke zrušení schváleného oddlužení dojde dle ust. § 418 odst. 1 písm. c)
insolvenčního zákona i v případě, že v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po
schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti,
přičemž zákon v ust. § 418 odst. 2 insolvenčního zákona stanoví nevyvratitelnou
domněnku, která stanoví, že byl-li k vymožení závazku dlužníka nařízen výkon
rozhodnutí nebo exekuce, dlužník vznik takového závazku zavinil.
Insolvenční soud schválené oddlužení zruší též v případě, že o to požádá sám
dlužník 258 a dále pokud i po schválení oddlužení vyjde najevo, že nebyly naplněny
podmínky pro povolení oddlužení ve smyslu ust. § 395 insolvenčního zákona, což sice
insolvenční zákon výslovně nestanoví, nicméně musíme dovodit, že pokud nejsou dány
podmínky pro povolení oddlužení, těžko může oddlužení probíhat při jejich nesplnění.
Insolvenční soud přitom z úřední povinnosti přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení
najevo.259

257

Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.2.2011, č. j. 3 VSPH 640/2010-B-35 (KSUL 77 INS
7671/2009)
258
Viz ust. § 418 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona.
259
Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24.8.2010, č. j. 3 VSPH 535/2010-B-34 (KSHK 45
INS 8999/2009).
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13. Společné oddlužení manželů a nesnáze v průběhu oddlužení
V případě, kdy jsou projednávány insolvenční návrhy dlužníků, manželů, ve společném
(spojeném) řízení, vznikají další specifické situace, jejichž řešení není jednoznačné ani
v soudní praxi, ani v právní teorii.

13.1. Zrušení schváleného oddlužení manželů
V předcházející kapitole jsme nastínili, z jakých důvodů může dojít ke zrušení
schváleného oddlužení. Uvažovali jsme však, že v insolvenčním řízení je řešen úpadek
pouze jednoho dlužníka. Je ovšem otázkou, jak by měl insolvenční soud postupovat
v případě, že je projednáván společný úpadek manželů, jejichž řízení byla spojena ke
společnému projednání a jeden z manželů či oba současně naplní svým jednáním
některou podmínku dle ust. § 418 insolvenčního zákona pro zrušení schváleného
oddlužení, včetně situace, kdy vyjde najevo, že ve vztahu k jednomu či oběma
manželům nejsou dány podmínky pro povolení oddlužení dle ust. § 395 insolvenčního
zákona.
Zřejmě nebude sporu o tom, že pokud bude dán důvod pro zrušení schváleného
oddlužení vůči oběma manželům zároveň, dojde ke zrušení schváleného oddlužení obou
manželů, vyloučení jednoho řízení k samostatnému projednání a na majetek obou bude
také prohlášený konkurs.
Konfliktní situace ovšem nastává v případě, že důvod ke zrušení schváleného
oddlužení nastane pouze u jednoho z manželů (například jeden z manželů na sebe bude
brát nové závazky, aniž by je mohl splatit, odmítne vykonávat výdělečnou činnost,
zvýhodní některého věřitele, podlehne tlaku přísných podmínek oddlužení a sám
navrhne jeho zrušení, atd.). Situace může být řešena v zásadě dvojím způsobem. Buď
dojde automaticky ke zrušení schváleného oddlužení obou manželů, nebo pouze u toho,
u kterého nastal důvod pro zrušení a druhému z manželů bude umožněno dál pokračovat
v oddlužení.
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Jelikož v kapitole 7 jsme dovodili, že úpadek každého z manželů může být řešen
jiným způsobem, domníváme se, že i v průběhu schváleného oddlužení může být
oddlužení jednoho z manželů zrušeno a druhý může v oddlužení pokračovat
(samozřejmě pouze za podmínky, že jeho ekonomická nabídka je stále dostatečná).
Opačný postup by mohl být nepřiměřeně tvrdý vůči manželovi, který zrušení nijak
nezavinil, a který by se tak mohl lehce ocitnout ve vleku svého partnera, ačkoli už ho
s ním nemusí pojit žádné osobní vazby. Řízení manžela, který naplnil podmínky pro
zrušení schváleného oddlužení, tak insolvenční soud vyloučí k samostatnému řízení a na
jeho majetek prohlásí konkurs.
Je ale otázkou, jak naložit se závazky manželů, případně s jejich aktivy, které
konkrétní závazky by měl hradit jaký z manželů a z jakého majetku v případě, že dojde
k „rozpojení“ společného insolvenčního řízení manželů, ke kterému musí nutně dojít,
když nelze nadále ve společném řízení projednávat úpadek dvou dlužníků, který je u
každého řešen jiným způsobem.
Nepoměrně jednodušší je odpověď na otázku, kterak naložit s aktivy dlužníků.
V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře takový problém nevzniká, neb tu
žádná majetková podstata stricto sensu nevzniká, když postižen je jen nárok na budoucí
příjem dlužníka. V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se vypořádání
majetku ve společném jmění manželů provede dle ust. § 270 insolvenčního zákona
v řízení toho manžela, na jehož majetek byl prohlášen konkurs. V majetkové podstatě
v každém z obou řízení samozřejmě také zůstane výlučný majetek manžela, o jehož
řízení jde.
Problematičtější bude odpověď na otázku, jak rozdělit pohledávky věřitelů ze
společného řízení do dvou samostatných řízení. Nabízí se přitom několik variant řešení.
První z nich by mohla být taková, že okruh věřitelů zůstane pro oba manžele
stejný a každý z nich bude stále hradit pohledávky všech věřitelů, kteří tyto své
pohledávky přihlásili do společného insolvenčního řízení obou manželů. Takové řešení
se ale nejeví jako vhodné, když dlužníci by mohli splácet i výlučné závazky druhého
manžela, stejně jako závazky, k jejichž plnění se nezavázali.
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Další možností je, aby každý z manželů nadále plnil pouze těm věřitelům, kteří
své pohledávky přihlásili za tímto manželem. Tímto způsobem by ale mohli být
poškozeni Ti věřitelé, kteří dle dřívější praxe Vrchního soudu v Praze260 přihlašovali své
pohledávky pouze za jedním z manželů, přestože zavázáni k plnění byli manželé
solidárně, případně subsidiárně, a pokud by od začátku byla vedena dvě samostatná
řízení, mohli by svoji pohledávku přihlásit za každým z manželů a byli by tak
uspokojováni ve větší míře.
Dle našeho názoru by insolvenční soud měl nejprve postavit najisto, jaký
dlužník se zavázal plnit ten který závazek, resp. jednáním kterého manžela daný
závazek vznikl, pokud se jedná o závazky spadající do společného jmění manželů
a případně identifikovat výlučné závazky manželů. Tedy určit, zda se jedná o závazky
výlučné, individuální, 261 či zda jsou k jejich plnění dlužníci zavázáni solidárně či
subsidiárně. Za tímto účelem by bylo vhodné, aby insolvenční soud svolal zvláštní
přezkumné jednání.
Každý z manželů poté bude v samostatném insolvenčním řízení plnit pouze na
své výlučné závazky a ze závazků, které spadají do společného jmění manželů na ty, ze
kterých jsou manželé zavázáni společně a nerozdílně (případně subsidiárně), stejně jako
na ty závazky, které svým jednáním daný manžel založil, stejně jako by tomu bylo
v nalézacím řízení, nebo i v insolvenčním řízení, pokud by od začátku bylo vedeno
samostatně. Dále se domníváme, že manželé by měli plnit i na ty závazky, ze kterých
byli zavázáni solidárně či subsidiárně i v případě, že věřitel takovou pohledávku za
trvání společného řízení manželů přihlásil pouze za jedním z manželů, jelikož v případě,
kdy byla taková pohledávka zjištěna ve společném řízení vedeném vůči oběma
manželům současně, znamená to, že se tato pohledávka považuje za zjištěnou vůči
každému z nich i v případě, že v důsledku prohlášení konkursu na majetek jednoho
z dlužníků, došlo k zániku společného jmění manželů.262

260
261

262

K tomu blíže viz kapitola 8.
Individuálním závazkem je rozuměn závazek vzniklý jen jednomu z manželů za trvání manželství,
který dle ust. § 143 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku spadá do společného jmění manželů.
Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26.10.2011, č. j. 102 VSPH 109/2011-59 (77 ICm
685/2010; KSUL 77 INS 2908/2010).
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Situace je ovšem odlišná dle úpravy novely insolvenčního zákona. Jelikož jsou
oba manželé dle ust. § 394a novely insolvenčního zákona považováni za nerozlučné
společníky, za jednoho dlužníka, musíme dovodit, že pokud byť jen jeden z manželů
naplní podmínky pro zrušení schváleného oddlužení, povede to nutně ke zrušení
společného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek obou manželů, což se jeví jako
velmi tvrdé k tomu manželovi, který na zrušení oddlužení nenese žádnou vinu.

13.2. Rozvod manželů
Zejména oddlužení plněním splátkového kalendáře je poměrně dlouhodobou záležitostí,
lidské vztahy jsou vrtkavé a je možné, že manželství dlužníků podlehne touze manželů
po opětovném osamostatnění. Jaký vliv ale bude mít rozvod dlužníků, manželů, na
jejich společné oddlužení?
V zásadě existují dvě myslitelné varianty, buď budeme pro účely oddlužení
dále vycházet z toho, že manželé jsou jedno tělo, jedna duše, i když v osobních vztazích
tomu tak již není, nebo potvrdíme odloučení manželů i pro insolvenční řízení, jedno
z řízení vyloučíme k samostatnému projednání a obě řízení budou nadále vedena
samostatně, což ovšem znovu vyvolá otázku, kterak rozdělit závazky ze společného
oddlužení do oddlužení každého z manželů.
Domníváme se, že rozvod manželů by na průběh oddlužení neměl mít vliv.
Došlo sice k zániku společného jmění manželů, 263 které bylo hlavním důvodem ke
spojení věcí ke společnému projednání, ale to nemění nic na tom, že závazky manželů
stejně jako jejich aktiva existují v podobě nevypořádaného společného jmění manželů
i nadále. Věřitelé dlužníků by v případě, že by se manželé nerozvedli, měli k dispozici
celou ekonomickou nabídku obou dlužníků a není spravedlivé po nich požadovat, aby
byli jakkoli dotčeni úpravou vzájemných vztahů mezi manželi, když stále platí, že
insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby se věřitelům dostalo co nejvyššího
a zásadně poměrného uspokojení. 264 Jsme tedy toho názoru, že rozvod manželů při

263
264

Srov. ust. § 149 odst. 1 občanského zákoníku.
Srov. ust. § 1 písm. a) insolvenčního zákona.
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jejich společném oddlužení by neměl vést k vyloučení jednoho z řízení k samostatnému
projednání.265
K vyloučení věci k samostatnému řízení nedojde ani dle novely insolvenčního
zákona, když manželé (bývalí) jsou v postavení nerozlučných společníků a existence
manželství se dle ust. § 394a odst. 1 novely insolvenčního zákona posuzuje pouze ke
dni, kdy společný návrh manželů na povolení oddlužení dojde insolvenčnímu soudu.

13.3. Smrt jednoho z manželů
Stejně jako v případě zrušení schváleného oddlužení manželů i v případě úmrtí jednoho
z manželů vyvstává otázka, jak naložit se závazky a aktivy dlužníků pojmutými do
jejich společného oddlužení. Pokusme se proto nastínit možné řešení pro oba způsoby
oddlužení.
V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře bude nutné, aby soud
nejprve vyloučil řízení zemřelého dlužníka k samostatnému řízení a poté toto řízení dle
ust. § 107 odst. 5 o.s.ř. zastavil, jelikož povaha insolvenčního řízení, jehož předmětem
je řešení úpadku dlužníka oddlužením plněním splátkového kalendáře vylučuje, aby
v něm bylo pokračováno s jeho univerzálním právním nástupcem, dědicem, dle ust.
§ 107 odst. 2 o.s.ř.
Oddlužení plněním splátkového kalendáře je specifické v tom, že nejsou
postižena současná aktiva dlužníků, nýbrž jen nárok na jejich budoucí příjmy a smrt
jednoho z manželů tak bude mít dopad především na závazky dlužníků.
Vrchní soud v Praze vyjádřil myšlenku, že v případě, kdy jeden z manželů
zemře, je nutné vyčkat na výsledek dědického řízení, které určí rozsah majetku

265

Zřejmě jiný názor má Vrchní soud v Praze, který ve svém usnesení ze dne 17.9.2012, č. j. 1 VSPH
1091/2012-B-31 (KSPL 29 INS 1691/2011) potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, který po
rozvodu manželů vyloučil jedno z řízení k samostatnému projednání. Zároveň ovšem Vrchní soud
v Praze uvedl, že dlužníci budou nadále hradit stejný rozsah závazků. Ani pro dlužníky, ani pro
věřitele se tedy de facto nic nezměnilo a zdá se proto nadbytečné jednu z věcí vylučovat
k samostatnému řízení a dále vést dvě samostatná řízení.
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a závazků žijícího manžela, to vše za vědomí, že insolvenční řízení nelze dle ust. § 84
insolvenčního zákona přerušit.266
Na rozdíl od Vrchního soudu v Praze se domníváme, že v případě oddlužení
plněním splátkového kalendáře není nutné a ani vhodné čekat na výsledek dědického
řízení. Již v případě zrušení schváleného oddlužení manželů a vyloučení jedné z věcí
k samostatnému řízení jsme dospěli k závěru, že každý z manželů by měl plnit pouze na
své výlučné závazky a ze závazků, které spadají do společného jmění manželů na ty, ze
kterých jsou manželé zavázáni společně a nerozdílně (případně subsidiárně), stejně jako
na ty závazky, které svým jednáním daný manžel založil, stejně jako by tomu bylo
v nalézacím řízení, nebo i v insolvenčním řízení, pokud by od začátku bylo vedeno
samostatně. Ke stejnému závěru musíme nutně dojít i v případě smrti jednoho
z manželů, neboť se jedná o typově stejnou situaci, tedy „rozpojení“ společného řízení
manželů do dvou samostatných řízení. Insolvenční soud by tedy opět měl nejprve
postavit najisto, zda ten který závazek spadá do společného jmění manželů a pokud ano,
jaký dlužník jej svým jednáním založil, a to nejlépe na zvláštním přezkumném jednání.
Žijící dlužník tak bude prostřednictvím splátkového kalendáře dál platit své výlučné
závazky, společné závazky obou manželů a dále ty závazky ze společného jmění
manželů, které svým jednáním založil, a to ze svých budoucích příjmů.
K nastíněnému rozdělení závazků tak dojde bez ohledu na vypořádáná
společného jmění manželů v dědickém řízení dle ust. § 175l o.s.ř.,267 které pro věřitele
není závazné a je účinné jen ve vztahu mezi jeho účastníky, tj. mezi manželem
zůstavitele a zůstavitelovými dědici. Veškeré závazky zůstavitele (zemřelého manžela),
které patří do společného jmění manželů s pozůstalým manželem, pak budou v plném
rozsahu zahrnuty do pasiv dědictví, aniž by přitom bylo významné, zda, popřípadě jak

266

267

Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9.9.2011, č. j. 3 VSPH 574/2011-B-24 (KSPH 41 INS
14739/2010), obdobně i usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26.11.2012, č. j. 2 VSPH
1247/2012-B-24 (KSPL 54 INS 8131/2011).
Podle ust. § 175l odst. 1 o.s.ř. měl-li zůstavitel s pozůstalým manželem majetek ve společném jmění,
soud rozhodne o obvyklé ceně tohoto majetku v době smrti zůstavitele a podle zásad uvedených
v občanském zákoníku určí, co z toho majetku patří do dědictví a co patří pozůstalému manželovi.
Závisí-li rozhodnutí na skutečnosti, která zůstala mezi pozůstalým manželem a některým z dědiců
sporná, postupuje soud podle § 175k odst. 3.
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byly tyto dluhy (závazky) vypořádány mezi manželem zůstavitele a zůstavitelovými
dědici.268
Insolvenční soud ovšem přesto nemůže pustit ze zřetele osud probíhajícího
dědického řízení zemřelého manžela. Dědictví bude zřejmě ve většině případů
předlužené, a proto by jej měl pozůstalý manžel, se souhlasem insolvenčního správce ve
smyslu ust. § 412 odst. 3 insolvenčního zákona, odmítnout.
Pokud by ale dědictví předluženo nebylo, pozůstalý manžel jej bude muset
přijmout. Zděděná aktiva poté budou tvořit zvláštní oddělenou majetkovou podstatu
„zděděného majetku“.269 K této oddělené majetkové podstatě má dispoziční oprávnění
dlužník270 a dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) má povinnost ji zpeněžit a výtěžek použít
k uspokojení nezajištěných věřitelů ve formě mimořádné splátky, přičemž výtěžkem
musíme rozumět čistý výtěžek, tedy částku, která zbude z výtěžku zpeněžení, když
dlužník uhradí náklady spojené se správou a zpeněžením oddělené majetkové podstaty
a zapraví dluhy zůstavitele.
Nedojde tedy ke smísení majetku dlužníka s majetkem nabytým dědictvím,
a pokud se poté, co dlužník dědictví přijal, ukáže, že dědictví bylo předlužené (zděděný
majetek se nepodařilo zpeněžit za odhadovanou cenu), závazky zůstavitele budou
uhrazeny poměrně dle výše těchto závazků z výtěžku zpeněžení oddělené majetkové
podstaty, když dle ust. § 470 odst. 1 občanského zákoníku odpovídá dědic za
zůstavitelovy dluhy do výše ceny nabytého dědictví.
Situace bude zřejmě odlišná dle úpravy novely insolvenčního zákona. Jelikož
jsou oba manželé v případě podání společného návrhu, dle ust. § 394a odst. 3 novely
insolvenčního zákona považováni za nerozlučné společníky, za jednoho dlužníka,
můžeme dovodit, že závazky manželů zůstanou v insolvenčním řízení zachovány i pro
pozůstalého manžela, který je bude muset hradit, a to bez ohledu na to, který z manželů
byl k jejich plnění zavázán, jelikož věřitelé je přihlásili do tohoto jediného společného
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Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.4.2013, sen. zn. 21 Cdo 2436/2011.
S touto krásnou a elegantní koncepcí podstaty zděděného majetku přišel poprvé R. Krhut, který ji
popisuje v insolvenční poradně na stránkách Konkursních novin – viz KRHUT, Rostislav. Insolvenční
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Srov. ust. § 407 a násl. insolvenčního zákona.
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řízení, v rámci kterého budou muset být i uspokojeni a nebude zřejmě možné zohlednit,
zda šlo o výlučné závazky dlužníků, nebo který z nich se zavázal závazky plnit.
Navrženým postupem se ale jistě nebudeme moci řídit stejně i v případě
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, jelikož v tomto případě se již zpeněžuje
majetek dlužníků, včetně jejich majetku, který spadá do jejich společného jmění
manželů.
Stejně jako v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře bude nutné, aby
soud nejprve vyloučil řízení zemřelého dlužníka k samostatnému řízení.
Jelikož se dle ust. § 398 odst. 2 insolvenčního zákona při oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové
podstaty v konkursu, bude nutné přiměřeně aplikovat ust. § 310 insolvenčního zákona,
které upravuje postup v případě úmrtí dlužníka v průběhu konkursu.
Podle ust. § 310 insolvenčního zákona jestliže dlužník v průběhu konkursu
zemře, nastupují na jeho místo jeho dědicové, a není-li jich, stát. (odst. 1) Insolvenční
správce předloží insolvenčnímu soudu zprávu o dosavadních výsledcích projednání
konkursu spolu s vyúčtováním své poměrné odměny a již vynaložených výloh.
Insolvenční soud předloženou zprávu přezkoumá a rozhodne o ní; § 304 platí
přiměřeně. (odst. 2) Po právní moci rozhodnutí o schválení zprávy podle odstavce 2
insolvenční soud zruší konkurs a postoupí věc soudu, který projednává dědictví.
O doručení a zveřejnění tohoto rozhodnutí platí § 309; odvolání proti němu však není
přípustné. (odst. 3)
I když to zákon výslovně nestanoví, končí smrtí dlužníka v průběhu oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty zpeněžování jeho výlučného majetku, který spadal do
majetkové podstaty, jelikož soud je povinen v obecném zájmu dle ust. § 175e odst. 1
o.s.ř. tento majetek zajistit.271
Na místo zemřelého dlužníka, v jeho samostatném, vyloučeném řízení nastupují
jeho dědicové. Insolvenční správce předloží zprávu o průběhu oddlužení a spolu s ní
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Srov. NOVOTNÝ Vladimír in KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon): komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 758.
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také vyúčtování své odměny a vynaložených výloh. O této zprávě a vyúčtování
rozhodne soud po jejich přezkoumání dle ust. § 304 insolvenčního zákona při jednání,
na které předvolá i dědice zemřelého dlužníka. Po právní moci rozhodnutí soudu
o schválení zprávy insolvenčního správce soud zřejmě insolvenční řízení zastaví dle ust.
§ 107 odst. 5 insolvenčního zákona, když v řízení již z důvodů úmrtí dlužníka nelze dále
pokračovat a věc postoupí soudu, který projednává dědictví.
Po smrti dlužníka je nutno respektovat ústavní zásadu, že dědění majetku je
zaručeno. 272 Jelikož dlužníci měli společné jmění manželů, je nutné jej v rámci
dědického řízení vypořádat, a to dle ust. § 175l odst. 1 o.s.ř., kdy soud zejména určí, co
z majetku ze společného jmění manželů (včetně výtěžku zpeněžení majetku ze
společného jmění manželů) patří do dědictví a co patří pozůstalému manželovi.
Účastníkem řízení přitom bude i insolvenční správce, jelikož má dispoziční oprávnění
k majetku v majetkové podstatě, do které dle ust. § 205 odst. 3 insolvenčního zákona
náleží i majetek ve společném jmění manželů, konkrétně majetek, který manželé nabyli
do okamžiku, kdy usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
nabylo právní moci. 273
Pokud soud dojde k závěru, že společné jmění manželů je předlužené, měl by
veškerý majetek ve společném jmění manželů, který patřil do majetkové podstaty, tedy
majetek, který dlužníci nabyli do jejich společného jmění do té doby, než nastaly účinky
schválení oddlužení, přikázat pozůstalému manželovi, když platí, že vypořádání aktiv
ve společném jmění manželů není vůči věřitelům účinné274 a navíc musíme vzít ohled
na ust. § 274 insolvenčního zákona, dle kterého v případě předlužení společného jmění
manželů se toto celé zahrne do majetkové podstaty.
V majetkové podstatě pozůstalého manžela tak zůstane zejména jeho výlučný
majetek a dále majetek, který nabyl na základě vypořádání společného jmění manželů
v rámci dědického řízení dle ust. § 175l o.s.ř.
Naproti tomu budou stát závazky pozůstalého manžela, a to stejně jako v případě
oddlužení plněním splátkového kalendáře jeho závazky výlučné a dále ty závazky ze
272
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Viz čl. 11 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
Srov. ust. § 229 odst. 3 písm. b) ve spojení s ust. § 408 odst. 1 insolvenčního zákona.
Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.10.2007, sen. zn. 22 Cdo 1725/2006.
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společného jmění manželů, které svým jednáním založil, včetně společných závazků
manželů.
V dědickém řízení si pozůstalý manžel může počínat dle libosti, když
předmětem zpeněžení v oddlužení je dle ust. § 398 odst. 2 insolvenčního zákona pouze
majetek, který dlužník nabyl do okamžiku, kdy nastaly účinky schválení oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty a dlužník také nepotřebuje k úkonům v insolvenčním
řízení souhlas insolvenčního správce, který je dle ust. § 412 odst. 2 insolvenčního
zákona třeba pouze v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře.
Přestože je současná právní úprava v případě úmrtí jednoho z manželů při jejich
společném oddlužení v rámci spojeného řízení, velmi nejasná, literatura se o ní
nezmiňuje a judikatura se jasnému řešení vyhýbá, ani novela insolvenčního zákona
nepřichází s jasnou úpravou.
Stejně jako v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře platí, že oba
manželé jsou v případě podání společného návrhu dle ust. § 394a odst. 3 novely
insolvenčního zákona považováni za nerozlučné společníky, za jednoho dlužníka. Dále
podle ust. § 408 odst. 1 novely insolvenčního zákona o účincích schválení oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně majetku náležícího do majetkové podstaty
v době schválení oddlužení obdobně ustanovení insolvenčního zákona o účincích
prohlášení konkursu, včetně zániku společného jmění dlužníka a jeho manžela. Jde-li o
oddlužení povolené na základě společného návrhu manželů (§ 394a), považuje se od
okamžiku, kdy nastanou účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
všechen majetek těchto manželů za majetek ve společném jmění manželů, které
nezaniká.
Totožně jako

v případě

oddlužení plněním splátkového

kalendáře se

domníváme, že v rámci insolvenčního řízení budou nadále uspokojováni všichni věřitelé
obou dlužníků, což plyne z jejich nerozlučného společenství a jednoho spojeného řízení.
Novela dále zakotvuje fikci, že všechen majetek manželů (tedy i včetně jejich
výlučných majetků) se považuje za majetek ve společné jmění manželů a zpeněžením
tohoto majetku budou uspokojeni všichni věřitelé obou dlužníků. Hlavní otázkou tedy
je, zda tato fikce bude platit i po smrti jednoho z manželů a věřitelé budou dále
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uspokojováni z tohoto veškerého majetku, či zda dojde k vypořádání majetku, který
spadá do majetkové podstaty a patřil do společného jmění manželů dlužníků.
Domníváme se, že z výše citovaných ustanovení vyplývá, že postavení věřitelů
by se nemělo měnit a úmrtí jednoho z manželů by se věřitelů nemělo nijak dotknout.
Rozsah majetkové podstaty stejně jako závazků přihlášených do insolvenčního řízení by
měl zůstat zachován a předmětem vypořádání společného jmění manželů v dědickém
řízení by pak byl pouze majetek, který dlužníci nabyli poté, co nastaly účinky schválení
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

122

14. Splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení pohledávek
Překoná-li dlužník veškeré peripetie spojené se schváleným způsobem oddlužení
a oddlužení tak splní, insolvenční řízení je prakticky u konce.
V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty to znamená zejména to, že
byl zpeněžen majetek tvořící majetkovou podstatu (pokud nebyl tento majetek vyloučen
či vyňat).275
Jelikož se v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty postupuje dle ust.
§ 398 odst. 2 insolvenčního zákona obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové
podstaty v konkursu, insolvenční správce sestaví konečnou správu a předloží návrh
rozvrhového usnesení. Insolvenční soud konečnou zprávu přezkoumá a zveřejní ji
v insolvenčním rejstříku s tím, že poučí věřitele, že mohou proti konečné zprávě
podávat námitky, a to do 15 dnů od jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku. 276
Konkursní úprava vyžaduje, aby insolvenční soud k projednání konečné zprávy
nařídil jednání, na kterém jsou projednány i případné námitky věřitelů. Domníváme se,
že v případě oddlužení může insolvenční soud schválit konečnou zprávu i bez nařízení
jednání, a to vzhledem k tomu, že se jedná o řešení úpadku především fyzických osob,
kdy majetková podstata nebude zpravidla nijak rozsáhlá a její zpeněžení nebude
náročné ani komplikované. Pokud by však rozsah majetkové podstaty, případně
existence námitek věřitelů proti konečné zprávě odůvodňovaly nařízení jednání
k projednání zprávy a případných námitek, nelze insolvenčnímu soudu takový postup
vytýkat.
Dle ust. § 306 insolvenčního zákona insolvenční soud vydá rozvrhové usnesení
až po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy. Proti usnesení o schválení
konečné zprávy mohou dle ust. § 304 odst. 5 insolvenčního zákona podat odvolání
pouze věřitelé, jejichž námitkám nebylo vyhověno. Domníváme se, že v případě, kdy
insolvenční správce předloží současně konečnou správu a návrh rozvrhového usnesení
a současně žádný z věřitelů nepodal námitky proti konečné zprávě, může insolvenční
275
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Srov. ust. § 226 a § 227 insolvenčního zákona.
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soud v zájmu rychlosti a hospodárnosti řízení jedním usnesením rozhodnout jak
o schválení konečné zprávy, tak o rozvrhu.
Uvedené odchylky od konkursní úpravy v případě oddlužení by však měl soud
stanovit již v usnesení o schválení oddlužení, aby s nimi byli účastníci řízení srozuměni.
V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře může ke splnění dojít
nejdříve po uběhnutí 5 let po schválení oddlužení, neboť tak dlouho má dlužník dle ust.
§ 406 odst. 3 písm. a) insolvenčního zákona platit nezajištěným věřitelům určenou část
svého příjmu. Jedinou výjimkou je případ, kdy dlužník dříve uhradí veškeré pohledávky
svých nezajištěných věřitelů a též veškeré pohledávky za majetkovou podstatou. I když
insolvenční zákon výslovně neupravuje povinnost podat konečnou zprávu i v případě
oddlužení plněním splátkového kalendáře, domníváme se, že i v tomto případě by
insolvenční správce měl nějakou obdobu konečné zprávy vyhotovit a shrnout průběh
oddlužení a zejména uvést, kolik bylo dlužníkovi strženo z jeho mzdy či platu
v průběhu oddlužení, zda byly mezi věřitele rozděleny nějaké mimořádné splátky, jakou
měrou byli věřitelé uspokojeni, zda jsou zapraveny všechny pohledávky za majetkovou
podstatou a správce by také měl vyčíslit svoji odměnu a náhradu hotových výdajů.
Insolvenční soud dle ust. § 413 insolvenčního zákona splnění oddlužení vezme
na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto
rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně
insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.
Insolvenční soud splnění oddlužení pouze bere na vědomí a jeho rozhodnutí tak
jen deklaruje nastalý stav.
Insolvenční správce má dle ust. § 38 odst. 1 insolvenčního zákona právo na svou
odměnu i na náhradu hotových výdajů.
V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se odměna dle ust. § 3
písm. a) ve spojení s ust. § 1 vyhlášky o odměně insolvenčního správce vypočte stejně,
jako když je způsobem řešení úpadku dlužníka konkurs, kdy odměna správce tvoří podíl
na výtěžku zpeněžení určeném k vydání věřitelům. Náhradu nákladů pak upravuje ust.
§ 7 vyhlášky o odměně insolvenčního správce. I v případě společného oddlužení
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manželů je odměna určena v závislosti na rozsahu zpeněženého majetku a fakt, že se
jednalo o dvě spojená řízení dvou dlužníků, nebude hrát žádnou roli.
Rozporuplnější je už určení odměny a náhrady nákladů insolvenčního správce
v případě oddlužení manželů plněním splátkového kalendáře.
Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je odměna stanovena ust. § 3 písm.
b) vyhlášky o odměně insolvenčního správce ve výši 750,- Kč za každý započatý měsíc
trvání účinků schválení oddlužení a náhrada hotových výdajů pak dle ust. § 7 odst. 4
vyhlášky o odměně insolvenčního správce paušální částkou 150,- Kč za každý započatý
měsíc trvání účinků schválení oddlužení.
Judikatura následně dovodila, že insolvenční správce má právo na odměnu a na
náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem
funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře, kdy tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními
částkami stanovenými v § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky o odměně insolvenčního
správce.277
Otázkou ovšem je, jaká odměna náleží insolvenčnímu správci v případě
společného oddlužení manželů. Varianty jsou v zásadě tři. Insolvenční správce bude
buď honorován dvěma paušálními odměnami, jelikož se jedná o dva dlužníky, jejichž
řízení byla pouze spojena ke společnému projednání, nebo insolvenční správce obdrží
odměnu pouze jednu, právě proto, že jde pouze o jedno, byť spojené, řízení, anebo
odměna insolvenčního správce bude určena ve výši mezi jednou a dvěma odměnami.
Vrchní soud v Praze dovodil, že insolvenční správce má nárok toliko na jednu
odměnu, a to proto, že režimem oddlužení prochází jedno společné jmění manželů,
nikoliv každý z manželů separátně.278
S takovým odůvodněním však nemůžeme souhlasit. Institut oddlužení směřuje k
vypořádání majetkových poměrů dlužníka s jeho věřiteli. Oddlužením neprochází
277
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Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.5.2011, č. j. 3 VSPH 1239/2010-B-27 (KSHK 45 INS
3216/2010).
Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.7.2010, č. j. 1 VSPH 373/2010-B-11 (KSUL 46 INS
1474/2010).
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společné jmění manželů, nýbrž dlužník, 279 v tomto případě dva dlužníci, manželé.
Z toho ovšem nedovozujeme, že insolvenční správce by měl automaticky nárok na dvě
odměny. Je faktem, že insolvenční správce bude mít více práce při oddlužení dvou
osob, než jedné, avšak fakt, že se jedná o manžele a mají tedy zpravidla společné
bydliště, společné závazky i majetek, tuto zvýšenou náročnost snižuje. Domníváme se,
že insolvenčnímu správci by tak měla být přiznána odměna ve výši mezi jednou
a dvěma odměnami. V této souvislosti můžeme odkázat na usnesení Krajského soudu
v Praze,280 který jako vodítko při určení odměny insolvenčního správce při oddlužení
manželů plněním splátkového kalendáře použil obdobné zvýšení odměny advokáta,
zastupuje-li více účastníků ve stejné věci a rozhodl o zvýšení nejen odměny
insolvenčního správce, ale i náhrady jeho hotových výdajů, když zvýšená náročnost
uvedená výše se vztahuje neméně tak i na placení hotových výdajů. Krajský soud
v Praze proto v případě oddlužení manželů rozhodl, že odměna a náhrada hotových
výdajů insolvenčního správce se zvyšuje o 30 %.
S uvedeným rozhodnutím Krajského soudu v Praze se plně ztotožňujeme, když
zvýšení odměny insolvenčního správce i paušálně určené náhrady hotových výdajů
o 30% se nám jeví jako zcela adekvátní.
Insolvenční soud zároveň se vzetím na vědomí splnění oddlužení a rozhodnutím
o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech zprostí insolvenčního správce jeho
funkce. Právní moci tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí, což také znamená, že
zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 insolvenčního
zákona.
Podle ust. § 414 odst. 1 insolvenčního zákona jestliže dlužník splní řádně a včas
všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud po
slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých
do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh
dlužníka.
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Cíl celého počínání dlužníka, tedy osvobození od placení pohledávek, tak
nenastane automaticky, ale insolvenční soud vydá usnesení, kterým dlužníka osvobodí
od placení pohledávek, pouze na jeho návrh. Přestože insolvenční zákon dlužníkovi
neukládá žádnou lhůtu k podání takového návrhu, měl by dlužník takový návrh podat co
možná nejdříve po splnění oddlužení. Právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu
o vzetí na vědomí splnění oddlužení totiž insolvenční řízení končí a účinky spojené se
zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 insolvenčního zákona zanikají. Věřitelé se
tak znovu mohou domáhat svých neuspokojených pohledávek před soudem, a to včetně
příslušenství, které narostlo za dobu trvání oddlužení. Právo dlužníka požadovat
osvobození od placení pohledávek bude také zřejmě podléhat promlčení, 281 a to ve
standartní tříleté promlčecí lhůtě dle ust. § 101 občanského zákoníku, když promlčecí
lhůta začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tedy ode dne, kdy
došlo ke splnění oddlužení, bez ohledu na to, že toto splnění ještě insolvenční soud
nevzal na vědomí svým usnesením. Ideálně by tak dlužník měl svůj návrh podat ještě
před tím, než insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení.
Osvobození je možné pouze v případě, že dlužník splní řádně a včas všechny
povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. To zejména znamená, že dlužník
uhradí alespoň 30 % (případně 50 %, pokud dlužníkovi byly sníženy splátky při
oddlužení plněním splátkového kalendáře dle ust. 398 odst. 4 insolvenčního zákona)
pohledávek svých nezajištěných věřitelů, případně méně, pokud s tím věřitel souhlasil
dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. Dlužník musí také uhradit veškeré
pohledávky za majetkovou podstatou.
Dle ust. § 415 insolvenčního zákona ale platí, že je-li hodnota plnění, které při
splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek, nebo
nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli,
může insolvenční soud po slyšení dlužníka a insolvenčního správce přesto přiznat
dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve
kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka a za předpokladu, že
dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností,
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které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých
pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby
dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Ustanovení § 414 odst. 3 insolvenčního zákona
platí obdobně.
Dlužník má tak šanci dosáhnout dobrodiní oddlužení i v případě nižšího, než
předpokládaného plnění. Dlužník ovšem musí prokázat, že požadované hodnoty plnění
nedosáhl svojí vinou a zároveň, že věřitelé by v konkursu nebyli uspokojeni vyšší
měrou. Svou nevinu na nižší míře uspokojení může zřejmě dlužník prokázat například
tím, že byl v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře dlouhodobě nemocný, či
ztratil zaměstnání a aktivně se ho přitom snažil znovu získat. V případě oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty zřejmě není možné dávat dlužníkovi za vinu, že
majetková podstata byla zpeněžena za nižší než odhadní cenu.282 Podstatně těžší bude
pro dlužníka prokázat, že jeho věřitelé by v konkursu nebyli uspokojeni ve vyšší míře,
když majetková podstata v konkursu bude zpravidla větší než v případě oddlužení.
Osvobození od placení pohledávek se vztahuje dle ust. § 414 insolvenčního
zákona jednak na neuhrazené části pohledávek zahrnutých do oddlužení (odst. 1), ale
i na pohledávky, ke kterým se v insolvenční, řízení nepřihlíželo a na pohledávky, které
věřitelé nepřihlásili, ač tak učinit měli (odst. 2). Osvobození se vztahuje i na ručitele
a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (odst. 3).
Tomu je třeba rozumět tak, že věřitelé mají právo nárokovat své pohledávky vůči
ručitelům, případně jiným osobám (např. zástavním dlužníkům, spoludlužníkům,
apod.), ale tyto osoby již nemohou po dlužníkovi vymoci regresní plnění.283
Nesouhlasíme přitom s P. Smolíkem, dle kterého se osvobození nebude týkat
závazků dlužníka, které dlužník neuvedl v insolvenčním návrhu a seznamu svých
závazků a věřitelé se nepřihlásili, což dovozuje z toho, že pokud dlužník své dluhy
neuvedl, je nutno přičíst mu tuto skutečnost k tíži, a pokud by závazek stále trval,
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nedošlo by vůči němu k osvobození a mohl by být na dlužníku soudně vymahatelný.284
Pokud totiž dlužník svého věřitele či nějakou jeho pohledávku neuvede v insolvenčním
návrhu či v seznamu závazků, neznamená to poškození tohoto věřitele. Výčet závazků
dlužníka na počátku řízení má význam pouze pro fázi do povolení oddlužení a může
ovlivnit pouze fakt, že oddlužení bude povoleno, ač by tak býti nemělo. Pro schválení
oddlužení a jeho další průběh je ovšem relevantní pouze to, kolik věřitelů a s jakými
přihláškami se do insolvenčního řízení přihlásí, přičemž věřitelé nelustrují své dlužníky
tak, že by vyhledávali v insolvenčních návrzích, jaká osoba je uvedla jako svého
věřitele, ale právě naopak věřitel zná svého dlužníka, najde ho dle údajů v insolvenčním
rejstříku a nikoli na základě skutečností (ne)uvedených v insolvenčním návrhu či jeho
přílohách.
Osvobození od placení pohledávek se ale dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního
zákona nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku
uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody
způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.
Jestliže soud rozhoduje o splnění oddlužení a osvobození od placení pohledávek
ve společném řízení manželů, posuzuje, zda dlužníci splnili povinnosti podle
schváleného způsobu oddlužení u každého z nich odděleně a bude tedy možné, aby ve
vztahu ke každému z manželů skončilo oddlužení odlišně. Pokud tedy například jeden
z manželů během oddlužení bude soustavně porušovat jeho podmínky, je možné, aby
tento manžel nebyl osvobozen od placení pohledávek, zatímco druhý z manželů, který
veškeré podmínky řádně splnil, osvobozen bude. Po neosvobozeném manželovi tak
věřitelé dál budou moci vymáhat jeho závazky, které dosud nebyly uspokojeny.
Situace, kdy oddlužením prošel pouze jeden z manželů, se znovu dotýká již
několikrát citované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze,285 který dovodil, že osvobození
od placení pohledávek se bude týkat i toho manžela, který neprošel insolvenčním
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řízením a na oddlužení pouze poskytoval svůj příjem, případně nedojde k osvobození
dlužníka, který sice splnil podmínky oddlužení, ale jeho manžel se na oddlužení
nepodílel.
Uvedený závěr je ale absurdní. Vrchní soud v Praze zřejmě vychází z toho, že se
oddlužuje majetek, u manželů společné jmění manželů. Jak jsme ale již několikráte
uvedli, oddlužením neprochází společné jmění manželů, nýbrž dlužník a jedině ten
může být osvobozen od placení pohledávek, nerozhodno, zda se jeho manžel oddlužení
účastní nebo ne. Nelze také brát ze zřetele, že ten z manželů, který oddlužením
neprochází, není účastníkem insolvenčního řízení a těžko lze zjišťovat jeho úpadek
a následně ho osvobozovat od placení pohledávek. Vrchní soud v Praze také
nevysvětlil, jak by měli věřitelé tohoto manžela zjistit, že mají do insolvenčního řízení
přihlašovat své pohledávky za ním. Vrchní soud v Praze sice uvedl, že za situace, kde
insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení podává jen jeden z manželů,
insolvenční soud již ve vyhlášce oznamující zahájení insolvenčního řízení má
poskytnout věřitelům informaci o tom, že oddlužení se bude týkat i dlužníkova manžela,
ale Vrchní soud v Praze zřejmě ignoroval fakt, že věřitelé lustrují své dlužníky za
pomocí údajů, které jsou uvedeny přímo v seznamu dlužníků (v insolvenčním rejstříku)
a nikoli v listinách, které se v něm zveřejňují. V konečném důsledku by tak mohlo dojít
k vážnému poškození věřitelů.
Věřitelé tak na manželovi, který nebyl osvobozen, mohou nadále nárokovat své
pohledávky, které mají za tímto dlužníkem, a to včetně pohledávek, ze kterých byli
manželé zavázáni solidárně si subsidiárně, bez ohledu na to, že v oddlužení zpeněžením
majetku mohl být zpeněžen i majetek náležející do společného jmění manželů.
Dle novely insolvenčního zákona jsou oba manželé dle ust. § 394a považováni
za nerozlučné společníky, za jednoho dlužníka a není tedy možné, aby jeden z manželů
osvobozen byl a druhý nikoli. Podmínky oddlužení musí splnit oba manželé zároveň,
a pokud i jeden z nich tyto podmínky nesplní, osvobozeni nebudou oba manželé, což se
jeví jako velmi tvrdé k tomu manželovi, který na porušení podmínek oddlužení nenese
žádnou vinu.
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Přiznané osvobození ale nemusí být definitivní. Zákon obsahuje pojistku, díky
které může být dlužník osvobození zbaven, vyjde-li najevo, že se během oddlužení
dopustil jednání, které by jinak nepřipouštělo jeho osvobození. Dlužníku ovšem nemůže
být osvobození odejmuto kdykoli, ale zákon stanoví, v zájmu zachování právní jistoty,
lhůtu tří let od právní moci rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení pohledávek.
Insolvenční soud tak dle ust. § 417 odst. 1 insolvenčního zákona dlužníku
osvobození odejme, jestliže na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů
do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo
k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník
poskytl zvláštní výhody některým věřitelům; to neplatí, jestliže věřitel, který návrh
podal, mohl takovou námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození
dlužníku.
V citovaném případě tedy o odejmutí osvobození rozhoduje insolvenční soud,
a to pouze na návrh věřitele. Přiznané osvobození však může dle ust. § 417 odst. 2
insolvenčního zákona zaniknout i ex lege, byl-li dlužník do 3 let od právní moci
rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně
ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně
kterým jinak poškodil věřitele. Insolvenční soud pak nastalou skutečnost pouze
deklaruje svým rozhodnutím.
Dle ust. § 417 odst. 3 insolvenčního zákona přitom platí, že zánik osvobození
v obou výše uvedených případech se nevztahuje na pohledávky věřitelů, kteří se sami
účastnili podvodných jednání s dlužníkem nebo nedovolených výhod.
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15. Závěr
Oddlužení představuje v českém právním řádu relativně nový institut a při jeho aplikaci
stále vzniká řada otázek a nejasností, zejména domáhají-li se oddlužení manželé, či
pouze jeden z manželů, tedy v okamžiku kdy se oddlužení dotýká společného jmění
manželů. Judikaturou odvolacích soudů, především ale Vrchního soudu v Praze, byl
sice zaveden institut společného oddlužení manželů, ale vzhledem k tomu, že pro něj
chybí výslovná právní úprava, jeho uplatňování v soudní praxi je značně roztříštěné, což
má jistě negativní vliv na právní jistotu dlužníků. Některé problémy se snaží řešit
navrhovaná novela insolvenčního zákona, na kterou v práci často odkazujeme, ale která
doposud neprošla legislativním procesem.
V této práci jsme upozornili na nedostatky současné právní úpravy a judikatury
a pokusili jsme se navrhnout vlastní řešení v případě, kdy do oddlužení vstupuje
společné jmění manželů, ať již za situace, kdy insolvenční řízení je vedeno s oběma
manželi, či pouze s jedním z nich.
Ve stručnosti se tedy pokusíme shrnout nejdůležitější závěry, ke kterým jsme
dospěli. Jestliže se oddlužení domáhají oba manželé společně, domníváme se, že soud
by měl posoudit jejich společnou ekonomickou nabídku a v případě, že oba dohromady
podmínky oddlužení splňují, měl by jejich řízení spojit ke společnému projednání.
Insolvenční řízení však musí být zahájeno s každým z manželů (bez ohledu na to, zda
insolvenční návrh podá sám dlužník, nebo jeho věřitel) a každý z manželů také musí
podat návrh na povolení oddlužení. Pokud je insolvenční řízení zahájeno pouze ve
vztahu k jednomu z manželů, který podá návrh na povolení oddlužení, druhý z manželů
se nestává účastníkem řízení, jeho příjem či aktiva nebudou postiženy, nemůže být
zjištěn jeho úpadek a tento manžel, který není účastníkem řízení, také nemůže být
osvobozen od placení pohledávek.
Bude rovněž platit, že pokud se o oddlužení ucházejí oba manželé společně
a soud zjistí úpadek obou, může být tento úpadek u každého z nich řešen jiným
způsobem. Jinými slovy, skutečnost, že jeden z dlužníků nesplňuje podmínky oddlužení
a jeho úpadek proto bude řešen konkursem, automaticky neznamená, že je oddlužení
u druhého z manželů vyloučeno, pokud prokáže, že jeho ekonomická nabídka je
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dostatečná ke splnění podmínky minimálního uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši
alespoň 30 % jejich pohledávek.
Dle našeho názoru se i v insolvenčním řízení uplatní závěr Nejvyššího soudu,
který pro účel nalézacího soudního řízení dovodil, že splnění závazku náležejícího do
společného jmění manželů sjednaného jen jedním z manželů nemůže věřitel v
nalézacím řízení vymoci i (jen) po druhém z těchto manželů. Věřitelé tak mohou své
pohledávky, které spadají do společného jmění manželů, i v insolvenčním řízení
uplatňovat pouze vůči tomu dlužníkovi, který daný závazek svým jednáním založil.
V případě společného oddlužení manželů, kdy insolvenční řízení obou manželů
byla spojena ke společnému projednání, nebude popěrné právo dlužníků i jejich věřitelů
nijak omezeno, když oba dlužníci mohou popírat pohledávky jakéhokoli věřitele, stejně
jako věřitelé jednoho manžela mohou popírat pohledávky věřitelů manžela druhého.
Ve společném (spojeném) řízení manželů pak budou veškeré závazky manželů
uspokojovány ze všech jejich příjmů (v případě oddlužení plněním splátkového
kalendáře) či z prodeje všech jejich aktiv v majetkové podstatě (v případě oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty), a to bez ohledu na to, zda se jedná o závazky společné
či výlučné.
Pokusili jsme se také nastínit možná řešení typických situací, které mohou
v průběhu oddlužení manželů nastat a mohou mít na trvání oddlužení vliv. Jedná se
o rozvod manželů, smrt jednoho z manželů, porušení podmínek oddlužení jedním
z manželů a na to navazující zrušení schváleného oddlužení.
Aby na konci řízení došlo k osvobození obou manželů od placení pohledávek,
musí také oba splnit podmínky schváleného způsobu oddlužení. Pokud ale podmínky
poruší jen jeden z nich, je možné, aby jeden z manželů byl osvobozen a druhý nikoli.
Jestliže je ale účastníkem insolvenčního řízení pouze jeden manžel, druhý nemůže být
nikdy osvobozen, bez ohledu na to, zda se svými příjmy či majetkem na oddlužení
svého manžela podílel.
U jednotlivých témat také zohledňujeme navrhovanou novelu insolvenčního
zákona, která částečně odstraňuje chybějící procesní úpravu, když zejména zapracovává
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institut společného oddlužení manželů, který je založen na tom, že dlužníci jsou pro
účely insolvenčního řízení považováni za nerozlučné společníky, za jednoho dlužníka.
Takové řešení jistě velmi zjednoduší oddlužení manželů, ale je otázkou, zda je ideální.
Za situace, kdy jsou totiž dlužníci nerozluční společníci, bude mít například porušení
povinností jedním z manželů v průběhu oddlužení následky nutně i pro manžela
druhého, který tak i bez své viny může o možnost oddlužení přijít.
Jak jsme již uvedli v úvodu předkládané práce, nechceme považovat naše závěry
za jediné možné, či správné, ale jsme připraveni o nich diskutovat a domníváme se, že
naše práce může být dobrým základem pro zahájení této diskuse, což byl hlavní cíl
práce.
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Abstrakt:
Oddlužení představuje v českém právním řádu relativně nový institut a při jeho aplikaci
stále vzniká řada otázek a nejasností. V naší práci jsme se zaměřili především na
situace, kdy se oddlužení dotýká společného jmění manželů. To znamená jednak na
společné oddlužení manželů a jednak na oddlužení dlužníka, který má manžela, jenž se
insolvenčního řízení neúčastní.
Zaměřujeme se také také na osobní působnost oddlužení, když zejména není
jasné, zda oddlužení může využít i podnikatel, či nikoli.
Dále poukazujeme na to, že současný insolvenční zákon neobsahuje institut
společného oddlužení manželů, který je výtvorem insolvenčních soudů a jeho aplikace
v praxi tak není jednotná. Stejně tak není jasné, jak se dotkne insolvenční řízení jednoho
z manželů druhého manžela, který není účastníkem insolvenčního řízení a jaký dopad
bude mít insolvenční řízení na společné jmění manželů.
Řešíme také problém, jak přihlašovat pohledávky za manželi a jak tyto
přihlášené pohledávky přezkoumat, když ani to insolvenční zákon neupravuje
a judikatura není jednotná, či chybí.
Mezerovitá právní úprava a mnohdy rozporná soudní judikatura má bezpochyby
negativní vliv na právní jistotu dlužníků, manželů, kteří si nemohou být jisti, jaký vliv
bude mít zahájené insolvenční řízení na jejich společné jmění manželů.
V této práci upozorňujeme na nedostatky současné právní úpravy a judikatury
a pokoušíme se také navrhnout vlastní řešení v případě, kdy do oddlužení vstupuje
společné jmění manželů, ať již za situace, kdy insolvenční řízení je vedeno s oběma
manželi, či pouze s jedním z nich.
V práci také pracujeme s navrhovanou novelou insolvenčního zákona, která je
v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
a která mnoho ze současných problémů řeší, když například výslovně zakotvuje institut
společného oddlužení manželů.
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Abstract:
Discharge of debts in case of community property
Debt discharge is in Czech legal order relatively new legal institution and its application
still gives rise to a number of questions and doubts. This work primarily focuses on
situations when the discharge of debt concerns the community property. It means on
one side the common discharge of spouses and on other hand discharge of debts of
married debtor, whose spouse did not petitioned to permit debt discharge.
We also concentrate on personal scope of debt discharge institution, mainly
because it is not clear, whether the entrepreneur can also take advantage of debt
discharge, or not.
Further we would like to point out that present valid and effective articulation of
the Insolvency Act does not include institution of common debt discharge of spouses,
which has been created by insolvency courts but its application has not been unified. It
is also not clear how would be the spouse of debtor who filed a petition to permit debt
discharge and their community property affected by the discharge procedure, when the
spouse of the debtor is not party to a case.
We also deal with a problem, how should creditors file the applications of the
receivables against the spouses and how to review these receivables, when the statutory
regulations are missing and the case law is either inconsistent or does not exist.
Imperfect statutory regulations and often contradictory case law undoubtedly has
a negative impact on legal safeguard of debtors, spouses, who can not predict the
consequences of the opening of insolvency procedures on their community property.
In this dissertation we highlight deficiency in actual statutory regulations and
case law and we try to propose a solution of problems when the debt discharge concerns
the community property either in the case of individual discharge of spouse or in the
case of common discharge of spouses.
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We also take into account proposed amendment to the Insolvency Act, which is
currently being discussed by the Parliament of the Czech Republic and which solves
many of the current problems by incorporating the new institution of common discharge
of spouses to the national legal order.
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