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ÚVOD
Cílem této rigorózní práce je provést rozbor institutu společného oddlužení
manželů. Insolvenčnímu řízení je imanentní pluralita na straně věřitelů a princip
poměrného uspokojení jejich pohledávek. Judikatura však postupně dovodila,
že pluralita účastníků není pojmově vyloučena ani na straně dlužníka. Tento zpočátku
kontroverzní závěr soudní praxe dovodila z existence majetkového společenství
manželů a zřejmě i za použití zásady hospodárnosti řízení. Vzhledem k tomu,
že majetek i závazky obou manželů je součástí společného jmění, mají být závazky
obou manželů řešeny v rámci jednoho společného řízení.

Institut společného oddlužení zpočátku nebyl upraven insolvenčním zákonem,
ale odlišný postup při posuzování návrhů na povolení oddlužení podaných oběma
manžely dovodila judikatura. Skutečnost, že společné oddlužení manželů nemělo
zákonný podklad v insolvenčním zákoně vedla k tomu, že praxe jednotlivých
insolvenčních soudů byla značně odlišná. Pozornost proto bude věnována rovněž
aktuální judikatuře. Rozdíly v praxi soudů budou uvedeny na konkrétních příkladech.
V práci budou popsány jednotlivé fáze insolvenčního řízení s tím, že budou zdůrazněny
specifika pro oddlužení společného jmění manželů.

Popsány budou náležitosti insolvenční návrhu a návrhu na povolení oddlužení.
Zmíněn bude postup při odstranění vad obou návrhu a příloh těchto návrhů, možnost
doplnění chybějících tvrzení v insolvenčním návrhu odkazem na přílohy a odmítání
insolvenčního návrhu.

Pozornost bude dále věnována podmínkám přípustnosti oddlužení, tedy
problematice (ne)přípustnosti oddlužení pro podnikatele, posuzování nepoctivého
záměru a splnění minimální zákonné hranice 30 % uspokojení pohledávek věřitelů.
Zmíněna bude rovněž otázka zahrnutí příjmu manžela dlužníka do splátkového
kalendáře za situace, kdy návrh na povolení oddlužení podával toliko jeden z manželů.
Přihlédnuto bude též k novele občanského soudního řádu účinné od 1. 1. 2013,
konkrétně pak k novelizovanému ustanovení § 262a občanského soudního řádu.
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Zabývat se budu také možností spojování řízení v odlišných fázích,
problematikou společného přezkumného jednání a možností „křížového“ popírání
přihlášených pohledávek věřitelů a účinkům přezkumu pohledávek vůči manželům.
Ve fázi po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se budu zabývat
vymezením majetkové podstaty dlužníků a rozsahem uspokojení ve vztahu k výlučným
a společným závazkům manželů.

Nastíněn bude i postup insolvenčního soudu při podání dodatečné žádosti
o povolení nižších splátek. Dále bude pozornost věnována otázce dočasného
pozastavení plnění splátkového kalendáře.

Rovněž se budu zabývat úpravou de lege ferenda s přihlédnutím k slovenské
zákonné úpravě, změnami v souvislosti s přijetím revizní novely insolvenčního zákona,
nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Právě revizní novela institut
společného oddlužení manželů legislativně upravila. Porovnána tak bude dosavadní
soudní praxe s touto zákonnou úpravou. Nastíněna bude též problematika forum
shoppingu.
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1. INSOLVENČNÍ NÁVRH
Insolvenčním návrhem je dle ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen „IZ“ u insolvenčního
soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Insolvenční řízení nepatří mezi řízení, které lze zahájit i bez návrhu. Rozhodným
pro zahájením insolvenční řízení je tak vždy den, kdy insolvenční návrh dojde věcně
příslušnému soudu. Řízení je tak zahájeno i v případě, že insolvenční návrh je podán
k místně nepříslušnému krajskému soudu. Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník
nebo jeho věřitel. V případě hrozícího úpadku může insolvenční návrh podat toliko
dlužník.1

Dlužníku, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem,
ukládá IZ povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se
dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Tuto povinnost má
mimo jiné tehdy, byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku
nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu2 proto, že cena majetku náležejícího
k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku; to neplatí, má-li dlužník
ještě jiný podnik.3

Osoba, která v rozporu s ustanovením § 98 IZ nepodala insolvenční návrh,
odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti.
Škoda nebo jiná újma podle odstavce 1 spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení
zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel
v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel.4 Naproti tomu dlužník - nepodnikatel povinnost podat insolvenční návrh stanovenou zákonem nemá a nehrozí
mu tak ani sankce dle § 99 IZ.

1

§ 97 IZ
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“
3
§ 98 IZ
4
§ 99 IZ
2

3

1.1

Náležitosti insolvenčního návrhu
Obecné náležitosti podání upravuje v ustanovení § 42 odst. 4 občanského

soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje
další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které
věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Podání v listinné podobě je
třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis
zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání
v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky
lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě.

Náležitosti insolvenčního návrhu upravuje IZ v § 103 a násl. Kromě obecných
náležitostí podání dle § 42 odst. 4 o. s. ř. musí insolvenční návrh obsahovat označení
insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení
jejich zástupců. 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. Je-li
navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační
složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje. V insolvenčním návrhu
musí být 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. Insolvenční návrh je nutné předložit v tolika stejnopisech, aby jeden stejnopis
zůstal u insolvenčního soudu a aby každý, komu se doručuje, dostal jeden stejnopis.
Insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy
a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí
insolvenčního návrhu. Stejnopis insolvenčního návrhu věřitele se doručuje pouze
dlužníku, a to do vlastních rukou. Insolvenční návrh dlužníka se nedoručuje.

Náležitosti podpisu upravuje IZ v § 97 odst. 2 tak, že insolvenční návrh musí být
opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím uznávaným
elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží.
4

Otázkou, zda je nutné pro případ, že je navrhovatel v řízení zastoupen
advokátem legalizovat i podpis zmocnitele na plné moci se zabýval Nejvyšší soud
v usnesení ze dne 27. 9. 2011, sen. zn. 29 NSČR 51/2011, uveřejněném pod č. 33/2012
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, kde dospěl závěru, že je-li insolvenční návrh
k němuž je připojena řádná procesní plná moc pro advokáta, podepsán pouze tímto
zástupcem, je podmínka formulovaná v § 97 odst. 2 IZ splněna jen tehdy, je-li úředně
ověřen podpis advokáta na insolvenčním návrhu a současně i podpis zmocnitele
(insolvenčního navrhovatele) na procesní plné moci.

Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší soud již ve svém usnesení ze dne 23. 5.
2007, sp. zn. 29 Odo 894/2006, kde se zabýval nutností legalizace podpisu zmocnitele
na plné moci k uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu. Nejvyšší soud vyšel
z premisy, že účelem požadavku úředního ověření podpisů je zvýšení právní jistoty
nabyvatele obchodního podílu, společnosti ale i třetích osob o tom, že smlouvu uzavírá
osoba, která je majitelem obchodního podílu. Tomuto účelu pak nepochybně odpovídá,
aby byly úředně ověřeny nejen podpisy zmocněnců na smlouvě o převodu obchodního
podílu ale i podpis na plné moci k uzavření takové smlouvy. Jen takový postup totiž
může zajistit účel sledovaný právní úpravou, neboť zajišťuje, že plnou moc podepsal
společník, který obchodní podíl převádí. Nebylo by ostatně logické, požadovat, aby
zmocněnec nechal ověřit svůj podpis na smlouvě o převodu obchodního podílu a tím
postavil najisto, že je skutečně osobou, které svědčí udělená plná moc, aniž by bylo
najisto postaveno, že osoba, která plnou moc podepsala, je osobou oprávněnou takovou
plnou moc udělit.

V podmínkách insolvenčního řízení je nutnost legalizace podpisů odůvodněna
intenzitou zásahu, který je insolvenční řízení způsobilé vyvolat v majetkové sféře
dlužníka, ale i třetích osob, zvláště pak za situace, kdy se jedná o věřitelský návrh.

Nutnost legalizace podpisu zmocnitele na plné moci za situace, kdy insolvenční
návrh podepsal pouze zmocněnec, byla upravena zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen
„revizní novela“). Obdobně má být postupováno, pokud právnickou osobu jedná
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zaměstnanec na základě pověření. Tato povinnost má však být zároveň zmírněna v tom
smyslu, že bude postačovat, pokud bude insolvenční návrh doručen prostřednictvím
datové schránky navrhovatele. Nicméně shodnou úpravu neobsahuje po novele § 50 IZ
upravující náležitosti hlasovacích lístků. De lege ferenda by bylo vhodnější upravit
zrovnoprávnění legalizovaného podpisu na listinném podání a podání prostřednictvím
datové schránky přímo v o. s. ř., než cestou výjimek v rámci jednotlivých zákonných
ustanovení.

Klíčovou náležitostí insolvenčního návrhu je vylíčení rozhodující skutečností,
které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek.

IZ definuje úpadek v § 3, tak že rozlišuje dvě formy úpadku a to platební
neschopnost a předlužení. V případě úpadku pro platební neschopnost musí být
kumulativně splněny tři podmínky: dlužník musí mít více věřitelů, tedy alespoň dva;
peněžité závazky jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není
dlužník schopen plnit. Nutno dodat, že tato neschopnost plnit musí být objektivní
důvody. Nestačí pouhá neochota platit lhostejno, zda je tato neochota nedůvodná
či důvodná, např. z důvodu vadného protiplnění věřitele. Podmínku platební
neschopnosti lze osvědčit rovněž za pomocí vyvratitelných domněnek, které jsou
vypočteny v druhém odstavci § 3 IZ.5

Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil
platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců
po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných
peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplnil
povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční
soud.

U insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není podnikatelem,
se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení
konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci
5

HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013, xviii, s. 7.
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uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky
(vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto
závazky není schopen plnit. U insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není
podnikatelem, proto, že mu úpadek teprve hrozí (§ 3 odst. 4 insolvenčního zákona),
se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek dlužníka, rozumí vylíčení
konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci
uzavřít (se zřetelem ke všem okolnostem případu), že lze důvodně předpokládat,
že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků
v budoucnu. Jinak řečeno, že v budoucnu nastane dlužníkova platební neschopnost
ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona, přičemž k podmínce, aby dlužník i v tomto
případě měl nejméně dva věřitele s pohledávkami, jež se v budoucnu stanou splatnými,
se v takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit pohledávky
věřitelů, týkala „podstatné části“ dlužníkových peněžitých závazků.6

V případě, že se jedná o věřitelský návrh, musí být uvedeny skutečnosti,
ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh. Věřitel tak musí tvrdit, že má za dlužníkem
pohledávku a tuto pohledávku specifikovat její výší a ideálně i splatností. Výše
pohledávky není pro účely aktivní věcné legitimace věřitele rozhodná.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 29 NSČR
14/2011, uveřejněný pod č. 44/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek uvedl,
že věřitelský insolvenční návrh musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního
zákona obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka,
nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, nýbrž i 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. Takový požadavek
nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně označeni další věřitelé
dlužníka, avšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti
jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu

6

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008, uveřejněný pod č. 88/2010
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
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delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, respektive neplní své peněžité závazky po dobu delší
3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Osobně si nemyslím, že by pohledávky věřitelů bylo možné identifikovat pouze
a jedině pomocí výše a splatnosti pohledávek. Ohledně způsobu specifikace pohledávek
lze přihlédnout k judikatuře, která se týká smluv o postoupení pohledávek.

Z odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2003, sp. zn. 20 Cdo
1319/2002 vyplynulo, že pohledávku lze identifikovat pohledávku rozmanitým
způsobem, zejména uvedením právní skutečnosti, na níž je založena, výší, splatností,
případně i jinými skutečnostmi, včetně odkazu na exekuční titul, jímž byla přiznána;
vždy však tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou pohledávkou postupitele za týmž
povinným. Proto i toliko výší částky či spojením s konkrétní fakturou lze postupovanou
pohledávku dostatečně určit. Domnívám se, že tyto závěry lze uplatnit rovněž
v insolvenčním řízení s tím, že specifikace pohledávky musí být provedena takovým
způsobem, aby vyplývalo, že pohledávka je po splatnosti alespoň 30 dní.
U vykonatelných pohledávek lze uvést exekuční titul a datum jeho vydání.

Dále musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává.
Dle § 103 odst. 3 in fine IZ nejsou přílohy a listiny součástí insolvenčního návrhu
a navrhovatel jejich pomocí v zásadě nemůže nahrazovat svou povinnost uvést
rozhodné skutečností přímo v insolvenčním návrhu.

Z insolvenčního návrhu musí být dále patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Petit
insolvenčního návrhu musí být úplný, určitý a srozumitelný. Navrhovatel ale nemusí
v petitu insolvenčním návrhu formulovat přímo výrok rozhodnutí soudu, neboť
o formulaci výroku rozhodnutí rozhoduje pouze soud, jenž ani případným návrhem
na znění výroku není vázán. Soud však musí pouze dbát o to, aby formulace výroku
jeho rozhodnutí odpovídala (z obsahového hlediska) tomu, čeho se navrhovatel
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návrhem skutečně domáhal. Proto postačuje, pokud z obsahu podání vyplývá,
že se navrhovatel domáhá zjištění úpadku.7

Dle § 106 odst. 1 IZ musí dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící
úpadek oddlužením s insolvenčním návrhem spojit i návrh na povolení oddlužení.
S insolvenčním návrhem je rovněž možné spojit návrh na povolení reorganizace.
V těchto případech musí insolvenční návrh obsahovat i náležitosti předepsané pro tyto
návrhy a musí k němu být přiloženy další pro ně požadované přílohy.

Dlužníkovi, který podává vlastní insolvenční návrh je dána možnost, aby již
v insolvenčním návrhu uvedl, jakým způsobem zamýšlí svůj úpadek řešit. Současně mu
IZ stanovuje povinnost, aby k insolvenčnímu návrhu připojil i příslušné návrhy
s přílohami tak, jak to uvádí v případě oddlužení na základě návrhu dlužníka
insolvenční zákon (§ 390 IZ), s náležitostmi návrhu podle insolvenčního zákona (§ 391
a 392 IZ). Způsob řešení úpadku dlužníka může být uveden i ve věřitelském návrhu.
V obou uvedených případech však skutečnost, že se dlužník (§ 106 odst. 1 IZ),
respektive jeho věřitel (§ 106 odst. 2 IZ), nevyjádřil v insolvenčním návrhu představu
o řešení ekonomické situace dlužníka, nebrání tomu, aby příslušný návrh podali později,
a to až do doby, kdy je to podle insolvenčního zákona přípustné. Pokud se jedná
o dlužnický insolvenční návrh, nelze podat návrh na povolení oddlužení dodatečně
po podání samotného insolvenčního návrhu.8

Pokud podává insolvenční návrh dlužník, který chce svůj úpadek řešit
oddlužením je povinen podat návrh prostřednictvím formuláře. V ostatních případech
zákon pro insolvenční návrh nepředepisuje zvláštní formu.

Navrhovatel má povinnost předložit insolvenční návrh v tolika stejnopisech, aby
jeden stejnopis zůstal u insolvenčního soudu a aby každý, komu se doručuje, obdržel
jeden stejnopis.
7

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. MSPH 79 INS 4386/2008, 2 VSPH
274/2008-A-18.
8
KOTOUČOVÁ, J. A KOL. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář
[online]. Vyd. 1. Praha: Beck, 2010, s. 213. [cit. 2013-04-25]. Komentované zákony (Beck). ISBN 97880-7400-320-2.
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Stejnopis věřitelského návrhu doručuje soud dlužníku do vlastních rukou.
Dlužníku se nedoručují připojené listiny a přílohy. Dlužnický insolvenční návrh soud
nedoručuje. V případě, že věřitel podává další insolvenční návrh na majetek dlužníka
dříve než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, doručuje se dle § 107 odst. 5 IZ
insolvenční návrh kromě dlužníka také dosavadnímu insolvenčnímu navrhovateli.

V případě insolvenčního návrhu manželů dávala právní teorie i praxe
(před účinností revizní novely) přednost tomu, aby každý z manželů podával
insolvenční návrh samostatně a to i v případě, kdy chtějí oba manželé podat návrh
na povolení oddlužení.9

1.2

Přílohy insolvenčního návrhu

V případě

dlužnického

insolvenčního

návrhu

je

dlužník

povinen

k insolvenčnímu návrhu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek
s uvedením svých dlužníků (dále jen „seznam majetku“), seznam svých závazků
s uvedením svých věřitelů (dále jen „seznam závazků“), seznam svých zaměstnanců
a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.

Účelem předložení výše uvedených seznamů je, aby si soud mohl vytvořit obraz
o majetkové situaci dlužníka a o tom, zda je dlužník skutečně v úpadku. Dále jsou
seznamy spolu se zprávou insolvenčního správce základním podkladem pro věřitele
a případně soud, při volbě způsobu oddlužení.

Soud může uložit dlužníku, aby předložil seznamy dle § 104 IZ i v případě,
že se jedná o věřitelský insolvenční návrh. Pokud je pohledávka navrhovatele doložena
jako vykonatelná, je uložení této povinnosti obligatorní. Soudy této možnosti většinou
využívají i v případě navrhovatelů s nevykonatelnými pohledávkami. Pokud dlužník
9

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, Glosátor.
ISBN 978-808-7212-752, s. 639.
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takto uloženou povinnost nesplní, je dána vyvratitelná domněnka platební neschopnosti
dle § 3 odst. 1 písm. d) IZ.

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 kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným
orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.10

Seznam majetku je základním vodítkem, které pomáhá určit rozsah majetku
náležícího do majetkové podstaty. Dlužník musí v seznamu uvést veškerý svůj majetek.
Pokud by nějaký majetek zatajil, může toto jednání dlužníka být v krajním případě
i trestněprávně relevantní. Úmyslné zatajení majetku naplňuje skutkovou podstatu
trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227
trestního zákoníku. Zákon s ohledem na závažnost následků klade na náležitosti formy
seznamu majetku, ale i dalších seznamů dle § 104 IZ zvláštní důraz. Dlužník musí
k seznamům připojit prohlášení, že se jedná o seznamy úplné a správné a dále musí
seznamy podepsat. Na rozdíl od slovenské úpravy podpis dlužníka nemusí být úředně
ověřen. Pokud dlužník nemá žádný majetek, respektive má věci pouze osobní povahy,
které nejsou součástí majetkové podstaty dlužníka § 207 IZ, má přesto povinnost
předložit seznam majetku s uvedením, že žádný majetek nevlastní. Tvrzení dlužníka
o jeho majetku v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení
nenahrazuje seznam majetku ve smyslu § 104 odst. 1 písm. a) IZ, byť by takový seznam
majetku měl jen podobu sdělení, že dlužník žádný majetek nemá.11

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,
10

§ 104 odst. 2 IZ
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 29 NSČR 13/2009, uveřejněný pod č. 111/2011
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
11

11

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.12

Nejvyšší soud judikoval ve svém rozhodnutí ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR
38/2010, uveřejněném pod č. 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
že ačkoliv povinnost dlužníka uvést v seznamu svých závazků výši každého
konkrétního závazku a jeho splatnost není v ustanoveních insolvenčního zákona
formulována výslovně, z formulace „seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů“
i z legislativní zkratky „seznam závazků“ je patrné, že jde v prvé řadě o „seznam
závazků“ a nikoliv „seznam věřitelů“. Prioritu v daném ohledu tak zcela zjevně hrají
právě závazky (jejich specifikace), což vyplývá nejen z jazykového výkladu
předmětných ustanovení, ale též z výkladu teleologického a logického.

Představují-li seznamy dle § 104 odst. 1 IZ, mezi něž patří též seznam závazků,
přílohu insolvenčního návrhu dlužníka, pak je nepochybné, že nezbytnou obsahovou
náležitostí takového seznamu musí být uvedení výše závazku i jeho splatnosti, neboť
bez těchto údajů takový seznam není schopen plnit svou základní funkci - osvědčit
úpadek dlužníka. Z insolvenčního zákona přitom nevyplývá, že by zákonodárce kladl
na seznam závazků podle § 104 odst. 1 insolvenčního zákona jiné požadavky podle
toho, jde-li o přílohu dlužnického insolvenčního návrhu nebo o seznam, k jehož
předložení vyzval insolvenční soud dlužníka v řízení o věřitelském insolvenčním
návrhu postupem podle § 128 odst. 3 IZ.

Požadavek na identifikaci „závazku“, daný povahou užitého termínu, se v tomto
ohledu neliší od ustálených judikatorních závěrů na téma požadavku konkretizace
12

§ 104 odst. 3 IZ
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postupovaných pohledávek ve smlouvě o postoupení pohledávky uzavírané podle § 524
a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, dále jen „OZ“ (v rozhodnutí soud
odkázal na rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 31 Cdo 1328/2007, uveřejněný
pod číslem 61/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 29 Cdo 2766/2007, uveřejněné pod číslem 21/2011
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Soud tak uzavřel, že seznam závazků dlužníka ve smyslu ustanovení § 104 odst.
1 písm. b) IZ musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm
uvedených.

Pohledávky věřitelů lze dle mého názoru identifikovat i bez uvedení splatnosti
pohledávky, např. uvedením věřitele, doby prodlení se splácením a její výše, pokud
nemá věřitel jinou pohledávku, s kterou by byla na základě této identifikace
zaměnitelná. Ohledně způsobu specifikace pohledávek lze přihlédnout k judikatuře
soudů, které se týká smluv o postoupení pohledávek.

Z odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2003, sp. zn. 20 Cdo
1319/2002 vyplynulo, že pohledávku lze identifikovat pohledávku rozmanitým
způsobem, zejména uvedením právní skutečnosti, na níž je založena, výší, splatností,
případně i jinými skutečnostmi, včetně odkazu na exekuční titul, jímž byla přiznána;
vždy však tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou pohledávkou postupitele za týmž
povinným. Proto i „toliko výší částky“ či spojením s konkrétní „fakturou“ lze
postupovanou pohledávku dostatečně určit. Domnívám se, že tyto závěry lze uplatnit
rovněž v insolvenčním řízení s tím, že specifikace pohledávky musí být provedena
takovým způsobem, aby vyplývalo, že pohledávka je po splatnosti alespoň 30 dní.
U vykonatelných pohledávek lze uvést exekuční titul a datum jeho vydání.
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Soudní praxe se spíše přiklání k názoru, že pokud není v seznamu závazků
uvedena splatnost závazků, nejedná se seznam řádný.13 Revizní novela upravuje
povinnost uvádět v seznamu závazků kromě výše závazků i jejich splatnost závazků
výslovně.

Dle mého názoru není zpřísňování požadavků na formální náležitosti příloh
insolvenčního návrhu krok správným směrem. Zjišťování splatnosti jednotlivých
závazků bude u dlužníků zřejmě spojeno s velkými obtížemi, přičemž se nejedná o údaj,
který by soudu nezbytně potřeboval ke zjištění, zda je dlužník v úpadku.

V případě, kdy žádný věřitel není osobou dlužníkovi blízkou, dlužník nepopírá
žádnou z evidovaných pohledávek a nemá žádného odděleného věřitele, nevyplývá
z § 104 odst. 3 IZ dlužníkovi povinnost uvést v seznamu závazků i negativní vymezení
těchto skutečností.14

Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech
výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené
seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.15 IZ
stanovuje v § 104 odst. 4 IZ povinnost negativních tvrzení. Ve vztahu k seznamu
zaměstnanců však soudní praxe na tomto požadavku netrvá. Například v odůvodnění
usnesení č. j. MSPH 78 INS 217/2009, 2 VSPH 147/2009-A-15 ze dne 21. 5. 2009
Vrchní soud v Praze uvedl, že interpretace ust. § 104 IZ v tom smyslu, že i o prohlášení,
že nemá žádné zaměstnance, je dlužník povinen prohlásit, že údaje v něm obsažené jsou
správné a úplné, je absurdní a odporující zásadám občanského soudního řízení
vyjádřeným v základních ustanoveních hlavy první části první občanského soudního
řádu i zásadám, na nichž dle ust. § 5 IZ spočívá insolvenční řízení.

13

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2012, sp. zn. KSUL 77 INS 21712/2012, 1 VSPH
1487/2012-A-13.
14
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 6. 2009 sp. zn. KSOS 33 INS 1974/2009, 2 VSOL
146/2009-A-10
15
§ 104 odst. 4 IZ.
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Ve vztahu k uvedení dlužníků je však na místě na výslovném o neexistenci
dlužníků prohlášení trvat. Pohledávky dlužníka totiž bývají nejčastěji opominutým
majetkem v seznamu majetku dlužníka.
Insolvenční soud z vlastní iniciativy zásadně neověřuje pravdivost údajů
uvedených v seznamu závazků, jenž mu dlužník předložil spolu s insolvenčním
návrhem.

Odpovědnost

za úplnost

a správnost

seznamů

majetku,

závazků

a zaměstnanců totiž leží právě na dlužníkovi, resp. na osobě, která je jménem dlužníka
předložila a opatřila prohlášením o tom, že zde uvedené údaje jsou správné a úplné.16

V případě věřitelského návrhu může mít předložení vadných seznamů k výzvě
soudu za následek uplatnění vyvratitelné domněnky platební neschopnosti dle § 3 odst.
2 písm. d) IZ.

1.3

Odmítání insolvenčního návrhu

IZ v § 128 stanoví odlišný procesní postup podle toho, zda je vadný samotný
insolvenční návrh nebo vady obsahují přílohy insolvenčního návrhu, popř. přílohy
nebyly předloženy vůbec.

Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je
nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky
nelze pokračovat v řízení. Insolvenční soud má tak učinit neprodleně, nejpozději do 7
dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o. s. ř. se nepoužije. Soud
proto navrhovatele k odstranění vad, pro které nelze pokračovat v řízení nevyzývá, ale
rovnou přistoupí k odmítnutí insolvenčního návrhu.

Vady insolvenčního návrhu tak může navrhovatel odstranit jen z vlastního
podnětu a jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí návrhu

16

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2010 sp. zn. KSHK 40 INS 8832/2009, 2 VSPH
396/2010-P35.
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podle § 128 odst. 1 IZ. Případná doplnění návrhu, učiněná až po vydání rozhodnutí
soudu prvního stupně, jsou proto bez významu.17

Z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že vylíčení rozhodujících skutečností
může mít zprostředkovaně původ i v odkazu na listinu, kterou žalobce (coby důkazní
materiál) připojí k žalobě a na kterou v textu žaloby výslovně odkáže (např. v rozsudek
ze dne 15. května 1996, sp. zn. 3 Cdon 370/96 a dále v rozsudek ze dne 30. ledna 2003,
sp. zn. 29 Cdo 1089/2000, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 2, ročník 2003,
pod číslem 35).

Nicméně v poměrech insolvenčního řízení Nejvyšší soud vzhledem k závažnosti
dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích
osob judikoval, že nelze tolerovat praxi, jež by povinnost vylíčit (jako nutné obsahové
náležitosti insolvenčního návrhu) rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek
dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, předepsanou insolvenčním zákonem (v § 103 odst. 2
IZ), pokládala za splněnou jen na základě příloh insolvenčního návrhu (prostřednictvím
v nich obsažených údajů). Uplatnění judikatorního závěru formulovaného v rozsudku
Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1089/2000 je v insolvenčním řízení vyloučeno.
Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek
dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně
těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako
přílohu. Jiný výklad by podle přesvědčení Nejvyššího soudu v rozporu se zásadou
insolvenčního řízení formulovanou v § 5 písm. a) IZ ve prospěch nedbalých či procesně
neopatrných insolvenčních navrhovatelů.18 Z kontextu tohoto rozhodnutí lze dovodit,
že tento závěr lze uplatnit pouze ve vztahu k insolvenčnímu návrhu a nikoliv např.
ve vztahu k přihláškám pohledávek.

Nejvyšší soud v jiné věci uvedl, že jeho dosavadní (výše citovaná) judikatura,
beze zbytku neuzavřela prostor úvaze o zvláštní povaze listin, které tvoří povinnou

17

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 12. 2008 sp. zn. KSPL 54 INS 4388/2008, 1 VSPH
290/2008-A-9.
18
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A-16.
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(IZ předepsanou) přílohu insolvenčního návrhu dlužníka a jejichž obsah je (současně)
definován insolvenčním zákonem; konkrétně jde o seznam majetku, seznam závazků
a seznam zaměstnanců dlužníka dle ustanovení § 104 IZ. Nicméně Nejvyšší soud
zdůraznil, že se musí jednat o seznam řádný. Dlužník, který předložený seznam
majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců neopatří jím podepsaným
prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, povinnost předložit seznam spolu
s insolvenčním návrhem řádně nesplnil a údajů v takovém „seznamu“ obsažených se
nemůže dovolávat ani pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním
návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící
úpadek.19

Jak vyplývá z ustanovení § 128 odst. 1 IZ, může soud přistoupit k odmítnutí
insolvenčního návrhu pouze za situace, že vady dosahují takové intenzity, která brání
pokračování řízení. Nelze tedy odmítnout insolvenční návrh například proto, že není
uvedeno identifikační číslo dlužníka, pokud lze i bez tohoto údaje dlužníka jednoznačně
identifikovat.20

Výše uvedený postup se neuplatní v případě, že insolvenční návrh není
podepsán, případně podpis není úředně ověřen. Náležitosti podpisu upravuje IZ v § 97
odst. 2 tak, že insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby,
která jej podala, nebo jejím uznávaným elektronickým podpisem; jinak se k němu
nepřihlíží.

Právní konstrukce tzv. nepřihlížení k insolvenčnímu návrhu pro absenci
ověřeného podpisu znamená, že chybí procesní úkon, v jehož důsledku by mohlo být
zahájeno insolvenční řízení. Je-li tomu tak, pak tu není insolvenčního řízení, a pak
tu logicky též není zákonné opory pro jakékoliv rozhodování soudu. Rozhodne-li přesto
insolvenční soud o takovém „návrhu“ (např. tak, že ho odmítne), odvolací soud takové

19

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2010, sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009-A-21)
20
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 29 NSČR 23/2010
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usnesení, je-li napadeno odvoláním, bez náhrady (za přiměřené aplikace ustanovení
§ 219a odst. 1 písm. a/ OSŘ) zruší.21

Vzhledem k tomu, že insolvenční návrh bez legalizovaného podpisu není
způsobilý zahájit insolvenční řízení, postupují soudy tak, že o této skutečnosti
navrhovatele vyrozumí toliko přípisem. Jestliže insolvenční soud, již zveřejnil vyhlášku
o zahájení insolvenčního řízení u insolvenčního návrhu, k němuž se nepřihlíží, je
vhodnější

vydat

usnesení

o

řízení,

vedení

v

němž

bude

konstatováno,

že k insolvenčnímu návrhu se nepřihlíží a jež bude obsahovat tytéž údaje (vysvětlení,
proč se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží) jako neformální přípis, jímž by věc byla
při správném postupu uzavřena dříve. Důvod k vydání usnesení, jímž se insolvenční
návrh odmítá pro vady (§ 142 písm. a/ insolvenčního zákona) však odtud neplyne a ani
skutečnost, že věc byla „vyřízena“ pouhým přípisem, není vadou, která by mohla mít
za následek nesprávné rozhodnutí v později napadlé insolvenční věci téhož dlužníka.22

Pokud by i přes absenci legalizovaného podpisu o „insolvenčním návrhu“ soud
rozhodl, bylo by řízení zatíženo zmatečnostní vadou dle § 229 odst. 1 písm. d) o. s. ř.
Toto rozhodnutí by tak bylo možno napadnout žalobou pro zmatečnost.

Co se týče věřitelských insolvenčních návrhů mohou být vady odstraněny
pomocí dalšího insolvenčního návrhu jiného věřitele, který se považuje (ve smyslu
ustanovení § 107 odst. 1 IZ) za přistoupení k řízení, a který došel insolvenčnímu soudu
před rozhodnutím o původním insolvenčním návrhu.23

Pokud by insolvenční soud odmítl pro vady, které brání pokračování v řízení,
další insolvenční návrh, který se podle ustanovení § 107 odst. 1 IZ považuje
za přistoupení k řízení o původním insolvenčním návrhu, je rozhodnutí postiženo
zmatečnostní vadou podle ustanovení § 229 odst. 1 písm. d) o. s. ř., neboť by soud

21

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 9. 2011, sp. zn. KSPH 40 INS 4221/2011, 3 VSPH
657/2011-A-21
22
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. 29 NSČR 51/2011, uveřejněný pod č. 33/2012
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
23
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sen. zn. 29 NSČR 20/2012, uveřejněný pod č. 98/2012
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
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rozhodoval o insolvenčním návrhu, který zde již (v důsledku úpravy obsažené
v ustanovení § 107 odst. 1 IZ) není.24

Jiná byla však situace, kdy insolvenční návrh podávali oba manželé samostatně
za účelem, aby soud obě řízení spojil dle § 112 o. s. ř. a povolil manželům společné
oddlužení. Za této situace se, podle mého názoru, měli oba insolvenční návrhy
posuzovat až do okamžiku spojení obou řízení samostatně a oba insolvenční návrhy tak
měly být sami o sobě bezvadné. Takto je poměrně často nutné odmítnout insolvenční
návrh jednoho z manželů, když např. uvede v návrhu, že má pouze jednoho věřitele
a ostatní dluhy jsou jeho manžela a nezohlednění pohledávky, které jsou součástí
společného jmění manželů (dále jen „SJM“).

Odmítání insolvenčního návrhu je poměrně časté, zejména pak u insolvenčních
návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení podaných samotnými dlužníky.
Velmi často se dlužníci omezí na pouhou citaci § 3 IZ a neuvedou žádná konkrétní
skutková tvrzení.

Zajímavé je v tomto směru srovnání poměru odmítnutých a podaných
insolvenčních návrhů u jednotlivých insolvenčních soudů v letech 2008-2012, které je
uvedeno v následující tabulce.
Podané insolvenční

Odmítnuté insolvenční

návrhy

návrhy

Krajský soud Ostrava

17088

2390

14 %

Krajský soud Brno

15775

4235

27 %

Městský soud Praha

9641

3115

32,3 %

Krajský soud Praha

7647

1340

17,5 %

Krajský soud Ústí nad Labem

13749

1953

14,2 %

Krajský soud v Hradci Králové

10480

1003

9,6 %

Krajský soud v Českých Budějovicích

4761

690

14,5 %

Krajský soud Plzeň

8905

2146

Insolvenční soud

Podíl

24,1 %
25

Tabulka č. 1 – Poměr odmítnutých a podaných insolvenčních návrhů v letech 2008 - 2012

24

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sen. zn. 29 NSČR 21/2012, uveřejněný pod č. 99/2012
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek

19

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že mezi jednotlivými insolvenčními soudy
jsou v poměru odmítnutých a podaných návrhů značné rozdíly, když největší procento
odmítnutých insolvenčních návrhů vykázal ve sledovaném období Městský soud
v Praze (32,3 %), nejméně pak Krajský soud v Hradci Králové (9,6 %). Takto velké
rozdíly nejspíše nebudou zřejmě způsobeny toliko různou kvalitou insolvenčních
návrhů, ale spíše odlišnými postupy insolvenčních soudů při jejich posuzování.

Časté odmítání dlužnických insolvenčních návrhů kritizoval ve své stati Pachl.
Zamýšlel se nad důvody tohoto postupu a naznačil, že se ze strany přetížených
insolvenčních soudů jedná o snahu rychle se s návrhem „vypořádat“ a popřípadě
si tímto způsobem vylepšit statistiku vyřízených věcí. Uvedl, že dlužník, který podává
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení není povětšinou expert
na insolvenční judikaturu a proto není schopen se proti odmítnutí návrhu bránit a je
nucen podávat insolvenční návrh opakovaně. Tento postup pak nepomůže ani dlužníku,
ani jeho věřitelům, když je tak pouze oddalováno řešení úpadku.26

Je pravda, že české insolvenční právo je poměrně formalizované. Je otázkou, zda
je de lege ferenda nutné klást na insolvenční návrh podaný dlužníkem stejné požadavky
jako na návrh věřitelský, když právě dlužník nejlépe zná svou ekonomickou situaci.
Nabízí se srovnání se slovenskou úpravou, kde § 3 odst. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.,
o konkurze a reštrukturalizácii, stanoví, že: „Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie
konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku“. Slovenská úprava tak stanovuje
vyvratitelnou domněnku dlužníkova úpadku v případě, že se jedná o dlužnický návrh.

Na druhou stranu by tato úprava mohla vést k tomu, že by sice dlužník snadno
splnil podmínky pro zjištění úpadku, ale zároveň pokud by byl vadný návrh na povolení
oddlužení nebo jeho přílohy, a tyto vady by nebyly k výzvě soudu odstraněny, byl
by na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Odmítání insolvenčních návrhů tak nemusí
být jenom překážka dlužníku v povolení oddlužení, ale i nástroj který jej může chránit
před prohlášením konkursu na jeho majetek. K argumentaci, že dlužníci často
25
26

PACHL, L. Insolvence v roce 2012. In Konkursní noviny. 2013, č. 2, s. 7.
PACHL, L. Proč je nutné odmítat insolvenční návrhy? In Konkursní noviny. 2012, č. 12, s. 1-2.
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za stávajících podmínek nejsou schopni bezvadný insolvenční návrh podat a zároveň
vzhledem ke své ekonomické situaci si nemohou dovolit hradit sepsání insolvenčního
návrhu advokátem, lze uvést, že služby v této oblasti na srovnatelné úrovni poskytují
bezplatně neziskové organizace.

Revizní novela se změnou náležitostí dlužnického insolvenčního návrhu
nepočítá, naopak má dojít k ještě větší formalizaci, když nově IZ stanoví, že náležitosti
seznamu závazků je i uvedení jejich splatnosti.27

V případě, že nebyly k insolvenčnímu návrhu předloženy přílohy insolvenčního
návrhu dle § 104 odst. 4 IZ nebo tyto přílohy neobsahují stanovené náležitosti, soud
postupuje dle § 43 o. s. ř. a vyzve dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu.
Dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nesmí být tato lhůta delší než 7 dnů s výjimkou
insolvenčních návrhů podle § 98 odst. 1 IZ, tedy podaných právnickou osobou nebo
fyzickou osobou podnikatelem. V těchto případech může soud stanovit lhůtu delší.
Teprve pokud nebude insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, přistoupí
insolvenční soud k jeho odmítnutí. IZ na rozdíl od vad samotného insolvenčního
návrhu, ohledně vad příloh nerozlišuje podle závažnosti na vady, které brání
pokračování řízení a ostatní vady.

Ve výzvě k doplnění insolvenčního návrhu musí soud insolvenčního
navrhovatele poučit, jaké nedostatky vykazuje insolvenční návrh; o tom, jak je třeba
opravu provést (např. doplněním příloh nebo jejich opravou); a také o procesních
následcích nedoplnění příloh (odmítnutí insolvenčního návrhu).

V případě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení,
musí být z usnesení soudu patrné, které vytýkané vady se týkají příloh insolvenčního
návrhu a které návrhu na povolení oddlužení nebo jeho příloh.28 Důvodem tohoto

27

zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
(dále jen „revizní novela“), § 104 odst. 3.
28
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 10. 2010, sp. zn. KSCB 25 INS 7437/2010, 3 VSPH
909/2010-A-15.
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rozlišování jsou odlišné procesní následky neodstranění vad příloh insolvenčního
návrhu, respektive návrhu na povolení oddlužení.

Lhůta stanovená rozhodnutím soudu k doplnění příloh insolvenčního návrhu
není propadná a vady lze tak účinně odstraňovat až do vydání usnesení, kterým soud
insolvenční návrh odmítne.

V případě věřitelského návrhu je dle ustanovení § 105 IZ navrhovatel povinen
doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.
Pokud věřitel přihlášku nedoloží, uplatní se rovněž postup dle ustanovení § 128 odst. 2
IZ. Insolvenční soud proto vyzve navrhovatele k doplnění insolvenčního návrhu
o přihlášku pohledávky. Z odůvodnění rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn.
KSUL 43 INS 384/2008, 1 VSPH 7/2008, ze dne 31. 3. 2008 vyplynulo, že přihlášku
pohledávky je navrhovatel povinen podat i v případě, že se jedná o pohledávku
postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ustanovení § 189 IZ,
ačkoliv se tyto pohledávky jinak v insolvenčním řízení neuplatňují přihláškou.
Domnívám se, že tento postup by se měl uplatnit pouze u pohledávek, které se uplatňují
přihláškou. Revizní novela tuto problematiku upravuje výslovně a sice tak, že jde-li
o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje
se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203.29 Tedy i v tomto případě bude
nutné uplatnit pohledávku přihláškou.

Novelou č. 334/2012 Sb., byla jako ochrana před šikanózními věřitelskými
návrhy zavedena možnost odmítat věřitelské insolvenční návrhy pro zjevnou
bezdůvodnost. Ustanovení § 128a odst. 1 IZ stanoví, že tak soud učiní neprodleně,
nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán.

Dále IZ zákon uvádí demonstrativní výčet skutečností, ze kterých lze usuzovat,
že se jedná o zjevně bezdůvodný insolvenční návrh.

29

Sněmovní tisk 929/0, část č. 1/13 Novela z. - insolvenční zákon. [online]. [cit. 2013-03-31]. URL:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0, § 105.
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Insolvenční návrh je zjevně bezdůvodný, pokud insolvenční navrhovatel dokládá
oprávnění jej podat pohledávkou, ke které se pro účely rozhodnutí o úpadku nepřihlíží.
Z důvodové zprávy vyplývá, že se konkrétně jedná o situace, kdy insolvenční
navrhovatel dokládá svou aktivní legitimaci pohledávkou, kterou uplatnil již v dříve
podaném insolvenčním návrhu, který vzal zpět a od zpětvzetí insolvenčního návrhu
neuplynula doba alespoň 6 měsíců (§ 129 odst. 2 IZ). Dále se k pohledávce
insolvenčního navrhovatele nepřihlíží, pokud je pohledávka navrhovatele nesplatná,
nebo pokud vznikla pluralita věřitelů pouze v důsledku postoupení pohledávky, ke které
došlo v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu (143 odst. 2 IZ). Zřejmě sem
však nespadají pohledávky dle § 170 IZ, které se v řízení neuspokojují. Pokud by však
navrhovatel dokládal svůj návrh pouze takovouto pohledávkou, mohlo by jít o zneužití
práv na úkor dlužníka (§ 128a odst. 2 písm. c/ IZ).

Dále je insolvenční návrh zjevně bezdůvodný, pokud se jedná o návrh podaný
opětovně a insolvenční navrhovatel při jeho podání nedoloží, že splnil povinnosti
uložené mu případně předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu. Tento případ cílí
na situaci, kdy v souvislosti s předchozím neúspěšným řízením byla navrhovateli
uložena platební povinnost (např. zaplatit soudní poplatek, nebo pořádkovou pokutu)
a navrhovatel tuto povinnost nesplnil.

A konečně je insolvenční návrh zjevně bezdůvodný také tehdy, pokud jeho
podáním insolvenční navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka.
Zde se jedná o zbytkovou klauzuli, která ve své podstatě zahrnuje všechny případy,
které nelze zahrnout pod § 128a odst. 2 písm. a), b) IZ. Zatímco co výše uvedené
důvody pro odmítnutí insolvenčního návrhu jsou objektivně poměrně snadno zjistitelné.
Aplikace ustanovení § 128a odst. 2 písm. c) IZ tak snadná není. Patří sem např. případy,
kdy navrhovatel podává insolvenční návrh s úmyslem nikoliv domoci se úhrady své
pohledávky, ale veden záměrem dlužníka poškodit. Nicméně soud může přistoupit
k odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost pouze tehdy je-li tento
záměr navrhovatele z insolvenčního návrhu zřejmý, např. pokud navrhovatel uplatňuje
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pouze pohledávku, které se v souladu s ustanovením § 170 IZ v insolvenčním řízení
neuspokojuje.30

V rozhodnutí, jímž odmítá insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost, může
insolvenční soud uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby za jeho podání zaplatil
pořádkovou pokutu určenou do výše 50 000 Kč se zřetelem ke všem okolnostem věci
(§ 128a odst. 3 IZ).

1.4

Záloha na náklady insolvenčního řízení

Účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení (dále jen „záloha“) je zejména
překlenutí nedostatku finančních prostředků v počáteční fázi insolvenčního řízení
potřebných poté, co je ustanoven do funkce insolvenční správce. Dále mají takto
získané prostředky zajišťovat úhradu nákladů a odměny insolvenčního správce
pro případ, že nebude dosaženo dostatečného výtěžku ze zpeněžení majetkové podstaty.
Povinnost k úhradě zálohy nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je
zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních
nárocích. Povinnost k úhradě zálohy lze uložit v případě dlužnického i věřitelského
insolvenčního návrhu.

Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč s tím,
že při stanovení konkrétní částky insolvenční soud zohlednění okolnosti konkrétního
případu, zejména pak vyjde ze seznamu majetku předloženého dlužníkem. Vliv na výši
zálohy má rovněž předpokládaný způsob řešení úpadku. Je-li insolvenčních
navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

30

Sněmovní tisk 604/0, část č. 1/3 Novela z. - insolvenční zákon. [online]. [cit. 2013-

-06-11]. URL: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=604&CT1=0, s. 25-26.
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Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena,
může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení
zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního
navrhovatele poučit.

Nejde-li o dlužníka, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady
insolvenčního řízení, uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku
za majetkovou podstatou.

Proti usnesení, kterým insolvenční soud ukládá insolvenčnímu navrhovateli
povinnost zaplatit zálohu je odvolání přípustné. Nejedná se o usnesení vydané v rámci
dohlédací činnosti insolvenčního soudu. Soud zde rozhoduje o povinnosti zaplatit
zálohu, nejedná se o pouhou výzvu k jejímu zaplacení. Toto rozhodování není
vyjádřením dohlédací činnosti (ve smyslu, že by soud dohlížel nad postupem subjektů
insolvenčního řízení a zasáhl, když je třeba, formou rozhodnutí), ale jedná
se o originární rozhodovací činnost ve smyslu § 10 písm. a) IZ. Insolvenční soud může
přistoupit k uložení povinnosti zaplatit zálohu teprve tehdy, je-li insolvenční návrh
všechny zákonem předepsané náležitosti. Je pojmově vyloučeno činit vůči
insolvenčnímu navrhovateli další opatření, je-li insolvenční návrh vadný ve smyslu
§ 128 odst. 1 IZ nebo nejsou-li k němu připojeny přílohy dle § 128 odst. 2 IZ.31

V případě, že je předpokládaným způsobem řešení úpadku oddlužení ve formě
plnění splátkového kalendáře, ukládaly insolvenční soudy zálohu zpravidla ve výši
2 000,- až 5 000,- Kč za účelem úhrady nákladů a odměny insolvenčního správce
za dobu od povolení oddlužení do schválení do oddlužení. Některé soudy pak
neukládaly v těchto případech zálohu vůbec s tím, že tyto náklady byly uspokojovány
v rámci splátkového kalendáře. V případě oddlužení ve formě zpeněžení majetkové
podstaty byla povinnost zaplatit zálohu ukládána též za účelem úhrady nákladů
spojených se zpeněžením majetku v majetkové podstatě dlužníka.

31

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH
96/2008-A-16
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Záloha mohla sloužit též ke krytí nákladů v případě, že oddlužení nebude plněno
a dojde ke zrušení oddlužení a k prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Uložení
zálohy bylo důvodné zejména, pokud má být oddlužení ve formě splátkového kalendáře
hrazeno z velké části nebo zcela z daru poskytnutým třetí osobou dlužníku. Splnění
oddlužení totiž v tomto případě závisí toliko na schopnostech a ochotě třetí osoby, která
se k poskytování plnění dlužníku zavázala, tento svůj závazek plnit. V těchto případech
by bylo podle mého názoru na místě ukládat povinnost k úhradě zálohy v horní hranici
zákonného rozpětí, tak aby náklady insolvenčního řízení nebyl zatěžován státní
rozpočet. Vrchní soud v Praze se však k tomuto postupu stavěl odmítavě
(např. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 1. 2013, sp. zn. KSUL 81 INS
25200/2012, 1 VSPH 11/2013-A-15). Revizní novela možnost ukládat zálohu
dlužníkovi, jehož úpadek bude řešen oddlužením, zapovězena.32 Tato změna je
problematická hlavně při oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty, kde díky
této změně nebude povětšinou v majetkové podstatě dostatek prostředků potřebných
k jejímu zpeněžení.

Za situace kdy podává insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení dlužník, který nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, může být uložení
povinnosti zaplatit zálohu prostředkem k odvrácení prohlášení konkursu na majetek
dlužníka. V případě, že je insolvenční návrh podán dlužníkem, má soud k vymáhání
zálohy podle § 108 odst. 3 IZ přistoupit po pečlivém posouzení veškerých majetkových
poměrů dlužníka, neboť takový postup by mohl výrazně zhoršit jeho majetkovou
situaci.33 V případě dlužnického insolvenčního návrhu nicméně vymáhání zálohy vůbec
nepřipadá v úvahu, neboť vzhledem k účinkům insolvenčního řízení nelze exekuci
na majetek dlužníka provést (§ 109 odst. 1 písm. c/ IZ). V těchto případech tak řízení
musí být zastaveno vždy. Ke stejnému závěru došel i Vrchní soud v Praze v usnesení
ze dne 16. 11. 2010, sp. zn. KSPL 54 INS 1220/2010, 3 VSPH 565/2010-A-22.

Z judikatury Vrchního soudu v Praze vyplynulo, že záloha je institut odlišný
od soudního poplatku a má rovněž jiný účel, a proto ustanovení o soudním poplatku
32

§ 105 IZ ve znění revizí novely.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2003, sp. zn. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH
90/2009-A-50.
33
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obsažená v o. s. ř. a v zákoně o soudních poplatcích nelze ani přiměřeně použít.34 Soud
se zabýval otázkou, zda lze při ukládání zálohy analogicky aplikovat ustanovení
o osvobození od soudního poplatku dle 138 o. s. ř. A na základě této premisy dospěl
k závěru, že nikoliv.

34

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 5. 2009, sp. zn. KSUL 44 INS 3837/2008, 1 VSPH
58/2009-A-28.
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2. SPOLEČNÝ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ
Aktivně legitimován k podání návrhu na povolení oddlužení byl před účinností
revizní novely pouze dlužník, který není podnikatelem (§ 389 IZ). Revizní novela
rozlišila subjektivní meze přípustnosti oddlužení i na fyzické osoby – podnikatele, které
nemají dluhy z podnikání.

V případě dlužnického insolvenčního návrhu musí být oba návrhy podány
současně. Pokud se jedná o návrh věřitelský 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 (§ 390 IZ).

Při poučení dlužníka o možnosti podat v zákonem stanovené lhůtě návrh
na povolení oddlužení se insolvenční soud nesmí omezit na citaci ustanovení § 390
odst. 1 IZ. Povinnost poskytnout dlužníku, který není insolvenčním navrhovatelem,
poučení o možnosti podat návrh na povolení oddlužení, lze splnit např. poučením, podle
kterého: „Dlužník, který není podnikatelem, a který má za to, že splňuje podmínky
pro řešení svého úpadku oddlužením ve smyslu ustanovení § 389 a násl. IZ, může podat
do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu na předepsaném formuláři, jenž je
k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, návrh na povolení
oddlužení. Později podaný návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne“.35
Po účinnosti revizní novely postačí (dle mého názoru) pouze vypustit druhou větu, která
omezovala oddlužení pouze na nepodnikatele.

Úpravu společného oddlužení manželů bychom v IZ před účinností revizní
novely hledali marně. Jiný procesní postup za situace, kdy podávají návrh na povolení
oddlužení oba manželé s cílem oddlužit společné jmění manželů, dovodila judikatura.

Vrchní soud v Praze v otázce společného oddlužení manželů vyšel z premisy,
že smyslem oddlužení zadlužených rodin (domácností) je, že manželé mohou být
po splnění splátkového kalendáře osvobozeni od zbytku svých společných dluhů
35

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2012, sp. zn. KSPL 27 INS 5504/2011, 29 NSČR 39/2012-B-27.
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za předpokladu, že po stanovenou dobu odevzdávali na uspokojení pohledávek věřitelů
veškeré své příjmy, vyjma zákonem stanovených částek zaručujících minimální životní
úroveň rodiny. Odvolací soud uzavřel, že pojmově nemůže být rozdílu v tom,
zda společné dluhy manželů se řeší v rámci insolvenčního řízení, jehož účastníkem je
jeden z manželů, který podá návrh na povolení oddlužení a druhý k tomuto návrhu
připojí svůj podpis, ve srovnání se situací, kdy oba manželé podají společný insolvenční
návrh (popřípadě každý z nich samostatně). Jinak řečeno, ať podají manželé insolvenční
návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení společně, nebo každý zvlášť, anebo jen
jeden z nich a druhý návrh spolupodepíše, vždy jde o totéž, tedy za jakých podmínek
bude majetek v SJM užit pro účely oddlužení.

V případě, kdy insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení (opatřený
ověřeným podpisem manžela navrhovatele) podává jen jeden z manželů, má insolvenční
soud již ve vyhlášce oznamující zahájení insolvenčního řízení (§ 101 odst. 1 IZ)
poskytnout věřitelům informaci o tom, že oddlužení se bude týkat i dlužníkova manžela
(míněno tím společných závazků dlužníka a jeho manžela). Naopak, podá-li návrh
každý z manželů samostatně, má insolvenční soud zásadně obě řízení spojit
ke společnému projednání tak, aby společné jmění manželů náleželo do jedné
majetkové podstaty, a aby pro oba tyto dlužníky byl ustanoven jeden insolvenční
správce. Z uvedeného lze dovodit, že svým podpisem na návrhu dlužníka na povolení
oddlužení dává manžel dlužníka souhlas, aby pro účely oddlužení byl použit veškerý
majetek v SJM jeho a dlužníka, včetně příjmů, které budou v budoucnu vyplaceny.
Lhostejno přitom, zda půjde o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, či plněním
splátkového kalendáře. Jestliže dlužníkův manžel svůj podpis a souhlas na návrh
na povolení oddlužení nepřipojí ani přes výzvu soudu, soud návrh odmítne podle § 393
odst. 3 IZ, ledaže bude doloženo, že oddlužením nemůže být dotčen majetek
z nevypořádaného společného jmění manželů a rozsah vyživovacích povinností
dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným dětem.

Manžel dlužníka podpisem insolvenčního návrhu spojeného s návrhem
na oddlužení tak vyjadřuje nejenom formální souhlas se zahájením takového řízení
vyžadovaný v § 392 odst. 3 IZ, ale též tímto kvalifikovaným projevem zároveň uděluje
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souhlas s tím, aby veškerý majetek tvořící společné jmění manželů byl využit
pro potřeby oddlužení jeho manžela, tedy k zapravení jeho výlučných dluhů, ale stejně
tak i závazků ve smyslu § 143 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku společných.
V rozporu se zásadou spravedlivého insolvenčního řízení, i v rozporu se zájmem
věřitelů na hospodárném a co nejvyšším uspokojení (§ 5 písm. a/ IZ), by bylo, kdyby
vedle sebe běžela dvě separátní řízení řešící různým způsobem úpadek každého z obou
manželů, jestliže úpadek je v obou případech dán neschopností každého z manželů
zapravit závazky společné. Odhlédnuto od faktických komplikací vzniklých v důsledku
možných střetů úpravy oddlužení s úpravou konkursu nejeví se rozumným ani účelným
odepřít oběma dlužníkům - manželům možnost sanovat své společné dluhy v jednom
řízení, v němž bude možné k úhradě pohledávek věřitelů ve shodném režimu použít
veškerých příjmů dosažených za trvání oddlužení každým z nich či oběma společně.36

Z judikatury Vrchního soudu v Praze tak vyplynulo, že manželé nemají jinou
možnost než jít cestou společného oddlužení. V případě, že podají manželé insolvenční
návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení samostatně, je insolvenční soud spojí
ke společnému projednání. Pokud podá insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení toliko jeden z manželů, měl by být manžel dlužníka do řízení
vtažen na základě svého souhlasu s oddlužením.

Na základě tohoto postupu by však byl diskvalifikován z možnosti dosáhnout
oddlužení vždy i ten z manželů, který sám splňuje podmínky oddlužení, z důvodu,
že druhý manžel podmínky oddlužení nesplňuje (např. z důvodu, že jeden z manželů
podnikal). Tento závěr nebyl však v praxi často insolvenčními soudy respektován.
Navíc opačný výklad podle mého názoru rovněž vyplývá ze znění § 398 odst. 3 IZ.
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. Domnívám se, že mezi příjmy dlužníka nelze takto extenzivně zahrnovat
i příjmy jeho manžela a to i přesto, že vyplacená mzda je součástí SJM. Pokud podává

36

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 12. 2009, sp. zn. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH
669/2009-A-21.
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insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení pouze jeden s manželů
s tím, že druhý manžel návrh spolupodepíše.

Vrchní soud v Praze své závěry revidoval v usnesení ze dne 21. 9. 2011, sp. zn.
KSHK 34 INS 9061/2009, 3 VSPH 813/2011-B-37, kde uvedl, že společného
osvobození od zbytku dluhů nemůže být dosaženo, pokud se bude řešení úpadku
oddlužením domáhat jen jeden z manželů a pokud jen tento manžel bude režimu oddlužení
podroben a jen on se bude na jeho plnění (bez obdobné spoluúčasti druhého manžela)
podílet. Pak může dosáhnout osvobození od zbytku dluhů jen tento dlužník a nikoliv i jeho
manžel. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí pak nepřímo vyplývá, že oddlužením může projít
samostatně toliko jeden z manželů s tím, že nedojde k oddlužení společného jmění manželů,

Z výše uvedeného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze lze zároveň dovodit, že již
za stávající legislativní úpravy, mohou manželé v případě, že chtějí podat společný
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na jednom formuláři.
Objevovaly se, ale i názory, že tento postup možný není a každý z manželů tak musí podat
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení samostatně s tím,
že ke společnému projednání budou obě řízení spojena teprve rozhodnutím soudu.37

Na základě zásady rychlosti a hospodárnosti řízení bych se spíše přiklonil k tomu,
že šlo i před účinností revizní novely podat společný insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení na jednom formuláři za současného předložení společných seznamů
majetku a závazků, který podepíší oba manželé.

Revizní novelou je upraveno společné oddlužení manželů tak, že společný návrh
manželů na povolení oddlužení bude 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. Manželé mají mít postavení
nerozlučných společníků a mají být považováni pro účely insolvenčního řízení za jednoho
dlužníka.38
37

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. 639.
38
§ 394a IZ ve znění revizní novely.
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2.1

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání (§ 42 odst.
4 o. s. ř.) obsahovat označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, údaje
o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, údaje o příjmech dlužníka
za poslední 3 roky a návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh
nevznáší (§ 391 odst. 1 IZ).

Dlužník musí v návrhu uvést údaje, ze kterých lze dovodit, jakým způsobem lze
dosáhnout splnění oddlužení. Údaje o očekávaných příjmech dlužníka jsou spolu
se seznamem majetku předloženým dlužníkem podkladem pro rozhodnutí věřitelů,
jakou formu oddlužení zvolit. Dlužník sice může navrhnout formu oddlužení, soud však
tímto návrhem není vázán, neboť volba způsobu provedení oddlužení závisí zásadně
na vůli věřitelů.

Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může
v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších
než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu
na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob
jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku (§ 392 odst. 2 IZ).

O nižší splátky může požádat dlužníku, 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. Soud při určení výše splátky
přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově 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 (§ 398 odst. 4 IZ).
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Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo
ručitelé dlužníka musely návrh spolupodepsat. Dále musel návrh podepsat i dlužníkův
manžel a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí; to neplatilo, jestliže
oddlužením nemohl být dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění manželů,
rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným dětem
nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela. Všechny podpisy musí být
úředně ověřeny. Pro označení osob v návrhu na povolení oddlužení a v seznamech
k němu připojených platí § 103 odst. 1 obdobně (§ 392 odst. 3 a 4 IZ ve znění
před účinností revizní novely).

Vzhledem k tomu, že judikatura dovodila nutnost legalizace podpisů osob, které
se zavazují dlužníku finančně vypomoci se splněním oddlužení v listinách, kterými
se k tomuto plnění zavázaly39, byl stejný požadavek v samotném návrhu nadbytečný.
Revizní novela ustanovení týkajících spoludlužníků a ručitelů z § 392 IZ vypustila,
neboť tento institut se v praxi neosvědčil. I když byly příslušné části formuláře
podepsány, soudy vždy trvaly i na doložení listin, ze kterých tato účast třetích osob
vyplývá. Dlužníci předkládali v reakci na výzvy k doplnění smlouvy o důchodu,
respektive smlouvy darovací. Institut ručení byl v praxi nahrazován těmito smlouvami
s podmínkami. Například v podobě, že třetí osoba se zavázala poskytovat dlužníku
plnění pro případ, že splátky nepostačují k úhradě 30 % pohledávek věřitelů, maximálně
však do určité výše. Závěry praxe o nutnosti legalizace podpisů účastníků těchto smluv
byla revizní novelou převzata.

Sporný byl význam souhlasu manžela dlužníka s povolením oddlužení. Dle výše
uvedeného usnesení Vrchního soudu v Praze, manžel dlužníka podpisem insolvenčního
návrhu spojeného s návrhem na oddlužení vyjadřuje nejenom formální souhlas
se zahájením takového řízení vyžadovaný v § 392 odst. 3 IZ, ale též tímto
kvalifikovaným projevem zároveň uděluje souhlas s tím, aby veškerý majetek tvořící
společné jmění manželů byl využit pro potřeby oddlužení jeho manžela, tedy

39

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 4. 2011, sp. zn. KSUL 77 INS 14215/2010, 3 VSPH
288/2011-A-21.
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k zapravení jeho výlučných dluhů, ale stejně tak i závazků ve smyslu § 143 odst. 1
písm. b) občanského zákoníku společných.40

Požadavek souhlasu manžela dlužníka s návrhem na povolení oddlužení
vycházel jednak z principu, že při nakládání s majetkem ve společném jmění mimo jeho
obvyklou správu je třeba souhlasu obou manželů, a potažmo i z vazby na plnění
vyživovacích povinností. Posouzení otázky,

zda může být dotčen majetek

z nevypořádaného společného jmění manželů dlužníka, bude záviset zejména
na způsobu provedení oddlužení, ale i na stavu, resp. rozsahu společného jmění
(posouzení otázky možného dotčení společného jmění ovlivní např. existence jeho
zúžení). V zásadě však lze takovéto dotčení předpokládat. Soudy spolupodpis a souhlas
dlužníkova manžela vyžadovaly zpravidla vždy. Pro posouzení možného dotčení
vyživovacích povinností je zároveň nezbytné, aby dlužník v návrhu uvedl i údaj
o rozsahu předmětných povinností. IZ nepožadoval podpis bývalého manžela a to ani
v případě, kdy SJM nebylo dosud vypořádáno.

Revizní novelou byl požadavek podpisu manžela dlužníka v návrhu na povolení
oddlužení rovněž zrušen. Při této změně se pravděpodobně vycházelo ze skutečnosti,
že v případě oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře není majetek druhého
z manželů dotčen. V případě oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty
na základě návrhu pouze jednoho z manželů je nově výslovně upraveno, že dochází
k zániku SJM (§ 408 odst. IZ ve znění revizní novely). Koncepce souhlasu manžela
se zpeněžením majetku v SJM tak byla opuštěna. Naopak je nově manželům nabídnuta
možnost podat společný návrh na povolení oddlužení dle § 394a IZ ve znění revizní
novely. Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné
prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely
schválení

oddlužení

zpeněžením

majetkové

podstaty považován

za majetek

ve společném jmění manželů. V případě, že dlužníci zvolí tuto variantu, bude s nimi
nadále zacházeno tak, jakoby se jednalo o dlužníka jednoho a to jak z hlediska majetku,
tak z hlediska dluhů.

40

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 12. 2009, sp. zn. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH
669/2009-A-21.
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Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze prostřednictvím formuláře. Jedná
se o výjimku ze zásady bezformálnosti podání. Náležitosti formuláře upravuje vyhláška
č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá
ustanovení insolvenčního zákona (dále jen „vyhláška“) v § 23.

Důvodem pro zavedení formuláře pro podání návrhu na povolení oddlužení je
skutečnost, že tato podání většinou sepisují sami dlužníci bez právního zastoupení.
Motivací je tak snaha snížení počtu vadných návrhů, které by zbytečně zatěžovaly
insolvenční soudy. V tomto smyslu by de lege ferenda bylo možno zavedení podobné
úpravy i ve vztahu k seznamům majetku a závazků, které jsou přílohou návrhu
na povolení oddlužení.

2.2

Přílohy návrhu na povolení oddlužení

Kromě samotného návrhu na povolení oddlužení musí dlužník doložit listiny
k osvědčení svých tvrzení. Jedná se o seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a dále
pak o další přílohy.

Náležitosti seznamů dokládaných k návrhu na povolení oddlužení se před
účinností revizní novely plně neshodovaly s náležitostmi seznamů, které jsou přílohou
insolvenčního návrhu. V seznamu majetku byl dlužník povinen uvést kromě náležitostí
uvedených v § 104 odst. 2 IZ u každé položky seznamu údaj o době pořízení majetku,
o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Ocenění
znalcem IZ vyžadoval pouze u nemovitostí a u majetku, který slouží k zajištění. Dlužník
musí seznamy podepsat a výslovně uvést, že se jedná o seznamy úplné a správné.

Revizní novela zvláštní náležitosti seznamů majetku dlužníka v § 392 odst. 2 IZ
zrušila. V důvodové zprávě k novele je uvedeno, že se jedná o nadbytečnou
a opomíjenou brzdu plynulosti oddlužení, včetně požadavku znaleckého oceňování
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v seznamech uvedených nemovitostí dlužníkem.41 S nadbytečností znaleckého ocenění
lze souhlasit ve vztahu k movitým věcem, které jsou předmětem zajištění. Náklady
vynaložené na ocenění tohoto majetku znalcem často převyšovaly hodnotu
oceňovaného majetku. Nicméně ve vztahu k nemovitému majetku má, dle mého názoru,
znalecké ocenění svůj význam, neboť právě znalecký posudek je zásadní pro rozhodnutí
věřitelů ohledně volby formy oddlužení. Naproti tomu přínosem je odstranění dvojí
povahy seznamu majetku, který byl jednak přílohou insolvenčního návrhu a zároveň
přílohou návrhu na povolení oddlužení. Přičemž vady ve „zvláštních“ náležitostech,
respektive jejich neodstranění mělo odlišné procesní následky, než v případě
neodstranění vad v „základních“ náležitostech těchto seznamů. V prvním případě
by měly soudy přistoupit k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení a na majetek
dlužníka prohlásit konkurs, zatímco ve druhém případě by soudy měly odmítnout
insolvenční návrh a ukončit celé insolvenční řízení. V praxi často k tomuto rozlišování
nedocházelo a soudy tak odmítaly insolvenční návrhy i v případě vad ve „zvláštních“
náležitostech seznamů. Novela tak v tomto směru přinese zjednodušení jak pro soudy,
tak pro dlužníky.

Uvedení úplného výčtu aktiv dlužníka v seznamu majetku má spolu se zprávou
insolvenčního

správce

o

majetkových

poměrech

dlužníka

zásadní

význam

pro rozhodování o tom, jaká forma oddlužení bude věřiteli, potažmo soudem zvolena.

V případě, že dlužník uvede neúplné či nepravdivé údaje, může to být důvodem
pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení pro nepoctivý záměr dlužníka. Vyloučit
nelze ani trestněprávní následky takového jednání dlužníka, když zatajení majetku
naplňuje skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé
prohlášení o majetku dle § 227 trestního zákoníku. Z důvodu závažných následků, které
může mít pro dlužníka byť i neúmyslné neuvedení veškerého majetku, a dále z důvodu
častých chyb způsobených poměrně formalistickým vymezením podstatných náležitostí
seznamů, bych se přikláněl k zavedení formulářových podob seznamů. Podobně jako

41

Sněmovní tisk 929/0, část č. 1/13 Novela z. - insolvenční zákon. [online]. [cit. 2013-06-18]. URL:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0, bod 212 (§ 392).
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v případě slovenské úpravy. Na rozdíl od slovenské úpravy však považuji požadavek
na legalizovaný podpis dlužníka v seznamech za nadbytečný.42

Další výčet příloh pak obsahuje vyhláška v § 24, která stanoví, že přílohami
návrhu na povolení oddlužení jsou:

a) listiny dokládající existenci dlužníka – právnické osoby, například výpis
z obchodního rejstříku nebo obdobného registru,

b) seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek,
který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho
ostatní majetek; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení
věřitelů se uvádí zvlášť,

c) seznam závazků, v němž se označí jednotlivě veškeré závazky dlužníka vůči
věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění, a veškeré jeho ostatní závazky.
Pokud je některý ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu
závazků a přiloží se příslušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis.
U každého závazku vůči věřiteli, který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí
odkazem na příslušnou položku seznamu majetku, popř. odkazem na údaj
o očekávaných příjmech, majetek sloužící k zajištění příslušné pohledávky,

d) listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky, například kopie
potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy
z bankovních účtů,

e) výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního
orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, ne starší než 3 měsíce, nebo
obdobný doklad členského státu, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval
nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,

42

Formuláře jsou dostupné na webových stránkách: <http://www.zkr.sk/informacie_zakony/doc.aspx>.
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f) 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. Zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se
s dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen,

g) listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává, a listiny, které
prokazují v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti,

h) listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví nebo ručení osob, které
spolupodepisují návrh na povolení oddlužení,

i) pokud je dlužník zastoupen na základě plné moci, musí být k návrhu
na povolení oddlužení přiložena plná moc udělená dlužníkem zmocněnci.

V seznamu závazků je v souladu s vyhláškou dlužník navíc u vykonatelných
závazků povinen vyznačit vykonatelnost a přiložit příslušné rozhodnutí či notářský nebo
exekutorský zápis.

Pod písmeno g) lze kromě jiného podřadit listiny dokládající závazek třetích
osob přispívat dlužníku pro účely plnění oddlužení. Listiny, které dokládají závazek
třetí osoby, musí obsahovat legalizované podpisy obou stran. Závazek třetí osoby
nemůže být vyjádřen toliko příslibem této osoby ve formě čestného prohlášení, ale musí být
projeveno odpovídajícím právně závazným způsobem (například darovací smlouvou nebo

smlouvou o důchodu).43

V případě společného návrh manželů na povolení oddlužení mají dlužníci dále
povinnost předložit kopii oddacího listu a 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 manželů u tohoto
prohlášení musí být úředně ověřeny.

43

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 4. 2011, sp. zn. KSUL 77 INS 14215/2010, 3 VSPH
288/2011-A-21.
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2.3

Odmítání návrhu na povolení oddlužení

Neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo
je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve dlužníka k jeho
opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně je soud
povinen dlužníka poučit, jak má opravu nebo doplnění provést. Stejně postupuje
insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem
požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Na rozdíl
od postupu při odmítání insolvenčního návrhu tak IZ nerozlišuje, zda je vadný návrh
na povolení oddlužení nebo vady vykazují jeho přílohy, v obou případech insolvenční
soud dlužníka nejprve vyzývá k odstranění vad a teprve, není-li přes tuto výzvu návrh
na povolení oddlužení 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, přistoupí
soud k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Maximální délka lhůty 7 dnů je poměrně krátká, což může činit dlužníku potíže
při doplňování příloh návrhu na povolení oddlužení. Zejména opatřování znaleckého
posudku v této lhůtě činilo v praxi potíže. Insolvenční soudy však v těchto případech
zpravidla ihned po uplynutí nepřistupovaly k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení.
Postupovaly buď tak, že stanovaly sice lhůtu 7 dnů, nicméně fakticky čekaly
na doplnění delší dobu, nebo v rozporu se zákonnou úpravou rovnou stanovovaly lhůtu
delší. Dlužník mohl rovněž požádat o prodloužení soudem stanovené lhůty. Důvodem
nepředložení všech příloh při podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem
na povolení oddlužení mohla být též záměrná snaha dlužníka o prodloužení fáze
insolvenčního řízení před rozhodnutím o úpadku ve snaze vytvořit si finanční rezervu
před schválením oddlužení. Dále se může dlužník podáním vadného návrhu na povolení
oddlužení snažit zmařit dražbu svého majetku v rámci exekuce, když dle § 109 odst. 1
písm. c) IZ brání insolvenční řízení provedení exekuce. Dlužník následně podá zpětvzetí
insolvenčního návrhu, popřípadě neuhradí zálohu na náklady insolvenčního řízení
a soud insolvenční řízení následně zastaví.
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Vady návrhu na povolení oddlužení a jeho příloh může dlužník odstranit
jen do okamžiku, než insolvenční soud rozhodne o odmítnutí návrhu na povolení
oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Nejvyšší soud poněkud
překvapivě označil za rozhodný okamžik nikoliv zveřejnění v insolvenčním rejstříku,
ale již okamžik vydání rozhodnutí.44

Dle § 390 odst. 3 IZ soud svým rozhodnutím odmítne rovněž návrh na povolení
oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn.

V případě dlužnického insolvenčního návrhu musí být insolvenční návrh a návrh
na povolení podány současně. Pokud se jedná o insolvenční návrh věřitelský 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 (§ 390 IZ).
Soud tak může rozhodnout o odmítnutí opožděného návrhu na povolení oddlužení
pouze tehdy, byl-li dlužník o možnosti podat tento návrh řádně poučen.
Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na oddlužení podat.45 Soud proto
rozhodnutím odmítne též návrh na povolení oddlužení podaný osobou odlišnou
od dlužníka.

2.4

Podmínky přípustnosti oddlužení

Před účinností revizní novely mohl dle § 389 odst. 1 IZ návrh na povolení
oddlužení podat toliko dlužník, který není podnikatelem. Toto omezení bylo
odůvodňováno tak, že v případě umožnění oddlužení podnikatelům by docházelo
k přenášení podnikatelského rizika na smluvní partnery a spotřebitele. Výklad tohoto

44

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. KSPL 29 INS 10493/2011, 29 NSČR 46/2012-B-37.
45
§ 389 IZ.
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ustanovení soudy se postupně měnil a projevovala se tendence připouštět oddlužení
i pro fyzické osoby – podnikatele.

IZ vlastní definici podnikání nenabízí. Dle § 2 obchodního zákoníku definoval
podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem byla podle
obchodního zákoníku: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká
na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného
než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) osoba, která provozuje
zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Definici podnikatele obsahuje zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) v ustanovení § 420 a násl. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet
a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem
se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem
k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 NOZ
se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání,
popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele
se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je
osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Zpočátku se prosazoval co do přípustnosti oddlužení pro podnikatele restriktivní
výklad. Tak z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3. 2008, sp. zn. KSPL 29
INS 252/2008, 1 VSPH 3/2008-A-11 vyplývá, že oddlužení je zapovězeno jak dlužníku,
na nějž se podle norem hmotného práva stále pohlíží jako na podnikatele
(§ 2 obchodního zákoníku), a to i kdyby v době podání návrhu na povolení oddlužení již
fakticky nepodnikal a ani neměl žádné dluhy z podnikání, tak je zapovězeno i dlužníku,
který již svou podnikatelskou činnost formálně ukončil, má však dluhy z podnikání.
Vrchní soud v Praze dále dovodil, že takovými dluhy je třeba rozumět i závazky
z podnikání, jež dlužník nenabyl vlastní podnikatelskou činností. Oddlužení by tak bylo
nepřípustné i v případě dlužníka, který podnikatelem není, ani jím nikdy nebyl, nicméně
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má dluhy z podnikání jiné osoby, jež nabyl na základě svého dispozitivního právního
úkonu (např. jím uzavřené smlouvy o prodeji podniku) či zajištěním podnikatelských
závazků jiného.46

Přístup,

který

dlužníka

diskvalifikoval

z řešení

úpadku

oddlužením,

se v konkrétních případech ukázal jako příliš tvrdý a insolvenční soudy při posuzování
přípustnosti oddlužení začali zkoumat zejména, zda výše závazků pocházejících
z podnikání není bagatelní v poměru k celkové výši závazků dlužníka.

Pojmem dlužník, „který není podnikatelem“, se zabýval rovněž Nejvyšší soud,
který tento pojem vyložil tak, že se jím rozumí „taková fyzická nebo právnická osoba,
která není zákonem považována za podnikatele a současně nemá závazky (dluhy) vzešlé
z jejího podnikání“. Dále Nejvyšší soud v odůvodnění uvedl, že insolvenční soud má
při posuzování, zda dluhy z podnikání brání řešení úpadku oddlužením, přihlédnout
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“.47

Opačný přístup, který by dlužníka diskvalifikoval z řešení úpadku oddlužením,
by vedl k tomu, že dlužník by tyto závazky uhrazoval přednostně na úkor závazků
spotřebitelských, čímž by docházelo k zvýhodňování těchto věřitelů. K této úhradě
by pak mohly sloužit i další spotřebitelské úvěry a dlužník by se tak dále zadlužoval.

Otázkou přípustnosti oddlužení u dlužníka, který má živnostenské oprávnění,
se zabýval Vrchní soud v Olomouci. Odvolací soud dospěl k závěru, že z pouhého
zápisu dlužníka v živnostenském rejstříku jako držitele živnostenského oprávnění nelze

46

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 12. 2008, sp. zn. KSUL 70 INS 3940/2008, 1 VSPH
273/2008-A-20.
47
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 29 NSČR 3/2009, uveřejněný pod č. 79/2009
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
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vyvozovat závěr, že dlužník je podnikatelem.48 Při posuzování otázky, zda je dlužník
podnikatelem, je třeba zároveň zkoumat, zda na základě živnostenského či jiného
oprávnění dlužník skutečně podniká, tedy vykonává soustavnou činnost prováděná
samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
(§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku). Přednost tak dostalo materiální pojetí podnikání
před pojetím formálně – statusovým. Tento přístup se nicméně neuplatní u podnikatelů,
kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku, kde je i nadále uplatňováno formální
kritérium.

V otázce přípustnosti oddlužení dlužníka dospěl dovolací soud k závěru, že není
na překážku, pokud dlužník svým majetkem pouze zajistil jako směnečný rukojmí dluh
jiné osoby z jejího podnikání. Z možnosti podat úspěšně návrh na povolení oddlužení je
diskvalifikován pouze dlužník, který svým jednáním projevuje vůli osobně se účastnit
na podnikání a nikoli dlužník, jenž svým úkonem toliko poskytl majetkovou záruku
za uspokojení pohledávek věřitele vůči jinému dlužníku - podnikateli.49 Problematické
na tomto výkladu je, že společník společnosti s ručením omezeným může využít
institutu ručení při žádosti o poskytnutí úvěru a následně tuto pohledávku podrobit
režimu oddlužení. Zatímco fyzická osoba – podnikatel tuto možnost nemá.

K posuzování subjektivní přípustnosti návrhu na povolení oddlužení podaného
dlužníkem prostřednictvím zkoumání podnikatelské povahy jeho závazků lze přistoupit
až poté, co dlužník předloží řádný seznamu závazků opatřený prohlášení ve smyslu
§ 104 odst. 4 IZ. Tvrzení dlužníka o jeho majetku v insolvenčním návrhu spojeném
s návrhem na povolení oddlužení seznam majetku ve smyslu § 104 odst. 1 písm. a) IZ
nemůže v tomto ohledu suplovat, i kdyby takový seznam majetku měl jen podobu
sdělení, že dlužník žádný majetek nemá.50

48

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. KSBR 37 INS 740/2009, 2 VSOL
117/2009-A-18.
49
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011, sp. zn. 29 NSČR 9/2009, uveřejněný pod č. 112/2011
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
50
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2011, sen. zn. 29 NSČR 13/2009, uveřejněný pod č. 111/2011
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
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Další oslabení pravidla, že oddlužení je přípustné toliko pro nepodnikatele došlo
v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 5. 2010 sp. zn. KSPH 39 INS 2561/2010,
1 VSPH 280/2010-A-12, kde odvolací soud judikoval, že „dlužníkovi, který není
v pracovním poměru, nelze odpírat oddlužení plněním splátkového kalendáře jen proto,
že za účelem zapravení svých dřívějších závazků, jež nepocházejí z podnikání, bude
vykonávat nebo vykonává jinou výdělečnou činnost“.

Tím, že IZ vylučoval z osobní působnosti oddlužení fyzické osoby - podnikatele,
upřednostňuje motivaci ke spotřebě před motivací k přijímání podnikatelského rizika.51
Zákon tedy preferoval „neuváženě nakupujícího“ dlužníka, který může využít dobrodiní
oddlužení (spočívající v osvobození od placení pohledávek po úspěšném splnění
podmínek oddlužení), zatímco „uváženě podnikající“ dlužník nikoli (a to i přesto,
že podnikání včas ukončil, aby podnikatelské závazky nehromadil).52 IZ zároveň
dlužníkům – podnikatelům nenabízel ani funkční alternativu oddlužení ve formě
zjednodušené reorganizace, když využití institutu reorganizace si lze za stávající právní
úpravy jen velmi obtížně představit.

Revizní novela umožnila oddlužení fyzické osobě – podnikateli, pokud nemá
dluhy z podnikání. Dlužníku je napříště rovněž umožněno plnit splátkový kalendář
za pomocí příjmů z podnikatelské činnosti. Nepřípustnost oddlužení pro fyzické osoby
s dluhy z podnikání je dále relativizována, neboť existence těchto dluhů není
na překážku, pokud 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) IZ, anebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.53

Souhlas věřitelů dle bodu a) může být udělen i mlčky tím, že včas neuplatní
námitky proti schválení oddlužení, čímž nastoupí fikce jejich souhlasu se schválením
51

RICHTER, T.: Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění. In Právní rozhledy
21/2006. [online]. Praha : C. H. Beck, 2006. [cit. 2013-08-07]. URL: < https://www.beckonline.cz/bo/search-results.seam?conversationId=377330>.
52
KAVAN, P.: Dlužník, který není podnikatelem – peripetie výkladu jednoho sousloví. In Právní
rozhledy 21/2012. [online]. Praha : C. H. Beck, 2012. [cit. 2013-08-07]. URL: < https://www.beckonline.cz/bo/search-results.seam?conversationId=376832>.
53
§ 389 IZ ve znění revizní novely.
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oddlužení. Novela tak má posílit aktivní účast věřitelů na insolvenčním řízení.54 Je tedy
otázkou k jaké fázi zkoumat, zda věřitelé s oddlužením dlužníka, který má dluhy
z podnikání, souhlasí. Tedy, zda udělení souhlasu s oddlužením je podmínkou povolení
oddlužení soudem. Dále není jisté, zda i nadále bude možné aplikovat stávající
judikaturu, která řeší způsob posuzování podnikatelských závazků55, neboť zákonodárce
nevyužil možnosti tato kritéria pojmout do IZ. Přístup „nulové tolerance“ by byl
v otázce přípustnosti oddlužení pro podnikatele krokem zpět, když i skutečně nepatrné
dluhy by mohly oddlužení znemožnit.

Písmeno b) má umožnit oddlužení podnikatelů, kteří prošli konkursem, v jehož
průběhu nebyly pohledávky věřitelů zcela uhrazeny. Tím, že došlo ke zpeněžení
majetku dlužníka v rámci konkursu (pokud bylo co zpeněžovat), má být podnikatelské
riziko vyčerpáno a poté lze již tyto pohledávky podrobit režimu oddlužení. Dlužník tak
musí po zrušení konkursu podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení a zahájit tak nové insolvenční řízení. Slovenská úprava naopak umožňuje
dlužníku podat návrh na oddlužení již v rámci řízení, ve kterém je úpadek řešen
konkursem, neboť slovenská úprava stojí na principu povinné konkursní fáze
insolvenčního řízení.56 De lege ferenda by bylo vhodné, umožnit oddlužení v rámci
jednoho řízení, podobně jako na Slovensku, čímž by odpadla nutnost znovu
přezkoumávat již jednou zjištěné pohledávky.

Na překážku nemá být ani pohledávka zajištěného věřitele, neboť se má
uspokojovat z výtěžku získaného zpeněžením zajištění. Nemožnost volby zajištěných
věřitelů, zda bude jejich pohledávka podrobena režimu oddlužení, je problematická
ve vztahu k pohledávkám, které jsou zajištěny v nedostatečné výši, neboť v těchto
případech se osvobození vztahuje i na neuhrazenou část těchto pohledávek.

54

Sněmovní tisk 929/0, část č. 1/13 Novela z. - insolvenční zákon. [online]. [cit. 2013-03-31]. URL:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0, § 403 odst. 2.
55
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 29 NSČR 3/2009, uveřejněný pod č. 79/2009
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
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Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu (§ 167 odst. 1 z. č. 7/2005 Z. z.,
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Úskalím oddlužení podnikatelů je oproti dlužníkům v pracovním poměru
omezená možnost kontroly, zda dlužník nezatajuje svůj příjem. Zatímco srážky ze mzdy
provádí zaměstnavatel dlužníka, v případě příjmů z podnikání odvádí příslušné částky
přímo dlužník. Dále je problematické určení výše čistého příjmu, když daňovou
povinnost je dlužník povinen splnit teprve následně po podání daňového přiznání.
Revizní novela nedává odpověď na otázku, jakým způsobem postupovat při výpočtu
zabavitelné částky z těchto příjmů. V úvahu připadá jednak postup dle § 279 odst. 1
o. s. ř., který se uplatní u mzdy a jiných příjmů ve smyslu ustanovení § 299 o. s. ř.,
a jednak postup dle § 318 o. s. ř., který se uplatní při exekuci přikázáním pohledávek
fyzických osob podnikatelů, vzniklých při jejich podnikatelské činnost.

Na druhou stranu tomu, příjmy z podnikání mohou dosahovat větší výše
než příjmy z pracovního poměru a může tak být dosaženo větší míry uspokojení
pohledávek věřitelů. Navíc příjem z podnikání může být pouze doplňkovým příjmem
vedle příjmu z pracovního poměru nebo jiného příjmu. V tomto případě by nutnost
ukončit podnikání před podáním návrhu na povolení oddlužení byla v rozporu s jednou
ze základních zásad insolvenčního řízení, konkrétně proti zásadě, že insolvenční řízení
musí být vedeno tak, aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení
věřitelů (§ 5 písm. a/ IZ). Slovenská úprava s oddlužením za pomocí příjmů z podnikání
výslovně počítá.57

Podmínkou přípustnosti oddlužení je též absence nepoctivého záměru dlužníka.
Ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) IZ, které tuto podmínku stanoví, patří k právním
normám s relativně neurčitou hypotézou, to jest k právním normám, jejichž hypotéza
není stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle
svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy
ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. 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 IZ, s nimiž je soud povinen
57

Dlžník je povinný počas skúšobného obdobia vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania ako
zdroja príjmu alebo začať podnikať s týmto cieľom a poskytovať správcovi všetky správcom požadované
informácie, najmä informácie o príjme a výdavkoch a o zmene bydliska, zamestnania alebo miesta
podnikania (§ 168 odst. 3 z. č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).
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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.58 Nepoctivý záměr byl před účinností revizní novely presumován u dlužníka,
u kterého v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící
úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo 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. Dlužník mohl domněnku nepoctivého záměru vyvrátit, lze-li
na základě dlužníkem prokázaných skutečností usuzovat na to, že se o nepoctivý záměr
nejedná. V případě oddlužení právnické osoby rozhodné skutečnosti pro posouzení
poctivosti záměru zkoumají u statutárního orgánu nebo členů kolektivního statutárního
orgánu.

Při posuzování, zde je na překážku povolení oddlužení předchozí insolvenční
řízení dlužníka, je rozhodné, jakým způsobem bylo předchozí řízení ukončeno.
Na závadu nejsou insolvenční řízení, která nebyla ukončena rozhodnutím ve věci
samé.59 Insolvenční řízení, která byla ukončena zrušením konkursu na majetek dlužníka,
dle mého názoru, nejsou důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.
Úmyslem zákonodárce zřejmě nebylo, aby dlužník s podáním insolvenčního návrhu
spojeného s návrhem na povolení oddlužení čekal dalších 5 let, když důvodem řešení
úpadku konkursem na majetek dlužníka mohly být třeba jen formální nedostatky. Navíc
pohledávky věřitelů v neuhrazené výši po ukončení konkursu nezanikají a věřitelé tak
nejsou zkráceni na svých právech. Na závadu jsou tak patrně pouze předchozí
insolvenční řízení, kde úpadek dlužníka byl řešen některou ze sanačních forem, zejména
pak právě oddlužením.
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Ze znění ustanovení § 395 odst. 3 písm. b) IZ Vrchní soud v Olomouci dovodil,
že pro závěr o existenci nepoctivého záměru dlužníka postačí zjištění, že v rozhodné
době došlo k pravomocnému odsouzení dlužníka pro trestný čin majetkové nebo
hospodářské povahy, aniž by soud musel zkoumat další okolnosti případu. Naproti tomu
v případě předpokládaném v ustanovení § 395 odst. 3 písm. a) IZ, lze na existenci
nepoctivého záměru dlužníka usuzovat pouze v závislosti na výsledku předchozího
insolvenčního řízení. Odvolací soud proto dovodil, že v případě odsouzení dlužníka
pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy nejsou rozhodné konkrétní
okolnosti případu, tedy právní kvalifikace, výše způsobené škody, druh a výše
uloženého trestu ani skutečnost, zda případné pohledávky poškozeného za dlužníkem
(vzniklé v důsledku trestného jednání dlužníka) mají být dotčeny oddlužením. Pro závěr
o nepoctivém záměru dlužníka postačí pouhé zjištění o dlužníkově pravomocném
odsouzení. Nicméně odvolací soud zároveň uvedl, že ani za situace, kdy byl dlužník
pravomocně odsouzen v rozhodné době před podáním návrhu na povolení oddlužení
pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy, není dlužník zcela zbaven
možnosti úspěšně se domáhat povolení oddlužení. K tomu, aby byl dlužník úspěšný,
musí ale tvrdit a prokazovat takové specifické okolnosti, které by byly způsobilé
vyvrátit domněnku nepoctivého záměru dlužníka. Demonstrativně pak odvolací soud
uvedl, že takové okolnosti by mohly spočívat např. v tom, že dlužník beze zbytku
uhradil škodu způsobenou trestným činem, zcela výjimečnými okolnostmi případu,
jež mohou vyplývat zejména z povahy trestného jednání dlužníka, míry jeho účasti
na spáchání činu, následku jeho jednání, výši a druhu uloženého trestu atd., či v chování
dlužníka po vynesení odsuzujícího rozsudku.60 Důraz je tak kladen na zkoumání,
zda dlužník svým jednáním po pravomocném odsouzení napravil následky jednání.
Z rozhodnutí vyplývá, že procesní aktivitu za účelem přesvědčení soudu musí vyvinout
dlužník. Soud tak nemá povinnost dlužníka v tomto směru poučovat.

Naproti

tomu

Vrchní

soud

v Praze

judikoval,

že

insolvenční

soud

má při zkoumání poctivosti záměru povinnost posoudit všechny významné okolností.
Domněnka stanovená ustanovením § 395 odst. 3 písm. b) IZ má úsudku soudu
o poctivosti záměru dlužníka jen napomáhat. Trestněprávní minulost dlužníka je pouze
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určitým vodítkem, z kterého lze na nepoctivý záměr usuzovat, nikoliv ho mít
za nezvratný. Rovněž osoba odsouzená za trestný čin majetkové povahy může
dosáhnout oddlužení, jestliže její trest byl např. zahlazen, jestliže svým dalším
chováním zřetelně projevuje poctivý záměr následky činem způsobené napravit, jestliže
veškerých svých schopností a možností využívá k úhradě závazků, a lze proto očekávat,
že i pro věřitele bude oddlužení výhodnějším uspořádáním majetkových vztahů
k dlužníku.61 Z této judikatury naopak vyplývá, že insolvenční soud musí postupovat
aktivně a nespokojit se pouze se skutečnostmi, které zjistí z výpisu z rejstříku trestů,
který je povinnou přílohou návrhu na povolení oddlužení dle § 24 písm. e) vyhlášky.
Soud je tak povinen dlužníka vyzvat k vyjádření k přepokládanému nepoctivému
záměru a případně k předložení předmětného rozsudku, z jehož odůvodnění může soud
zjistit konkrétní skutkové okolnosti daného případu.

Nepoctivost dlužníkova záměru při podání návrhu na povolení oddlužení
se jednáními popsanými v § 395 odst. 3 IZ nevyčerpává. Naopak ale zjištění, že je zde
některá ze skutečnosti uvedených v § 395 odst. 3 IZ, ještě samo o sobě nemusí vést
k závěru, že dlužník sleduje podáním návrhu na povolení oddlužení nepoctivý záměr.62
Rovněž Nejvyšší soud svým rozhodnutím potvrdil, že při posuzování, zda dlužník
návrhem na povolení oddlužení sleduje nepoctivý záměr, nelze postupovat mechanicky.
Dále též z odůvodnění rozhodnutí dovolacího soudu vyplynulo, že výčet jednání,
ze kterých lze na nepoctivost záměru dlužníka usuzovat není taxativní.

Na nepoctivý záměr dlužníka lze podle okolností daného konkrétního případu
usuzovat i při odsouzení za jiné trestné činy než majetkové či hospodářské. Například
přečin zanedbání povinné výživy není systematicky zařazen ani do jedné z výše
uvedených skupin trestných činů, a přesto lze u dlužníka, který se dlouhodobě bez
závažného důvodu vyhýbá plnění své vyživovací povinnosti, dovodit nepoctivý záměr
dlužníka. Nepoctivý záměr dlužníka však lze dovodit z jakéhokoliv úmyslného jednání
dlužníka, které je způsobilé zkrátit uspokojení dlužníkových věřitelů, zejména
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bezúplatné převody významné části dlužníkova majetku, prodej majetku za nižší
než obvyklou cenu zvláště pak blízkým osobám, nebo zvýhodňování některých věřitelů
při umořování pohledávek.

Zvláštní význam pro posouzení poctivosti záměru dlužníka má seznam majetku
dle § 104 odst. 1 písm. a) IZ. Za situace, kdy seznam majetku sestavený dlužníkem není
úplný, vytváří dlužník zkreslenou představu o svém majetku, což v konečném důsledku
může mít vliv na schválení a volbu způsobu provedení oddlužení. Úmyslné zatajení
majetku svědčí o nepoctivém záměru dlužníka. Pokud na uvedení majetku úmyslné lze
uzavřít, že předložení neúplného seznamu majetku dokládá lehkomyslný nebo nedbalý
přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení, což je rovněž důvodem
pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § 395 odst. 2 písm. b) IZ.

Pro vyhodnocení následků takového jednání dlužníka je však vždy třeba
zkoumat okolnosti konkrétního případu. Rozhodující může být též povaha opomenutého
majetku. Pokud dlužník neuvede v seznamu závazků svou nemovitost, ve které bydlí,
a navíc v seznamu prohlásí, že žádný nemovitý majetek nevlastní, lze jen stěží uvěřit, že
na tento majetek dlužník při pořizování seznamu zapomněl. Naproti tomu je případné
opomenutí uvěřitelnější za situace, kdy dlužník bydlí v družstevním bytě, a v seznamu
majetku neuvedl družstevní podíl. Často dlužníci neuvádí pohledávky, například částky
naspořené v rámci penzijního připojištění nebo deponované exekuční srážky z příjmu.
Názory na otázku, jaké důsledky má pro dlužníka předložení neúplných seznamu
za situace, kdy tento nesoulad vyjde až při schvalování oddlužení, byly různé. V případě
neuvedení majetku menší hodnoty, popřípadě neuvedení majetku, kde opomenutí
dlužníka je pochopitelné a více či méně omluvitelné, jako je tomu například
při neuvedení deponovaných srážek, insolvenční soudy většinou rovnou nezamítaly
návrh na povolení oddlužení. Další postup se však lišil, někteří insolvenční soudci tento
nedostatek vůbec nepřičítali k tíži dlužníka. Naproti tomu se však čím dál tím více
rozšiřovala praxe sankčního zpeněžení opomenutého majetku. Soud, tak z neúplnosti
seznamu majetku dovodil nepoctivý záměr dlužníka, který však dlužník mohl vyvrátit
tím, že opomenutý majetek dobrovolně zpeněžil a takto nabytý výtěžek použil jako
mimořádnou splátku.
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V revizní novele se prosadila právě myšlenka sankčního zpeněžení opomenutého
majetku. Majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl,
má dlužník vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek použít k mimořádným
splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Tato koncepce je však šitá na míru majetku,
který má, řekněme, statickou povahu. Poměrně komplikovaně se bude toto ustanovení
prosazovat ve vztahu k pohledávkám dlužníka, jejichž hodnota se může od podání
insolvenčního návrhu měnit. Například se může jednat o srážky ze mzdy deponované
soudním exekutorem za situace, kdy jsou srážky prováděny i po zahájení insolvenčního
řízení. Domnívám se, že změny nastalé po datu pořízení seznamu majetku dlužníkem
již zřejmě nemohou jít k jeho tíži a nemůže se tedy jednat o zatajený majetek, který
by byl sankčně zpeněžen.

Vrchní soud v Praze právě ve vztahu k deponovaným srážkám judikoval,
že finanční prostředky dlužníka, které (nuceně) opustily jeho dispoziční sféru z toho
důvodu, aby byly použity k uspokojení jednoho z věřitelů (oprávněného). Pokud
v rámci dané exekuce takto užity nebyly a pokud po zahájení insolvenčního řízení
dlužník jakékoli další individuální vymáhání pohledávek věřitelů z jeho majetku
již nebylo možné (viz § 109 IZ), protože muselo ustoupit insolvenčními řízení
sloužícímu k řešení úpadku dlužníka a k uspokojení všech jejích věřitelů (§ 1 IZ),
musejí být finanční prostředky deponované původně pro individuální uspokojení
jednoho z věřitelů, použity ke kolektivnímu uspokojení všech věřitelů dlužníka, tedy
nezajištěných věřitelů, jejichž pohledávky byly do splátkového kalendáře pojaty. Ani
při oddlužení není dlužník zbaven povinnosti usilovat o to, aby (v rámci jeho možností)
byli nezajištění věřitelé uspokojeni v co nejvyšší možné míře. Tomu odpovídají
i dlužníkovy povinnosti při splátkovém kalendáři upravené v § 412 IZ. Jedině
za předpokladu, že dlužník v rámci oddlužení splátkovým kalendářem (bez ohledu
na minimální požadavek stanovený v § 395 odst. 1 písm. b/ IZ) využije veškerých svých
schopností a možností k maximálnímu uspokojení nezajištěných věřitelů, lze považovat
jeho vypořádání s věřiteli touto formou za skutečně poctivé. Postih příjmů dlužníka
v rozsahu, v němž podléhají výkonu rozhodnutí nebo exekuci srážkami ze mzdy,
je újmou, kterou dlužník jako povinný musí strpět. Proto použití takových srážek
pro plnění splátkového kalendáře (pro který lze provádět maximální možné srážky, tedy
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srážky odpovídající výkonu rozhodnutí nebo exekuci vedené pro přednostní
pohledávky) je nutno pokládat bez dalšího za postih, který je v možnostech dlužníka.63
Dle tohoto rozhodnutí by tak exekučně vymožená část mzdy měla být vždy použita jako
mimořádná splátka při plnění splátkového kalendáře bez ohledu na to, zda skutečnost,
že jsou tyto finanční prostředky deponovány u zaměstnavatele, je v seznamu majetku
uvedena. Domnívám se, že tento postup nespravedlivě znevýhodňuje dlužníky, kteří
mají dluhy již v exekuční fázi. Dlužníci, vůči kterým exekuce vedena není, si mohou
svůj současný majetek (tedy i úspory) ponechat, zatímco postih exekučně obstaveného
plnění musí dlužníci strpět.

Při neuvedení nemovitého majetku insolvenční soudy povětšinou návrh
na povolení oddlužení rovnou zamítaly pro nepoctivý záměr a na majetek dlužníka
prohlašovaly konkurs. Z odůvodnění rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. KSUL 81
INS 27345/2012, 3 VSPH 433/2013-B-13 ze dne 14. 5. 2013 naopak vyplynulo,
že pochybení dlužníka, který neuvede nemovitý majetek v seznamu majetku, není
natolik závažné, že je lze hodnotit jako nedbalý přístup k plnění jeho povinností
v insolvenčním řízení, který ve smyslu § 395 odst. 2 písm. b) IZ schválení oddlužení
brání. Takový závěr bude v dané fázi řízení možný v případě, že dlužník nezjedná
obratem nápravu tohoto pochybení, tedy že ani přes dodatečnou výzvu soudu – v jím
stanovené přiměřené lhůtě – nedoplní seznam svého majetku o zjištěný nemovitý
majetek s aktuálním znaleckým odhadem jeho obvyklé ceny. Na rozhodnutí odvolacího
soudu mohlo mít vliv, že v daném případě měl dlužník v průběhu oddlužení plněním
splátkového kalendáře zcela uhradit všechny přihlášené pohledávky, zatímco
při zpeněžení majetkové podstaty by byl dosažený výtěžek výrazně nižší. Neuvedení
nemovitosti v majetku dlužníka by tak zřejmě, pokud by nevyšlo najevo, nemělo vliv
na volbu způsobu oddlužení. V případě konkursu by rovněž věřitelé dosáhly nižší míry
uspokojení než při oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře.

Klíčovým rozhodnutím zabývajícím se otázkou posuzování nepoctivého záměru
dlužníka je usnesení Nejvyššího soudu č. j. KSOS 31 INS 12026/2010, 29 NSČR
32/2011-B-37 ze dne 28. 3. 2012. V daném případě dlužník daroval jeden měsíc
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před podáním návrhu na povolení oddlužení svou nemovitost své dceři. Oddlužení bylo
soudem povoleno, neboť soud v tomto rozhodnutí vychází jen z údajů poskytnutých
dlužníkem. Následně před konáním schůze věřitelů však vyšly okolnosti převodu najevo
a soud prvého stupně oddlužení neschválil. Insolvenční soud uzavřel, že daným
převodem svého majetku dlužník sledoval nepoctivý záměr. Po vydání tohoto
rozhodnutí dcera dlužníka darovala předmětnou nemovitost zpět dlužníku. Odvolací
soud neschválení oddlužení potvrdil, Nejvyšší soud však toto rozhodnutí k dovolání
dlužníka zrušil.

V odůvodnění dovolací soud uvedl, že „posouzení, zda dlužník (ne)sleduje
podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr [§ 395 odst. 1 písm. a) IZ] je logicky
navázáno na hodnocení skutečností, které se udály v určitém časovém rámci, zpravidla
před zahájením insolvenčního řízení. Přitom je ovšem třeba mít na paměti, že o způsob
řešení svého úpadku oddlužením typově žádají i osoby, které si úpadkovou situaci (nebo
hrozící úpadek) přivodily do jisté míry lehkomyslným, marnotratným nebo obecně málo
zodpovědným přístupem ke svým majetkovým záležitostem (počínaje tzv. řetězením
úvěrů a půjček a konče třeba i utrácením peněz v hracích automatech), ale v určité fázi
života (zpravidla časově úzce propojené dobou zahájení insolvenčního řízení)
se rozhodly tento přístup změnit a své ekonomické potíže řešit smysluplnou cestou
v insolvenčním řízení. Je-li taková proměna opravdová [o čemž by se měl insolvenční
soud přesvědčit v insolvenčním řízení ve vazbě na vše, co v něm vyšlo najevo ve fázích
rozhodování o návrhu na povolení oddlužení a o schválení oddlužení, a k čemuž v době
po povolení oddlužení slouží schůze věřitelů dle § 399 odst. 1 IZ se zdůrazněnou
povinností (v § 399 odst. 2 IZ) dlužníkovy účasti a odpovědí na dotazy přítomných
věřitelů (i insolvenčního soudu)], není důvod vylučovat dlužníka a priori z režimu
oddlužení. Nalézt hranici, po jejímž překročení lze z událostí předcházejících zahájení
insolvenčního řízení dovodit, že dlužník sleduje podáním návrhu na oddlužení
nepoctivý záměr, může být v některých situacích obtížné, podstatné však je,
zda nejpozději v době rozhodování insolvenčního soudu o schválení oddlužení je důvod
usuzovat, že dlužník se poctivě snaží vypořádat s věřiteli a napravit stav vyvolaný
předchozí nehospodárnou (jelikož k úpadku vedoucí) správou svého majetku. Přitom
není vyloučeno ani to, aby jako dlužníkovy kroky směřující k poctivému vypořádání
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se s věřiteli zohlednil odvolací soud i jednání dlužníka, které může být (až v odvolacím
řízení) i reakcí na důvody usnesení, jímž soud prvního stupně neschválil oddlužení.“

Insolvenční soudy řešily rovněž otázku poctivosti záměru dlužníka ve vztahu
k plnění oddlužení za finanční pomoci třetích osob. Tato otázka vyvstala zejména
za situace, kdy dlužník se na plnění oddlužení vlastními příjmy vůbec nepodílel, nebo
se podílel ve výrazně nižší míře než dárce. Dalším případem, kdy praxe pochybovala
o nepoctivosti záměru dlužníka, byla situace, kdy dlužník navýšil svůj příjem pouze
natolik, aby byl schopen splnit minimální zákonnou hranici 30 % uspokojení
pohledávek. Někdy dokonce dlužník finanční plnění na základě darovací smlouvy nebo
smlouvy o důchodu tímto způsobem upravoval až po přezkumu pohledávek.

Vrchní soud v Olomouci judikoval, že sice IZ umožňuje, aby se na plnění
oddlužení podílely i osoby odlišné od dlužníka, nicméně podstatnou část oddlužení
by však dle odvolacího soudu měl dlužník plnit ze svých příjmů. Povinností dlužníka
je po dobu schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře zejména vykonávat
přiměřenou výdělečnou činnost, případně o získání příjmu usilovat (§ 412 odst. 1, písm.
a/ IZ). Institut oddlužení představuje pro dlužníka dobrodiní, kdy za splnění určitých
podmínek mu bude prominuta část jeho závazků (§ 414 IZ). Lze proto od dlužníka
vyžadovat, aby vyvinul maximální možné úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů
a dosáhl jej zejména vlastní aktivitou. Jiný přístup by byl v rozporu s jednou
ze základních zásad insolvenčního řízení, že žádný z účastníků nesmí být nespravedlivě
poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn (§ 5 písm. a/ IZ). Není smyslem oddlužení, aby
celé břemeno splátek nesly třetí osoby. Takové oddlužení by bylo v rozporu
se zásadami, na kterých je tento institut postaven.64

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu naopak vyplynulo, že dlužník se nemusí svým
příjmem podílet na plnění splátek v rozhodující míře, a že ani ze samotné skutečnosti,
že dlužník plní po navýšení svých příjmů právě na 30 %, nelze dovodit nepoctivý záměr
dlužníka.65 Pokud se dlužník nepodílí na plnění oddlužení vlastním příjmem vůbec
64
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z důvodu, že je nezaměstnaný a o získání zaměstnání aktivně neusiluje, lze již
podle mého názoru, nepoctivý záměr dlužníka dovodit. V případě, že dojde ke snížení
plnění po schválení oddlužení ze strany dárce, nepoctivý záměr dlužník spíše dovodit
nelze. Dlužník sice nemůže platně uzavřít změnu smlouvy o plnění spočívající
ve snížení poskytovaného plnění analogicky dle ustanovení § 412 odst. 3 IZ. Nicméně
za situace, kdy dárce přestane plnění ze smlouvy poskytovat, nemá insolvenční soud ani
insolvenční správce nástroje k vynucení této smlouvy vůči dárci. Insolvenční správce
nemůže plnění vymáhat, neboť dispoziční oprávnění od povolení oddlužení náleží
dle ustanovení § 407 odst. 2 IZ dlužníku. Je otázkou, zda lze na dlužníku spravedlivě
požadovat, aby toto plnění vymáhal soudní cestou, když dárci z těchto smluv jsou
zpravidla nejbližší příbuzní dlužníka. Insolvenční soudy k rušení schváleného oddlužení
dle ustanovení § 418 IZ za této situace nepřistupují.

Aplikace ustanovení o nepoctivém záměru jakožto důvodu vylučující schválení
oddlužení tak zřejmě vzhledem k vývoji judikatury bude méně častá než dosud.
Jak judikatura, tak zákonná úprava de lege ferenda směřuje spíše k většímu rozšiřování
okruhu subjektů, pro které bude přípustné řešení úpadku ve formě oddlužení. Revizní
novela odstranila z IZ rovněž demonstrativní příklady skutečností, ze kterých lze
na nepoctivý záměr dlužníka usuzovat. Vyložení pojmu nepoctivého záměru bude tak
zcela na judikatuře. Je otázkou, jaký vliv bude mít tato změna na četnost využívání
tohoto institutu. Domnívám se, že východiskem bude i nadále předchozí zákonná
úprava.

Pozitivní podmínkou přípustnosti oddlužení je dostatečná ekonomická nabídka
dlužníka. Dlužník v průběhu oddlužení musí uhradit minimálně 30 % pohledávek
nezajištěných věřitelů, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.66 Jestliže z tvrzení
dlužníka uvedených v návrhu na povolení oddlužení a v povinných přílohách návrhu
na povolení oddlužení vyplývá, že dlužník nabízí svým nezajištěným věřitelům (kteří
nesouhlasili s nižším plněním) méně než 30 % jejich pohledávek, pak je to ve smyslu
§ 395 odst. 1 písm. b/ IZ důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Není-li
dlužník schopen ani tvrdit skutečnosti, z nichž by bylo možné usuzovat, že nezajištěné
66
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věřitele, kteří nesouhlasili s nižším plněním, uspokojí alespoň v rozsahu 30 % jejich
pohledávek, je důvod návrh na povolení oddlužení zamítnout. Neodůvodňuje-li stav
insolvenčního řízení v době, kdy insolvenční soud rozhoduje o schválení oddlužení,
závěr, že nezajištění věřitelé, kteří nesouhlasili s nižším plněním, obdrží na úhradu
svých pohledávek v oddlužení alespoň plnění v rozsahu 30 %, insolvenční soud
oddlužení neschválí. Rozhodující je pak stav ke dni rozhodování soudu o návrhu
na povolení oddlužení. Obecný úsudek typu, že mzdy porostou nebo že důchody
se budou zvyšovat, není podkladem pro závěr, že dlužník zákonné kriterium splní.
IZ zásadně nevylučuje, aby insolvenční soud rozhodl o tom, zda schvaluje oddlužení,
před zjištěním přihlášených pohledávek. U přihlášených pohledávek, jež v době, kdy
soud rozhoduje o schválení oddlužení, ještě nejsou přezkoumány (například proto,
že se u nich odstraňují vady přihlášek), je základním východiskem pro závěr, zda k nim
v dané fázi řízení má být přihlédnuto a zda předpoklady pro schválení oddlužení mají
být v dotčeném ohledu dále šetřeny, postoj, který dlužník k těmto pohledávkám zaujal
v seznamu svých závazků.67

Insolvenční soud by měl dlužníka o možných důsledcích nedoložení splnitelnosti
oddlužení poučit a vysvětlit mu, za jakých podmínek by mohl naplnit předpoklady
stanovené v § 395 odst. 1 písm. b) IZ i za pomoci třetí osoby. Pokud dlužník nebyl
v tomto směru poučen, může být rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
a prohlášení konkursu pro něj překvapivé. Závěr o nesplnění podmínek pro oddlužení
může insolvenční soud učinit teprve poté, co je dlužník poučen o skutečnosti,
že nesplňuje podmínky oddlužení s tím, že a je mu dána možnost doložením dalších
zdrojů příjmů zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a prohlášením konkursu
zabránit.68

Otázkou však zůstává jak konkrétní má poučení o nutnosti navýšení příjmů
dlužníka být. Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech
a povinnostech.69 Soud tak nemá povinnost dlužníka poučovat o hmotném právu.
67
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Naopak by toto poučení zřejmě nebylo v souladu se zásadou rovnosti stran.70 Soud
by tak, dle mého názoru, neměl například poučovat dlužníka, o jakou částku má dlužník
navýšit svůj příjem, aby splňoval zákonný požadavek 30 % uspokojení pohledávek
nezajištěných věřitelů, ale pouze dlužníka poučit o skutečnosti, že k tomuto navýšení
lze využít i třetích osob prostřednictvím darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu.
Účelem oddlužení nemá být uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů pouze
v minimálním zákonném rozsahu, ale v co největší výší.

V případě společného návrhu na povolení oddlužení jsou podmínky přípustnosti
oddlužení zkoumány u každého z obou manželů. Podmínka minimálního uspokojení
pohledávek věřitelů dle ustanovení v § 395 odst. 1 písm. b) IZ je v případě oddlužení
společných závazků manželů projednávaném ve společném řízení splněna, pokud
hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, nebude nižší než 30 %
jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.71 Skutečnost, že
v případě společného oddlužení manželů lze splnit zákonnou kvótu 30 % společnými
příjmy a splnění této podmínky není zkoumáno u každého z manželů zvlášť,
představuje spolu s úsporou na odměně insolvenčního správce z důvodu, že nejsou
vedena dvě separátní řízení, zásadní výhody společného oddlužení manželů. Díky
tomuto rozhodnutí je oddlužení přípustné například i za situace, kdy jeden z manželů
nemá dostatečné nebo vůbec žádné příjmy.

Sporná byla otázka, jak postupovat za situace, kdy jeden z manželů nesplňuje
negativní podmínky přípustnosti oddlužení, tedy jeden z manželů nesplňoval
subjektivní podmínky přípustnosti oddlužení (podnikal) nebo bylo možno z jeho jednání
dovodit nepoctivý záměr. Problematikou souběhu řízení, kde úpadek jednoho z manželů
je řešen ve formě oddlužení a druhého ve formě konkursu se zabýval Vrchní soud
v Praze v usnesení č. j. KSHK 42 INS 2414/2010, 2 VSPH 714/2010-B-19 ze dne 27.
10. 2010. Odvolací soud došel k závěru, že prohlášení konkursu na majetek jednoho
z manželů v důsledku účinků prohlášení konkursu na společné jmění manželů
(viz ust. § 268 a násl. IZ) znemožní oddlužení i druhého manžela. Shodně postupoval
70
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Krajský soud v Ústí nad Labem ve věci vedené pod sp. zn. KSUL 81 INS 17557/2012.72
V tomto případě však bylo dosaženo plného uspokojení pohledávek věřitelů.
Z výše uvedeného rozhodnutí odvolacího soudu73 vyplývá, že v případě
konkursu na majetek jednoho z manželů nelze uvažovat o řešení úpadku druhého
manžela oddlužení lhostejno, zda ve formě plnění splátkového kalendáře nebo ve formě
zpeněžení majetkové podstaty. Domnívám se, že minimálně oddlužení ve formě plnění
splátkového kalendáře nelze u druhého manžela vyloučit, neboť prohlášením konkursu
dojde k zániku společného jmění manželů. Příjmy manžela, na jehož majetek nebyl
prohlášen konkurs, tak mohou být použity pro oddlužení, protože v důsledku zániku
společného jmění manželů nemůže docházet ke konfliktu majetkových podstat obou
separátních řízení.

Revizní novela upravuje postavení manželů, kteří podali společný návrh
na povolení oddlužení, tak, že mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu
a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují
se za jednoho dlužníka. Fikce jednoho dlužníka znamená, že nepřípustnost oddlužení
u jednoho z manželů jde k tíži i manžela druhého. Situace, kdy u jednoho z manželů je
úpadek řešen oddlužením a u druhého konkursem tak při podání společného návrhu
na povolení oddlužení nemůže nastat. Naopak v případě návrhů na povolení oddlužení
podaných oběma dlužníky samostatně k souběhu likvidačního způsobu řešení úpadku
u jednoho manžela a sanačního u manžela druhého zřejmě nadále dojít může, neboť
v těchto případech se fikce jednoho dlužníka neuplatní.

72

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 81 INS 17557/2012-B-5, ze dne 18. 10. 2012.
Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSHK 42 INS 2414/2010, 2 VSPH 714/2010-B-19 ze dne
27. 10. 2010.
73

58

3. ROZHODNUTÍ O ÚPADKU A POVOLENÍ ODDLUŽENÍ
Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo
dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí (§ 136 odst. 1
IZ). U insolvenčního návrhu dlužníka postačí, jsou-li rozhodné skutečnosti osvědčeny
údaji insolvenčního návrhu a jeho přílohami (§ 132 odst. 1 IZ). Pojem osvědčeny značí
slabší formu zjištění, resp. „prokazování“ skutkového stavu. Tam, kde je třeba mít
určité skutečnosti či tvrzení pouze osvědčeny, není zpravidla nezbytné provádět
dokazování v plném rozsahu a zákonem předepsaným způsobem, i když ani provedení
některých důkazních prostředků nelze vyloučit, zejména je-li to vhodné a účelné. Pojem
osvědčit tedy neznamená prokázat pravdivost skutkových tvrzení, ale jen jejich
pravděpodobnost, resp. hodnověrnost. Tento způsob zjišťování skutkového stavu je
v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení (§ 5 IZ).74 Jestliže dlužník
společně s insolvenčním návrhem podá návrh na povolení oddlužení, spojí insolvenční
soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (§ 148 odst. 3 IZ).

O věřitelském insolvenčním návrhu lze dle § 133 IZ rozhodnout bez jednání jen
tehdy, jestliže

a) insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval, nebo

b) o něm lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů
a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci
bez nařízení jednání souhlasí.

Insolvenční soud má povinnost nařídit jednání o věřitelském insolvenčním
návrhu, pokud rozhodnutí závisí na zjištění sporných skutečností o tom, zda dlužník
je v úpadku. Provádí-li dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího
úpadku nad rámec důkazních návrhů účastníků, nařídí jednání i v případě insolvenčního
návrhu dlužníka. V souladu se zásadou budiž slyšena i druhá strana75, musí být dlužníku
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vždy dána možnost, aby se k insolvenčnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku
vyjádřil.

Pokud se dlužník vyjádří předtím, než soud takto bez jednání o insolvenčním
návrhu rozhodne, a z vyjádření je patrno, že s návrhem nesouhlasí, nelze již o návrhu
rozhodnout bez jednání. Z ustanovení § 133 odst. 1 IZ vyplývá, že soud má možnost
(nikoliv povinnost) rozhodnout o návrhu bez nařízení ústního jednání. Záleží na jeho
úvaze, jak bude v tomto směru postupovat. Rozhodne-li se nařídit jednání i tehdy,
pokud by mohl vydat rozhodnutí o návrhu bez jednání, nelze tento postup považovat
za procesní pochybení.76 Toto rozhodnutí zcela správně vychází z premisy, že nařízení
jednání o návrhu poskytuje účastníkům větší prostor pro uplatnění svých procesních
práv, než pokud soud rozhoduje bez jednání. Pakliže soud „nadbytečně“ nařídí jednání,
nejsou tím účastníci na svých právech nikterak zkráceni.

O věřitelském insolvenčním návrhu lze rozhodnout bez jednání buď
za předpokladu, že dlužník se v procesním úkonu adresovaném soudu jednoznačně vzdá
práva na projednání věci, popřípadě udělí výslovný souhlas, obojí za předpokladu,
že lze rozhodnout jen na základě listinných důkazů, anebo za předpokladu, že lze plně
vyhovět insolvenčnímu návrhu, kterému nikdo neodporoval. Závěr o stanovisku
dlužníka musí být v obou případech založen na stejné kvalitě; buď na jeho zřetelně
projevené vůli, anebo na jistotě, že vůle neprojevená je důsledkem dlužníkovy rezignace
na obranu proti skutečnostem, které vyplývají z insolvenčního návrhu a které osvědčují
dlužníkův úpadek a proti nimž nemá co postavit. Aby mohl soud uzavřít, že dlužník,
který svou vůli nevyjádřil výslovně, návrhu neodporoval, musí být insolvenční návrh
s výzvou k vyjádření k němu doručen zvlášť a doklad o doručení musí prokazovat,
že dlužníku se návrh dostal, je mu znám jeho obsah a na své stanovisko k němu právě
proto rezignoval.77 Vzhledem k následkům, které má prohlášení o úpadku do majetkové
sféry dlužníka, jak vyplývá z rozhodnutí odvolacího soudu, tak v případě pochybností,
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zda se dlužník se stejnopisem insolvenčního návrhu a výzvou k vyjádření skutečně
seznámil (například v případě doručení fikcí), nezbude soudu než nařídit jednání.

Rozhodnutí o úpadku musí dle § 136 IZ obsahovat

a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící 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 věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva
uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových
hodnotách, s poučením, že jinak mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou
tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění
nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací
práva zřejmá z veřejného seznamu,

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

g) výrok, jímž 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,

Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku činí 2 měsíce.
Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta
k přihlášení pohledávek pouze 30 dnů.
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V rozhodnutí o úpadku rozhodne insolvenční soud také o žádosti dlužníka
o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu (§ 316 odst. 5 a 6).
V rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží
insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje
insolvenčního správce. Povinnost platit zálohy zavedená revizní novelou nahradila
zálohy na náklady insolvenčního řízení ve vztahu k dlužníku, jehož úpadek bude řešen
oddlužením. Insolvenční soud tak již nemá možnost svým rozhodnutím rozhodnout
o výši těchto záloh, které jsou stanoveny paušální částkou. Tato změna je problematická
hlavně v případě, že dojde ke schválení oddlužení ve formě zpeněžení majetkové
podstaty, neboť tyto zálohy pravděpodobně nebudou postačovat ani na pokrytí
počátečních nákladů zpeněžení.

Předepsané (povinné) náležitosti výrokové části rozhodnutí o úpadku mají
rozdílnou povahu, což se projevuje i jejich pojmenováním ve struktuře § 136 odst. 2 IZ.
Jsou tam označeny jako výroky (§ 136 odst. 2 písm. a/, b/, f/ a g/ IZ), jako výzvy (§ 136
odst. 2 písm. d/ a e/ IZ) a jako údaj (§ 136 odst. 2 písm. c/ IZ). O výrocích hovoří IZ
v § 136 odst. 2 především v souvislosti s rozhodnutím o věci samé, jež je důsledkem
zjištění, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Takové rozhodnutí vede
ke změně právního postavení dlužníka (jde v tomto smyslu o statusové rozhodnutí).
Dále je takto pojmenováno rozhodnutí, jímž se určitému subjektu (insolvenčnímu
správci) zakládají práva a povinnosti (§ 136 odst. 2 písm. b/ IZ) a patří mezi ně
i rozhodnutí, jímž se určuje (nařizuje) termín konání schůze věřitelů a přezkumného
jednání (§ 136 odst. 2 písm. f/ IZ) a jímž se dlužníku ukládá splnit povinnost, které
nedostál (třeba i proto, že mu nebyla uložena) v dřívější fázi insolvenčního řízení (§ 136
odst. 2 písm. g/ IZ). Všechna tato rozhodnutí mají společné, že jsou jimi zakládány
účinky nebo vydávány pokyny, jejichž bezprostřední nedodržení může způsobit
procesním subjektům, jimž jsou adresovány, nepříznivé následky. Současně jde
o rozhodnutí, jejichž vydání IZ předjímá jen za určité situace (v případech uvedených
v § 136 odst. 2 písm. a/ a b/ IZ jen tehdy, pokud je zjištěn dlužníkův úpadek nebo
hrozící úpadek a v případě uvedeném v § 136 odst. 2 písm. g/ IZ jen tehdy, pokud
nebyly příslušné seznamy předloženy dříve) nebo v podobě, která se pro každé
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jednotlivé insolvenční řízení liší (při určení termínu konání schůze věřitelů
a přezkumného jednání ve smyslu § 136 odst. 2 písm. f/ IZ).78

Skupina výzev představuje ve struktuře § 136 odst. 2 IZ ta rozhodnutí nebo
pokyny, jejichž prostřednictvím jsou jejich adresáti informováni o tom, jak by se měly
podle IZ chovat, aby neutrpěly újmu na svých právech. Jinak řečeno, jde o splnění
poučovací povinnosti soudu ohledně jednání, k němuž nemohou být poučované osoby
nuceny proti své vůli, jež však může předejít pro ně nepříznivým důsledkům.
Nerespektování výzvy (poučení) insolvenčního soudu, aby věřitelé, kteří dosud
nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě (jejíž délka se odvíjí
od úpravy obsažené v § 136 odst. 3 a 4 IZ), způsobuje (v souladu s poučením, jež má
být současně poskytnuto dle § 136 odst. 2 písm. d/ IZ), že k přihlášce podané později
insolvenční soud nepřihlíží a pozdě uplatněná pohledávka se v insolvenčním řízení
neuspokojuje (§ 173 odst. 1 IZ). Nerespektování výzvy (poučení), aby věřitelé
insolvenčnímu

správci

neprodleně

sdělili,

jaká

zajišťovací

práva

uplatní

na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách,
má za následek (v souladu s poučením, jež má být současně poskytnuto dle § 136 odst.
2 písm. f/ IZ) možnou odpovědnost za škodu vzniklou tím, že do majetkové podstaty
nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění nebo tím, že nebudou včas
zjištěna zajišťovací práva na takovém majetku váznoucí. Údaj o tom, kdy nastávají
účinky rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 2 písm. c/ IZ), má pouze doprovodný
informační charakter, když vychází z dikce § 89 odst. 1 IZ, určujícího, že není-li dále
stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou
účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.79

Výzva, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění
neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci byla revizní novelou vypuštěna, neboť
byla za situace, kdy je rozhodnutí a úpadku spojeno s rozhodnutím o povolení

oddlužení, zavádějící. V tomto případě totiž náleží dispoziční oprávnění dlužníku (§ 229

78

Usnesení Nejvyššího soudu č. j. MSPH 94 INS 7143/2009, 29 NSČR 21/2011-P72-14, ze dne 27. 10.
2011.
79
Usnesení Nejvyššího soudu č. j. MSPH 94 INS 7143/2009, 29 NSČR 21/2011-P72-14, ze dne 27. 10.
2011.
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odst. 3 písm. d/ IZ). Insolvenční správce se z tohoto důvodu nestává ani platebním
místem a pohledávka plnění k jeho rukám tak pohledávka nezaniká. K zániku
pohledávky splněním tak dochází až v případě, že insolvenční správce toto plnění
poukáže samotnému věřiteli.

Usnesení, kterým je rozhodnuto o úpadku, musí dále obsahovat odůvodnění
a poučení o opravném prostředku. Při zjištění úpadku na základě insolvenčního návrhu
dlužníka zpravidla není potřeba rozhodnutí odůvodňovat, neboť se jedná o rozhodnutí
o návrhu, kterému nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.). Přípustnost odvolání se liší
podle toho, zda insolvenční návrh podal dlužník nebo věřitel (§ 141 IZ). Je-li
rozhodováno o dlužnickém návrhu, není proti rozhodnutí o úpadku odvolání přípustné,
neboť je rozhodnuto v souladu s návrhem. Rozhodne-li insolvenční soud o úpadku
na návrh věřitele, má proti usnesení o úpadku opravný prostředek dlužník, který může
podat odvolání, a to do patnácti dnů od doručení rozhodnutím zvláštním způsobem
(§ 74 odst. 2 IZ a § 204 o. s. ř.). Rozhodnutí o úpadku doručí insolvenční soud zvlášť
dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli
a osobám, které přistoupily k řízení; dlužníku a insolvenčnímu správci se toto
rozhodnutí doručuje do vlastních rukou.

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 IZ. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního
stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Je-li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem
k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku, skutečnost, že
insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani
skutečnost, že insolvenční navrhovatel v průběhu odvolacího řízení ztratil způsobilost
být účastníkem řízení (§ 141 IZ).

Pokud má soud k dispozici kromě projednatelného insolvenčního návrhu také
bezvadný návrh na povolení oddlužení a nevzal-li dlužník svým dispozičním úkonem
návrh na povolení oddlužení zpět, přistoupí soud k věcnému posouzení návrhu
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na povolení oddlužení. Rozhodnutí o povolení oddlužení spojí insolvenční soud
s rozhodnutím o úpadku (§ 148 odst. 3 IZ).

Při rozhodování o návrhu na povolení oddlužení IZ zdůrazňuje roli soudu
jakožto strážce společného zájmu věřitelů. Jestliže dlužník splňuje podmínky
subjektivní přípustnosti oddlužení, poskytne věřitelům ekonomicky dostatečnou
nabídku uspokojení jejich pohledávek a nelze-li dovodit nepoctivý záměr dlužníka, pak
soud za podmínek stanovených v § 395 až 397 IZ oddlužení povolí. Rozhodnutí soudu
přitom není závislé na stanovisku věřitelů. V podstatě tedy může být oddlužení
věřitelům vnuceno i proti jejich vůli. Soud proto nesmí připustit, aby oddlužení bylo
povoleno či schváleno v důsledku nepoctivého jednání dlužníka. Soud je tím, kdo
věřitelům garantuje, že jim nebude vnuceno oddlužení dlužníka, který sleduje nepoctivý
záměr. Tato podmínka se prolíná zákonnou úpravou oddlužení, nejen ve stadiu
povolování a schvalování oddlužení, ale též v průběhu plnění splátkového kalendáře
a i na samotném konci procesu oddlužení, resp. až po osvobození od placení
pohledávek.80

V případě, že dlužník splňuje jak pozitivní (dostatečná ekonomická nabídka), tak
negativní podmínky přípustnosti oddlužení (absence nepoctivého záměru dlužníka)
insolvenční soud oddlužení povolí. V opačném případě soud návrh na povolení
oddlužení zamítne a prohlásí na majetek dlužníka konkurs (§ 396 odst. 1 IZ).
Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci
a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné.

Revizní novela upravuje postavení manželů, kteří podali společný návrh
na povolení oddlužení, tak, že mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu
a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují
se za jednoho dlužníka. Fikce jednoho dlužníka znamená, že nepřípustnost oddlužení
u jednoho z manželů jde k tíži i manžela druhého. Situace, kdy u jednoho z manželů
je úpadek řešen oddlužením a u druhého konkursem tak při podání společného návrhu
na povolení oddlužení nemůže nastat. Naopak v případě návrhů na povolení oddlužení
80

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. MSPH 93 INS 1923/2008, 3 VSPH 463/2010-B-113, ze dne
5. 8. 2010.

65

podaných oběma dlužníky samostatně k souběhu likvidačního způsobu řešení úpadku
u jednoho manžela a sanačního u manžela druhého zřejmě nadále dojít může, neboť
v těchto případech se fikce jednoho dlužníka neuplatní.

3.1

Účinky rozhodnutí o úpadku
S rozhodnutím o úpadku jsou spojeny účinky podle § 140 IZ, které nastávají

okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku (§ 89 IZ).
I po vydání rozhodnutí o úpadku zůstávají zachovány účinky spojené s předběžným
opatřením, které bylo nařízeno insolvenčním soudem; insolvenční soud však může
i bez návrhu své rozhodnutí o předběžném opatření změnit. V rozsahu, ve kterém není
dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo rozhodnutím
o úpadku na insolvenčního správce.

Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku
přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím
o způsobu řešení úpadku. Insolvenční zákon v § 140 odst. 2 IZ však možnost započtení
pohledávek vylučuje v případech, kdy se dlužníkův věřitel nestal ohledně
své započitatelné pohledávky přihlášeným věřitelem, nebo získal započitatelnou
pohledávku neúčinným právním úkonem, nebo v době nabytí započitatelné pohledávky
věděl o dlužníkově úpadku, anebo dosud neuhradil splatnou pohledávku dlužníka
v rozsahu, v němž převyšuje započitatelnou pohledávku tohoto věřitele.

Pojem započtení dle § 140 odst. 2 a 3 IZ je třeba vykládat jako kompenzační
úkon a pojem zákonné podmínky tohoto započtení jako ostatní podmínky zániku
závazku započtením podle § 580 občanského zákoníku, § 358 ObchZ (respektive nově
dle § 1982 NOZ).81

81

srovnej usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. KSOS 36 INS 1078/2009, 2 VSOL 106/2009-B-26,
ze dne 28. 4. 2009.
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Dle ustanovení § 140 odst. 2, 3 a 4 IZ a contrario nic nebrání provést započtení
po zahájení insolvenčního řízení, ale před rozhodnutím o úpadku. V případě
insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení je poměrně
častá situace, kdy banky provádějí započtení pohledávky z titulu spotřebitelského úvěru
vůči pohledávce na výplatu prostředků na běžném účtu dlužníka. Dlužníci se pak obrací
na insolvenční soud s žádostí, aby uložil věřiteli vyplatit takto zadržené prostředky
dlužníku. Na tuto problematiku jsou aplikovatelné závěry v odůvodnění usnesení
Vrchního soudu v Praze č. j. KSUL 45 INS 12462/2010, 1 VSPH 1/2011-B-15, ze dne
21. 3. 2011. Odvolací soud v odůvodnění uvedl, smyslem ustanovení § 229 IZ není
navenek vybavit osobu s dispozičním oprávněním (dlužníka či insolvenčního správce)
dalšími oprávněními, tedy vylepšit její pozici mimo vlastní insolvenční řízení, nýbrž
právě jen postavit najisto, kdo může s majetkem do podstaty náležejícím za trvání
insolvenčního řízení v jeho poměrech nakládat, popř. kdo je oprávněn se domáhat
ochrany tohoto majetku u soudu či jiného orgánu, ať již v rámci incidenčního sporu
nebo mimo něj. Insolvenční soud je povolán k ochraně těchto práv jen v případech, kdy
tak IZ výslovně stanoví. Při absenci takové úpravy musí zvolit dlužník s dispozičním
oprávněním standardní postup (jako by insolvenčního řízení nebylo) a uplatňovat své
nároky pořadem práva.

Další účinky rozhodnutí zavedla revizní novela. Jedná se o nové řešení souběhu
insolvenčního řízení a nalézacích a exekučních řízení. Rozhodnutím o úpadku
se s účinností od 1. 1. 2014 přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných
právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení
uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené,
anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170 IZ). Není-li
dále stanoveno jinak, v těchto řízeních nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají
účinky rozhodnutí o úpadku. Je-li řízení přerušeno, nekonají se jednání a neběží
stanovené lhůty. Jestliže se v řízení pokračuje, počínají lhůty běžet znovu. Přerušení
řízení působí na účastníky řízení, kteří v řízení vystupují na téže straně jako dlužník, jen
jde-li o nerozlučné společenství nebo o vedlejší účastenství. Jakmile se soud nebo jiný
orgán příslušný k projednání a rozhodnutí věci dozví o přerušení řízení, vyrozumí o tom
účastníky řízení; současně je poučí, že v řízení nelze pokračovat po dobu, po kterou
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trvají účinky rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutí již vydaná se v době, kdy je řízení
přerušeno, nedoručují, ledaže se týkají i jiných pohledávek; bylo-li řízení přerušeno
po doručení rozhodnutí, avšak ještě předtím, než rozhodnutí nabylo právní moci,
nenabývá rozhodnutí v rozsahu, v němž bylo řízení přerušeno, právní moci. Jestliže se
v řízení pokračuje, rozhodnutí se doručuje znovu (§ 140a IZ).

Nejde-li o výše uvedená řízení dle § 140a, nelze v jiných soudních nebo
rozhodčích řízeních po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, rozhodnout
o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být
v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení
pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení
neuspokojují (§ 170 IZ); to neplatí, jde-li o pohledávky věřitelů na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení
získaného trestným činem, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn
majetek v majetkové podstatě dlužníka. K rozhodnutím vydaným v rozporu s tímto
zákazem se v insolvenčním řízení nepřihlíží (§ 140b IZ).

V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze zahájit soudní
a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty,
které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které
se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, nejde-li o incidenční spory, ani
řízení o pohledávkách, které se dle § 170 IZ v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 140c
IZ). Problematická je poslední věta, která zakazuje zahájit řízení o pohledávkách, které
jsou dle § 170 IZ vyloučeny z uspokojení. Doslovný výklad vede k závěru, že takto
nelze zahájit řízení ani ohledně pohledávek, které vznikly až po rozhodnutí o úpadku.
Dlužník by tak byl chráněn proti vymáhání i takto vzniklých sankcí. Domnívám se však,
že tento výklad nezohledňuje specifika dlužníka - fyzické osoby, kterému zůstává
v případě úpadku vždy určitá nepostižitelná část příjmů na živobytí. Tento majetek
má dlužník použít na úhradu pohledávek vzniklých po rozhodnutí o úpadku, pokud
se nejedná o pohledávky hrazené z majetkové podstaty (§ 168 a 169 IZ) dlužníka.
Existenci těchto pohledávek dovozovala odborná literatura již před účinností
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insolvenčního zákona v poměrech konkursního řízení konkrétně u povinnosti dlužníka
hradit běžné výživné jakožto osobní mimokonkursní pohledávku.82

Jiná řízení než soudní a rozhodčí řízení se rozhodnutím o úpadku nepřerušují
a lze je nově zahájit i v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku; v těchto
řízeních však po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze rozhodnout
o náhradě škody nebo jiné újmy. K rozhodnutím vydaným v rozporu s tímto zákazem
se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Nestanoví-li zákon jinak, je účastníkem těchto
jiných řízení i nadále dlužník. Rozhodnutím o úpadku se z jiných řízení nepřerušují
zejména daňové řízení, řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem, řízení
o dlužných mzdových nárocích zaměstnanců dlužníka podle zvláštního právního
předpisu, řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.

Ke změně došlo rovněž v úpravě souběhu insolvenčního řízení a výkonu
rozhodnutí či exekuce. V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze
nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek
ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty;
to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě
rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ, tedy ohledně
pohledávek za podstatou a pohledávek postaveným pohledávkám zapodstatovým
naroveň (§ 168 a § 169 IZ).

Revizní novela přináší insolvenčnímu soudu nové pravomoci umožňující
prosazování zákazu provádět, respektive od rozhodnutí o úpadku nařizovat výkon
rozhodnutí či exekuci. K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu
rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s těmito omezeními se v insolvenčním řízení
nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční
soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí
nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu
s těmito omezeními. Insolvenční soud bude také moci zakázat přijetí rozhodnutí nebo
82
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opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu
s těmito omezeními. Proti těmto rozhodnutím insolvenčního soudu budou moci podat
odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení. Těmto osobám,
jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu
rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu
bude doručovat zvlášť.

V případě, že věřitel podá exekuční návrh na dlužníka, exekuční soud tento
návrh zamítne. Věřiteli je tak znemožněno uspokojovat svou pohledávku i z majetku,
který je součástí SJM na základě fikce dle ustanovení § 262a o. s. ř. Není zřejmé, proč
se zákonodárce rozhodl takto chránit majetek, který není součástí majetkové podstaty
dlužníka. Dojde tak, podle mého názoru, k nedůvodnému zvýhodnění věřitelů, kde již
exekuční soud soudního exekutora pověřil, neboť v těchto případech soudní exekutor
zřejmě exekuční příkaz například srážkami ze mzdy manžela dlužníka vydat může
(shodně rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 78 ICm 766/2011, MSPH 78 INS
2600/2009, 101 VSPH 123/2012-81, ze dne 31. 5. 2012). De lege ferenda by tak byla
vhodnější úprava, která by toliko zakazovala nařizovací fázi exekuce dokončit vydáním
exekučního příkazu na majetek dlužníka, respektive též na majetek v SJM dlužníka
a jeho manžela (s výjimkou majetku, který je součástí SJM pouze na základě fikce
dle § 262a o. s. ř.). Není důvodné vyloučit postih majetku, který není součástí
majetkové podstaty dlužníka, když v jiných případech tento postup insolvenční řízení
neznemožňuje. Věřitel se tak může uspokojit například z majetku ručitele nebo
zástavního dlužníka. Zároveň tak manžel dlužník není motivován k podání společného
návrhu, když se beneficium ochrany před individuálním vymáháním pohledávek,
vztahuje i na jeho příjmy. Tato úprava tak ve svém důsledku není ani v souladu
se zájmy věřitelů.

3.2

Uplatňování pohledávek a postavení věřitelů

IZ upravuje různé postupy uplatňování pohledávek věřiteli v závislosti na typu
uplatňované pohledávky. IZ rozlišuje pohledávky, které se uplatňují podáním přihlášky
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a pohledávky, které se považují za přihlášené (§ 165 odst. 2 IZ). Další kategorií jsou
pohledávky

za majetkovou

podstatou

a

pohledávky

postavené

pohledávkám

zapodstatovým naroveň dle § 168 a 169 IZ, které se uplatňují přímo vůči insolvenčnímu
správci po rozhodnutí o úpadku. Poslední kategorii jsou pohledávky, které
v insolvenčním řízení neuspokojují, zejména se jedná o pohledávky uvedené v § 170 IZ.

Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení
insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Jedná se
o výraz jednotnosti insolvenčního řízení. Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená
v rozhodnutí o úpadku nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců. Je-li s rozhodnutím
o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek
obligatorně 30 dnů. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud
nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.
Opožděné přihlášky soud usnesením dle § 185 IZ odmítne. Věřitelé vykonatelných
pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo
na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky
pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud
v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě
dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu
trvá. Ve prospěch těchto věřitelů je tak prolomena výše uvedená lhůta pro podání
přihlášky.

Věřitelé musí přihlásit i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož
i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo
exekucí. Věřitelé s přisouzenou pohledávkou mají v tomto směru stejné povinnosti jako
věřitelé s pohledávkou nevykonatelnou. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo
pohledávku vázanou na podmínku. Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení
nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu,
a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána
u jiného

než

insolvenčního

soudu,

postoupí

tento

soud

neprodleně

soudu

insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové
přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.
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IZ v § 2 písm. h) definuje přihlášku pohledávky jako procesní úkon, kterým
věřitel uplatňuje uspokojení svých práv insolvenčním řízení. Přihláška pohledávky
do insolvenčního řízení je podání, které má charakter žaloby a které v rozsahu,
ve kterém jinak nestanoví zákon, musí obsahovat i náležitosti podle § 42 odst. 4 a § 79
odst. 1 o. s. ř. Přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis
přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci. Jde-li
o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její
uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak,
má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění
v insolvenčním řízení uplatněno nebylo. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel
v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá.

Pohledávku je nutné vždy vyčíslit v penězích a to i v případě, že je přihlašována
pohledávka nepeněžitá. Pohledávka v cizí měně musí být přepočítána na českou měnu
podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení
insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka splatnou dříve, podle kurzu vyhlášeného
v den její splatnosti. Pro přepočet pohledávek v cizích měnách, pro něž Česká národní
banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, se použije střední kurz centrální banky
příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru
nebo k euru. Jde-li o pohledávku nepeněžitou nebo pohledávku neurčité výše, musí být
vyjádřena v penězích na základě odhadu její hodnoty.

Za správnost údajů uvedených v přihlášce své pohledávky odpovídá v souladu
se zásadou vigilantibus iura věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři,
jehož náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis.83 Pokud není přihláška
podána na předepsaném formuláři, jedná se o vadu podání dle § 188 odst. 1 IZ, nikoliv
o podání procesně bezúčinné. Postup při odstraňování vad upravuje § 188 odst. 2 IZ.
Insolvenční správce ve výzvě uvede, v čem její vadnost spočívá, tedy v nedodržení
předepsané formy, vyzve věřitele, aby tento nedostatek v zákonné lhůtě odstranil,
a současně ho poučí o tom, jak postupovat, a jaký následek je s případným nesplněním
83
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této výzvy spojen. V případě včasného odstranění vad přihlášky má přihláška zákonem
předvídané účinky ke dni, kdy bylo vůči soudu učiněno.84

K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.
Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. Exekuční titul je tak nutno
doložit v originále nebo úředně ověřené kopii. Poněkud zavádějící je ustanovení § 22
vyhlášky č. 311/2007 Sb., které stanoví, že přílohami přihlášky jsou mimo jiné kopie
smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené
v přihlášce pohledávky. Přesto se domnívám, že pouhá prostá kopie exekučního titulu
není pro doložení vykonatelnosti pohledávky dostačující.

Také zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky.
V přihlášce se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují,
a připojit listiny, které se toho týkají. Povinnosti uplatnit pohledávku přihláškou věřitele
nezbavuje ani skutečnost, že zajištění je zapsáno v katastru nemovitostí. Zajištění
věřitelé se v rozsahu zajištění uspokojují z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění,
nestanoví-li IZ jinak. Pro pořadí jejich uspokojení je rozhodující doba vzniku zajištění.
Zajištění věřitelé se dle § 398 odst. 3 IZ uspokojí při oddlužení ve formě plnění
splátkového kalendáře pouze z výtěžku zpeněžení zajištění.

IZ počítá rovněž s pohledávkami, které se považují za přihlášené (§ 165 odst. 2
IZ). Jedná se například o případy dle § 237 odst. 4 IZ a § 275 IZ. Tyto pohledávky
věřitelé nemusí přihlašovat, ale insolvenční soud a správce k nim přihlíží bez dalšího
právě na základě fikce přihlášení.

Poněkud nesystémově (mimo IZ) jsou do této kategorie přihlášek zařazeny
i pohledávky České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění dle § 24 odst. 2 písm. b)
zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle § 24 odst. 4 věty druhé téhož
zákona ve spojení s § 165 odst. 2 IZ bez ohledu na to, kdy vznikla. To však pouze
tehdy, pokud v insolvenčním řízení byla věřitelem uplatněna, popř. že věřitelův
požadavek na její úhradu dlužníkem vyšel v řízení jinak najevo, a musí se tak vždy stát
84
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způsobem umožňujícím zaujmout kvalifikované stanovisko k pravosti a výši této
pohledávky při jejím přezkoumání.85

Jak již bylo uvedeno výše pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky
postavené pohledávkám zapodstatovým naroveň dle § 168 a 169 IZ se neuplatňují
prostřednictvím přihlášky, ale přímo vůči insolvenčnímu správci po rozhodnutí
o úpadku. V oddlužení nejčastěji uplatňovanou pohledávkou dle § 169 IZ je výživné.

Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň
se uplatňují vůči insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by insolvenční správce
byl dlužníkem. Neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku
uvedenou v § 169 odst. 1 písm. a) v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou
ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle zvláštního
právního předpisu86. Insolvenční správce uspokojí tyto pohledávky z majetkové
podstaty. Pokud neuspokojí insolvenční správce tyto pohledávky v plné výši a včas,
může se věřitel domáhat jejich splnění žalobou podanou proti insolvenčnímu správci.
Nejedná se o incidenční spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu
správci, se hradí z majetkové podstaty, pokud nevznikly zaviněním správce nebo
náhodou, která se mu přihodila. Po právní moci rozhodnutí o žalobě určí lhůtu
k uspokojení přisouzené pohledávky a jejího příslušenství svým rozhodnutím
insolvenční soud; současně rozhodne, která část majetkové podstaty může být použita
k uspokojení. Učiní tak jen na návrh oprávněné osoby nebo insolvenčního správce,
kterým se rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, doručuje, a to zvlášť.

Pohledávky vyloučené z uspokojení jsou uvedeny v ustanovení § 170 IZ, jedná
se o:

a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů,
vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí,
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b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly
splatné až po rozhodnutí o úpadku,

c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv,

d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení
daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto
penále vznikla před rozhodnutím o úpadku,

e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku,

f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

Tyto pohledávky nelze uplatit v rámci insolvenčního řízení žádným ze shora
uvedených způsobů. Pokud věřitel uplatní pohledávku uvedenou v § 170 IZ přihláškou,
tato pohledávka se nepřezkoumává. Insolvenční správce tuto pohledávku nezařadí
ani do seznamu přihlášených pohledávek dle § 189 IZ.

Nesouhlasí-li věřitel s postupem insolvenčního správce, může se domáhat
nápravy návrhem na zařazení pohledávky do seznamu přihlášených pohledávek.
Insolvenční soud o tomto návrhu rozhodne usnesením, proti němuž se může odvolat jen
věřitel, pokud mu nebylo vyhověno. Jde o závěry konstantní insolvenční judikatury, jež
navazují na předchozí rozhodovací praxi vyjádřenou již v rozsudku Nejvyššího soudu
sp. zn. 32 Cdo 1726/98 ze dne 24. 5. 2001, zveřejněném pod č. 76/2002 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek (R 76/2002). Neupravuje-li IZ výslovně postup
v případě sporu o to, zda se v konkrétním případě jedná o pohledávku vyloučenou
z uspokojení v insolvenčním řízení dle § 170 IZ, je namístě, aby insolvenční soud
rozhodl o návrhu věřitele, jenž se domáhá zařazení přihlášené pohledávky do seznamu,
usnesením, proti němuž je přípustné odvolání.87
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Revizní novela zavádí nový typ incidenčního sporu, který má řešit, zda je
pohledávka

vyloučena

z uspokojení

(§

203a

IZ).

V pochybnostech

o

tom,

zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 IZ je pohledávkou za majetkovou
podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň anebo pohledávkou, která
se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170 IZ), uloží insolvenční soud i bez návrhu
věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení
pořadí uplatněné pohledávky. Pokud tento postup navrhne insolvenčního správce, učiní
tak insolvenční soud vždy. Pasivně legitimován je vždy insolvenční správce. Nedojde-li
žaloba o určení pořadí pohledávky uplatněné jako pohledávka za majetkovou podstatou
nebo jako pohledávka postavená na roveň pohledávce za majetkovou podstatou
ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, považuje
se podání, jímž věřitel takovou pohledávku uplatnil, za přihlášku pohledávky
a uspokojení pohledávky jako pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky
postavené jí na roveň je v insolvenčním řízení vyloučeno. Nedojde-li žaloba o určení
pořadí pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, ve stanovené lhůtě
insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, je uspokojení takové pohledávky
v insolvenčním řízení vyloučeno. Ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky
platí v tomto typu sporu obdobně.

Z uspokojení v insolvenčním řízení jsou vedle pohledávek vypočtených v § 170
IZ a přihlášených pohledávek, k nimž se v důsledku později (poté, co nastaly účinky
přihlášení) nastalých skutečnosti nepřihlíží (srov. § 185 IZ), vyloučeny i pohledávky,
které věřitel, jemuž IZ předepisuje uplatnění pohledávky vůči dlužníku podáním
přihlášky, nepřihlásil v průběhu insolvenčního řízení vůbec nebo pohledávky
za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, které věřitel neuplatnil
v průběhu insolvenčního řízení postupem dle § 203 IZ a pohledávky, které vznikly
až po rozhodnutí o úpadku respektive po uplynutí propadné lhůty vymezené
rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek a které zároveň nejsou zahrnuty
v taxativním výčtu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim
na roveň (§ 168 a § 169 IZ).88

88

Usnesení Nejvyššího soudu č. j. KSPH 39 INS 4718/2009, 29 NSČR 16/2011-P8-23, ze dne 30. 11.
2011.
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V případě společného oddlužení manželů má být pohledávka odpovídající
společnému závazku manželů do insolvenčního řízení uplatněna jen jedinou přihláškou
směřující proti oběma solidárně zavázaným manželům.89 Věřitelé však většinou
uplatňují pohledávku přihláškou pouze vůči tomu z manželů, který závazek převzal.
Nicméně i v případě, že věřitel uplatní pohledávku postupem předepsaným tímto
rozhodnutím odvolacího soudu, nemá to v praxi na postavení věřitele vliv, když
pohledávka bude i v tomto případě zařazena do splátkového kalendáře pouze jednou.

K otázce pasivní legitimace jednoho z manželů ve vztahu k závazkům vzniklým
ze smluvních vztahů uzavřených jen jedním z manželů se vyslovil Nejvyšší soud
v rozsudku ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005, uveřejněném ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 24/2008; v něm formuloval právní závěr,
podle něhož splnění závazku náležejícího do společného jmění manželů, sjednaného jen
jedním z manželů, nemůže věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto
manželů; právo věřitele domáhat se při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojení
závazku povinného manžela postižením společného jmění manželů tím není dotčeno.

Podle právních závěrů vyjádřených v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne
26. 10. 2011, sp. zn. 77 ICm 685/2010, 102 VSPH 109/2011, KSUL 77 INS 2908/2010,
okolnost, že pohledávka byla zjištěna ve společném řízení vedeném vůči oběma
manželům, znamená, že by se považovala za zjištěnou vůči každému z nich rovněž
v případě, že by došlo k zániku SJM v důsledku zrušení schváleného oddlužení
a prohlášení konkursu na majetek každého z nich.

Věřitelé tak v případě, že dojde ke zrušení schváleného oddlužení, mohou získat
exekuční titul i vůči manželovi, který závazek nepřevzal. Tomuto následku se lze
vyvarovat pouze tak, že dlužník pohledávku popře na přezkumném jednání90.
Po skončení insolvenčního řízení tak mohou věřitelé vést exekuci i na majetek
ve výlučném vlastnictví manžela, který závazek nepřevzal.
89

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. 57 ICm 455/2010, 2 VSPH 14/2010, KSLB
57 INS 2163/2010,
90
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 (§192 odst. 3 IZ).
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Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, po dobu trvání
insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení
nerozlučných společníků a mají být považováni se za jednoho dlužníka. Toto
ustanovení tak dosavadní judikatorní závěry ohledně účinků zjištění pohledávek vůči
oběma manželům potvrzuje.

3.3

Přezkumné jednání

Před samotným přezkumným jednáním insolvenční správce přezkoumá podané
přihlášky pohledávek zejména podle příloh těchto přihlášek dokladů a podle účetnictví
nebo daňové evidence dlužníka. Dále má insolvenční správce povinnost vyzvat
dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede
o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou
povinny poskytnout.

V případě, že nelze přihlášku pro její vady nebo neúplnost přezkoumat, vyzve
insolvenční správce podle § 188 IZ věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů,
nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej ve výzvě poučí, jak je nutné opravu a doplnění
provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny,
předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce
pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen. Tento postup
se uplatní pouze za situace, kde je vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky.
Pokud věřitel nepřipojí požadované přílohy, uplatněný nárok neprokáže (nesplní
povinnost důkazní). Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem
požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin
dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu
§ 177 IZ, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo
obsahu zpochybní a na přezkumném jednání popře.91
91

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16, ze dne 15. 7.
2008.
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Lhůtu určenou insolvenčním správcem podle k odstranění vad přihlášky může
správce věřiteli prodloužit jen před jejím uplynutím. Po marném uplynutí lhůty
se k přihlášce pohledávky nepřihlíží.92 To, že přihláška pohledávky byla doplněna
po uplynutí této lhůty, ale ještě předtím, než insolvenční soud rozhodl, že se k přihlášce
pohledávky nepřihlíží, nemá na tento závěr žádný vliv, neboť rozhodnutí soudu
o odmítnutí přihlášky má pouze deklaratorní povahu.93

Insolvenční

správce

poté

sestaví

seznam

přihlášených

pohledávek

a u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky,
ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky,
u kterých to stanoví IZ. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého
věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení
důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí
důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.
Účastníci jsou oprávněni u insolvenčního správce nahlédnout do seznamu přihlášených
pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven. Seznam přihlášených
pohledávek zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede
dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání, a má-li se přezkumné jednání konat
do 15 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nejpozději 10 dnů přede dnem,
kdy se o nich má konat přezkumné jednání. Insolvenční soud dále bez zbytečného
odkladu zveřejní v insolvenčním rejstříku každou změnu seznamu přihlášených
pohledávek.94

Přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání
nařízeném insolvenčním soudem podle seznamu přihlášených pohledávek. Termín
a místo konání přezkumného jednání určí insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku.
Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání k přezkumnému
jednání do vlastních rukou, s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Vzhledem

92

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSPA 56 INS 24007/2011, 1 VSPH 1233/2012-P1-13, ze dne
12. 10. 2012.
93
Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 103/2008-P-12, ze dne 16. 7.
2008.
94
§ 189 IZ
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k nezbytnosti účasti dlužníka na jednání soud předvolání doručuje zvláštním způsobem
i přímo dlužníku rovněž za situace, kdy je v řízení zastoupen.95

Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční
správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět. Insolvenční
správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým
pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek. 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 § 192 odst. 4 IZ může věřitel až do skončení přezkumného jednání, dokud
jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku
této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném
jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen
uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti
s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání. A contrario nelze již na přezkumném
jednání měnit „kvalitu“ přihlášky (například uplatnit zajištění). Tyto změny lze činit
pouze ve lhůtě k podávání přihlášek stanovené v rozhodnutí o úpadku. Z rozhodnutí
Vrchního soudu v Praze č. j. KSPA 48 INS 1646/2008, 1 VSPH 275/2008-B-42, ze dne
13. 2. 2009, vyplynulo, že dodatečné uplatnění příslušenství již přihlášené jistiny
pohledávky není změnou výše přihlášené pohledávky dle § 192 odst. 4 IZ,
ale přihláškou nové pohledávky (pohledávky konkrétního příslušenství), jež je dle § 173
odst. 1 IZ včasná, také jen tehdy, pokud je podána ve lhůtě k podávání přihlášek
stanovené v rozhodnutí o úpadku.

Pohledávky lze popírat co do pravosti, výše a pořadí. O popření pohledávky
co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela
zanikla anebo že se zcela promlčela. O popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši
pohledávky, musí současně uvést, jaká je její skutečná výše. O popření pohledávky
95

Srovnej § 50b odst. 4 písm. a) o. s. ř.
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co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí,
než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení
pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést
pořadí, v jakém má být pohledávka uspokojena.

Popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí. Popření pořadí pohledávky
nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky. Popření práva na uspokojení pohledávky
ze zajištění má však u zajištěného věřitele, který může tuto pohledávku vůči dlužníku
uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, tytéž účinky jako popření pravosti
pohledávky, a bylo-li toto právo popřeno jen zčásti, tytéž účinky jako popření výše
pohledávky.

Výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu
přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném
jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis.
Dle § 197 odst. 2 IZ insolvenční správce písemně vyrozumí věřitele, jehož
nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož
se nezúčastnil, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených
pohledávek.

Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem,
mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů
od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů
od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu
správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce
popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí
je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě
může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které
jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného
jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující
ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil
včas převzetí dlužníkova závazku. Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě najevo,
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že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí
žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření
podle § 199 IZ.

Naproti tomu v případě, že insolvenční správce popřel vykonatelnou
pohledávku, podá sám do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu
žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku
přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.
Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným
rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny
dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však
nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě může žalobce proti popřené
pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Rozhodným okamžikem pro posouzení, zda je pohledávka vykonatelná, a kdo
je aktivně legitimován k iniciaci incidenčního sporu vyvolaného tímto popřením, je den,
kdy se koná přezkumné jednání, při kterém byla pohledávka popřena. Vykonatelnost
pohledávky tak musí být doložena veřejnou listinou nejpozději u přezkumného jednání.

Ustanovení § 198 odst. 3 IZ tím však není dotčeno. Doloží-li věřitel vykonatelnost
pohledávky je žalovaný povinen prokázat důvod popření podle § 199 IZ.96
Judikatura se ohledně přezkumu vykonatelnosti pohledávek sjednotila na závěru,
že předběžné posouzení náleží insolvenčního správci.97 Soud sice může insolvenčnímu
správci uložit v rámci dohlédací činnosti dle § 11 IZ, aby svůj závěr vyznačený v seznamu
přihlášek změnil, nicméně v praxi k tomu nedocházelo. Postup, kdy je z důvodu popření
zároveň zpochybněna i vykonatelnost je však problematický, zejména pak u bagatelních
pohledávek. Vzhledem k tomu, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených

pohledávek nemá zásadně žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení
proti insolvenčnímu správci (§ 202 odst. 1 věta první IZ), nemá vyvolání incidenční
sporu pro věřitele ekonomický význam.

96
97

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. j. 12 Cmo 13/2010-112, ze dne 2. 3. 2011.
Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 25/2011, ze dne 18. 7. 2013.
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Na tuto praxi reaguje revizní novela v ustanovení § 191 odst. 2. Při přezkumném
jednání má být pokládána za vykonatelnou každá přihlášená pohledávka, ohledně které
věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku.
Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou pohledávku za nevykonatelnou
z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech má rozhodnout o vykonatelnosti
pohledávky insolvenční soud do skončení přezkumného jednání usnesením, které
se nedoručuje a proti němuž není přípustný opravný prostředek. Zároveň je posunut
rozhodný okamžik pro určení vykonatelnosti na den rozhodnutí o úpadku. Veřejné listiny
prokazující vykonatelnost však věřitel může nadále doložit nejpozději u přezkumného
jednání.

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, tedy dnem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním
rejstříku. Tento den je 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 vůči dlužníku. Jde-li o vykonatelnou
pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník
jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem
pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo
je promlčená. V případě vykonatelné pohledávky je rozsah popěrných námitek dlužníka
značně omezen. Na základě gramatického výkladu bychom dospěli k závěru, že v úvahu
připadá popření pohledávky pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 268 odst. 1
písm. g) a písm. h) o. s. ř. Dlužník tak může namítat zánik pohledávky zaplacením
či započtením, promlčení pohledávky nebo její prekluzi. Domnívám se však,
že ve vztahu k přisouzeným nákladům řízení nelze vyloučit ani popření z důvodů
uvedených v ustanovení § 268 odst. 1 písm. a) a písm. b) o. s. ř., neboť podkladové
rozhodnutí má ve vtahu k tomuto příslušenství konstitutivní účinky.98 Důvodem popření
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pohledávky dlužníkem co do pořadí je rovněž zánik zástavního práva (§ 268 odst. 3
o. s. ř.).

Insolvenční správce a dlužník mají při popření pohledávky v režimu
schváleného oddlužení (v rozsahu shodného popření) v incidenčním řízení postavení
nerozlučných společníků. Má-li být věřitel v případě popření nevykonatelné pohledávky
s incidenční žalobou úspěšný, musí jeho žaloba na určení pohledávky směřovat vůči
oběma popírajícím.99

Věřitel je rovněž oprávněn popřít pohledávku jiného věřitele. Popření
pohledávky musí být učiněno písemně a mít stejné náležitosti jako žaloba podle o. s. ř.
a musí z něj být patrno, zda věřitel popírá pravost, výši nebo pořadí pohledávky.
Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí
právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.). K popření pohledávky přihlášeným věřitelem
se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu
soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené
pohledávce. Postup § 43 o. s. ř. se neuplatní. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit
uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době
konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění,
předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění,
se nepřihlíží. Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky
přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen
do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce. Toto rozhodnutí se doručuje
zvlášť věřiteli, který popřel pohledávku, věřiteli popřené pohledávky, dlužníku
a insolvenčnímu správci. Osobou oprávněnou k podání odvolání proti tomuto
rozhodnutí je pouze věřitel, který popřel pohledávku. Domnívám se, že není důvod, aby
bylo popěrné právo věřitelů takto omezeno oproti ostatním subjektům insolvenčního
řízení. De lege ferenda bych umožnil věřitelům popírat pohledávky přímo
na přezkumném jednání, tak aby mohli reagovat i na případné změny přímo
při přezkumu (například změnu stanoviska správce).
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSUL 45 INS 857/2008, 1 VSPH 544/2009-P6-8, ze dne 25. 2.
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Jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání,
jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,
nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou
tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku
přihlásil. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané
pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které
nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí;
důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Popěrné námitky jsou
tak vymezeny shodně jako v případě popření insolvenčního správce.

Pohledávka je zjištěna, jestliže nebyla popřena, popření věřitele bylo odmítnuto
nebo v případě, že bylo popření vzato účinně zpět. Popření nevykonatelné pohledávky
může být účinně vzato zpět jen po dobu, po kterou se podle IZ k takto popřené
pohledávce v insolvenčním řízení přihlíží, tedy do doby, než marně uplyne lhůta
stanovená věřiteli popřené pohledávky k podání incidenční žaloby u insolvenčního
soudu a podá-li věřitel včas žalobu o určení pravosti popřené nevykonatelné
pohledávky, pak do doby, než rozhodnutí insolvenčního soudu o této žalobě nabude
právní moci.100 Dále je pohledávka zjištěna na základě rozhodnutí insolvenčního soudu
ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí.

Vykonatelná pohledávka je zjištěna také tehdy, jestliže insolvenční správce
či dlužník (v případě popření pohledávky nezajištěného věřitele za trvání účinků
schválení oddlužení) nepodal včas žalobu o její popření nebo byla-li taková žaloba
zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé. Výsledek
sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky poznamená insolvenční soud i bez návrhu
v upraveném seznamu pohledávek. Rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši
nebo pořadí pohledávek jsou účinná vůči všem procesním subjektům.

U společného oddlužení manželů se praxe insolvenčních soudů v otázce postupu
při přezkumu pohledávek lišila. Sporná byla zejména otázka, v jaké fázi dosud oddělená
řízení obou manželů spojit ke společnému projednání. Některé insolvenční soudy
100
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prováděly společný přezkum přihlášených pohledávek (například řízení vedené
pod sp. zn. KSUL 81 INS 17557/2012), naproti tomu jiné insolvenční soudy konaly
přezkumná jednání odděleně (například řízení vedené pod sp. zn. KSOS 33 INS
9663/2011 a KSOS 33 INS 9678/2011).

Konání oddělených přezkumných jednání bylo problematické za situace, kdy
věřitel uplatňoval svou pohledávku samostatnými přihláškami vůči oběma manželům.
Takto přihlášená pohledávka je tak přezkoumávána duplicitně v obou řízeních, přestože
se jedná o jednu pohledávku a do společného splátkového kalendáře lze tuto
pohledávku zařadit pouze jednou. Z hlediska rozsahu uspokojení této pohledávky
za trvání oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře není rozdíl, zda pohledávka
byla zjištěna vůči jednomu z manželů nebo vůči oběma. Podle mého názoru
by v případě odděleného přezkumu byl manžel, vůči němuž pohledávka nebyla
přihlášena, zkrácen na svém právu tyto pohledávky popřít, přestože zjištění pohledávky
vůči jednomu z dlužníků má za trvání společného oddlužení účinky vůči oběma
dlužníkům v tom smyslu, že oba manželé tyto pohledávky hradí. Tímto postupem
je zasahováno do majetkové sféry dlužníka, aniž by mu byly poskytnuty procesní
prostředky na jeho obranu. Pro konání společného přezkumného jednání rovněž hovoří
zásada hospodárnosti řízení. Není účelné konat dvě přezkumná jednání, když lze
přezkum provést v rámci jednání jednoho společného.

Konání společného přezkumného jednání má však také jedno úskalí. V případě,
že je uplatněna a zjištěna pohledávka, kterou převzal jeden z manželů, není zřejmé, jaké
účinky má toto zjištění v případě zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu.
Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 77 ICm
685/2010, 102 VSPH 109/2011, KSUL 77 INS 2908/2010, vyplývá, že pohledávka
zjištěná ve společném řízení vedeném vůči oběma manželům současně znamená,
že by se považovala za zjištěnou vůči každému z nich rovněž v případě, že by došlo
k zániku SJM v důsledku zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu
na majetek každého z nich. Za situace, kdyby dlužníci takto přihlášenou pohledávku
nepopřeli, by byl výpis ze seznamu přezkoumaných pohledávek exekučním titulem vůči
oběma manželům. Dle mého názoru se ale i v insolvenčním řízení uplatní zásada,
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že splnění závazku náležejícího do společného jmění manželů, sjednaného jen jedním
z manželů, nemůže věřiteli být v nalézacím řízení přiznáno vůči druhému z těchto
manželů, který závazek nepřevzal.101 Věřitel by tak měl za této situace získat exekuční
titul pouze vůči tomu z manželů, který závazek převzal.

Revizní novela upravuje postavení manželů, kteří podali společný návrh
na povolení oddlužení tak, že mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu
a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují
se za jednoho dlužníka. Obligatorně je tak od začátku vedeno jedno řízení a koná
se společný přezkum pohledávek.

U nerozlučného společenství smí každý ze společníků vykonat vše,
co je (z pohledu zájmu všech nerozlučných společníků na výsledku řízení) ve prospěch
jejich práva nebo společné povinnosti, u ostatních úkonů se uplatňuje zásada
jednomyslnosti.102 Popře-li tak pouze jeden z manželů na přezkumném jednání
pohledávku, je tento procesní úkon účinný i vůči druhému manželu, který byl nečinný.
Insolvenční soud pak postupuje stejně, jako kdyby pohledávku popřeli oba manželé.
V případě popření vykonatelné pohledávky, ale již musí žalobu na popření vykonatelné
pohledávky podat oba manželé, jinak soud žalobu zamítne pro nedostatek věcné
legitimace. V případě popření nevykonatelné pohledávky bude věřitel, má-li být
ve sporu úspěšný, podávat žalobu rovněž vůči oběma manželům. V případě,
že je pohledávka zjištěna, je toto zjištění účinné vůči oběma manželům. V případě
zrušení oddlužení a prohlášení konkursu však, dle mého názoru, tento účinek vůči
dlužníku, který závazek nepřevzal, pomine, neboť tento závazek nelze uspokojit
z výlučného majetku dlužníka, který závazek nepřevzal, ale ve vztahu k tomuto
dlužníku pouze z majetku v SJM.
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4. ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ
Dle § 405 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu
insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí
návrhu na povolení oddlužení. Soud ve fázi povolování oddlužení zásadně neověřuje,
zda tvrzení dlužníka uvedená v insolvenčním návrhu, v návrhu na povolení oddlužení
a jejich přílohách jsou pravdivá. Pokud nevyjde v řízení najevo nepravdivost tvrzení
dlužníka, vychází soud z těchto tvrzení.

Důvody pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a tedy zároveň důvody
pro neschválení oddlužení jsou uvedeny v § 395 IZ. Konkrétně se pak jedná o nepoctivý
záměr dlužníka, nedostatečnou ekonomickou nabídku (předpoklad méně než 30 %
upokojení pohledávek) a lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění
povinností v insolvenčním řízení. Před účinností revizní novely bylo v tomto ustanovení
poněkud nesystematicky uvedeno i opětovné podání návrhu na povolení oddlužení,
o kterém již bylo rozhodnuto. Domnívám, že soud by se s takovým návrhem měl
vypořádat procesním rozhodnutím, nikoliv meritorním, jak stanovuje IZ. Revizní novela
zřejmě z tohoto důvodu tento důvod zamítnutí ruší.

Dále je novelizováno ust. § 405 IZ tak, že neschválit oddlužení má insolvenční
soud i za situace, kdy vyjdou dodatečně najevo skutečnosti, které by měly za následek
odmítnutí insolvenčního návrhu. Soudní praxe již tento závěr dovodila výkladem.
103

Z odůvodnění rozhodnutí dovolacího soudu

vyplývá, že tento následek nemá každá

vada návrhu na povolení oddlužení a jeho příloh, ale pouze taková vada, která
by bránila věřitelům a insolvenčnímu soudu v kvalifikovaném posouzení věcné
opodstatněnosti oddlužení. Tento následek se uplatní i za situace, kdy insolvenční soud
oddlužení nesprávně povolil neprojednatelný návrh na povolení oddlužení nebo návrh
na povolení podaný neoprávněnou osobou.

103

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 29 NSČR 16/2010, uveřejněný pod č. 79/2011
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

88

Věcné posouzení návrhu na povolení oddlužení ve fázi schvalování oddlužení,
již může být založeno na věcném přezkoumání skutečností, jež byly podkladem
pro vydání usnesení o povolení oddlužení, aniž by se k nim v zásadě mohl
před povolením oddlužení účinně vyjádřit někdo jiný než dlužník sám. Právě za tím
účelem se koná schůze věřitelů dle ust. § 399 odst. 1 IZ, které se dlužník musí povinně
zúčastnit proto, aby zodpověděl případné dotazy věřitelů.104 Insolvenční soud má v této
fázi také k dispozici zprávu insolvenčního správce, která by měla obsahovat informace
o majetkových poměrech dlužníka a dále seznam přihlášených pohledávek rovněž
sestavený insolvenčním správcem. Soud na základě těchto informací může ověřit
pravdivost a úplnost údajů uvedených v seznamech dlužníka.

Často dochází k situaci, kdy věřitelé uplatní pohledávky vyšší oproti vyčíslení
v seznamu závazků sestaveným dlužníkem. Vzhledem k navýšení oproti předpokládané
výši závazků již dlužník nemusí nabízet věřitelům dostatečnou ekonomickou nabídku
pro splnění oddlužení. Pokud dlužník nebo insolvenční správce pohledávky
nezajištěných věřitelů popírá, nebo nejsou pohledávky přezkoumány pro neodstranění
vad, je povinností soudu tyto pohledávky předběžné posoudit, pokud výsledkem tohoto
postupu může být splnění minimální zákonné kvóty.105

Pokud se dodatečně ekonomická nabídka dlužníka stane nedostatečnou, nemůže
insolvenční soud bez dalšího přistoupit k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
a prohlášení konkursu na majetek dlužníka, ale musí dlužníka vyzvat k navýšení příjmů
a upozornit jej na procesní následky, pokud navýšení příjmů nedoloží.106

Dále může být na základě poznatků insolvenčního správce ohledně majetku
dlužníka zjištěn nesoulad mezi aktivy uvedenými v seznamu majetku dlužníka
a skutečným stavem. Dosavadní soudní praxe je taková, že při předložení neúplného
seznamu majetku dlužníkem soud zkoumá, zda se ze strany dlužníka nejedná
o nepoctivý záměr. Nesplnění povinnosti předložit úplný a správný seznam majetku
104
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dlužníkem by se rovněž dalo hodnotit jako nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností
v insolvenčním řízení, což je rovněž důvodem neschválení oddlužení. Revizní novela
uzákoní jeden z postupů, jakým bylo k takto „opomenutému“ majetku přistupováno.
Nově má být majetek, který není uvedený v seznamu majetku, pokud se nejedná
o majetek uvedený v § 207 IZ, zpeněžen i při oddlužení ve formě plnění splátkového
kalendáře. Výtěžek zpeněžení se pak použije jako mimořádná splátka nad rámec
splátkového kalendáře.107 Za předložení neúplného seznamu tak již nebude hrozit
dlužníku prohlášení konkursu na jeho majetek. Výhodou této úpravy je stanovení
jednotného postupu insolvenčním soudů. Naproti tomu za situace, kdy úpadek dlužníka
bude řešen zpeněžením majetkové podstaty, tak dlužníku nehrozí žádná sankce
(za předpokladu, že soud nedovodí z jednání dlužníka jeho nepoctivý záměr), neboť
tento majetek by byl předmětem zpeněžení i v případě, že by jej dlužník uvedl
v seznamu majetku.

Ke změně má dojít i v otázce subjektivní přípustnosti oddlužení tak, že revizní
novela připouští oddlužení fyzické osoby - podnikatele, pokud nemá dluhy z podnikání.
Ani existence dluhu z podnikání nemá být na překážku oddlužení, jestliže s tím souhlasí
věřitel, o jehož pohledávku jde; nebo 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) IZ; anebo jde
o pohledávku zajištěného věřitele. 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.

Nabízí se otázka, zda lze pod toto ustanovení zahrnout i otázku případného
souhlasu věřitelů disponujících vůči dlužníku pohledávkami, které pochází z podnikání
dlužníka. Tedy, zda má insolvenční soud vyžadovat souhlas ještě před povolením
oddlužení. Tento postup by totiž s největší pravděpodobností znemožnil oddlužení
za situace, kdy by měl dlužník byť i drobné dluhy vůči státním institucím, od kterých
lze stěží očekávat souhlas se sanační formou řešení úpadku i v případě, že by to bylo
107
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pro věřitele výhodnější. Často by totiž tito věřitelé nevybírali mezi 100 % uspokojením
pohledávek a 30 % uspokojením, ale mezi 30 % uspokojením při oddlužení a nulovým
nebo téměř nulovým uspokojením v konkursu. V těchto případech by pak pro dlužníka
byla pravděpodobně uzavřena i možnost domáhat se řešení úpadku oddlužením
až po zrušení konkursu, neboť zpravidla nebude mít k dispozici prostředky k zaplacení
zálohy na náklady insolvenčního řízení. Došlo by tak ke zpřísnění podmínek oddlužení
pro podnikatele, což je v rozporu se stávající praxí, která spíše tenduje k otevírání
oddlužení i pro podnikatele. Přikláněl bych se proto spíše k výkladu, založeném
na principu „kdo mlčí, souhlasí“. Tedy pokud by věřitelé výslovně neuvedli,
že s oddlužením nesouhlasí, měl by soud oddlužení povolit s tím, že případný nesouhlas
mohou věřitelé uplatnit na schůzi věřitelů.

Má-li insolvenční správce za to, že zde jsou skutečnosti, které by jinak
odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní
na ně před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení a v případě uvedeném,
že věřitelé využili možnosti hlasovat mimo schůzi věřitelů (§ 399 odst. 3 IZ) do 3 dnů
po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku.

Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou
skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení
oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která
rozhodovala o způsobu oddlužení, a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 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. Platí, že věřitelé, kteří včas neuplatnili námitky podle věty
první, souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy z podnikání.
Revizní novela tak posiluje odpovědnost věřitelů za volbu způsobu řešení úpadku.
Zatímco dosud tuto úlohu mohl a měl suplovat v případě procesní pasivity věřitelů
insolvenční soud, napříště již otázku subjektivní přípustnosti s ohledem na dluhy
z podnikání bude soud přezkoumávat pouze k námitkám věřitelů. Včas podané námitky
podané oprávněnými osobami, projedná insolvenční soud při jednání, ke kterému
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předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, kteří podali
námitky. Tedy v zásadě na jednání, při kterém byly námitky uplatněny.

V případě, že věřitelé budou namítat existenci dluhů z podnikání, není jisté,
zda se

při

posuzování

přípustnosti

oddlužení

uplatní

dosavadní

judikatura.

Při posouzení, zda závazky z podnikání brání oddlužení insolvenční soudy přihlížely
zejména k: době vzniku konkrétního dlužníkova dluhu z podnikání, době ukončení
dlužníkova podnikání, četnosti neuhrazených dlužníkových dluhů z podnikání a výši
konkrétního dlužníkova dluhu z podnikání v porovnání s celkovou výší všech
dlužníkových závazků.108 Zákonodárce nevyužil možnosti revizní novelou tato kritéria
do IZ zakotvit. Nicméně alespoň v důvodové zprávě je uveden odkaz na použitelnost
dosavadní

judikatury.

Vzhledem

k trendu

rozšiřování

přípustnosti

oddlužení

pro podnikatele, bych se rovněž přiklonil k výkladu, že dosavadní judikaturu použít lze.

Revizní novela upravuje zkoumání přípustnosti oddlužení tak, že 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. Dlužníkům proto postačuje splnění 30 % hranice
za pomocí společné ekonomické nabídky. V případě, že nesplňuje další podmínky
přípustnosti oddlužení (jiné než dostatečnou ekonomickou nabídku) jeden z manželů,
bude nutné prohlásit konkurs na oba manžele.

Neshledá-li insolvenční soud, že jsou důvody k vydání rozhodnutí podle § 405
IZ (neschválení oddlužení), oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni
jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm
nehlasovali. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním
splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení rozhodují pouze nezajištění věřitelé.
Z hlasování jsou vyloučeny osoby dlužníkovi blízké a osoby, které tvoří s dlužníkem
koncern. O způsobu oddlužení rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů
nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek; obdobně to platí
pro hlasování věřitelů mimo schůzi věřitelů. Jestliže ani jeden ze způsobů oddlužení nezíská
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prostou většinu hlasů nezajištěných věřitelů například z důvodu, že se žádný z nezajištěných
věřitelů nedostavil na schůzi věřitelů, rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud.
Odpovědnost za volbu způsobu oddlužení svěřuje IZ plně do rukou věřitelů. Insolvenční
soud usnesení schůze věřitelů nemůže změnit ani za situace, kdy při jiné volbě způsobu
oddlužení by s největší pravděpodobností obdrželi vyšší plnění, neboť ustanovení § 54 IZ
tento postup insolvenčního soudu výslovně vylučuje.

Odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který
hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám
uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ insolvenční soud nevyhověl. Dlužník může podat
odvolání proti zamítnutí žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenčním
soudem. Dlužník nicméně není osobou oprávněnou k podání odvolání proti zvolenému
způsobu oddlužení. Podáním návrhu na povolení oddlužení dlužník dává najevo,
že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou IZ stanovených způsobů, o čemž rozhodují
věřitelé a subsidiárně nepřijmou-li rozhodnutí věřitelé insolvenční soud. To, že dlužník
upřednostňuje oddlužení v jiné formě, než kterou zvolili věřitelé (respektive insolvenční
soud), jeho právo podat odvolání nezakládá.109
Účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí
o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku. Právní mocí rozhodnutí o schválení
oddlužení se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo před jeho
vydáním v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím
insolvenčního soudu.

4.1

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Oddlužení plněním splátkového kalendáře je častější z obou forem oddlužení.
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
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pohledávky110. 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 zpeněžení zajištěného majetku se postupuje
obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

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 v rozhodnutí o schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře. Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu
do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí
o schválení

oddlužení

plněním

splátkového

kalendáře

dlužník.

Výjimkou

je pouze majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který slouží k zajištění, zpeněží
insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve
však po zjištění pravosti, výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný
věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně
podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení nemá nařízení výkonu rozhodnutí
nebo exekuce nebo zahájení exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví
dlužníka, vliv na povinnost dlužníka naložit s příjmy určenými k plnění splátkového
kalendáře způsobem určeným v rozhodnutí o schválení oddlužení. V této fázi řízení
je již najisto postaveno, jakým způsobem bude naloženo s majetkem, který byl zadržen
na základě exekučních řízení. Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu
do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník
nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí
nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře dlužník to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění.
Nadále již v zásadě nelze připustit, aby věřitelé vymáhali své pohledávky individuální
cestou, neboť by bylo dlužníku znemožněno plnění oddlužení.
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Revizní novela tuto zásadu prolamuje a výslovně stanoví, že majetek, který
dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která
nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci,
která by postihovala takový majetek, půjde za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit
a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně
které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení.111 Tato změna není příliš
praktická, neboť v praxi bude asi jen obtížně rozlišitelné, který majetek lze takto
postihnout. Navíc vznik vykonatelné pohledávky je důvodem pro zrušení schváleného
oddlužení dle § 418 odst. 2 IZ. Je tak postihován majetek, který po prohlášení konkursu
má být součástí majetkové podstaty dlužníka a předmětem zpeněžení.

Byla-li některá z pohledávek, jež mají být uspokojeny podle splátkového
kalendáře, popřena, jsou částky připadající podle splátkového kalendáře na její
uspokojení deponovány u insolvenčního správce, který je věřiteli vyplatí neprodleně
po právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění této jeho pohledávky.
Nedojde-li ke zjištění pohledávky, rozdělí insolvenční správce deponovanou částku
mezi ostatní věřitele jako mimořádnou splátku poměrně.

V případě, že dlužníkova vyživovací povinnost byla upravena rozhodnutím
soudu, není tato vyživovací povinnost zohledněna při výpočtu nezabavitelné částky.
Běžné i dlužné výživné jsou pohledávkami za majetkovou podstatou dle § 169 odst. 1
písm. e) IZ, které i v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře mají právo
na přednostní uspokojení. K tomu slouží zákonná splátka vymezená v § 398 odst. 3 IZ,
již je plátce mzdy nebo jiného příjmu dlužníka povinen insolvenčnímu správci k plnění
splátkového kalendáře poukazovat. Protože dlužník v průběhu oddlužení splátkovým
kalendářem může s příjmy nabytými po jeho schválení nakládat jen způsobem
uvedeným v rozhodnutí, jímž bylo toto oddlužení schváleno (§ 409 odst. 2 IZ),
k uspokojení pohledávky výživného ze zákonné splátky může dojít jen za předpokladu,
že byla do splátkového kalendáře (jako pohledávka přednostně uspokojovaná
ze splátek) insolvenčním soudem pojata.112 Tento postup část praxe kritizuje, neboť
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poskytuje prostor pro zneužití, když si dlužník může nechat na základě dohody určit
výživné v takové výši, která mu umožní uhradit pohledávky nezajištěných věřitelův
pouze v minimální zákonné výši. Aby nedocházelo k „tunelování“ majetkové podstaty,
bylo by de lege ferenda namístě přijmout úpravu, která by stanovila, že při oddlužení
ve formě splátkového kalendáře bude výživné hradit dlužník z nezabavitelné částky
mzdy.113

Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční
soud stanovit jinou výši měsíčních 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.
IZ dále vypočítává okolnosti, které má soud při rozhodování vzít do úvahy. Soud tak
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. Soud tak i v případě, že navržená výše splátek je nedostatečná, ale jinak jsou
splněny podmínky pro stanovení nižší výše splátek, určit dlužníku splátky ve výši,
aby zákonnou kvótu překročil. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Účelem předmětné úpravy je zabránit tomu, aby se dlužník s vysokými
splátkami ocitl v neřešitelné sociální situaci, hrozící jeho dalším (i pro věřitele
nežádoucím) zadlužením, které by ve výsledku (vznikem dalších peněžitých závazků
dle § 418 odst. 1 písm. c/ a odst. 2 IZ) mohlo vést k neúspěchu oddlužení a jeho
přeměně v konkurs. Takový postup není v souladu se zásadou insolvenčního řízení,
které musí být vedeno tak, aby při respektování zájmu na dosažení rychlého,
hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů nebyl žádný z účastníků
(tedy ani dlužník) nespravedlivě poškozen (§ 5 písm. a/ IZ).114
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Okolnost, že dlužník určitým způsobem fakticky nahrazuje ve vztahu
k nezletilým dětem vyživovací povinnost za otce, není skutečností, k níž by bylo možno
přihlížet při stanovení jiné výše měsíčních splátek. Nejsou jimi ani obvyklé výdaje
pravidelně vynakládané na chod domácnosti, ve které žijí nezletilé děti.115 Odvolací
soud v této věci dospěl k závěru, že lze při výpočtu zabavitelné částky zohlednit pouze
zákonné vyživovací povinnosti. Dále soud vyslovil, že náklady spojené s plněním
vyživovacích povinností lze zohlednit při stanovení nižší než zákonné splátky, pokud
se jedná o náklady v mimořádné výši (například zvýšené náklady na léčení). Obvyklé
náklady jsou již zohledněny při stanovení splátky v zákonné výši.

Domnívám se, že typickým důvodem pro stanovení nižších splátek jsou rovněž
účelně vynaložené náklady spojené s cestou do zaměstnání, neboť v případě
nezohlednění těchto výdajů by ve svém důsledku mohlo vést ke ztrátě motivace
(ale i finančních možností) dlužníka vykonávat své zaměstnání. Poměrné časté jsou
žádosti o nižší splátky z důvodu splácení hypotéčního úvěru. Postup soudu, který
žádosti vyhoví, je poměrně problematický, když v podstatě dochází ke krácení
uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů ve prospěch věřitele zajištěného, který
má být v této formě oddlužení uspokojován pouze z výtěžku zpeněžení zajištění.
Na druhou stranu je třeba zkoumat, zda v případě, že dojde ke zpeněžení dlužníkova
obydlí, nebude zároveň zmařeno i splnění oddlužení. Případné nájemné za jiné bydlení
by pak mohlo převyšovat i splátku hypotéčního úvěru. Z těchto důvodů nelze vyloučit
ani stanovení nižší výše splátek i z tohoto důvodu.

K otázce posuzování včasnosti žádosti o stanovení nižší výše splátek se vyjádřil
odvolací soud tak, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
není nezměnitelné, ale naopak je vydáváno s klauzulí změněných poměrů (rebus sic
stantibus). Přestože je dlužníkova žádost o stanovení nižších než zákonem určených
měsíčních splátek opožděná, a dokonce i když nedošlo ke změně poměrů dlužníka, není
zcela vyloučeno, aby i v pozdější fázi řízení bylo žádosti dlužníka o nižší splátky
vyhověno, pokud umožní uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň
v rozsahu 50%. Splněn musí být též požadavek, aby věřitelé (písemně nebo
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na své schůzi) vyslovili s navrženou nižší splátkou souhlas (popř. souhlasili alespoň
někteří z nich, a nižší splátka se tak bude týkat jen uspokojení jejich vlastních
pohledávek IZ) a ani insolvenční soud neshledá důvody, které by změně usnesení
o schválení oddlužení
splátkovým kalendářem, spočívající ve stanovení nižší splátky, bránily. Odvolací soud
vycházel ze základních zásad insolvenčního řízení (§ 5 IZ) a toho, že ani pro věřitele
není žádoucí, aby se dlužník ocitl v kritické sociální situaci, která by ohrožovala
i pokračování v plnění oddlužení.116

Některé insolvenční soudy přistupují v případě, že je splnění oddlužení ohroženo
nenadálým větším výdajem dlužníka, k přerušení plnění splátkového kalendáře.117 Tato
praxe je sporná s ohledem na první větu ustanovení § 84 odst. 1 IZ, která stanoví, že
přerušení insolvenčního řízení není přípustné. Na druhou stranu může být tento postup
v zájmu věřitelů za situace, kdy by při přeměně oddlužení v konkurs bylo dosaženo
menší míry uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. Pokud dlužník jinak řádně
plní své povinností, jeví se přeměna v konkurs z důvodu nahodilého výdaje jako
nepřiměřeně tvrdý postup. V případě, že je při přerušení zachován zákonný počet
splátek, nedojde zpravidla tímto postupem ani k poškození věřitelů. Podle mého názoru
tak tento postup představuje menší zásah do práv věřitelů než stanovení nižší výše
měsíčních splátek. Z tohoto důvodu bych tento postup insolvenčního soudu považoval
za souladný se zásadami insolvenčního řízení (§ 5 IZ), i když IZ zákon institut přerušení
plnění splátkového kalendáře výslovně neupravuje.

Další spornou otázkou je režim pohledávek nesplatných a podmíněných
ve splátkovém kalendáři. K podmíněným pohledávkám se odvolací soud vyjádřil tak,
že ohledně pohledávek s odkládací podmínkou, kde se podmínka dosud nenaplnila,
je její zařazení do splátkového kalendáře analogicky podle § 306 odst. 5 IZ rozhodný
stav ke dni vydání rozhodnutí o schválení oddlužení. Pokud by se během trvání účinků
splátkového kalendáře taková podmínka splnila, byl by to pak důvod pro změnu
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSPL 20 INS 5756/2011, 3 VSPH 1036/2011-B-18, ze dne
8. 6. 2012.
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Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 1230/2008-B-41, ze dne 7. 4. 2011.
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rozhodnutí podle § 407 odst. 3 IZ.118 Z tohoto závěru vyplývá, že splátkový kalendář
plní v podstatě funkci částečného rozvrhu a pohledávka je do něj zařazena
až v momentě splnění podmínky. Nicméně při aplikaci tohoto postupu není zcela jasné,
jakým způsobem přistupovat k pohledávkám, které jsou takto dodatečně zařazeny
do splátkového kalendáře. Je na místě i v případě těchto pohledávek trvat
na minimálním uspokojení v rozsahu třiceti procent? S přihlédnutím k zásadě rovnosti
věřitelů (§ 5 IZ) dojdeme k závěru, že i tyto pohledávky by měly být v tomto rozsahu
uspokojeny. Vzhledem k tomu, by se jako vhodnější jevilo částky připadající
na podmíněné pohledávky deponovat a v případě, že nedojde do splnění oddlužení
ke splnění odkládací podmínky, byly by tyto prostředky rozděleny mezi ostatní věřitele.
IZ rovněž neřeší otázku uspokojování nesplatných pohledávek. V praxi tato otázka není
příliš řešena, neboť v seznamu přihlášených pohledávek není většinou splatnost
insolvenčními správci uváděna. Nesplatné pohledávky jsou tak zařazovány bez dalšího
do splátkového kalendáře. Objevují se však i názory, že tento postup není správný, když
pro oddlužení není upraveno zesplatnění pohledávek jako v případě řešení úpadku
konkursem (§ 250 IZ).119 Nicméně vzhledem k tomu, že oddlužením může být řešen
i hrozící úpadek dlužníka, kdy dlužník nemusí mít žádnou splatnou pohledávku,
lze dovodit, že mají být takto uspokojeny i nesplatné pohledávky dlužníka. Tato otázka
by de lege ferenda měla být upravena výslovně. Odkaz na ustanovení § 250 IZ
neobsahuje pro případ oddlužení ani revizní novela.

K otázce zařazování závazků při společném oddlužení manželů se vyjadřoval
Vrchní soud v Praze v usnesení č. j. KSPH 40 INS 10341/2010, 3 VSPH 325/2011-B-16, ze dne 19. 4. 2011 tak, že insolvenční soud má schválit oběma dlužníkům - manželům jediný společný splátkový kalendář. Do něj mají být zahrnuty nezajištěné
závazky obou dlužníků, a to zvlášť a) skupina společných závazků obou manželů, tedy
těch, z nichž jsou zavázáni oba a které lze zásadně uspokojit z jejich veškerého
společného i výlučného majetku (zde příslušných sražených částí jejich postižitelných
příjmů), b) skupinu individuálních závazků manželů (závazků vzniklých jen jednomu
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSUL 70 INS 2745/2010, 1 VSPH 464/2010-B-11, ze dne
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z nich za trvání manželství, anebo výlučných závazků jednoho z manželů do SJM
nespadajících), které jsou uspokojitelné z téhož zdroje jako závazky společné,
s výjimkou výlučných peněžních přínosů druhého z manželů, který sám není k úhradě
zavázán, ledaže tento manžel s použitím svých výlučných příjmů na úhradu všech
závazků podléhajících oddlužení výslovně souhlasil. Proto přihlášené pohledávky
za dlužníky - manžely musejí být společně přezkoumány i s uvedeným rozlišením, tedy
včetně jejich případného spoludlužnictví. V praxi však tyto skupiny závazků nejsou
rozlišovány a jsou zařazovány do jedné skupiny. Dokonce nejsou takto odděleně
hrazeny (pouze z příjmu jednoho z manželů) ani závazky, z jejichž povahy jednoznačně
vyplývá, že součástí SJM nejsou (například výživné). Revizní novela tento postup
výslovně aprobuje.120

Judikatura Vrchního soudu v Praze vykládala právní význam souhlasu manžela
dlužníka s oddlužením, že manžel dlužníka svým podpisem na návrhu dlužníka
na povolení oddlužení dává souhlas k tomu, aby byl pro účely oddlužení použit veškerý
majetek ve společném jmění jeho a dlužníka včetně příjmů, které budou vyplaceny
teprve v budoucnu. Pro účely oddlužení splátkovým kalendářem tak odvolací soud
dovozoval, že dlužníkův manžel se svým podpisem zavazuje poskytnout po celou dobu
i veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby se věřitelům dostalo prostřednictvím
insolvenčního správce z jeho příjmů plnění v rozsahu podle ust. § 398 odst. 3 IZ.
Z judikatury Vrchního soudu tak vyplývalo, že dlužník a jeho manžel tvoří nerozlučné
společenství a samostatné oddlužení je vyloučeno. Tento postup byl problematický
ve vztahu k principu právní jistoty věřitelů, když vyhláškou bylo oznamováno zahájení
insolvenčního řízení jenom vůči dlužníku. Z první věty ust. § 398 odst. 3 IZ tento závěr
rovněž nevyplývá, když IZ stanoví, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře je
dlužník povinen splácet pohledávky nezajištěných věřitelů ze svých příjmů, tedy nikoliv
i z příjmů svého manžela. Kvůli těmto skutečnostem soudy prvního stupně takto
nepostupovaly a samostatné oddlužení jednoho z manželů umožňovaly.121 Revizní
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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 (§ 394a odst. 3 IZ ve znění revizní novely).
121
srovnej usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 81 INS 16081/2012-B-5, ze dne
10. 10. 2012.
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novela tak jednoznačně dává dlužníkům možnost provést volbu, zda projdou
oddlužením společně nebo každý zvlášť.

Další problémem ve vztahu ke společnému oddlužení manželů byly následky
rozvodu manželů na další trvání společného oddlužení manželů. Důvodem pro společné
oddlužení manželů je existence SJM. Soudy tak v případě rozvodu manželu za trvání
oddlužení přistupují k vyloučení řízení obou manželů k samostatnému projednání.122
Ohledně rozsahu závazků uspokojovaných v těchto nadále samostatných řízeních
se vyjádřil Vrchní soud v Praze tak, že závazky, které vznikly za trvání manželství
(lhostejno zda byly převzaty jedním z manželů nebo oběma) budou nadále hrazeny
v obou řízeních. Odvolací soud vyšel z účelu insolvenčního řízení, kterým je uspořádání
majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem
a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů (§ 1 odst. 1
písm. a/ IZ). Pokud by se manželé nerozvedli, měli by jejich věřitelé s pohledávkami
uspokojitelnými ze SJM k dispozici na úhradu svých pohledávek společnou ekonomickou
nabídku obou dlužníků. Jestliže se dlužníci rozvedli, nelze spravedlivě požadovat, aby
se jejich věřitelé spokojili s ekonomickou nabídkou toliko jednoho z nich. Revizní novela
otázku trvání společného oddlužení upravuje tak, že případný rozvod není důvodem
k vyloučení obou řízení k samostatnému projednání, když otázka trvání manželství
se zkoumá ke dni podání společného návrhu na povolení oddlužení (§ 394a odst. 1 IZ).
Nicméně se domnívám, že i za úpravy před účinností revizní novely nebyla skutečnost,
že se manželé rozvedli sama o sobě důvodem pro vyloučení věcí k samostatnému
projednání. Pokud vyjdeme z předpokladu, že jediným důvodem společného oddlužení
manželů je oddlužení SJM, lze takto oddlužit i SJM, které sice zaniklo, ale dosud nebylo
vypořádáno. Navíc v případě, že budou obě řízení vedena samostatně, dojde ke zvýšení
nákladů (minimálně na odměně insolvenčního správce) a tedy ve svém důsledku
i k menšímu uspokojení pohledávek věřitelů. Úprava přijatá revizní novelou je v tomto
směru přínosná.

4.2

122

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 29 INS 1691/2011-B-23, ze dne 27. 6. 2012.

101

Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně
podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. Není-li dále stanoveno
jinak, při tomto způsobu oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který
dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení
oddlužení. Oddlužení v této formě, tedy vychází z obráceného principu než oddlužení
ve formě splátkového kalendáře. Zatímco při oddlužení ve formě plnění splátkového
kalendáře dlužníku v zásadě zůstává jeho současný majetek a oddlužení je plněno z jeho
budoucích příjmů, tak při oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty
je zpeněžen současný majetek dlužníka a budoucí majetek je ponechán dlužníku.

O účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně
majetku náležejícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení obdobně
ustanovení IZ 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. Poté, co insolvenční správce
zpeněží

majetek,

který

podléhá

oddlužení

zpeněžením

majetkové

podstaty,

se v insolvenčním řízení dále postupuje podle ustanovení IZ o konečné zprávě a rozvrhu
v konkursu.

Revizní novela modifikuje úpravu střetu individuálních exekucí a insolvenčního
řízení tak, že výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek, který
dlužník získá po schválení oddlužení, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit
a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně
které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení. I v případě oddlužení
v této formě, je vznik nové vykonatelné pohledávky důvodem pro zrušení schváleného
oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. c) IZ a prohlášení konkursu na majetek dlužníka.
I v tomto případě může být problém rozlišit „nový“ majetek dlužníka, nicméně oproti
oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře je toto rozlišování usnadněno tím,
že v rozhodnutí o schválení oddlužení majetek, který dlužník vlastní v době schválení
oddlužení, vymezen.123

123

§ 406 odst. 2 písm. b) IZ.
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Revizní novela dále stanoví, že majetek, který slouží k zajištění, se zpeněží
jen na žádost zajištěného věřitele, jestliže zpeněžením ostatního majetku dojde
k plnému uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebo jestliže zajištěná
pohledávka zjevně přesahuje hodnotu zajištění. Zajištěný věřitel tak bude mít stejnou
možnost volby ohledně možnosti neudělit pokyn ke zpeněžení, ale pouze za situace,
kdy toto rozhodnutí nebude mít vliv na rozsah uspokojení pohledávek nezajištěných
věřitelů.

Z odkazu na obdobné použití ustanovení, týkající se konkursu jednoznačně
nevyplývalo, zda dochází rovněž k zániku SJM dle § 268 IZ. Vzhledem k tomu,
že za úpravy před účinností revizní novely manžel dlužníka uděloval svým podpisem
souhlas s použitím majetku v SJM na oddlužení, domnívám se, že k zániku SJM
nedocházelo. Účelem společného oddlužení manželů je dosáhnout toho, aby SJM bylo
oddluženo, nikoliv, aby došlo k jeho zániku. Tento přístup ostatně přebírá i revizní
novela, která zákonnou úpravu v tomto směru zpřesňuje a jednoznačně stanoví,
že k zániku SJM dlužníka a jeho manžela nedochází pouze tehdy, bylo-li oddlužení
povoleno na základě společného návrhu manželů. V tomto případě se od okamžiku,
kdy nastanou účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, považuje
všechen majetek manželů za majetek v SJM, které nezaniká (§ 408 odst. 1 IZ ve znění
revizní novely). Toto ustanovení zároveň upravuje další spornou praxi, tedy oddlužení
SJM za použití výlučného majetku jednoho z manželů, když ohledně veškerého majetku
dlužníků (včetně majetku ve výlučné vlastnictví) platí fikce, že tento majetek je v SJM
dlužníků. Věřitelům je tak vnucena modifikace rozsahu majetkového společenství
manželů. V případě, že podá návrh na povolení oddlužení pouze jeden z manželů,
souhlas druhého manžela s použitím majetku v SJM již není potřeba.

103

4.3

Kombinace

oddlužení

plněním

splátkového

kalendáře

a zpeněžením majetkové podstaty

IZ předpokládá, že oddlužení bude probíhat zásadně jednou ze dvou dlužníkem
nabízených forem. Lze si představit situaci, kdy dlužník ani v jedné z těchto forem není
schopen splnit zákonnou podmínku minimálního uspokojení pohledávek nezajištěných
věřitelů, nicméně v případě kombinace obou forem již ano. Možným postupem jak této
kombinace dosáhnout, je schválení oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře
s tím, že dlužník sám zpeněží svůj majetek a výtěžek tohoto zpeněžení dobrovolně
použije jako mimořádnou splátku. Problém tohoto postupu spočívá v tom, že zájemci
jsou od koupě odrazováni skutečností, že tento majetek prodává přímo dlužník a nikoliv
insolvenční správce. Zároveň v případě zpeněžení přímo dlužníkem patrně nepřipadá
v úvahu aplikace ust. § 285 IZ a nejsou tak bez dalšího odklizeny účinky exekucí
váznoucí na nemovitém majetku.

Vhodnější je proto o kombinaci obou způsobů oddlužení rozhodnout
při schválení oddlužení s tím, že zpeněžení provede insolvenční správce. Ke stejnému
závěru dospěl Krajský soud v Brně v usnesení č. j. KSBR 24 INS 4176/2008-B-14,
ze dne 21. 1. 2009, kde v odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že nepřekáží účelu, který
je úpravou oddlužení sledován, aby v situaci, kdy s tím dlužník výslovně souhlasí a sám
takový způsob řešení svého úpadku nabízí, byly kombinovány obě formy oddlužení.
Je tedy plně možné, aby tam, kde ta z forem oddlužení, kterou dlužník nabízí jako
základní (typově oddlužení plněním splátkového kalendáře), bez dalšího neumožňuje
splnění požadavku kladeného na minimální zákonnou míru uspokojení dlužníkových
věřitelů, dlužník nabídl věřitelům, že jejich pohledávky 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
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z úpadkové situace lépe než při prohlášení konkursu na jeho majetek. Nezajištění
věřitelé mají možnost se i k takovému řešení vyslovit při rozhodování o způsobu
oddlužení hlasováním na schůzi i za tím účelem svolané. Na tyto závěry pak opakovaně
odkazuje i Vrchní soud v Praze.124

Obdobně lze postupovat za situace, kdy věřitelé nebo insolvenční soud zvolí
oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty a je dosaženo takové výše výtěžku
zpeněžení, která neumožňuje úhradu pohledávek věřitelů ani v minimálním zákonném
rozsahu. Domnívám se, že i za této situace lze se souhlasem dlužníka rozhodnout,
že oddlužení bude provedeno kombinací obou variant, tak aby dlužník mohl oddlužení
úspěšně dokončit.

4.4

Majetková postata

Majetkovou podstatou je dle § 2 písm. e) IZ majetek určený k uspokojení
dlužníkových věřitelů. Bližší vymezení majetkové podstaty pak obsahuje ustanovení
§ 205 a následují IZ. Rozsah majetkové podstaty se v počáteční fázi insolvenčního
řízení liší v závislosti na tom, kdo podal insolvenční návrh. V případě dlužnického
návrhu náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení
insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního
řízení. Naproti tomu podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty
majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud nařídil předběžné
opatření, kterým zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem,
majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud vydal rozhodnutí
o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení
po vydání těchto rozhodnutí.

Součástí majetkové podstaty je rovněž spoluvlastnický podíl dlužníka a majetek
v SJM dlužníka a jeho manžela. V praxi byla sporná otázka, zda si i pro účely
insolvenčního řízení uplatní ustanovení § 262a o. s. ř. a tedy, zda do majetkové podstaty
124

například v usnesení č. j. KSLB 76 INS 13740/2010, 1 VSPH 993/2011-B-33, ze dne 13. 9. 2011.
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náleží rovněž majetek, který není součástí SJM jenom proto, že byl smlouvou zúžen
zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen
vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Vrchní soud v Praze k této otázce
v odůvodnění usnesení č. j. KSHK 40 INS 5996/2010, 2 VSPH 747/2010-A-13, ze dne
21. 9. 2010, uvedl, že ustanovení § 262a o. s. ř. se přiměřeně použije i v insolvenčním
řízení. Je logické, že rozsah majetku, který je věřitelům k dispozici na úhradu jejich
pohledávek v insolvenčním řízení, by neměl být menší než rozsah majetku, který
lze postihnout při vymáhání pohledávky individuální cestou.

Nicméně Vrchní soud v Praze se však od těchto závěrů později odchýlil
a v rozsudku č. j. 78 ICm 766/2011, MSPH 78 INS 2600/2009, 101 VSPH 123/2012-81,
ze dne 31. 5. 2012 došel k závěru, že není možné s odkazem na přiměřené použití o. s. ř.
(§ 7 IZ) zahrnout výlučný majetek manžela dlužníka do majetkové podstaty, neboť
problematiku zahrnutí majetku manžela dlužníka do majetkové podstaty dlužníka
v insolvenčním řízení zákon upravuje samostatně v ustanoveních § 268 až 276 IZ, která
se týkají dopadu prohlášení konkursu na společné jmění manželů. Za této situace
by aplikace ust. § 262a o. s. ř. na základě ust. § 7 IZ bylo nepřiměřeně extenzivním
výkladem nepříznivě zasahujícím do právních poměrů třetí osoby. Odvolací soud dále
uvedl, že postavení insolvenčního věřitele by nemělo být (ve vztahu k možnosti
vymáhat svou pohledávku za dlužníkem) zahájením insolvenčního řízení dotčeno,
neboť

IZ

umožňuje

věřitelům

vymáhat

pohledávky

za

dlužníkem

rovněž

prostřednictvím uspokojení z majetku třetích osob, a to mimo rámec insolvenčního
řízení. IZ ale neobsahuje ve zmíněných ustanoveních § 268 až 276 oprávnění
insolvenčního správce zahrnout do podstaty majetek manžela dlužníka v případě splnění
podmínek ust. § 262a o. s. ř., neboť věřitel pohledávky, kterou lze uspokojovat v řízení
o výkon rozhodnutí dle ust. § 262a o. s. ř. z výlučného majetku manžela, neztrácí tuto
možnost ani zahájením insolvenčního řízení. Výkon rozhodnutí nebo o exekuci totiž lze
i po zahájení insolvenčního řízení vykonat, neboť účinky zahájení insolvenční řízení
na možnost domáhat se uspokojení dlužníkových závazků z majetku nespadajícího
do majetkové podstaty dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ nedopadají.
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Revizní novela upravuje nově vztah IZ a o. s. ř. tak, že ustanovení týkající
se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento
zákon odkazuje.125 Vzhledem k tomu, že není uveden odkaz na § 262a o. s. ř.,
tak se tato úprava nepoužije. Insolvenční správce může dohodu o zúžení SJM napadnout
odpůrčí žalobou dle § 239 IZ v prekluzivní lhůtě 1 roku od zveřejnění rozhodnutí
o úpadku v insolvenčním rejstříku. V případě, že insolvenční soud žalobě vyhoví,
je smlouva zúžení SJM vůči věřitelům neúčinná a tento majetek by byl dle § 412 odst. 1
písm. b) IZ ve znění revizní novely zpeněžen a výtěžek použit jako mimořádná splátka.

Do majetkové podstaty může ale náležet i majetek jiných osob než dlužníka,
stanoví-li to IZ, zejména jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů. Pro účely
zpeněžení se s tímto majetkem nakládá jako s majetkem dlužníka.

Demonstrativní výčet aktiv, která jsou součástí majetkovou podstaty, uvádí
§ 206 IZ. Součástí majetkové jsou tak zejména peněžní prostředky; věci movité
a nemovité; podnik (respektive obchodní závod podle NOZ); soubor věcí a věci
hromadné; vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, akcie, směnky, šeky nebo
jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva;
obchodní podíl; dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek
podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné; dlužníkova mzda nebo plat,
jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu
za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady
ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora
v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci; další práva a jiné majetkové hodnoty,
mají-li penězi ocenitelnou hodnotu. IZ výslovně stanoví, že do majetkové podstaty patří
také příslušenství, přírůstky, plody a užitky majetku výše uvedeného.

Negativní vymezení majetkové podstaty obsahují ustanovení § 207 a 208 IZ,
respektive § 321 a 322 o. s. ř. Do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze
postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nestanoví-li IZ jinak. Do majetkové
podstaty tak zejména nepatří běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
125

§ 7 IZ ve znění revizní novely.
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snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které
povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky
odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce a zvířata, u nichž hospodářský
efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
Z majetkové podstaty ale nejsou vyloučeny věci sloužící k podnikání dlužníka jako
je tomu při výkonu rozhodnutí nebo exekuci dle § 322 odst. 3 o. s. ř. Do majetkové
podstaty dále nenáleží technické prostředky, na nichž se vede evidence investičních
nástrojů nebo se uchovávají dokumenty týkající se údajů v této evidenci, a dále
technické prostředky sloužící k poskytování údajů o vlastnících investičních nástrojů.

Novela v souvislosti s přijetím NOZ (zákon č. 293/2013 Sb.) zakotvila další
výluku v souvislosti institutem svěřenského nástupnictví (§ 1512 a násl. NOZ). Podle
§ 1512 odst. 1 NOZ může zůstavitel nařídit, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo
v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice. Ust.
§ 1521 NOZ stanoví, že nesvěřil-li zůstavitel při nařízení svěřenského nástupnictví
dědici právo s dědictvím volně nakládat, je vlastnické právo dědice k tomu, co nabyl
děděním, jakož i k tomu, co nabyl náhradou za zničení, poškození nebo odnětí věci
z dědictví, omezeno na práva a povinnosti poživatele s výjimkou zcizení nebo zatížení
za účelem úhrady zůstavitelových dluhů. Exekuci tedy nebude možno vést na majetek,
který povinný nabyl jako dědic dědictvím, které podle nařízení zůstavitele má přejít
na svěřenského nástupce jako následného dědice (substituční jmění); to nebude platit,
bude-li povinný mít právo s majetkem volně nakládat nebo půjde-li o výkon rozhodnutí,
kterým budou vymáhány zůstavitelovy dluhy. Povinný bude muset při exekuci oznámit
soudu, zda majetek nabyl jako substituční jmění, a pokud půjde o takový majetek, zda
má právo s ním volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy
dluhy. Povinnému bude dále uloženo, aby doložil tyto skutečnosti listinami vydanými
nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li
povinný, že věc nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti, které
výkon rozhodnutí umožňují, nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti jinak najevo, soud výkon
rozhodnutí zastaví.
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V režimu insolvenčního řízení zřejmě vznikne zvláštní majetková podstata, která
bude moci být použita, pokud zůstavitel umožnil dědici s tímto majetkem volně
nakládat, nebo pokud uplatní pohledávky věřitelé zůstavitele. V případě, že uplatí
pohledávky věřitelé zůstavitele a zůstavitel neumožnil přednímu dědici volně
s majetkem nakládat, bude tato oddělená majetková podstata použitelná pouze
na úhradu těchto pohledávek.

Zákon č. 293/2013 Sb. dále dal možnost oprávněnému v exekuci navrhnout
postižení věcí jinak z postihu vyloučených, které povinný, který úmyslným trestným
činem způsobil škodu, nabyl z majetkového prospěchu získaného tímto trestným činem,
je-li oprávněným poškozený z tohoto trestného činu. V usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí soud podle tvrzení oprávněného uvede věci, na které se podle věty první
nepoužijí odstavce 1 až 6 ust. § 322 o. s. ř. Tato výjimka je promítnutím ust. § 2954
NOZ, které stanoví, že způsobil-li škůdce škodu úmyslným trestným činem, z něhož měl
majetkový prospěch, může soud na návrh poškozeného rozhodnout o uspokojení z věcí,
které škůdce z majetkového prospěchu nabyl, a to i nepodléhají-li jinak výkonu rozhodnutí.
Do uspokojení práva na náhradu škody nesmí škůdce nakládat s takovými věcmi
uvedenými v rozhodnutí. V režimu insolvenčního řízení se zřejmě opět bude jednat

o zvláštní majetkovou podstatu, která bude moci být použita pouze k uspokojení
pohledávky poškozeného.

Ustanovení § 208 IZ stanoví, že je vyloučen rovněž účelově určený majetek, se kterým
lze podle zvláštního právního předpisu naložit pouze způsobem, k němuž byl určen,
zejména účelové dotace a návratné výpomoci ze státního rozpočtu, z Národního fondu,
z rozpočtu územního samosprávního celku nebo státního fondu, finanční rezervy
vytvářené podle zvláštních právních předpisů, majetek České národní banky, který byl
na základě zvláštních dohod svěřen do správy jiné osobě, zboží propuštěné celním
úřadem k dočasnému použití a majetek státu v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem.

Rozsah majetkové podstaty může být též zúžen na návrh třetí osoby odlišné
od dlužníka, a to žalobou na vyloučení majetku z majetkové podstaty podle § 225 IZ.
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Dále na základě návrhu dlužníka na vynětí majetku z majetkové podstaty podle § 226
IZ nebo v důsledku právního úkonu insolvenčního správce, kterým vyjme majetek
podle § 227 IZ.

IZ upravuje otázku, kdo je ve vztahu k majetkové podstatě osobou
s dispozičními oprávněními, případně komu přísluší právo nakládat s majetkovou
podstatou ohledně části těchto oprávnění nebo pouze ohledně některých z nich,
v závislosti na průběhu řízení, způsobech řešení úpadku a vlastnictví majetku
náležejícího do majetkové podstaty. Pokud je majetek v majetkové podstatě
ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka, lze právo této osoby s takovým majetkem
nakládat omezit jen zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu.

Nestanoví-li IZ jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními
oprávněními dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, v době od povolení reorganizace
a v době od povolení oddlužení (§ 229 IZ). Insolvenčnímu správci náleží dispoziční
oprávnění v době od prohlášení konkursu. Tento výčet neuvádí, kdo je osobou
s dispozičním oprávněním za situace, kdy nebylo rozhodnutí o úpadku spojeno
s rozhodnutím o způsobu jeho řešení. Praxe dovozovala, že rovněž v tomto případě
náleží dispoziční oprávnění dlužníku.126 Revizní novela tyto závěry přejala. Skutečnost,
že dispoziční oprávnění náleží insolvenčnímu správci nemá vliv na povinnosti uložené
dlužníku IZ.

V případě společného oddlužení manželů upravuje revizní novela majetkovou
podstatu tak, že existuje pouze jedna společná majetková podstata, která je použitelná
na úhradu jak závazků, které jsou součástí SJM, tak výlučných závazků obou manželů,
neboť se manželé pro účely oddlužení považují za jednoho dlužníka. V podstatě dochází
k uzákonění dosavadní praxe soudů, která si vypomáhala v této otázce souhlasem
manžela s použitím výlučného majetku pro úhradu závazků, které nejsou součástí SJM
a naopak nadále již (při společném oddlužení manželů) nebude použitelná judikatura,
126

Výkladové stanovisko č. 1/2008 ze zasedání expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo ze dne
10. 1. 2008: K otázce dispozičních oprávnění k majetkové podstatě v mezidobí od rozhodnutí o úpadku
do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. [online]. [cit. 2013-10-12]. URL: <http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny/vykladove-stanovisko-1.html>.
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která v podstatě rozlišovala několik majetkových podstat podle závazků, na jejichž
úhradu lze použít.127 Věřitelům je tak vnucena modifikace majetkového společenství
manželů. Současně dochází k výraznému zjednodušení stávající úpravy.

4.5

Povinnosti dlužníka

Rozsah

povinností

dlužníka

závisí

na

způsobu

provedení

oddlužení.

Demonstrativní výčet povinností při oddlužení ve formě splátkového kalendáře
obsahuje ustanovení § 412 IZ.

Dlužník je povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě,
že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou
možnost si příjem obstarat. Tato povinnost směřuje k tomu, aby si dlužník obstaral
příjmy, které mají být použity na plnění splátkového kalendáře. Porušením této
povinnosti je například podání výpovědi ze strany dlužníka za situace, kdy nemá
zajištěn jiný zdroj příjmů, pokud nejsou dány důvody hodné zvláštního zřetele
(například zaměstnavatel dlužníku nehradí mzdu). Dlužník je povinen přijmout i práci,
která svou povahou neodpovídá jeho kvalifikaci.

Při oddlužení plněním splátkové kalendáře se použijí na úhradu pohledávek
nezajištěných věřitelů rovněž příjmy mimořádné. Hodnoty získané dědictvím a darem
je dlužník povinen zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy,
použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu,
že zpeněžování tohoto majetku dlužníkem se v praxi ukázalo jako problematické, došlo
revizním novelou ke změně v tom směru, že dlužník má povinnost majetek získaný
dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl
v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení
a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSPH 40 INS 10341/2010, 3 VSPH 325/2011-B-16, ze dne
19. 4. 2011.
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nad rámec splátkového kalendáře. Postupy ohledně zatajeného majetku se v praxi

insolvenčních soudů lišily, proto lze tuto změnu vnímat pozitivně.

Dlužník

má

dále

celou

řadu

informačních

povinností

vůči

soudu

a insolvenčnímu správci. Je bez zbytečného odkladu povinen oznámit každou změnu
svého bydliště nebo sídla a zaměstnání; předkládat dvakrát ročně přehled svých příjmů
za uplynulých 6 kalendářních měsíců; nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost
insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit
k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání oddlužení.

Ze zásad rovnosti věřitelů a poměrného uspokojení jejich pohledávek vyplývá
povinnost dlužníka neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody. Dlužník
nesmí přijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. O výsledcích své činnosti
pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský výbor.

Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního
správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního
správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí
jeho dědický podíl. IZ tak stanovuje dohled insolvenčního správce nad jednáním
dlužníka, které by mohlo být za následek zkrácení uspokojení věřitelů. Revizní novela
v návaznosti na účinnost NOZ zavádí nevyvratitelnou domněnku, že dlužník, který
za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu.

Okruh povinností dlužníka při oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty
je o poznání užší, neboť zpeněžování majetku provádí insolvenční správce. Dlužník má
tak zejména povinnost poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové
podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho pokynů. Dále je dlužník povinen umožnit
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insolvenčnímu správci přístup na všechna místa, kde má umístěn majetek náležející
do majetkové podstaty.

Princip poctivosti záměru dlužníka se prolíná celým insolvenčním řízením,
dlužník je tak i v této fázi řízení jednat takovým způsobem, aby z jednání dlužníka
nebylo možno dovodit jeho nepoctivý záměr.
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5. UKONČENÍ ODDLUŽENÍ
Schválené oddlužení je završeno způsobem, který závisí na skutečnosti,
zda je oddlužení ve schválené formě dlužníkem plněno. Tedy v případě oddlužení
ve formě plnění schváleného oddlužení musí po celou dobu plnit povinnosti uvedené
v § 412 IZ. V případě oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty je dlužník
povinen poskytovat insolvenčnímu správci potřebnou součinnost při zpeněžování
majetkové podstaty. V obou formách nesmí vyplynout najevo skutečnosti, ze kterých by
bylo možno dovodit dlužníkův nepoctivý záměr. V případě, že dlužník splní všechny
výše uvedené povinnosti a není dán ani jiný důvod pro zrušení schváleného oddlužení
dle § 418 IZ, je realizační fáze završena usnesením soudu, kterým je deklarováno
splnění oddlužení. V opačném případě je schválené oddlužení rozhodnutím soudu
zrušeno a na majetek dlužníka je prohlášen konkurs, jakožto výchozí způsob řešení
úpadku. Obě rozhodnutí se tak navzájem vylučují, tedy ke zrušení schváleného
oddlužení může soud přistoupit jen do té doby, než rozhodne o jeho splnění.
Pravomocné rozhodnutí o zrušení oddlužení vylučuje dokončení oddlužení jeho
splněním.

5.1

Zrušení schváleného oddlužení

IZ přiznává insolvenční

soudu

oprávnění

schválené oddlužení

zrušit

za podmínek stanovených dle ust. § 418 IZ. V případě zrušení schváleného oddlužení
současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Důvodem pro zrušení schváleného oddlužení je skutečnost, že dlužník neplní
podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. V případě oddlužení
plněním splátkového kalendáře se jedná zejména o povinnosti uvedené v ust. § 412 IZ.

Insolvenční soud zruší schválené oddlužení rovněž, pokud se ukáže,
že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Dočasná ztráta příjmů
dlužníka není dostatečným důvodem pro přeměnu oddlužení v konkurs. Po dobu trvání
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účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen
v případě, že je nezaměstnaný, usilovat o získání příjmu. Jestliže na trhu práce není
k dispozici práce odpovídající jeho vzdělání a kvalifikaci, pak dlužník nesmí odmítnout
jakoukoliv práci, kterou bude schopen vykonávat. Teprve tehdy, pokud se dočasný
výpadek příjmů dlužníka změní ve stav trvalý, postupuje insolvenční soud podle § 418
IZ.128 Tato úprava má v souladu se zásadou hospodárnosti řízení zajistit, aby
v oddlužení nebylo pokračováno za podmínek, kdy je zřejmé, že nedojde k uspokojení
věřitelů ani v minimálním zákonném rozsahu. V případě neplnění splátkového
kalendáře není rozhodné, zda k výpadku v příjmech došlo zaviněním dlužníka.

Otázka zavinění se naopak zkoumá při vzniku nového peněžitého závazku
dlužníka po schválení oddlužení, který je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.
IZ zároveň stanoví nevyvratitelnou domněnku, že dlužník zavinil vznik peněžitého
závazku, byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Z dispozičního oprávnění dlužníka vyplývá, že o zrušení oddlužení rozhodne
insolvenční soud rovněž k jeho návrhu.

Pokud po schválení oddlužení vyšly najevo okolnosti, na jejichž základě
lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr, je i v této fázi
řízení dán důvod pro odepření dobrodiní oddlužení. Není při tom rozhodující,
zda byl nepoctivý záměr dán od počátku řízení a vyšel najevo teprve v pozdější fázi
řízení, nebo k pochybení dlužníka v tomto směru došlo až po schválení oddlužení.129

Rozhodnutí o zrušení oddlužení může insolvenční soud vydat, jen dokud
nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá
dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení
navrhl. Tyto osoby mají právo proti tomuto rozhodnutí podat odvolání. Kromě případu
zrušení oddlužení k návrhu dlužníka může toto rozhodnutí insolvenční soud vydat
i bez návrhu.
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSPH 55 INS 1199/2009, 3 VSPH 607/2010-B-35, ze dne
29. 9. 2010.
129
Srovnej usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 45/2010, ze dne 30. 4. 2013.
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V případě společného oddlužení manželů je dle revizní novely porušení
povinností jedním z manželů důvodem pro zrušení schváleného oddlužení a prohlášení
konkursu

na

majetek

obou

manželů.

Některé

senáty

insolvenčních

soudů

tak postupovaly i za stávající právní úpravy.130

5.2

Splnění oddlužení a osvobození od placení pohledávek

Po provedení všech úkonů, které představují realizaci schváleného způsobu
řešení úpadku (včetně uspokojení věřitelů z výtěžku oddlužení), je insolvenční řízení
fakticky u konce. Splnění oddlužení je následně deklarováno rozhodnutím
insolvenčního soudu, kterým vezme na vědomí splnění oddlužení. Vydáním rozhodnutí,
kterým soud vezme na vědomí splnění oddlužení, nedochází ještě k osvobození
dlužníka od povinnosti hradit zbytek pohledávek, které nebyly uhrazeny v rámci
provedeného oddlužení. O osvobození dlužníka od zbytku dluhů, se rozhoduje
samostatným rozhodnutím až poté, co je skončeno provádění oddlužení a soud vezme
na vědomí jeho splnění. Při vydávání rozhodnutí o tom, zda má být vzato na vědomí
splnění oddlužení, se soud v zásadě nezabývá splněním podmínek pro přiznání
dobrodiní osvobození od placení dluhů. Soud tak zejména nemusí zohlednit skutečnost,
že se nezajištěným věřitelům ze splněného oddlužení nedostalo zákonem vyžadovaných
minimálně 30 % hodnoty jejich pohledávek.131

Vzhledem k odlišnému průběhu procesu oddlužení v závislosti na zvolené
formě, se liší i podmínky splnění oddlužení. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
je splněno, pokud insolvenční správce zpeněžil majetek, který tvoří majetkovou
podstatu, a který zpeněžitelný byl, sestavil konečnou zprávu, ta byla schválena a soud
na jejím základě vydal rozvrhové usnesení, které bylo následně splněno. U oddlužení
plněním splátkového kalendáře dojde v zásadě ke splnění v zásadě až po pěti letech.

130

Srovnej usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 81 INS 17557/2012-B-5, ze dne 18.
10. 2012.
131
KOTOUČOVÁ, J. A KOL. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář
[online]. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2010, 213 s. [cit. 2013-04-25]. Komentované zákony (Beck). ISBN
978-80-7400-320-2. URL: <https://www.beck-online.cz>, § 413.
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Po celou dobu musí dlužník platit nezajištěným věřitelům splátky ze svých příjmů.
Dřívější ukončení splátkového kalendáře s následným deklarováním splnění oddlužení
je možné pouze tehdy, když se dlužníkovi podaří uhradit jeho závazky v plné výši.
Jinak musí platit pravidelné splátky skutečně po celou pevně stanovenou dobu pěti let
bez ohledu na to, zda již dosáhl minimálního uspokojení věřitelů ve výši 30 %.132

V rozhodnutí, kterým soud vezme na vědomí splnění oddlužení, rozhodne
insolvenční soud o odměně a nákladech insolvenčního správce a zároveň insolvenčního
správce zprostí funkce. Odvolání je přípustné toliko do výroku o výši odměny a nákladů
insolvenčního správce. Zveřejněním tohoto v insolvenčním rejstříku nabývá v ostatních
bodech právní moci a insolvenční řízení končí.

Pokud dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu
oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení
pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
Revizní novela ruší povinnost insolvenčního soudu při rozhodování o osvobození
nařizovat jednání. Přestože je vydání tohoto rozhodnutí pro dlužníka hlavní motivací
pro rozhodnutí podat návrh na povolení oddlužení, jeho vydání není obligatorní součástí
insolvenčního

řízení.

Soud

toto

rozhodnutí

vydá

jen

k

návrhu

dlužníka.

Je tak na dlužníku jestli tohoto dobrodiní využije nebo ne. Okamžikem vydání, kterým
soud deklaruje splnění oddlužení insolvenční řízení končí. O případném návrhu
dlužníka na přiznání osvobození od placení pohledávek tak insolvenční soud rozhoduje
již mimo insolvenční řízení, což kromě jiného znamená, že končí účinky spojené
s insolvenčním řízením. Dlužník tak pozbývá ochrany před výkonem rozhodnutí nebo
exekucí i pro pohledávky, které byly uplatněny v insolvenčním řízení. Některé
insolvenční soudy tomuto ohrožení dlužníka předchází tím způsobem, že rozhodnutí
o splnění oddlužení spojí s rozhodnutím o osvobození od placení dluhů.

Osvobození

se

vztahuje

také

na

věřitele,

k

jejichž

pohledávkám

se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do
132

KOTOUČOVÁ, J. A KOL. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář
[online]. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2010, 213 s. [cit. 2013-04-25]. Komentované zákony (Beck). ISBN
978-80-7400-320-2. URL: <https://www.beck-online.cz>, § 413.
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insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Z účinků osvobození tak nejsou
vyloučeny ani pohledávky, které věřitelé neuplatnili a nebyly tak v průběhu oddlužení
ani částečně uhrazeny. Osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly
vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu. Nejvyšší soud judikoval,
že beneficienty dobrodiní osvobození od placení pohledávek nejsou třetí osoby, které
poskytly zajištění pohledávek vůči dlužníku.133 V tomto rozhodnutí se dovolací soud
rovněž zabýval účinkem přiznání osvobození na pohledávky, které z osvobození nejsou
vyloučeny. Tyto pohledávky v neuhrazeném rozsahu nezanikají, ale v soudním či jiném
řízení nemohou být věřiteli přiznány (mají povahu naturální obligace). Ve vykonávacím
řízení má taková pohledávka pak stejný režim jako promlčená pohledávka. Z těchto
závěrů by vyplývalo, že výkon rozhodnutí by byl zastaven pouze k návrhu dlužníka.
Povaze institutu oddlužení by však, podle mého názoru, spíše odpovídal výklad,
že exekuční soudy mají exekuci zastavit, respektive exekuční návrh zamítnout
bez ohledu na procesní aktivitu dlužníka.

Při osvobození dlužníka zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení
oddlužení plněním splátkového kalendáře nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího
k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku
zpeněžení tohoto majetku. Za pomocí argumentu a fortiori můžeme dojít k závěru,
že stejné lze postupovat za situace, pokud předmět zajištění se nepodařilo zpeněžit.
Pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170), se může takto
domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení. Revizní novela dává možnost
nepožádat o zpeněžení zajištění věřiteli i v případě oddlužení ve formě zpeněžení
majetkové podstaty, jestliže zpeněžením ostatního majetku dojde k plnému uspokojení
pohledávek nezajištěných věřitelů nebo jestliže zajištěná pohledávka zjevně přesahuje
hodnotu zajištění. I v tomto případě zůstane věřitele zachováno právo domáhat

se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku.

Soud může dlužníka osvobodit od placení zbytku pohledávek i v případě,
že je hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší
než 30 % jejich pohledávek, respektive nižší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé
133

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3509/2010, ze dne 24. 11. 2010, uveřejněný
pod č. 63/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
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s dlužníkem dohodli. Soud nařídí jednání, na které předvolá dlužníka a insolvenčního
správce. Povinnost nařídit jednání je v tomto případě zachována i po účinnosti revizní
novely. Podmínkou nařízení jednání je i v tomto případě návrh dlužníka na přiznání
osvobození. Dlužník musí prokázat, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo
v důsledku okolností, 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.

Zatímco při zrušení oddlužení z důvodu, že podstatnou část splátkového
kalendáře nebude možné splnit dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ, není důvodem
pro pokračování v oddlužení, že dlužník neplnění nezavinil, tak při rozhodování
o osvobození dle § 415 IZ soud již otázku, zda nesplnění podmínky minimální míry
uspokojení dlužník zavinil, zkoumat musí. Dlužník tak musí prokázat, že k nesplnění
oddlužení došlo z objektivních důvodů (např. dlužník byl propuštěn pro nadbytečnost
nebo dárce přestal plnit darovací smlouvu). Dlužník musí zároveň splnit podmínku
označovanou jako test nejlepšího zájmu věřitelů, tedy musí prokázat, že věřitelé
obdrželi více než kolik by obdrželi, pokud by byl úpadek dlužníka řešen konkursem.
Toto porovnání bude vycházet z hodnoty majetku, který by byl v průběhu konkursu
zpeněžen. Objevují názory, že v případě oddlužení ve formě zpeněžení majetkové
podstaty, nelze volbu formy oddlužení přičítat k tíži dlužníka. Pokud není splněna
minimální kvóta, není to důvodem pro nepřiznání osvobození od placení pohledávek,
neboť za volbu formy odpovídají věřitelé. Podle mého názoru je však i v tomto případě
provést test nejlepšího zájmu věřitelů a kalkulovat s příjmy dlužníka za dobu trvání
oddlužení, neboť jejich zabavitelná část by v případě konkursu byla rovněž použita
na úhradu pohledávek věřitelů.

Osvobození podle § 414 a 415 IZ se nevztahuje na veškeré pohledávky dlužníka.
Osvobození se nevztahuje na peněžitý trest nebo jinou majetkovou sankci, která byla
dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále na pohledávky
na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Naproti tomu,
pohledávka vzniklá nedbalostním porušením povinnosti z účinků osvobození vyloučena
není.
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Rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu dlužníka na přiznání osvobození
se doručuje

zvlášť

dlužníku,

insolvenčnímu

správci

a

věřitelskému

výboru.

Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud takový návrh zamítl, se může odvolat pouze
dlužník. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud přizná dlužníku osvobození, se může
odvolat pouze věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníku nebyla v insolvenčním řízení
zcela uspokojena. Odvoláním však lze namítat pouze to, že nebyly splněny předpoklady
pro přiznání osvobození dlužníku.

Sporná je otázka, zda se osvobození vztahuje i na manžela dlužníka, který
nepodal vlastní návrh na povolení oddlužení a na oddlužení se tak nepodílel.
Tato otázka se stala naléhavější zejména v souvislosti s účinností zákona č. 396/2012
Sb., který novelizoval § 262a o. s. ř. tak, že umožnil postihnout majetek, který byl dříve
považován za výlučný majetek manžela (zejména prostředky na účtu manžela a jeho
mzdový nárok) i pro pohledávky, které převzal za trvání manželství pouze jeden
z manželů. Praxe nepřipouští, aby takovéto pohledávky byly uplatněny v řízení
manžela, který závazek nepřevzal, neboť by pohledávky jinak uspokojitelné pouze
z majetku v SJM byly v takovém případě hrazeny i z majetku ve výlučném vlastnictví
dlužníka.134 Domnívám se, že pokud se nejedná o společné oddlužení manželů,
kde pohledávky, které převzal za trvání manželství jeden z manželů uplatnit přihláškou
lze, tak se na tyto pohledávky osvobození vztahovat nemůže. Pokud chtějí mít manželé
jistotu, že po skončení insolvenčního řízení nebudou věřitelé tyto pohledávky vymáhat,
nezbude jim než zvolit cestu společného oddlužení manželů.

V případě společného oddlužení manželu dle revizní novely zřejmě budou
podmínky pro osvobození posuzovány u obou manželů společně. Tedy budou
osvobozeni oba nebo ani jeden z nich. Přestože gramatickým výkladem ustanovení
§ 394a odst. 3 IZ135 ve znění revizní novely bychom dospěli spíše k opačnému závěru,
neboť o osvobození od placení pohledávek se rozhoduje již mimo insolvenční řízení,
tak vzhledem k tomu, že důvody pro zrušení oddlužení a pro nepřiznání osvobození
134

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 33 ICm 902/2012-43, KSOS 33 INS 12040/2011, ze dne
31. 7. 2012.
135
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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se v zásadě kryjí, tak není, podle mého názoru, důvod pro to, aby soud při rozhodování
o přiznání osvobození rozhodoval odlišně.

5.3

Odejmutí a zánik osvobození

Úprava účinků přiznaného osvobození ve shodě s ustanovením § 417 IZ
insolvenčnímu soudu dovoluje, za stanovených podmínek, přiznané osvobození
dlužníku odejmout, aniž by bylo nutné řešit specifické důsledky, jež by odejmutí
osvobození mělo na již zaniklé neuhrazené části pohledávek (odejmutím osvobození
se tak obnovuje vymahatelnost takových pohledávek).136

Ani v případě, že je dlužníku pravomocně přiznáno osvobození od placení
pohledávek, nejsou účinky tohoto rozhodnutí nezvratné. IZ upravuje možnost přiznané
dlužníku odejmout, pokud do tří let od právní moci rozhodnutí, kterým soud dlužníka
osvobodil od placení zbytku dluhů. Marným uplynutím této lhůty možnost jakkoli zrušit
účinky osvobození fakticky zaniká. Teprve v tento okamžik lze hovořit o tom,
že dlužník je od dotčených dluhů osvobozen s konečnou platností. IZ upravuje
v podstatě dva způsoby, jakým mohou být účinky pravomocně přiznaného osvobození
odklizeny. V prvním případě dojde ke zrušení na základě rozhodnutí soudu o odnětí
osvobození. Druhým případem naopak dochází k zániku osvobození přímo ze zákona
a insolvenční soud tento zánik toliko deklaruje.137

V prvním případě insolvenční soud osvobození dlužníku odejme, jestliže
na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů do tří 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. Jedná ve své podstatě opět o nepoctivý záměr

136

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3509/2010, ze dne 24. 11. 2010, uveřejněný
pod č. 63/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
137
KOTOUČOVÁ, J. A KOL. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář
[online]. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2010, 213 s. [cit. 2013-04-25]. Komentované zákony (Beck). ISBN
978-80-7400-320-2. URL: <https://www.beck-online.cz>, § 417.
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dlužníka. Návrh na odnětí musí být podán v propadné lhůtě tří let od právní moci
rozhodnutí. Věřitel s návrhem však neuspěje, pokud mohl takovou námitku uplatnit
před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníku.

Ve druhém případu rozhodnutí soudu je pouze deklaratorní, neboť osvobození
zaniká ze zákona, byl-li dlužník do tří 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.
Na rozdíl od prvního případu soud takto rozhodne i bez návrhu.

Zánik osvobození se nevztahuje na pohledávky věřitelů, kteří se sami účastnili
podvodných jednání s dlužníkem nebo nedovolených výhod. Jedná se o promítnutí
zásady, že nikdo se nemůže dovolávat vlastní nepoctivosti.138 Věřitel, který
se na nepoctivém jednání dlužníka spolupodílel je tak sankcionován tak, že účinky
osvobození vůči jeho pohledávce nadále trvají.

Rozhodnutí o zániku osvobození se doručuje zvlášť dlužníku a věřiteli, jehož
se zánik osvobození týká. Tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání.

V případě společného oddlužení manželu dle revizní novely patrně budou
v případě splnění podmínek pro odnětí nebo zánik osvobození byť jedním z manželů
důvodem, aby takto postupoval soud vůči oběma manželům. Přestože gramatický
výkladem ustanovení § 394a odst. 3 IZ139 ve znění revizní novely bychom dospěli spíše
k opačnému závěru, neboť o zániku osvobození soud rozhoduje již mimo insolvenční
řízení, tak vzhledem k tomu, že nepoctivý záměr jednoho z manželů je důvodem
pro zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek obou manželů tak není,
podle mého názoru, důvod pro to, aby soud při rozhodování o zániku osvobození
rozhodoval odlišně.

138

Nemo turpitudinem suam allegans auditur.
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.
139
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6. ÚPRAVA SPOLEČNÉHO JMĚNÍ
OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

MANŽELŮ

V

NOVÉM

NOZ upravuje majetkové společenství manželů tak, že co manželům náleží, má
majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění
manželů (dále jen „společné jmění“). To neplatí, zanikne-li společné jmění za trvání
manželství na základě zákona. NOZ rozlišuje mezi zákonným režimem, smluveným
režimem a režimem založeným rozhodnutím soudu.

Zákonný režim společného jmění manželů upravuje NOZ v ustanovení § 709
a násl. Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli
oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou zákonných výluk, tedy toho, co

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování
nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených
právech,

d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému
vlastnictví,

e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního
majetku.

Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu
z manželů. Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti
nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní
společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl
způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví.
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Částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné
činnosti se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich
získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat. Pohledávky z výhradního majetku
jen jednoho z manželů, které se mají stát součástí společného jmění, se součástí
společného jmění stávají dnem splatnosti. Nově tak bude přímo hmotným právem
stanoveno, že mzda vyplacená na účet jednoho z manželů je součástí SJM. V otázkách
aktiv zůstává úprava obdobná jako za účinnosti OZ. NOZ přebírá hlavně judikatorní
závěry a na jejím základě dosavadní úpravu spíše zpřesňuje, než že by zaváděl úpravu
radikálně odlišnou.

Novinkou je zavedení institutu obvyklého vybavení rodinné domácnosti (dále
jen „OVRD“). Jedná se o soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním
potřebám rodiny a jejích členů. Přitom není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma
manželům nebo jen jednomu z nich. Věci v ORVD nejsou součástí SJM.140 K nakládání
s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, potřebuje manžel
souhlas druhého manžela, pokud se nejedná o věc zanedbatelné hodnoty. V případě
absence souhlasu je právní jednání, kterým došlo ke zcizení věci v OVRD, stiženo
relativní neplatností (§ 698 NOZ).

NOZ stanoví zvláštní režim vypořádání věcí v OVRD. Opustí-li manžel
rodinnou domácnost v úmyslu učinit tak trvale a odmítá se vrátit, může žádat,
aby mu manžel vydal to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti a náleží
výhradně jemu. Co náleží manželům společně, si manželé rozdělí rovným dílem, ledaže
to povaha věci vylučuje, v takovém případě se použijí obecná ustanovení tohoto zákona
o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

Toto pravidlo je však modifikováno ve prospěch ochrany druhého manžela
a zejména jejich společných nezletilých dětí. Potřebuje-li manžel to, co patří
k obvyklému vybavení rodinné domácnosti, zejména také pro společné nezletilé dítě
manželů, které nenabylo plné svéprávnosti a vůči kterému mají oba vyživovací
povinnost, nebo pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, bylo svěřeno
140

Věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestávají být dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona součástí společného jmění (§ 3038 NOZ).

124

do společné péče manželů žijící v rodinné domácnosti a v rodinné domácnosti zůstalo,
pravidlo uvedené v předchozím odstavci se neuplatní.

Součástí společného jmění jsou (dle § 710 NOZ) dluhy převzaté za trvání manželství,
ledaže

a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který
přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo

b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo
o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

A contrario nejsou součástí SJM dluhy vzniklé porušením právní povinnosti
a dluhy veřejnoprávní povahy, neboť zde se nejedná o dluhy vzniklé ze smluv, takže
nelze hovořit o převzetí těchto dluhů dlužníkem (srovnej též důvodovou zprávu
k tomuto ustanovení).

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění, může se věřitel
při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve společném jmění (§ 731 NOZ).
Dlužnická solidarita manželů se i podle NOZ projeví až při exekuci. Pokud závazek
za trvání manželství převezme pouze jeden z manželů, není pasivně legitimován
v nalézacím řízení i druhý manžel, který závazek nepřevzal.

Nově je upraveno vymáhání dluhů, které nejsou součástí společného jmění.
Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas
projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být
společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo
společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 NOZ. To platí i v případě povinnosti
manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů
nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství
(§ 732 NOZ). Zavedena je tak možnost vymáhat ze SJM, respektive „vypořádacího
podílu“ na SJM, i dluhy, které nejsou jeho součástí. Výčet dluhů, které nejsou součástí

125

SJM však není úplný, když zde nejsou uvedeny dluhy veřejnoprávní povahy.
Domnívám se, že i v tomto případě je nutno postupovat dle ust. § 732 NOZ.

Zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení
zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu,
uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena
ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo
k rozhodnutí soudu nedošlo.

Je-li smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, kterými byl zákonný
majetkový režim změněn nebo vyloučen, dotčeno právo třetí osoby, zejména věřitele,
může tato osoba své právo uplatnit u příležitosti vypořádání toho, co bylo dříve součástí
společného jmění, stejně, jako by ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu
nedošlo; přitom se použije § 742 NOZ.

Výše uvedené výluky z účinnosti změny či zrušení zákonného režimu se však
v rámci insolvenčního řízení s ohledem na dosavadní judikaturu odvolacích soudů
patrně nadále neuplatní, neboť IZ obsahuje zvláštní úpravu v ust. § 268 a násl.141 Nově
zavedený princip delegace ve vztahu k ustanovením o. s. ř., které upravují výkon
rozhodnutí, tento závěr podporuje. Majetek smluvně vyňatý z režimu SJM by mohl být
v případě, že se nejedná o výlučný majetek dlužníka, sepsán do majetkové podstaty
pouze v případě, že insolvenční správce podá odpůrčí žalobu a bude v tomto
incidenčním sporu úspěšný.

Úprava vypořádání SJM vychází rovněž z dosavadní právní úpravy. NOZ
výslovně stanoví v ust. § 737), že žádný způsob vypořádání (tedy ani vypořádání
rozhodnutím soudu) nesmí nepříznivě zasáhnout do práv třetích osob. V případě,
že k tomuto zásahu přesto dojde, může u soudu domoci ochrany v podobě relativní
neúčinnosti vypořádání. NOZ tak opouští dosavadní judikaturou uplatňovaný princip
relativní bezúčinnosti ze zákona.142 V tomto ohledu dochází k zhoršení postavení
141

Srovnej rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 78 ICm 766/2011, MSPH 78 INS 2600/2009, 101
VSPH 123/2012-81, ze dne 31. 5. 2012.
142
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1540/2010, ze dne 24. 4. 2012.
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věřitelů, kteří musí iniciovat spor a prokazovat, že došlo předmětnou dohodou nebo
rozhodnutím soudu k zásahu do jejich práv.

NOZ dále výslovně stanoví, že vypořádání dluhů má účinky pouze mezi
manžely. Vypořádáním tak není dotčena ani dlužnická solidarita manželů. K těmto
závěrům lze dojít již za stávající úpravy, nicméně výslovná úprava by měla zajistit
sjednocení soudní praxe. Nedochází ani ke změně pasivní věcné legitimace v nalézacím
řízení, kterou nadále bude mít pouze ten z manželů, který závazek převzal.

V případě společného oddlužení manželů na základě společného návrhu
se vymezení rozsahu společného jmění dle NOZ nepoužije, neboť pro účely společného
oddlužení dochází k jeho modifikaci v tom smyslu, že veškerý majetek i dluhy
se považují za součást společného jmění.143

Naproti tomu mají tyto změny význam v případě konkursu nebo při oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty (pokud se nejedná o společné oddlužení). Pokud bude
zpeněžován majetek v SJM, bude nutno rozlišovat mezi výlučnými závazky dlužníka
a závazky, které jsou součástí SJM. Výlučné závazky dlužníka mohou být nadále
uspokojeny pouze z poloviny výtěžku zpeněžení.

143

Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že
souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto prohlášení
musí být úředně ověřeny. 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 (§ 394a odst. 2 a 3 IZ ve znění revizní novely).
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7. PROBLEMATIKA FORUM SHOPPINGU
Legislativní úprava sanačních způsobů řešení úpadku je v členských zemích
Evropské unie značně rozdílná. Tyto odlišnosti mohou vést k tomu, že dlužníci budou
pro řešení svého úpadku volit jurisdikci země, která je pro ně příznivější. Tento postup,
známý jako forum shopping, je vnímám negativně, neboť umělá změna jurisdikce není
v souladu s principem právní jistoty.

Touto problematikou se na komunitární úrovni zabývá nařízení Rady (ES)
č. 1346/2000, o úpadkovém řízení ze dne 29. 5. 2000 (dále jen „nařízení“), které si jako
jeden ze svých cílů klade právě zamezení zneužití forum shoppingu.144 Rozhodným
kritériem pro určení mezinárodní příslušnosti je středisko hlavních zájmů dlužníka (dále
jen „COMI“). Místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, by mělo odpovídat místu,
ze kterého dlužník obvykle své zájmy spravuje, a je proto zjistitelné třetími osobami.
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 (čl. 3 nařízení). Ve vztahu k fyzickým osobám nařízení žádnou podobnou
domněnku neobsahuje, nicméně analogicky lze jako základní východisko použít sídlo
u podnikatele, respektive místo obvyklého pobytu u nepodnikatele.145

Pokud nařízení nestanoví jinak, je právem rozhodným pro úpadkové řízení
a jeho účinky právo toho členského státu, na jehož území bylo úpadkové řízení zahájeno
(princip lex fori concursus).

K zajímavému závěru ohledně přesunu COMI dospěl Odvolací soud Velké
Británie ve věci Shierson v Vlieland-Boddy. Odvolací soud dospěl k závěru, že dlužník
může kdykoliv změnit své COMI, neboť záleží pouze na něm, z jakého místa bude
spravovat své záležitosti. Změna může být i účelová (za situace, kdy je dlužník
144

Dle článku 4 preambule nařízení je pro řádné fungování vnitřního trhu nutné vyhnout se podnětům,
které motivují zúčastněné strany k převodům majetku nebo soudních řízení z jednoho členského státu
do druhého za účelem výhodnějšího právního postavení (tzv. forum shopping).
145
VIRGOS, M., SCHMIT, E.: Report on the Convention of Insolvency Proceedings [online]. [cit. 2014-01-04]. URL: <http://globalinsolvency.com/sites/globalinsolvency.com/files/insolvency_report.pdf>,
s. 52.
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již v úpadku), ale musí být skutečná (nikoliv pouze administrativní). Vodítkem
pak může být časové hledisko.146 Přihlédnout tak lze k době mezi změnou pobytu
a podáním insolvenčního návrhu, ale například i k vazbě na původní stát (například
k rozsahu zde zanechaného majetku nebo rodinným vazbám).

Po podání insolvenčního návrhu se uplatní zásada perpetuatio fori a případná
změna COMI po tomto datu již nemůže ovlivnit jurisdikci soudu členského státu.147
Toto pravidlo má zabránit právě spekulativním přesunům za účelem změny jurisdikce.
Přirozenou překážkou změny COMI je pak zejména u fyzických osob nepodnikatelů
jazyková bariéra. Z tohoto důvodu lze předpokládat tyto přesuny zejména mezi zeměmi
se stejným (Velká Británie a Irsko) nebo podobnými jazyky (Česko a Slovensko).

Důvody forum shoppingu mohou spočívat v jiných subjektivních podmínkách
pro sanační formu řešení úpadku (například dřívější nepřípustnost oddlužení
pro podnikatele v Česku), různé délce trvání řízení, různé nákladovosti řízení nebo
velikosti postiženého příjmu. Důvodem může být snaha zatajit dluhy nebo majetek,
který pochází z „domovského“ státu dlužníka. Tak například v řízení vedeném
pod spisovou značkou MSPH 93 INS 1923/2008 dlužník v seznamu závazků zamlčel
některé své zahraniční věřitele a v seznamu svého majetku neoznačil část svého majetku
(podíly v zahraničních společnostech). Nejvyšší soud uzavřel, že toto jednání
je vzorovým příkladem, kdy dlužník sledoval oddlužením nepoctivý záměr a dovolání
proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o zrušení
schváleného oddlužení, zamítl.148

Vzhledem k otevření oddlužení pro podnikatele lze očekávat nárůst zájmu
slovenských dlužníků o oddlužení v Česku. Poměrně zásadní bariérou pro vstup
do oddlužení dle slovenské právní úpravy je povinná konkursní fáze insolvenčního
řízení a povinnost dlužníka uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení.149
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Walters, A., Smith, A.: ‘Bankruptcy Tourism’ under the EC Regulation on Insolvency Proceedings:
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and
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[online].
[cit.
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URL:
http://globalinsolvency.com/sites/globalinsolvency.com/files/insolvency_report.pdf, s. 16.
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Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Susanne Staubitz-Schreiber, C-1/04 ze dne 17. 1. 2006.
148
Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 45/2010, ze dne 30. 4. 2013.
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Aby se dlužník vůbec dostal do oddlužovací fáze, nesmí být konkurs zrušen
pro nedostatek majetku.150 Naproti tomu při oddlužení podle české právní úpravy není
povinná konkursní fáze a dlužník není povinen hradit zálohu na náklady řízení. Česká
právní úprava tak umožňuje oddlužení dlužníkům, kteří nemají žádný majetek, ale mají
stálý měsíční příjem. Výhodou slovenské úpravy pro dlužníky je naopak kratší délka
trvání oddlužení, když zkušební doba trvá pouze 3 roky oproti 5 letům trvání
splátkového kalendáře. Slovenská úprava je také pružnější v tom, že nestanoví žádnou
minimální hranici upokojení pohledávek věřitelů.

Vzhledem k tomu, že při oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře
zůstává dlužníkovi jeho současný majetek, může být motivací pro oddlužení v Česku
rovněž snaha uchovat si majetek. U nemovitostí však může soud dovodit, že COMI
dlužníka je lokalizováno v místě, kde se nachází nemovitost, a řízení zastavit. Odvolací
soudy již řešily několik sporných případů určování mezinárodní příslušnosti.

Určení COMI zpravidla nebude činit problém v situaci, kdy dlužník žije
a pracuje v určitém členském státě Evropské unie a část majetku (příp. některý
z věřitelů) se nachází v jiném členském státě. Místem, odkud dlužník své zájmy
spravuje, nepochybně bude stát, kde skutečně žije a je zaměstnán. V přezkoumávaném
případě byla však situace odlišná. Dlužník pracoval na území jednoho členského státu
(Německu) a na území jiného členského státu, jehož je státním občanem, měl skutečné
bydliště, rodiče, syna, movitý (byť nepatrný) majetek a také všechny své věřitele. Bylo
proto třeba pečlivě zvažovat, zda se COMI (fyzické osoby nepodnikatele) nachází
v místě, kde pouze pracuje, tedy kde je jeho ekonomický zájem ve smyslu výdělečném,
či je to místo jeho obvyklého pobytu, které je spjato s územím, k němuž vykazuje
nejužší vztah, neboť zde má rodinu, dítě, na které platí výživné a věřitele. Odvolací
soud oproti soudu prvního stupně dospěl k závěru, že bylo v této souvislosti na místě
použít podpůrně ustanovení o příslušnosti ve smyslu ust. čl. 2 Nařízení (ES) č. 44/2001
a vyjít z tohoto, že základním hraničním určovatelem v daném případě je dlužníkovo
bydliště, které bylo (opak v tomto řízení prokázán nebyl) nejen místem jeho obvyklého
pobytu, nýbrž i místem odkud své věci doposud spravoval, k němuž měl úzký a stabilní
150

Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok
dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 odst. 2 z. č. 7/2005 Z. z.).
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vztah (doktrína genuine link). Bydliště dlužníka bylo proto nutno považovat za místo
jeho stabilních osobních vztahů a zájmů, nikoliv místo, ke kterému má vztah pouze
výdělečný. Účelem tohoto kritéria pro určení hlavního zájmu dlužníka je podle
přesvědčení odvolacího soudu rovněž skutečnost, že je třeba i věřitelům umožnit uplatit
své nároky v insolvenčním řízení, přičemž i oni by měli mít možnost předvídat,
ve kterém státě by případně mělo úpadkové řízení proběhnout. Nelze v dané věci
přehlédnout i fakt, že dlužník podal návrh dne 18. 11. 2009 a jeho pracovní smlouva
se zahraničním zaměstnavatelem byla uzavřena teprve dne 5. 11. 2009. Soud tak
vycházel z časového testu, který slouží jako vodítko pro zjištění, zda skutečně došlo ke
změně COMI. Na základě těchto zjištění a úvah dospěl odvolací soud k závěru, že
místem hlavního zájmu dlužníka (COMI) ve smyslu bodu 13 preambule nařízení je
Česká republika, která je proto dle čl. 3.1. nařízení příslušná k zahájení úpadkového
řízení.151

V jiném případě dlužník byl občanem Slovenska, na jehož území měl veden
trvalý pobyt, avšak za místo jeho faktického (obvyklého) pobytu bylo nutno považovat
Českou republiku. Zde založil závazky, které byly důvodem podání insolvenčního
návrhu, zde si výdělečnou činností obstarával finanční prostředky, které v České
republice (vyjma částek určených na úhradu výživného na své děti, které zasílal
manželce na Slovensko) taktéž spotřebovával. Při zjišťování COMI je zcela jiná situace
tehdy, pokud se jedná o osobu, která pouze dojíždí za prací do jiného členského státu,
avšak své sociální vazby připíná k místu svého bydliště v jiném členském státě, kde má
rodinu, byť by příp. v místě svého zaměstnání byla nucena přechodně bydlet a trávit
svůj volný čas, oproti tomu, kdy se jedná o osobu, které se rozhodne v podstatě trvale
(nebo alespoň dlouhodobě) bydlet na území jiného členského státu Evropské unie a jeho
vazba na domovský stát je udržována pouze občasnými návštěvami příbuzných
a skutečností, že si ponechal občanství a formálně zde má evidovánu adresu trvalého
bydliště. Na základě uvedených zjištění a úvah dospěl odvolací soud k závěru,
že místem hlavního zájmu dlužníka (COMI) ve smyslu bodu 13 preambule nařízení
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Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSBR 37 INS 8069/2009, 2 VSOL 420/2009-A-13 ze dne
26. 2. 2010.
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je Česká republika, která je proto dle čl. 3.1. nařízení příslušná k zahájení úpadkového
řízení ve smyslu nařízení.152

Shrneme-li závěry odvolacího soudu v Olomouci, dospějeme k závěru,
že rozhodným pro určení COMI dlužníka je faktický stav, nikoliv administrativní adresa
místa trvalého bydliště dlužníka. Kritérium zjistitelnosti pro třetí osoby (věřitele) je pak
oslabeno ve prospěch sociálních vazeb dlužníka ke konkrétní členské zemi. Tento
přístup však narušuje právní jistotu věřitelů, kteří nemohou dopředu předvídat, který stát
bude v případě úpadku dlužníka příslušný.

Domnívám se, že nařízení ve stávající podobě dostatečně nebrání možnosti
zneužití forum shoppingu dlužníkem. De lege ferenda by bylo vhodnější za rozhodný
stav stanovit okamžik úpadku dlužníka a ne až okamžik podání insolvenčního návrhu.
Tato změna by do značné míry omezila účelové přesuny dlužníků s cílem podat
insolvenční návrh v zemi s (pro dlužníky) příznivější právní úpravou.

Problematiku forum shoppingu nelze přeceňovat, za dobu své praxe
na insolvenčním oddělení Krajského soudu v Ústí nad Labem jsem se nesetkal
s žádným případem, který by svědčil o zneužití forum shoppingu. Oddlužení
slovenských občanů je poměrně časté, ale k přesunu COMI u všech případů došlo
předtím, než se začali dlužníci zadlužovat. Jejich závazky i majetek byly lokalizovány
v Česku. Zneužití forum shoppingu je také do jisté míry omezováno věřitelskými
insolvenčními návrhy, které mohou být podány před tím, než dlužník stihne změnu
provést.

152

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSBR 40 (26) INS 3469/2008, 2 VSOL 171/2008-A-30
ze dne 22. 4. 2009.
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ZÁVĚR
Cílem této rigorózní práce bylo provést rozbor institutu společného oddlužení
manželů. Specifika toho institutu byly analyzovány v jednotlivých fázích insolvenčního
řízení. Pozornost pak byla věnována rozhodnutím odvolacích soudu a soudu
dovolacího, které se zabývaly spornými otázkami výkladu jednotlivých ustanovení
insolvenčního zákona. Zdůrazněny byly odlišnosti od standardního postupu,
kdy oddlužením prochází pouze jeden dlužník.

Revizní novela insolvenčního zákona upravila postavení manželů v případě
společného návrhu na povolení oddlužení, tak že budou pokládáni za jednoho dlužníka
a budou mít postavení nerozlučných společníků. Manželé budou muset výslovně
projevit vůli, aby jejich veškerý majetek byl pro účely oddlužení pokládán za majetek
v jejich

společném

jmění.

Úprava

institutu

společného

oddlužení

manželů

v insolvenčním zákoně se pozitivně odrazí na právní jistotě manželů – navrhovatelů.
Dojde k většímu sjednocení praxe jednotlivých insolvenčních soudů, která byla doposud
i v základních věcech značně odlišná. Pozitivně hodnotím též fixaci rozhodného stavu
(trvání manželství) ke dni podání návrhu na povolení oddlužení. Je tak najisto
postaveno, že například rozvod napříště nemůže být důvodem pro vyloučení řízení
jednoho z manželů k samostatnému projednání. Bohužel nedořešena zůstala otázka
účinků zjištění pohledávek v případě zrušení oddlužení a prohlášení konkursu
na majetek manželů dlužníků. Tedy nadále není jisté, zda věřitelé (v případě zrušení
oddlužení a prohlášení konkursu) získají po zrušení konkursu exekuční titul vůči oběma
manželům bez ohledu na povahu pohledávky.

Jedním z cílů revizní novely je rovněž zjednodušení, zefektivnění a zrychlení
insolvenčního řízení, zejména pak při řešení úpadku dlužníka oddlužením.
Za tím účelem byly zrušeny zvláštní náležitosti příloh insolvenčního návrhu (seznamů)
dle § 392 IZ. Dlužník tak již nebude muset dokládat znalecké ocenění zjištěného
majetku a nemovitostí. Dále insolvenční soud dlužníku, jehož úpadek je řešen oddlužení
nebude moci uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.
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Naproti tomu proti snaze zjednodušit insolvenční řízení pro dlužníka působí
aktuální znění § 104 IZ, kde je zavedena povinnost uvádět v seznamu závazků splatnost
jednotlivých závazků. Rovněž sankční zpeněžování majetku neuvedeného v seznamu
majetku je poměrně tvrdé opatření za situace, kdy seznamy sestavují dlužníci, aniž
by se jim dostalo poučení o následcích předložení neúplného seznamu závazků.
Z tohoto důvodu bych se přikláněl k zavedení formulářů seznamů dle § 104 IZ,
kde by byl dlužník řádně poučen. Zároveň by odpadlo časté odstraňování vad
insolvenčními soudy pro formální nedostatky seznamů.

Jako problematické hodnotím prolomení zákazu individuálních exekucí pro nové
pohledávky při řešení úpadku oddlužením. Využitelnost této možnosti je minimální,
neboť vznik nové pohledávky je důvodem pro zrušení schváleného oddlužení.
Toto ustanovení proto přinese spíše problémy při řešení kolize insolvenčního řízení
a exekucí s minimálním pozitivním efektem pro věřitele.

Nová

úprava

subjektivní

přípustnosti

oddlužení

umožňující

oddlužení

podnikatelů na jednu stranu zvyšuje právní jistotu dlužníka podnikatele, neboť
je přípustnost oddlužení pro podnikatele upravena přímo zákonem. Nicméně
se domnívám, že by si tato otázka zasloužila úpravu podrobnější. Když kusá úprava
místo toho, aby všechny pochybnosti stran oddlužení podnikatelů rozptýlila, ponechává
soudní praxi spoustu otázek nedořešených, zejména způsob výpočtu zabavitelné částky.
Není rovněž zřejmé, zda bude i nadále použitelná judikatura, která definuje dluhy
z podnikání. Tedy, zda bude nutno po dlužníku nutno ještě před povolením oddlužení
požadovat souhlas věřitelů s pohledávkami, které mají původ v podnikání dlužníka,
s řešením úpadku ve formě oddlužení.

Nedořešená ve vztahu k oddlužení manželů zůstává otázka, zda za situace,
kdy se manželé rozhodnou podat samostatné návrhy na povolení oddlužení,
se osvobození od placení dluhů vztahuje i na závazky, které převzal za trvání
manželství pouze jeden z manželů. Tyto věřitelé, přestože jejich pohledávky jsou
součástí společného jmění manželů, totiž nemohou uplatnit své pohledávky v tomto
případě vůči oběma manželům, ale pouze v insolvenčním řízení manžela, který závazek
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převzal. Vzhledem k tomu, že při oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře
nedochází k zániku společného jmění manželů, zůstává tak jedinou bezpečnou
alternativou společné oddlužení manželů, neboť jedině tento způsob je bezpečnou
ochrannou před exekucemi na majetek obou manželů.

De lege ferenda se nabízí možnost umožnit věřitelům uplatňovat v insolvenčním
řízení i pohledávky, které nepřevzal sám dlužník, ale pouze jeho manžel, bez ohledu
na to, zda jsou tyto pohledávky součástí SJM s tím, že uplatněním těchto pohledávek
by věřitelé po skončení konkursu nezískali exekuční titul vůči dlužníku. Insolvenční
řízení je ve své podstatě „hromadnou“ exekucí. Proto by rozsah pohledávek, které
mohou vymáhat věřitelé v individuálních exekucích, a které mohou vymáhat v tomto
kolektivním řízení, měl být v zásadě shodný. Věřitelé by tak pohledávky mohli uplatnit
vůči oběma manželům, ať už podali manželé společný návrh na povolení oddlužení
nebo podal návrh každý z manželů samostatně. Výhodou společného oddlužení
by nadále byly nižší náklady a možnost splnění podmínek dostatečné ekonomické
nabídky za pomocí společných příjmů. Nicméně tato změna by znamenala rozlišovat
různé kategorie pohledávek podle toho, zda jsou součástí SJM. Vzhledem k tomu,
že vývojovým trendem je spíše zjednodušování úpravy insolvenčního řízení,
tak se nedomnívám, že se tento přístup prosadí.

Pokud manželé smluvně zúžili rozsah SJM, je dalším důvodem pro podání
společného návrhu riziko odporovatelnosti, respektive relativní bezúčinnosti smlouvy
o změně rozsahu SJM. V případě, že by insolvenční správce podal odpůrčí žalobu a byl
by ve sporu úspěšný; majetek, který na základě takovéto smlouvu není součástí SJM,
by byl zřejmě rovněž zpeněžen. V případě společného návrhu k tomuto postupu není
důvod, neboť by i tento majetek byl součástí majetkové podstaty.

Zmíněna byla i problematika forum shoppingu a provedena komparace
se slovenskou právní úpravou institutu oddlužení. Domnívám se, že nařízení Rady (ES)
č. 1346/2000, o úpadkovém řízení ze dne 29. 5. 2000 ve stávající podobě dostatečně
nebrání možnosti zneužití forum shoppingu dlužníkem. De lege ferenda by bylo
vhodnější za rozhodný stav stanovit okamžik úpadku dlužníka a ne až okamžik podání
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insolvenčního návrhu. Tato změna by do značné míry omezila účelové přesuny
dlužníků s cílem podat insolvenční návrh v zemi pro dlužníky příznivější právní
úpravou.
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RESUMÉ
COMMON DEBT DISCHARGE PROCEDURE OF SPOUSES
The thesis analyzes institute of common debt discharge procedure of spouses.
The institute wasn’t regulated by the Insolvency Act, but a different approach when
assessing petitions for approval of debt discharge filed by both spouses had been
inferred from judicature. The fact that the common discharge procedure of spouses
wasn’t regulated by the Insolvency Act led to different practice of insolvency courts.
Attention is paid to the current judicature. Differences in practice of courts are
illustrated with specific cases. The thesis describes the whole procedure of debt
discharge by highlighting the specifics of the debt discharge procedure of the
community property. The thesis describes requirements of insolvency petition and the
petition for permission of debt discharge.
The thesis also deals with the possibility of joining the proceedings of spouses
at different phases, issues of joint review hearing and the possibility of "cross" denial
claims of creditors and the effects of husbands review claims. The thesis also discusses
the definition of the insolvency estate and the extent of satisfaction in relation to sole
and joint debts of spouses.
Attention is also paid to the conditions of admissibility of debt discharge,
therefore the issue of (in)admissibility of debt discharge for entrepreneurs, assessment
of bad faith and the minimum legal threshold of 30 % satisfaction of creditors' claims.
Mentioned is the issue of the inclusion of income of the spouse of the debtor in payment
schedule, when a petition to allow debt discharged is filed only by one spouse.
Amendment of the Civil Procedure Code Act effective from 1 January 2013, namely the
amended provisions of § 262a of the Civil Code Act is taken into consideration.
Argumentation de lege ferenda is also mentioned in the thesis. The thesis also describes
legislative changes that came into the force in 1st January 2014, namely the revision
amendment of Insolvency Act and new Civil Code Act. Attention is also paid to issue
of forum shopping and comparison of Slovak and Czech legal regulation of debt
discharge procedure.
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