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VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a na základě rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády ze dne 4. 10. 2016 (čj. 17753/2016-OVL) byl materiál 
rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 6. 10. 2016, s termínem dodání stanovisek 
do 20. 10. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následujících tabulkách. Předřazena je resortně členěná tabulka, která obsahuje toliko 
trvající rozpory. Po ní následuje samostatná tabulka, která obsahuje tyto i všechny zbývající připomínky a jejich vypořádání v rámci 
připomínkového řízení. 
 
TRVAJÍCÍ ROZPORY 
 
Připomínkové  
místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

ÚVČR - RVV 
 
Mgr. Jakub Joklík 
 
joklik.jakub@vlada.
cz 
 

2. K Čl. I, novelizačnímu bodu 16 – Požadujeme v odstavci čtvrtém 
číslo „7“ nahradit číslem „10“. 
Odůvodnění: 
Oddlužení jako forma sanačního řešení úpadku zasahuje podstatným 
způsobem do sféry majetkových práv věřitelů (často nepodnikajících 
fyzických osob), neboť právě na ně přenáší zákonodárce 
ekonomickou tíži osvobození dlužníka od plnění zbytku závazků a 
jejich pohledávky se stávají po úspěšně provedeném oddlužení ve 
vztahu k dlužníkovi nevymahatelné. Se zřetelem na nezbytnou 
přiměřenou ochranu majetkových práv těchto subjektů se jeví lhůta 7 
let pro opětovnou možnost vstupu do procesu oddlužení jako 
nepřiměřeně krátká. Domníváme se, že lhůta deseti let je 
adekvátnější, neboť reflektuje závažnost zbavení práva věřitele 
domáhat se jeho majetkového práva. Rovněž tato lhůta lépe odráží 
výchovný smysl procesu oddlužení pro dlužníka. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Oddlužením je vedle jiného sledováno, aby se dlužník vymanil 
z úpadkové situace cestou transparentní ekonomické aktivity 
(namísto zatajování svých příjmů před věřiteli a výkonem 
ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé ekonomiky). Tohoto 
cíle je dosahováno příslibem oddlužení v případě částečného 
uspokojení věřitelů (resp. snahy o takovéto uspokojení). 
Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je 
v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání 
v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro 
stát (v rámci sociálního a daňového systému) spojený 
s opětovným nastartováním transparentní ekonomické aktivity 
dlužníkem. 
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 Zároveň je oddlužení i dobrodiním dlužníku, který je poctivý 
avšak ekonomicky neúspěšný.  
Lhůtu 7 let k opětovné možnosti vstupu do oddlužení poté, co 
byl dlužník osvobozen, považujeme za lhůtu přiměřenou. Tuto 
lhůtu je totiž nutno vnímat v celém souhrnu účelu oddlužení, 
v němž se spojují zájmy dlužníka, věřitelů (i ty nemusejí být 
natolik přímočaré, jak je uváděno v textu připomínky) a státu 
(a jeho makroekonomické situace).   

3. K Čl. I, novelizačnímu bodu 42 – Požadujeme v § 412a vypustit 
písmeno d). 
Odůvodnění: 
Předmětné ustanovení dle našeho názoru narušuje základní právní 
princip, že smlouvy se mají dodržovat, a rovněž zvyšuje riziko 
demotivace dlužníků své závazky splácet. Značně abstraktní 
povinnost dlužníka „vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze 
spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých 
věřitelů“ obsažené v § 412 odst. 1 písm. h) nelze vnímat jako 
dostatečnou záruku jeho reálné snahy dluhy splatit. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Navrhované pravidlo odpovídá účelu oddlužení, tj. poskytnutí 
ochrany poctivému, ale ekonomicky neúspěšnému dlužníku. 
Dlužník je po schválení oddlužení plněním splátkovým 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty povinen (i) až na 
výjimky vydat majetek ke zpeněžení majetkové podstaty a (ii) 
po dobu až sedmi let splácet nezajištěným věřitelům ze svých 
příjmů částku podle § 398 odst. 5 InsZ a plnit povinnosti podle 
§ 412 InsZ. Kumulaci povinností podle (i) a (ii) současná 
právní úprava nepředvídá. 
Porušení povinností (zejména povinností podle § 412) může 
vést ke zrušení schváleného oddlužení (a to v jakékoli fázi 
plnění splátkového kalendáře). Dohled nad plněním povinností 
vykonává insolvenční správce a insolvenční soud. 
Z uvedených důvodů nelze usuzovat, že navrhovaná úprava 
motivuje dlužníka k neplnění dluhů. 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
Mgr. Robert 
Pavloušek 
 
robert.pavlousek@m
ze.cz 

K bodu 14 [§ 395 odst. 1 písm. b)]: Domníváme se, že ve výčtu 
pohledávek, které je třeba zohlednit při zamítnutí návrhu na povolení 
oddlužení, by mělo být zahrnuto rovněž výživné ze zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Nemožnost plnit celou výši výživného ze zákona by nemělo 
být překážkou možnosti dlužníka oddlužit se. Nestačí-li výše 
splátek k uspokojení všech pohledávek za majetkovou 
podstatou, je pohledávka na výživném ze zákona privilegována 
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(návrh § 398 odst. 4). Od pohledávek na výživném ze zákona 
nelze dlužníka osvobodit (návrh § 416). Tato pravidla 
představují dostatečnou ochranu věřitele s pohledávkami na 
výživném ze zákona. 

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 
 
JUDr. Jitka 
Hejduková, CSc. 
jhejdukova@spcr.cz 
 
Mgr. Renáta 
Zbranková, LL.M. 
rzbrankova@spcr.cz 

K čl. I bod 24 - § 398 odst. 6 InsZ 
SP ČR navrhuje:  

- podstatně snížit částku 100 000 Kč v § 398 odst. 6 InsZ, 
případně zachovat ochranu pouze pro předměty tvořící 
obvyklé vybavení domácnosti a pro předměty nezbytné 
k výkonu výdělečné činnosti dlužníka,  

- slova „tisícinásobek částky“ nahradit nižším násobkem, lépe 
odpovídajícím reálným cenám nemovitostí; 

- upřesnit pojem „obydlí“. 
Odůvodnění: 
Částka 100.000,- Kč, která limituje cenu majetku, který by mohl být 
zpeněžen při novém způsobu oddlužení (plněním splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty) je nepřiměřeně a 
neodůvodněně vysoká. I když její velkou část pohltí náklady 
insolvenčního řízení, stále zbývá poměrně velká suma k rozdělení 
mezi věřitele a její nepoužití pro věřitele a upřednostnění zájmů 
dlužníka nemá opodstatnění.  
Pravidlo, že dlužník není povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, 
v kombinaci s navrhovaným vyloučením majetku pod 100 000 Kč, 
výrazně znehodnocuje princip, podle kterého má proběhnout 
zpeněžení majetkové podstaty. Právě obydlí dlužníka totiž bývá 
jediným majetkem, který tuto částku výrazně přesahuje a nemělo by 
docházet k tomu, že vynětím bydlení bude uspokojení věřitelů 
v podstatě znehodnoceno. Zejména při zachování obou navrhovaných 
limitů by obvykle nebyl k dispozici žádný majetek  ke zpeněžení. 
Přitom podle současného návrhu je obydlí možno zpeněžit až pokud 
jeho hodnota převyšuje částku cca 5 - 7 milionů Kč (tisícinásobek 
normativních nákladů nájemního bydlení, které jsou odstupňovány 
nepřímo úměrně velikosti obce dlužníka). Tuto částku považuje SP 
ČR za neodůvodněně vysokou a navrhuje, aby byla podstatně 
snížena. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Hranice 100.000 Kč byla stanovena s ohledem k tomu, že 
zpeněžování majetku nízké hodnoty není vzhledem ke vzniku 
nákladů řízení efektivní (např. minimální výše odměny 
insolvenčního správce se stanoví na 45 000 Kč; ustanovení § 3 
písm. a) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního 
správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 
náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných 
výdajů). 
Pravidlem, podle něhož dlužník není povinen vydat ke 
zpeněžení přiměřené obydlí, je zajištěno, že nedojde k dalšímu 
zhoršení ekonomické a sociální situace dlužníka. Rozhodnou-li 
věřitelé, že způsobem řešení úpadku bude zpeněžení majetkové 
podstaty (nikoli plnění splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty), bude zpeněženo i dlužníkovo obydlí. 
Vyjádření přiměřenosti tisícinásobkem částky normativních 
nákladů na bydlení pro jednu osobu zůstává (i vzhledem 
k připomínkám jiných připomínkových míst) předmětem 
diskuse, a to jak ve vztahu k výši, tak i ve vztahu k zachycení 
jednotlivých regionálních odlišností. 
Pojem „obydlí“ právní předpisy používají (např. § 723 a 743 
občanského zákoníku). Rozsah pojmu bude upřesněn ve 
zvláštní části důvodové zprávy. 
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Není dále jasné, co se rozumí pro účely insolvenčního zákona 
"obydlím", zda je to skutečně pouze dům či byt, který je 
vlastnictvím/spoluvlastnictvím dlužníka, nebo zda se toto ustanovení 
vztahuje i na obydlí, které užívá dlužníka jako člen družstva (není zde 
vlastníkem bytu/domu ale vlastníkem družstevního podílu). 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

 K čl. I bod 42. - § 412a InsZ 
Ohlasy z členské základny SP ČR jasně dávají najevo, že pravidlo, že 
dlužník nemusí za určitých podmínek uhradit žádný ze svých dluhů a 
přesto dosáhne oddlužení, považují za příčící se základní zásadě, že 
závazky se mají plnit. Vyslovují obavy, aby tato úprava nebyla 
vnímána jako signál pro dlužníky, že se nemusejí chovat zodpovědně 
a obezřetně, přitom rozšíření důvodů pro zamítnutí návrhu na 
oddlužení nemusí představovat dostatečnou brzdu (např. pro 
rozhodnutí o zamítnutí návrhu na oddlužení, pokud dosavadní způsob 
života dlužníka svědčí o jeho lehkomyslnosti, nemusí soud mít 
dostatečné podklady). 
SP ČR v této souvislosti znovu připomíná podnět vzešlý z aktivit 
skupiny Ing. Juříčka, a to sice na jedné straně zvýšit % podíl 
splacených pohledávek nezajištěných věřitelů pro úspěšné oddlužení 
z 30 % až na 70 % a lhůtu splácení prodloužit z 5 až na 10 let. 
Zásadním rozdílem je však výpočet této částky z „očištěné“ výše 
splácených pohledávek, tj. od přirostlých přemrštěných sankčních 
úroků, smluvních pokut apod. (podle analýzy předkladatele je právě 
neustále narůstající výše pohledávek zásadní příčinou dluhové pasti).  
Tyto připomínky jsou zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Vnímání institutu oddlužení jakožto dobrodiní pro dlužníka, 
který je poctivý avšak ekonomicky neúspěšný (princip druhé 
šance) zůstává návrhem (a to včetně navrhovaných podmínek 
„vstupu“ a „výstupu“ z oddlužení) zachováno. Oddlužením je 
sledováno, aby se dlužník vymanil z úpadkové situace cestou 
transparentní ekonomické aktivity (namísto zatajování svých 
příjmů před věřiteli a výkonu ekonomické činnosti v rámci tzv. 
šedé ekonomiky). Tohoto cíle je dosahováno příslibem 
oddlužení v případě částečného uspokojení věřitelů (resp. 
snahy o takovéto uspokojení). Oddlužení tak vede 
k částečnému uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro 
věřitele výhodnější než setrvání v předinsolvenční fázi, a dále 
znamená ekonomický benefit pro stát (v rámci sociálního a 
daňového systému) spojený s opětovným nastartováním 
transparentní ekonomické aktivity dlužníkem. 
Dlužník je po schválení oddlužení plněním splátkovým 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty povinen (i) až na 
výjimky vydat majetek ke zpeněžení majetkové podstaty a (ii) 
po dobu až sedmi let splácet nezajištěným věřitelům ze svých 
příjmů částku podle § 398 InsZ a plnit povinnosti podle § 412 
InsZ. Kumulaci povinností podle (i) a (ii) současná právní 
úprava nepředvídá. 
Porušení povinností (zejména povinností podle § 412 InsZ) 
může vést ke zrušení schváleného oddlužení (a to v jakékoli 
fázi plnění splátkového kalendáře). Dohled nad plněním 
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povinností vykonává insolvenční správce a insolvenční soud. 
Předpokladem povolení oddlužení je, že přístup dlužníka 
k plnění povinností v insolvenčním řízení není nedbalý či 
lehkomyslný, resp. že z dosavadního způsobu života 
dlužníka nelze usuzovat, že dlužník nebude plnit 
povinnosti v insolvenčním řízení 
Z uvedených důvodů nelze usuzovat, že navrhovaná úprava 
motivuje dlužníka k neplnění dluhů. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
 

K bodu 15 [ §395 odst. 2 písm. b) ] 
Předmětné ustanovení nově navrhuje, aby insolvenční soud mohl 
zamítnout návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní 
způsob života dlužníka svědčí o jeho zřejmé lehkomyslnosti nebo 
nedbalosti, pro něž lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 
předpokládat, že dlužník nebude plnit povinnosti v insolvenčním 
řízení. Důvodová zpráva uvádí, že jde o rozšíření záběru posuzování 
na dosavadní způsob života dlužníka. Je zřejmé, že se v tomto směru 
bude uplatňovat diskreční pravomoc soudu. Z hlediska právní jistoty 
adresátů právní normy však doporučujeme v důvodové zprávě 
alespoň určitým způsobem rozvést, co se bude mít uvedeným 
ustanovením konkrétně na mysli.  
Rovněž tak doporučujeme, aby ustanovení § 395 odst. 2 písm. b) bylo 
uvedeno v ustanovení § 395 odst. 6, který odstraňuje tvrdost zákona, 
avšak jen pro případy dle § 395 odst. 3 až 5. 

Akceptováno jinak 
 
K připomínkám dalších připomínkových míst bylo ustanovení 
§ 395 odst. 2 písm. b) bez náhrady vypuštěno. 

K důvodové zprávě k zdůvodnění bodu 24 [ § 398 odst. 6 věta 
druhá ] 
Doporučujeme odstranit formální chybu v důvodové zprávě na straně 
16 v odstavci druhém, když tento uvádí „ust. § 398 odst. 5 věta 
druhá“, přitom se dle normativního textu předložené novely jedná o § 
398 odst. 6 věta druhá. 

Akceptováno 

K bodu 39 [ § 412 odst. 1 písm. b) ] 
Doporučujeme omezit dosah novelizované části předmětného 
ustanovení, pokud jde o plnění z pojistných smluv o škodovém 
pojištění a o plnění z titulu práva na náhradu škody, jen na případy 
obydlí dlužníka, které nebude vydané ke zpeněžení a na věci, které 
tvoří součást jeho vybavení, neboť takto ustanovení vysvětluje 

Neakceptováno 
 
Uvedené omezení ze zákona ani z důvodové zprávy neplyne. 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností bude rozsah 
ustanovení vyjasněn v důvodové zprávě.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGEBEYEG)



 6 

důvodová zpráva, nebo vysvětlit v důvodové zprávě, proč je dosah 
předmětného ustanovení širší. 

 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 
Mgr. Dana Kaslová 
kaslova@mpo.cz 

Doporučujeme provést revizi celého textu části „Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace“ a odstranit překlepy, které se objevují 
i v úvodním shrnutí. 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude po 
stránce formální zrevidována. 

ÚVČR - RVV 
 
Mgr. Jakub Joklík 
 
joklik.jakub@vlada.
cz 
 

1. Obecně k materiálu – Zásadně nesouhlasíme s postupem 
ministerstva spravedlnosti, které do meziresortního připomínkového 
řízení předkládá novelu insolvenčního zákona, přičemž jiná vládní 
novela insolvenčního zákona ještě ani neprošla druhým čtením 
v Poslanecké sněmovně. Vysoký počet novelizací insolvenčního 
zákona má značně negativní vliv na právní jistotu jak dlužníků, 
tak věřitelů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Působnost a účel předkládaného návrhu se nepřekrývají 
s návrhem zákona, kterým se mění insolvenční zákon a některé 
další zákony, jenž je v současné době projednáván 
Poslaneckou sněmovnou. Návrh řešení věcně ucelené a 
oddělitelné problematiky v samostatném návrhu zákona 
nepodrývá princip právní jistoty. 

2. K Čl. I, novelizačnímu bodu 16 – Požadujeme v odstavci čtvrtém 
číslo „7“ nahradit číslem „10“. 
Odůvodnění: 
Oddlužení jako forma sanačního řešení úpadku zasahuje podstatným 
způsobem do sféry majetkových práv věřitelů (často nepodnikajících 
fyzických osob), neboť právě na ně přenáší zákonodárce 
ekonomickou tíži osvobození dlužníka od plnění zbytku závazků a 
jejich pohledávky se stávají po úspěšně provedeném oddlužení ve 
vztahu k dlužníkovi nevymahatelné. Se zřetelem na nezbytnou 
přiměřenou ochranu majetkových práv těchto subjektů se jeví lhůta 7 
let pro opětovnou možnost vstupu do procesu oddlužení jako 
nepřiměřeně krátká. Domníváme se, že lhůta deseti let je 
adekvátnější, neboť reflektuje závažnost zbavení práva věřitele 
domáhat se jeho majetkového práva. Rovněž tato lhůta lépe odráží 
výchovný smysl procesu oddlužení pro dlužníka. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Oddlužením je vedle jiného sledováno, aby se dlužník vymanil 
z úpadkové situace cestou transparentní ekonomické aktivity 
(namísto zatajování svých příjmů před věřiteli a výkonem 
ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé ekonomiky). Tohoto 
cíle je dosahováno příslibem oddlužení v případě částečného 
uspokojení věřitelů (resp. snahy o takovéto uspokojení). 
Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je 
v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání 
v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro 
stát (v rámci sociálního a daňového systému) spojený 
s opětovným nastartováním transparentní ekonomické aktivity 
dlužníkem. 
Zároveň je oddlužení i dobrodiním dlužníku, který je poctivý 
avšak ekonomicky neúspěšný.  
Lhůtu 7 let k opětovné možnosti vstupu do oddlužení poté, co 
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byl dlužník osvobozen, považujeme za lhůtu přiměřenou. Tuto 
lhůtu je totiž nutno vnímat v celém souhrnu účelu oddlužení, 
v němž se spojují zájmy dlužníka, věřitelů (i ty nemusejí být 
natolik přímočaré, jak je uváděno v textu připomínky) a státu 
(a jeho makroekonomické situace).   

3. K Čl. I, novelizačnímu bodu 42 – Požadujeme v § 412a vypustit 
písmeno d). 
Odůvodnění: 
Předmětné ustanovení dle našeho názoru narušuje základní právní 
princip, že smlouvy se mají dodržovat, a rovněž zvyšuje riziko 
demotivace dlužníků své závazky splácet. Značně abstraktní 
povinnost dlužníka „vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze 
spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých 
věřitelů“ obsažené v § 412 odst. 1 písm. h) nelze vnímat jako 
dostatečnou záruku jeho reálné snahy dluhy splatit. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Navrhované pravidlo odpovídá účelu oddlužení, tj. poskytnutí 
ochrany poctivému, ale ekonomicky neúspěšnému dlužníku. 
Dlužník je po schválení oddlužení plněním splátkovým 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty povinen (i) až na 
výjimky vydat majetek ke zpeněžení majetkové podstaty a (ii) 
po dobu až sedmi let splácet nezajištěným věřitelům ze svých 
příjmů částku podle § 398 odst. 5 InsZ a plnit povinnosti podle 
§ 412 InsZ. Kumulaci povinností podle (i) a (ii) současná 
právní úprava nepředvídá. 
Porušení povinností (zejména povinností podle § 412) může 
vést ke zrušení schváleného oddlužení (a to v jakékoli fázi 
plnění splátkového kalendáře). Dohled nad plněním povinností 
vykonává insolvenční správce a insolvenční soud. 
Z uvedených důvodů nelze usuzovat, že navrhovaná úprava 
motivuje dlužníka k neplnění dluhů. 

ÚVČR – KOM 
 
Mgr. Tomáš 
Šlechta 
 
Mgr. Bohumil 
Peterka 
 

Po stránce formální: 
Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování 
souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího 
členství v Evropské unii, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády (LPV), v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády 
ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Jak vyplývá mj. i z důvodové zprávy, navrhované změny § 192 a § 
410 jsou implementací rozsudku Soudního dvora EU ze dne 21. 4. 
2016 ve věci C-377/14, Ernst Georg Radlinger a Helena 

Částečně akceptováno 
 
Návrh bude po formální stránce příslušně doplněn (budou 
vyznačena celexová čísla příslušné směrnice a rozsudku a 
budou připojeny příslušné tabulky). 
 
Z obsahu rozsudku ve věci C-377/14 vyplývá povinnost 
zajištění účinné soudní ochrany spotřebitele před zakázanými 
ujednáními v jeho neprospěch. Je konstatováno, že tato 
ochrana (spočívající v možnosti napadnout smlouvu před 
soudem) musí být zajištěna i v insolvenčním řízení. Soudní 
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Radlingerová proti FINWAY a.s. Ve světle tohoto rozsudku je 
měněna transpozice směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 
o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, 
konkrétně čl. 7 této směrnice. 
Čl. I Přílohy č. 5 LPV stanoví, že implementace judikatury se 
vykazuje způsobem shodným s implementací předpisů práva EU.  
Výjimkou je pouze povinnost neuvádět text rozhodnutí Soudního 
dvora Evropské unie v rozdílové tabulce (čl. II odst. 2 Přílohy č. 5 
LPV). 
Implementační ustanovení je tedy nutno v návrhu označit celexovými 
čísly příslušné směrnice a rozsudku (31993L0013 a 62014CJ0377), 
dále je nutno k návrhu připojit rozdílovou tabulku (s celexovými čísly 
a textem relevantních ustanovení směrnice) a aktualizovanou tabulku 
srovnávací ke směrnici 93/13/EHS (čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV). 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrh na základě: 

• rozsudku Soudního dvora EU ze dne 21. 4. 2016 ve věci C-
377/14, Ernst Georg Radlinger a Helena Radlingerová proti 
FINWAY a.s. 

doplňuje transpozici: 
• směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o 

nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. 
 
Na přeshraniční prvky insolvenčního řízení se obecně vztahuje: 

• nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze 
dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, 

jehož implementace však není předmětem návrhu. 
Připomínky a případné návrhy změn: 
K § 192 
Navržené ustanovení reaguje na rozhodnutí SDEU ve věci C-377/14 
Ernst Georg Radlinger a Helena Radlingerová v. FINWAY a.s., 
podle kterého mají mít spotřebitelé zaručenu účinnou soudní ochranu, 
která jim umožní napadnout spornou smlouvu před soudem, a to i 
v insolvenčním řízení.  Návrh v tomto kontextu doplňuje právo 

dvůr toto však konstatuje se získanou nesprávnou znalostí 
právního stavu ve vazbě na konkrétní skutkové okolnosti 
případu, kde předmětem sporu byla vykonatelná pohledávka 
zajištěného věřitele uplatněná v oddlužení. Jedná-li se však o 
pohledávku vykonatelnou, dlužník měl možnost namítat 
existenci zneužívajících ustanovení v nalézacím řízení o 
původním nároku. Nalézací soud měl rovněž povinnost 
případnou existenci zakázaných ujednání v neprospěch 
spotřebitele posuzovat, zjistit a vyvodit patřičné důsledky 
z úřední povinnosti (srov. § 1815 občanského zákoníku a 
konstantní judikaturu Soudního dvora EU), což v souhrnu 
zajišťuje účinnou soudní ochranu spotřebitele před vznikem 
vykonatelné pohledávky přihlašované do insolvenčního řízení. 
V oddlužení má dlužník již nyní popěrné právo s účinky 
odpovídajícími popření insolvenčním správcem, a to jak proti 
vykonatelným, tak proti nevykonatelným pohledávkám. 
Omezení ve vztahu k pohledávkám zajištěných věřitelů je 
návrhem zákona odstraňováno (ust. § 410 odst. 2). 
Rozšíření účinků popření dlužníkem v případě, že je způsobem 
řešení úpadku konkurs, neodpovídá skutkovému stavu v řízení, 
o němž SDEU rozhodoval, a nelze bez dalšího dovodit, že 
takový výklad Soudní dvůr zamýšlel. Takové rozšíření zároveň 
předkladatel po projednání s odbornou veřejností nepovažuje 
za vhodné, neboť v případě konkursu dlužník není osobou 
s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě, která je 
určena ke zpeněžení, aby z výtěžku byly uhrazovány 
pohledávky dlužníkových věřitelů. Neexistuje zde ani zájem 
dlužníka na zjištění nebo nezjištění pohledávky, neboť tato 
okolnost může vést nejvýš ke zkrácení uspokojení ostatních 
věřitelů. Popěrné právo přísluší insolvenčnímu správci, jenž je 
osobou s dispozičním oprávněním ohledně majetkové podstaty. 
Z konzultací, které předkladatel provedl, vyplývá, že ani další 
členské státy s obdobnou právní úpravou zatím neuvažují o 
legislativní reflexi předmětného rozsudku, přinejmenším do 
doby, než bude na podkladě další předběžné otázky postaveno 
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dlužníka popírat v rámci insolvenčního řízení nevykonatelnou 
pohledávku z důvodů existence zakázaných smluvních ujednání. 
Stejné právo dlužníka ve vztahu k vykonatelným pohledávkám je ale 
ponecháno bez úpravy.  
Důvodová zpráva uvádí, že v případě vykonatelné pohledávky není 
popěrné právo spotřebitele dotčeno z toho důvodu, že spotřebitel měl 
možnost namítat existenci zakázaných ujednání v předchozím řízení 
o původním nároku. Vzhledem k tomu, že spotřebitel si v původním 
řízení nemusí být vědom povahy zneužívajících ustanovení a tuto 
námitku nemusí vůbec využít, jeví se jako vhodné, aby měl v rámci 
účinné soudní ochrany v insolvenčním řízení popěrné právo i k 
pohledávkám vykonatelným. Možnost následného návrhu, aby 
vykonatelnou pohledávku popřel insolvenční správce, nelze 
považovat za účinnou soudní ochranu tak, jak ji vyžaduje SDEU i 
směrnice 93/13.  Ve světle uvedeného požadujeme zvolenou úpravu 
blíže vysvětlit, případně upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Závěr: 
Návrh směřuje k naplnění požadavků vyplývajících z rozsudku 
Radlinger, máme však pochybnosti, zda je navrhovaná úprava 
dostatečně široká, když nezahrnuje i již vykonatelné pohledávky. 
Návrh bude hodnocen jako slučitelný s právem EU až po 
vyjasnění výše uvedené zásadní připomínky. 
Je nutno dále vyhovět výše uvedeným formálním připomínkám. 

na jisto, jaká je skutečný právní názor SDEU v uvedené 
problematice. 
Návrh změny § 192 odst. 4 bude bez náhrady vypuštěn.  
 

Ministerstvo 
vnitra 
 
Mgr. Jan Vévoda 
Jan.Vevoda@mvcr
.cz 
 
Mgr. Petra 
Soklová  
Petra.Soklova@mv

Obecně: 
Požadujeme navrhovaná opatření posoudit v kontextu aktuálního 
ekonomického vývoje a dalších souběžně probíhajících legislativních 
změn. S ohledem mj. na míru nezaměstnanosti, která dle Českého 
statistického úřadu za druhé čtvrtletí roku 2016 činila 3,9 %, na nový 
zákon o spotřebitelském úvěru, kroky vlády zvyšující minimální 
mzdu či důchody, jakož mnohá další podpůrná opatření státu 
směřující právě na osoby v problematickém postavení a především 
s ohledem na nutnost klást důraz na předcházení vzniku úpadku 
požadujeme řádně zdůvodnit potřebnost předkládaných změn 
v institutu oddlužení, které řeší až konečnou fázi věci. 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude doplněna.  
 
Nízká míra nezaměstnanosti, posílení ochrany spotřebitele 
obsažená v novém zákoně o spotřebitelském úvěru, kontinuální 
zvyšování minimální mzdy a důchodů nicméně nepředstavuje 
řešení situace dlouhodobě nadměrně zadlužených osob 
nacházejících se v tzv. dluhové pasti, jejichž situace se 
navzdory období ekonomické konjunktury zásadně nemění. 
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cr.cz  Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
Obecně - k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 
Hlavním cílem předloženého návrhu je dle předkladatele legislativní 
řešení nadměrného zadlužení osob, které se nacházejí v tzv. dluhové 
pasti. Postrádáme však jakékoli bližší vymezení této kategorie osob, 
zejména pokud jde o příslušné statistické ukazatele. V závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace dochází k nepatřičnému 
směšování vícečetných exekucí s úpadkem dlužníka. Byť jsou tyto 
problematiky neoddiskutovatelně propojeny, nelze s ohledem na 
jejich primární funkce přesouvat odpovědnost za vznik úpadku na 
existenci exekučního řízení vedeného proti dlužníkovi, resp. 
povinnému.  
Vzhledem k tomu, že velká část závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace je věnována exekučnímu řízení, postrádáme poměry 
uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení, analýzy struktury 
oddlužení podle věku a celkové výše dluhu, počty podaných 
a zamítnutých návrhů na povolení oddlužení za předchozí roky atd. 
Vzhledem k předpokládanému zvýšení nápadu do agendy oddlužení 
nedůvodně opomíjí další dotčené subjekty, např. zaměstnavatele, na 
které dle judikatury dopadá povinnost sledovat, zda se jejich 
zaměstnanec nenachází v insolvenčním řízení, a rovněž případná 
odpovědnost za nesprávné vyplácení mzdy. Nezohledňuje ani 
náklady nově vniklé věřitelům při přihlašování pohledávek. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude doplněna. 
 
Tabulka popisující poměr uspokojení nezajištěných věřitelů 
v insolvenčním řízení se nachází na straně 38 (sestavená na 
základě údajů získaných z 1174 insolvenčních řízeních).  
Co do otázky doplnění statistických údajů o insolvenčních 
řízeních bude závěrečná zpráva doplněna o počty podaných a 
zamítnutých návrhů na základě údajů z rejstříku ISIR vedeného 
insolvenčními soudy. Ve zbylých kategoriích nebude možné 
pro objektivní nedostatek dostupných dat připomínce vyhovět. 

K čl. I bodu 3 – k § 36 odst. 3: 
Předmětné ustanovení ukládá insolvenčnímu správci povinnost 
předložit insolvenčnímu soudu a věřitelskému orgánu písemnou 
zprávu o plnění povinností dlužníka při oddlužení plněním 
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V této 
zprávě má uvést, zda doporučuje schválené oddlužení zrušit a 
z jakých důvodů. § 412 odst. 2 upravuje povinnost insolvenčního 
správce vykonávat dohled nad činností dlužníka, zejména nad 
plněním jeho povinností, o výsledcích této činnosti má pravidelně 
informovat insolvenční soud a věřitelský výbor. Dle našeho názoru 
návrh duplicitně upravuje povinnosti insolvenčního správce, navíc 

Vysvětleno 
 
Ustanovení § 412 odst. 2 stanoví dohlédací povinnost 
insolvenčního správce, která je promítnuta do povinnosti 
podávat: 

I) zprávu o stavu řízení (tj. zprávu o plnění oddlužení) 
podle § 36 odst. 2 ve zpravidla tříměsíčních 
intervalech, eventuálně podle frekvence stanovené 
insolvenčními soudy; 

II) zprávu o plnění povinností dlužníka v insolvenčním 
řízení podle § 36 odst. 3, a to nejméně jednou ročně, 
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doba jednoho roku pro zhodnocení případného neplnění povinností je 
nepřiměřeně dlouhá a zbytečně oddaluje přistoupení ke zrušení 
oddlužení a prohlášením konkursu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

přičemž tato zpráva plní mimo svou informační funkci 
i funkci závazného podkladu pro rozhodování 
insolvenční soudu o setrvání dlužníka v oddlužení. 

V aplikační praxi je zpráva o stavu řízení zpravidla podávána 
v podobě zprávy obsahující zejména číselné vyjádření míry 
uspokojování věřitelů po kalendářních měsících. Tříměsíční 
frekvenci těchto zpráv insolvenční soudy zpravidla prodlužují, 
případně podání zprávy požadují až před splněním oddlužení. 
Předkladatel považuje za vhodné, aby byla pravidelně 
podávána rovněž formalizovaná zpráva o plnění povinností 
dlužníka, a to ve všech řízeních. Zpravidla roční frekvence 
podávání takové zprávy přitom nepředstavuje oddalování 
případného zrušení schváleného oddlužení, neboť o zásadním 
porušování povinností insolvenční správce musí insolvenční 
soud zpravit bez zbytečného odkladu v rámci svědomitého 
výkonu funkce s odbornou péčí. 
V aplikační praxi potom budou obě zprávy podle § 36 
obsahem jediného podání insolvenčního správce, jestliže se 
frekvence jejich podání budou protínat. 

K čl. I bodu 13 – k § 394b: 
1. Konstrukce, kterou zavádí odstavec 2, dle našeho názoru 

odporuje zásadě insolvenčního řízení, podle které mají věřitelé 
zásadně stejné nebo obdobné postavení a mají v insolvenčním 
řízení rovné možnosti. Navrhovaná redistribuce peněžních 
prostředků dle našeho názoru nahrává nepřehlednosti průběhu 
oddlužení, nelze stanovit jednoznačná pravidla, podle kterých by 
přerozdělování příjmů mělo docházet, což vyvolává právní 
nejistotu všech účastníků insolvenčního řízení. Vzhledem k výše 
uvedenému požadujeme danou konstrukci nezavádět. 

2. Dle návrhu může insolvenční soud ke společnému řízení spojit 
věci manželů, které u něho byly zahájeny, pokud byl v obou 
řízeních podán návrh na povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, 
že se jedná pouze o možnost, není jasné, jaké okolnosti by tento 
postupu měly odůvodňovat. Zda bude kritériem existence dluhů, 
které jsou součástí společného jmění manželů a kde by bylo 

Akceptováno jinak 
 
Navrhované ustanovení § 394b bylo bez náhrady vypuštěno. 
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vhodnější zakotvit obligatornost spojení řízení, nebo má 
postačovat pouhá existence manželství bez existence solidárních 
dluhů. Výše uvedené požadujeme vyjasnit. 

3. S ohledem na výše uvedené proto dáváme k úvaze možnost 
přiblížení nově navrhovaného spojení věcí manželů již existující 
úpravě v § 394a, tedy společného návrhu manželů na povolení 
oddlužení. V situaci, kdy oba manželé chtějí podstoupit 
oddlužení, nevidíme důvod pro zavádění nového a 
komplikovaného (viz výše) řešení.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.  
K čl. I bodu 21 - § 398 odst. 3: 
Požadujeme vysvětlit, jak je zabezpečeno postavení věřitelů, 
v případě, kdy dlužník nemá majetek, který by vydal do majetkové 
podstaty, příp. pouze takový, jehož zpeněžením by nebylo dosaženo 
částky přesahující 100 000 Kč. Vzhledem k tomu, že návrh počítá 
s odstraněním povinnosti uspokojit pohledávky věřitelů alespoň z 30 
% a nastavuje možnost splnit oddlužení dle ustanovení § 412a odst. 1 
písm. d) je zřejmé, že takto určený způsob oddlužení věřitele 
znevýhodňuje a vystavuje je nebezpečí, že jejich pohledávky 
nebudou ani částečně relevantním způsobem uspokojeny. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Cílem návrhu zákona je odstranit překážky osvobození od 
dluhů pro širší okruh poctivých dlužníků, přičemž klíčovým 
atributem navrhované úpravy je právě zrušení minimální 
stanovené míry uspokojení nezajištěných věřitelů. Protiváha 
oddlužení poctivých dlužníků spočívá zejména v rozšíření 
způsobů oddlužení na obligatorní kombinaci plněním 
splátkového kalendáře za současného zpeněžení majetkové 
podstaty, zachování minimální 30% hranice u dlužníků 
s celkovou výší dluhu nad 2,2 mil. Kč a zachování všech 
nároků zajištěných věřitelů podle dosavadní právní úpravy. 
Předkladatel nepovažuje za důvodné zpeněžování majetku 
dlužníků v případě, že by výnos takového zpeněžení zřejmě 
nepokryl ani odměnu insolvenčního správce, neboť v takových 
případech by k třebas částečnému uspokojení pohledávek 
věřitelů nad rozsah splátkového kalendáře stejně nedošlo. Ke 
znevýhodnění věřitelů takové opatření tedy nevede. 

K čl. I bodu 42 - k § 412b: 
Pro institut přerušení průběhu oddlužení požadujeme namísto 
„důležitých důvodů“ jasně a výslovně určit skutečnosti, na základě 
kterých bude insolvenční soud moci rozhodnout o přerušení. Nejasná 
a vágní formulace by mohla vést ke zbytečnému a věřitele 
poškozujícímu prodlužování oddlužení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Od definování pojmu „důležité důvody“ bylo záměrně 
upuštěno a jeho výklad je ponechán judikaturní praxi při 
zohledňování relevantních skutečností daného případu – tedy 
při aplikaci práva soudem. Typicky by se mělo jednat zejména 
o případy přechodné pracovní neschopnosti (včetně případů 
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hospitalizace). Výčet relevantních skutečností by nutně byl 
kazuistický a pro nemožnost jejich plného postihnutí rovněž 
fakticky pouze demonstrativní. Vysvětlení bude doplněno do 
důvodové zprávy. 

K čl. I bodu 13 – k § 394b: 
1. Návrh má podle důvodové zprávy za cíl provázanost řešení dluhů 

vzniklých za trvání manželství, větší hospodárnost a zrychlení 
insolvenčního řízení. Upravuje však pouze případy, kdy 
insolvenční návrh podán u stejného insolvenčního soudu. Lze si 
jistě představit situaci, kdy místní příslušnost soudu stejná 
nebude, a tudíž hlavního cíle, pro který je společné řízení 
zakotvováno, nebude dosaženo. Doporučujeme zvážit rovněž 
nastavení řešení výše předestřené situace. 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 394b bylo bez náhrady vypuštěno. 

K čl. I bodu 15 – k § 395 odst. 2 písm. b): 
Formulace daného ustanovení není zvolena příliš vhodně. Pomineme-
li osoby, pro které je insolvenční řízení z důvodu např. nevydařených 
investic jediným řešením, dalo by se u mnohých dlužníků 
za lehkomyslnost či nedbalost dosavadního způsobu života považovat 
již to, že se dostaly do úpadku (platební neschopnosti vůči většímu 
počtu věřitelů). Postrádáme přesnější vymezení písmene b) tak, aby 
bylo v praxi skutečně možné na jeho základě návrh na povolení 
oddlužení zamítnout. 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 395 odst. 2 písm. b) bylo bez náhrady vypuštěno. 

K čl. I bodu 16 – k § 395 odst. 3: 
Dle předkladatele je jedním z cílů návrhu zákona umožnit širšímu 
okruhu subjektu řešení úpadku formou oddlužení. V odstavci 3 však 
tento záměr neguje zavedením maximální přípustné výše pohledávek. 
Postrádáme přesnější vymezení způsobu, podle kterého předkladatel 
určil výši navrhované hranice, ostatně nepovažujeme za dostatečné 
samo zdůvodnění zavedení této hranice. 

Vysvětleno 
 
Určení výše stanovené hranice je navázáno na násobek částky 
životního minima a odpovídá referenční zahraniční úpravě. 
S ohledem na průměrnou výši pohledávek v insolvenčním i 
exekučním řízení stanovením hranice nedojde k omezení 
přípustnosti oddlužení pro dlužníky, kteří nyní potřebné 
podmínky nesplňují. Dlužníkům, kteří jsou schopni splatit 
alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, bude i nadále 
oddlužení umožněno, ačkoliv výše jejich pohledávek 
stanovenou hranici přesahuje. 

K čl. I bodu 16 – k § 395 odst. 6: 
Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě uvést, co lze považovat za 

Akceptováno 
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závazek z ospravedlnitelného důvodu způsobeného vyšší mocí, neboť 
se jedná o velmi vágní slovní spojení.  
K čl. I bodu 39 - k § 412 odst. 1 písm. b): 
Za mimořádný příjem, který je dlužník povinen vydat nemá být 
považováno plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění 
z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy. 
Doporučujeme, aby dlužník měl minimálně povinnost o těchto 
příjmech insolvenčního správce informovat.  

Vysvětleno 
 
Požadovaná povinnost dlužníka již obecně vyplývá 
z povinnosti poskytnutí součinnosti insolvenčnímu správci. 

K čl. I bodu 40 - k § 412 odst. 1 písm. h): 
Nově zakotvenou povinnost vynaložit veškeré úsilí k plnému 
uspokojení pohledávek věřitelů, které lze po dlužníkovi požadovat 
pokládáme za pouhou proklamaci. Prokazování porušení této 
povinnosti bude velmi nesnadné, a tudíž lze pochybovat, že na jejím 
základě bude docházet ke zrušení oddlužení a následnému prohlášení 
konkursu. Doporučujeme alespoň rámcově vymezit hodnotící kritéria 
vynaložení resp. nevynaložení veškerého úsilí.  

Neakceptováno 
 
Předkladatel je toho názoru, že výklad neurčitých právních 
pojmů je imanentní součástí rozhodovací činnosti soudu při 
zohlednění skutkových okolností daného případu. 

K čl. I bodu 47 - k § 414 odst. 1: 
Doporučujeme předkladateli upravit znění novelizovaného § 414 
odst. 1. Insolvenční soud by dle našeho názoru neměl rozhodnout o 
splnění oddlužení, pokud by dlužník nesplnil řádně a včas všechny 
povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a proto uvedení 
obou těchto podmínek pro vydání rozhodnutí o osvobození dlužníka 
od placení pohledávek považujeme za nadbytečné. 

Neakceptováno 
 
Navrhovaná úprava navazuje na úpravu stávající. Nedojde-li ke 
zrušení schváleného oddlužení pro neplnění podstatných 
povinností, vezme insolvenční soud na vědomí splnění 
oddlužení. S ohledem na rozšíření dostupnosti institutu 
oddlužení však považuje předkladatel za vhodné akcentovat, že 
osvobození od placení pohledávek nepřísluší dlužníku 
v případech, kdy by je nebylo možno považovat za legitimní, 
tedy mj. v případech, kdy dlužník neplnil své povinnosti, aniž 
by se jednalo o povinnosti podstatné. 

K čl. I bodu 4 – k § 101 odst. 1 písm. g): 
Doporučuje navrhované písmeno g) formulačně upravit a uvést jej ve 
znění: 
„g) poučení o možnosti podat návrh na povolení oddlužení, 
podmínkách a lhůtě k jeho podání a důsledcích marného uplynutí této 
lhůty, je-li dlužníkem fyzická osoba a insolvenční návrh byl podán 
věřitelem“. 

Akceptováno jinak 
 
Navrhované ustanovení § 101 odst. 1 písm. g) bylo bez 
náhrady vypuštěno. 

K čl. I bodu 5 – k § 192 odst. 4: Akceptováno jinak 
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Doporučujeme sjednotit používání mluvnického čísla, u formulace 
„věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena…“ by tedy 
bylo vhodné nahradit slovy „věřitelé nevykonatelných pohledávek, 
které byly popřeny…“ – viz např. § 167 a § 173. 

 
Navrhované ustanovení § 192 odst. 4 bylo bez náhrady 
vypuštěno. 

K čl. I bodu 16 – k § 395 odst. 3: 
Doporučujeme v poznámce pod čarou konkretizovat odkaz na jiný 
právní předpis, kterého se ustanovení dovolává. Ostatně tento odkaz 
by byl praktičtější než samotná slova „podle jiného právního 
předpisu“, která se v souvislosti s konkrétně pojmenovaným 
institutem (existenční minimum) jeví nadbytečná. 

Neakceptováno 

K čl. I bodu 24 – k § 398 odst. 6: 
Upozorňujeme, že do mezirezortního připomínkového řízení byl 
zaslán návrh právní úpravy sociálního bydlení, v jehož rámci dochází 
k přesunu materie normativních nákladů na bydlení do nového 
zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.  

Vzato na vědomí 

K čl. I bodu 42 - k § 412b odst. 5: 
Doporučujeme v zájmu zpřesnění textu ustanovení slova „po níž se 
posuzuje“ nahradit slovy „která je rozhodná pro posouzení“. 

Akceptováno 

K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
Slova „i nadále“ doporučujeme pro nadbytečnost vypustit. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
financí 
 
JUDr. Stanislava 
Vosková 
Stanislava.Voskov
a@mfcr.cz  
 
Ing. Eva 
Kovařovicová 
Ph.D. 
Eva.Kovarovicova
@mfcr.cz 

Požadujeme doplnit do materiálu, že všechny výdaje vyvolané 
přijetím předloženého návrhu budou pokryty v rámci 
narozpočtovaných prostředků a stávajícího personálního zabezpečení 
kapitoly Ministerstva spravedlnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva bude ve smyslu připomínky doplněna.  

Podle našeho názoru Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 
(RIA) dostatečně nezohledňuje dopad do činnosti soudů – skutečnost, 
že pro oddlužení  postačí v podstatě pouhá snaha plnit povinnosti 
v insolvenčním řízení, bude podle našeho názoru klást výrazně větší 
nároky na posouzení lehkomyslného přístupu a nedbalého postupu 
(viz např. důvodová zpráva k bodům 14 až 18 „Navrhuje se, aby 
soud rozšířil okruh zkoumání rovněž na dosavadní způsob života 
dlužníka.“) To může vést k většímu zatížení soudů a prodlužování 
řízení (nebo na druhé straně k formálnějšímu posuzování podmínek 
pro oddlužení). 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace bude doplněna o 
podrobnější zohlednění dopadu na činnost insolvenčních 
soudů. Byť některé navrhované podmínky mohou vést ke 
zvýšení zátěže insolvenčních soudů, platí zároveň, že větší 
význam (a tedy i větší zátěž) bude kladena na insolvenční 
správce (a to právě ve prospěch insolvenčních soudů). 
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Tato připomínka je zásadní. 
V Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace (RIA) nejsou podle 
našeho názoru dostatečně identifikovány možné negativní dopady na 
tržní prostředí a rizika s nimi spojená, zejména pak dopady na 
věřitele. Tento návrh sice zpřístupňuje oddlužení jako formu řešení 
úpadku většímu okruhu dlužníků, avšak na úkor uspokojení věřitelů. 
Ve smyslu § 412a dojde ke splnění oddlužení max. uplynutím 7 let 
nezávisle na míře uspokojení nezajištěných věřitelů. V praxi to může 
znamenat, že pohledávky nezajištěných věřitelů nebudou v řadě 
případů uspokojeny vůbec (pro dosažení oddlužení bude v budoucnu 
postačovat, aby oddlužení nebylo po dobu 7 let zrušeno, tj. aby 
postačí, aby dlužník hradil hotové výdaje a odměnu insolvenčního 
správce, náklady na správu majetkové podstaty a náklady spojené se 
sepsáním návrhu na oddlužení). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace bude doplněna o 
podrobnější identifikaci rizik ve vztahu k nezajištěným 
věřitelům. 
Byť v individuálních případech může být uspokojení 
pohledávky věřitele nižší než za stávající právní úpravy, 
z makroekonomického pohledu je předpokládán opačný stav. 
Navíc faktická nemožnost plnění individuálně vymáhané 
pohledávky (v exekučním řízení), nesnižuje plnění ve prospěch 
věřitele ani v případě kolektivního řízení za podmínek 
předvídaných v návrhu. 

Je otázkou, zda rozšíření možností oddlužení nebude ve svém 
důsledku způsobovat větší lehkomyslnost při uzavírání závazků 
zejména u nízkopříjmových skupin, které jsou bez pravidelných 
příjmů nebo se jejich celkové příjmy pohybují na hranici životního 
minima.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Vnímání institutu oddlužení jakožto dobrodiní pro dlužníka, 
který je poctivý avšak ekonomicky neúspěšný (princip druhé 
šance) zůstává návrhem (a to včetně navrhovaných podmínek 
„vstupu“ a „výstupu“ z oddlužení) zachováno.  

Lhůtu 3 roky, po kterou bude nepoctivý záměr dlužníka při podání 
předchozího návrhu na oddlužení diskvalifikačním důvodem při 
posuzování možnosti povolení oddlužení, považujeme za příliš 
krátkou. Benefit možnosti oddlužení za výrazně liberálnějších 
podmínek, pokud jde o výši splacené částky, by osobám, kterým už 
jednou byl nepoctivý záměr prokázán, měl být poskytnut až po 
výrazněji delší době (navrhujeme 7 let – stejně jako pro případ 
opakovaného oddlužení). 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, připomínka byla ze strany MF 
překvalifikována na doporučující 
 
V uvedených případech je sledován jiný účel.  
Nemožnost opakovaného oddlužení po méně než sedmi letech 
vychází z předpokladu, že tzv. druhé šance (dobrodiní pro 
poctivého avšak ekonomicky neúspěšného dlužníka) by měl 
mít dlužník možnost využít zásadně pouze jednou (proto 
„druhá“ šance). Opakované oddlužení by mělo být výjimkou 
(proto je stanovena lhůta 7 let k novému podání návrhu na 
povolení oddlužení). Omezit dlužníka pouze na jednu možnost 
se však jeví nepřiměřeně tvrdým, ostatně ekonomický 
neúspěch poctivého dlužníka se může dostavit opakovaně. 
V druhém případě se jedná o ustanovení, které má sankční 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGEBEYEG)



 17 

charakter (zamítnutí návrhu v případě nepoctivosti dlužníka). 
Ekonomická situace dlužníka však v takovémto případě 
zůstává nezměněna. Lhůta tří let se pro sledovaný účel jeví 
adekvátní. Odpovídá i zahraničním právním úpravám (k tomu 
§ 290 německého Insolvenzordnung).  

Z navrhované úpravy vyplývá, že po úspěšném ukončení oddlužení 
pak může dlužník opětovně podat další návrh na povolení oddlužení 
po 7 letech (§ 395 odst. 4). Tzv. druhá šance tedy bude poskytována 
nejen podruhé. Jediným (a je otázkou, zda dostačujícím – viz i naše 
připomínka výše) korektivem v tomto případě bude posouzení 
insolvenčního soudu, zda neexistují důvody pro zamítnutí návrhu na 
oddlužení.    

Vzato na vědomí 
 
Nemožnost opakovaného oddlužení po méně než sedmi letech 
vychází z předpokladu, že tzv. druhé šance (dobrodiní pro 
poctivého avšak ekonomicky neúspěšného dlužníka) by měl 
mít dlužník možnost využít zásadně pouze jednou (proto 
„druhá“ šance). Opakované oddlužení by mělo být výjimkou 
(proto je stanovena lhůta 7 let k novému podání návrhu na 
povolení oddlužení). Omezit dlužníka pouze na jednu možnost 
se však jeví nepřiměřeně tvrdým, ostatně ekonomický 
neúspěch poctivého dlužníka se může dostavit opakovaně. 

V bodě 49. odstranit slovo „se“ za slovy „se doplňují“. Akceptováno 
Ministerstvo 
zemědělství 
 
Mgr. Robert 
Pavloušek 
 
robert.pavlousek@m
ze.cz 

K návrhu obecně: Doporučujeme hlavní princip navrhované právní 
úpravy, tedy  faktické zrušení hranice splacení 30 % pohledávek, 
důkladně přehodnotit. Institut oddlužení má sloužit zejména pro 
dlužníky, kteří se dostali do obtížné životní situace a současně mají 
zájem tuto situaci aktivně řešit. Současná právní úprava dává 
dlužníkovi možnost dohodnout se s věřiteli na nižším než 30 % 
uspokojení jeho nezajištěných pohledávek [(§ 392 odst. 1, písm. c)] a 
není neobvyklé, že je tak i v konkrétních případech postupováno. 
Není-li tato dohoda možná, pak je insolvenčními soudy akceptována 
možnost, aby dlužník doplnil své nedostatečné příjmy sjednáním tzv. 
„smlouvy o důchodu“, v níž se dárce na určitou dobu zaváže 
dlužníkovi darovat určitou finanční částku, která představuje doplněk 
příjmů dlužníka potřebných k pokrytí hranice 30 % nezajištěných 
pohledávek. 
Předložený návrh by ve svém důsledku pro věřitele znamenal snížení 
celkového uspokojení jejich pohledávek, prodloužení doby splatnosti 
jejich úvěrů a celkové snížení vymahatelnosti práva (pozn. nejedná se 
pouze o velké úvěrové společnosti, které poskytují spotřebitelské 

Vzato na vědomí 
 
Vnímání institutu oddlužení jakožto dobrodiní pro dlužníka, 
který je poctivý avšak ekonomicky neúspěšný (princip druhé 
šance) zůstává návrhem (a to včetně navrhovaných podmínek 
„vstupu“ a „výstupu“ z oddlužení) zachováno. 
Byť v individuálních případech může být uspokojení 
pohledávky věřitele nižší než za stávající právní úpravy, 
z makroekonomického pohledu je předpokládán opačný stav. 
Navíc faktická nemožnost plnění individuálně vymáhané 
pohledávky (v exekučním řízení), nesnižuje plnění ve prospěch 
věřitele ani v případě kolektivního řízení za podmínek 
předvídaných v návrhu. 
Oddlužením je vedle jiného sledováno, aby se dlužník vymanil 
z úpadkové situace cestou transparentní ekonomické aktivity 
(namísto zatajování svých příjmů před věřiteli a výkonem 
ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé ekonomiky). Tohoto 
cíle je dosahováno příslibem oddlužení v případě částečného 
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úvěry lehkomyslně – ostatně tento problém by měl do budoucna řešit 
nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, účinný od 1. 
12. 2016). To může mít dopad i na veřejné rozpočty, pokud jsou 
veřejné organizace v postavení nezajištěných věřitelů. 
Institut oddlužení vyžaduje aktivní přístup dlužníka k řešení jeho 
složité životní situace. Za tuto aktivitu a při splnění dalších zákonem 
stanovených podmínek je „odměněn“ schválením oddlužení, kterým 
je osvobozen od velké části jinak nesplatitelných dluhů. Předložený 
návrh však nabízí řešení i těm dlužníkům, kteří o řešení své situace 
nemají zájem a s velkou pravděpodobností jej nevyužijí, ať už 
z důvodu neznalosti právních předpisů nebo z důvodu nízké finanční 
gramotnosti. Na druhé straně se otvírá možnost pro osoby, které se 
v dané problematice orientují více než dobře a budou ji chtít zneužít 
ve svůj prospěch na úkor věřitelů. 

uspokojení věřitelů (resp. snahy o takovéto uspokojení). 
Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je 
v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání 
v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro 
stát (v rámci sociálního a daňového systému) spojený 
s opětovným nastartováním transparentní ekonomické aktivity 
dlužníkem. 
 

K návrhu obecně: Předpokládané datum nabytí účinnosti 
předloženého návrhu je 1. ledna 2018. Insolvenční zákon je 
důležitým procesním předpisem, který se potenciálně dotýká velkého 
okruhu adresátů. Navíc navrhované změny je třeba hodnotit jako 
zásadní. Dostatek času na důsledné posouzení navrhované právní 
úpravy ve všech jejích souvislostech by v takovém případě měl být 
samozřejmostí.  
V této souvislosti není zřejmé, z jakého důvodu předkladatel návrhu 
zákona zkrátil lhůtu pro sdělení připomínek v rámci meziresortního 
připomínkového řízení, navíc za situace, kdy je návrh předkládán 
mimo Plán legislativních prací vlády a předkladatel tudíž není vázán 
žádnou závaznou lhůtou. Zkrácení lhůty pro sdělení připomínek není 
nijak zdůvodněno a není ani doložen souhlas předsedy Legislativní 
rady vlády podle čl. 76 odst. 1 Legislativní pravidel vlády. 
Požadujeme tento souhlas doložit, případně zopakovat meziresortní 
připomínkové řízení v souladu s Legislativními pravidly vlády. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
V souladu s čl. 76 odst. 1 Legislativních pravidel vlády byl 
předseda Legislativní rady vlády požádán o zkrácení 
připomínkového řízení na 10 pracovních dní. Předseda 
Legislativní rady vlády svým dopisem ze dne 4. října 2016 této 
žádosti vyhověl. V návaznosti nato bylo zkrácení 
připomínkového řízení odůvodněno odkazem na tento dopis 
(čj. 17753/2016-OVL) v elektronické knihovně eKLEP. 
Nadto byl návrh vypracován ve spolupráci se zástupci 
soudů, právní praxe i akademické obce. S dotčenými 
subjekty byl též konzultován. 

K důvodové zprávě: Doporučujeme doplnit zvláštní část důvodové 
zprávy k bodu 24 (§ 398 odst. 6). Zejména postrádáme odůvodnění 
způsobu stanovení hodnoty majetku ve výši 100 tis.Kč, který nebude 
dlužník povinen vydat ke zpeněžení a způsob stanovení maximální 

Akceptováno 
 
Zvláštní část důvodové zprávy bude doplněna. 
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hodnoty svého obydlí podle výše uvedeného ustanovení, které rovněž 
nebude dlužník povinen vydat ke zpeněžení a dále odůvodnění, 
zda se jedná o hodnotu celkovou, nebo dílčí za jednotlivé majetky.  
K důvodové zprávě: Doporučujeme doplnit zvláštní část důvodové 
zprávy k bodu 39 [§ 412 odst. 1 písm. b)]. Postrádáme zdůvodnění, 
proč se za mimořádný příjem nepovažuje nejen pojistné plnění, které 
pokryje škodu, ale rovněž rozdíl mezi plněním z pojistných smluv o 
škodovém pojištění a výše souvisejících škod v případech, kdy 
uvedená plnění finančně převyšují související škody. 

Vysvětleno 
 
Plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění se nepovažují 
za mimořádný příjem, a to bez ohledu na výši vzniklé škody. 
Existence rozdílu mezi výší pojistného plnění a výší škody na 
tomto závěru nic nemění. Samotná výše plnění z pojistných 
smluv bude odviset od výše vzniklé škody. 

K bodu 3 (§ 36 odst. 3): Předkládání zprávy o plnění povinností 
dlužníka  insolvenčním správcem pouze jednou ročně nezajistí podle 
našeho názoru dostatečnou kontrolu dlužníka, zejména s ohledem na 
možnost získat osvobození bez uhrazení pohledávek věřitelů. Dále je 
třeba konkrétněji vymezit povinnosti/oprávnění insolvenčního 
správce – např. dotazy na ČSSZ, Finanční úřady, dotazy na 
spolupráci s Úřadem práce v případě nezaměstnanosti dlužníka, 
dotazy zaměstnavatelům vč. bývalých na plnění pracovních 
povinností, případně důvodu ukončení pracovního poměru. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Navrhovaný § 36 odst. 3 navazuje na stávající § 36 odst. 2. 
Podle § 36 odst. 2 předkládá insolvenční správce zprávu o 
stavu insolvenčního řízení nejméně jednou za tři měsíce, 
ledaže insolvenční soud určí jinak. Praxe ukazuje, že 
insolvenční soudy tříměsíční periodicitu často prodlužují.  
Z tohoto důvodu se v § 36 odst. 3 navrhuje, aby zpráva o 
plnění povinností dlužníka v insolvenčním řízení (jež může být 
i součástí zprávy o stavu insolvenčního řízení) předkládal 
insolvenční správce nejméně jednou ročně (insolvenční soud 
nemůže rozhodnout jinak). Zároveň platí, že insolvenční 
správce, který při výkonu své dohledové činnosti zjistí, že 
dlužník neplní povinnosti v insolvenčním řízení, předloží 
insolvenčnímu soudu zprávu a doporučí zrušit schválené 
oddlužení bez ohledu na (minimální) jednoroční periodicitu 
předkládání zpráv. 
Součinnost insolvenčního správce s orgány veřejné správy je 
dostatečným způsobem upravena v § 43 a násl. InsZ. 

K bodu 5 (§ 192 odst. 4): V případě popření nevykonatelné 
pohledávky dlužníkem směřuje žaloba věřitele pouze proti 
dlužníkovi, což je zpravidla osoba bez právního vzdělání s nízkou 
úrovní právního povědomí, která v průběhu insolvenčního řízení 
nebude mít prostředky na právní zastupování. Důsledkem toho bude 
nerovné postavení dlužníka v incidenčním sporu. Domníváme se 

Akceptováno jinak 
 
K připomínkám jiných připomínkových míst a po proběhlých 
konzultacích bylo navrhované ustanovení § 192 odst. 4 bez 
náhrady vypuštěno. 
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proto, že žaloba věřitele by měla směřovat i proti insolvenčnímu 
správci. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 13 (§ 394b odst. 1): Úprava spojení věcí manželů do 
společného řízení by podle našeho názoru měla obsahovat řešení 
důsledků neplnění jedním z manželů nebo pro případ úmrtí. Důsledky 
neplnění jednoho z manželů totiž budou mít dopad na oba manžele. 
Dojde v takovém případě k opětovnému rozdělení věcí s novou 
úpravou splátkových kalendářů? 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Navrhované ustanovení § 394b bylo bez náhrady vypuštěno. 

K bodu 14 [§ 395 odst. 1 písm. b)]: Domníváme se, že ve výčtu 
pohledávek, které je třeba zohlednit při zamítnutí návrhu na povolení 
oddlužení, by mělo být zahrnuto rovněž výživné ze zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Nemožnost plnit celou výši výživného ze zákona by nemělo 
být překážkou možnosti dlužníka oddlužit se. Nestačí-li výše 
splátek k uspokojení všech pohledávek za majetkovou 
podstatou, je pohledávka na výživném ze zákona privilegována 
(návrh § 398 odst. 4). Od pohledávek na výživném ze zákona 
nelze dlužníka osvobodit (návrh § 416). Tato pravidla 
představují dostatečnou ochranu věřitele s pohledávkami na 
výživném ze zákona. 

Dále upozorňujeme, že ustanovení se odkazuje na 390a odst. 5. Toto 
ustanovení není součástí platné právní úpravy, ale je obsaženo pouze 
ve vládní novele insolvenčního zákona, která je aktuálně 
projednávána v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 785. Existuje 
tudíž riziko, že v případě neschválení sněmovního tisku č. 785 nebo 
jeho schválení v jiné podobě, by toto ustanovení bylo 
neaplikovatelné. Zmínka, že § 390a není součástí platné právní 
úpravy, by v každém případě měla být obsažena v důvodové zprávě. 
V dalším průběhu legislativního procesu je třeba vzájemnou 
provázanost různých návrhů zákona sledovat. 

Vzato na vědomí 

ÚVČR – KML 
 

§ 395, odst.2, písm.b) „dosavadní způsob života dlužníka svědčí o 
jeho zřejmé lehkomyslnosti nebo nedbalosti, pro něž lze se zřetelem 
ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude plnit 

Akceptováno 
 
Navrhované ustanovení § 395 odst. 2 písm. b) bylo bez 
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povinnosti v insolvenčním řízení.“ 
Nesouhlasíme se zařazením výše uvedeného písmene. 
Odůvodnění: 
Jakkoli rozumíme snaze předkladatele nastavit podmínky přístupu 
k institutu oddlužení tak, aby byly co možná nejméně zneužitelné, 
domníváme se, že toto ustanovení zakládá velkou míru nejistoty a 
potenciální libovůle. Kategorie lehkomyslnosti a nedbalosti jsou 
hodnocením v jádru subjektivním a založeným na hodnotovém soudu 
konkrétní osoby či subjektu. Jsou to zároveň kategorie obecnější a 
neurčitější než „lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění 
povinností v insolvenčním řízení“, se kterými zákon pracuje 
v současnosti. Lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k plnění 
povinností v insolvenčním řízení je objektivně seznán na základě 
jeho určitých projevů chování v insolvenčním řízení a je tudíž na 
jejich základě konkrétně prokazatelný. Na základě současné právní 
úpravy každý dlužník dostane šanci své povinnosti v insolvenčním 
řízení řádně plnit a teprve pokud tak nečiní a tím projeví svůj 
lehkomyslný nebo nedbalý přístup, je na základě toho návrh na 
povolení oddlužení zamítne.  
Naopak podle návrhu by soud rozhodoval bez vazby na konkrétní 
chování dlužníka v řízení a otázku lehkomyslnosti či nedbalosti 
dlužníka by tak posuzoval bez stanovených konkrétních podmínek a 
taky konkrétních podkladů. Není tedy jasné, odkud by soud získával 
informace, na jejichž základě by posuzoval lehkomyslnost či 
nedbalost dlužníka, jak by ověřoval jejich důvěryhodnost apod. 
Rovněž jde o posuzování založené na domněnkách chování a nikoliv 
na jeho prokázaných projevech. Celé posuzování nedbalosti a 
lehkomyslnosti by se tak stalo silně arbitrárním a vedlo by přitom 
k vyloučení dlužníka z celého oddlužovacího procesu.  
Pokud je tento institut nazýván druhou šancí či novým startem, tak 
bychom neměli lpět na hodnocení minulého chování, ale zaměřit se 
na chování v průběhu insolvenčního řízení, které je snadno a 
objektivně například prostřednictvím insolvenčního správce 
ověřitelné.  
Navíc podle článku 9 odst. 2, písm. b) Legislativních pravidel vlády 

náhrady vypuštěno. 
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se požaduje, aby návrh zákona byl odůvodněn ve vztahu k dopadům 
na diskriminaci. Při takto subjektivní kritériu hrozí, že rozhodování o 
lehkomyslnosti či nedbalosti bude zatíženo možnými předsudky a 
diskriminací.  
Žádáme celé písmeno b) odst. 2 vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
§ 398, odst. 6: „Dlužník není povinen vydat majetek ke zpeněžení 
podle odstavce 3, vyplývá-li ze zprávy pro oddlužení, že by výtěžek 
zpeněžení nepřesáhl výši 100 000 Kč“. 
Souhlasíme s ponecháním osobního majetku dlužníku do určité výše. 
Předpokládáme, že tento majetek se bude skládat z předmětů osobní 
povahy s nízkou nominální hodnotou. Z textu návrhu není zřejmé, 
jakým způsobem se bude v praxi oceňovat majetek dlužníka a tím 
prokazovat, zda má či nemá hodnotu vyšší, respektive nižší než 
100 000 Kč. 
Požadujeme doplnění materiálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno, částečně vysvětleno 
 
Oceňování majetku v majetkové podstatě dlužníka nadále 
probíhá v souladu s dosavadní právní úpravou insolvenčního 
zákona (zejm. § 219). Za účelem zvýšení transparentnosti 
oceňování majetku a poskytnutí podkladu pro rozhodování 
soudu o přiměřenosti ocenění bylo doplněno ustanovení § 398a 
odst. 2 týkající se zprávy pro oddlužení o povinnost 
insolvenčního správce odůvodnit ocenění jednotlivých položek 
provedeného soupisu majetkové podstaty. 
Důvodová zpráva bude ve smyslu připomínky po obsahové 
stránce doplněna. 

§ 398, odst. 6: „Dlužník také není povinen vydat ke zpeněžení své 
obydlí, ledaže ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že jeho hodnota 
přesahuje tisícinásobek částky normativních nákladů na bydlení pro 
jednu osobu podle zvláštního právního předpisu pro byt užívaný na 
základě nájemní smlouvy v dlužníkově bydlišti.“ 
Zásadně nesouhlasíme s nemožností zpeněžit obydlí za výše 
uvedené podmínky. 
Odůvodnění: 
Výše uvedená hranice je nepřiměřeně vysoká. V praxi to znamená 
nemožnost prodeje obydlí v Praze, které má hodnotu nižší než 7,6 
milionu Kč, nebo například v Bílině pak 4,7 milionu Kč. Jedná se o 
zřejmé poškozování věřitele. 
Navrhujeme snížit hranici z tisícinásobku na dvěstěnásobek 
částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle 
zvláštního právního předpisu pro byt užívaný na základě 
nájemní smlouvy v dlužníkově bydlišti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Dosavadní koncepce oddlužení nabízí dva základní způsoby 
oddlužení – plnění splátkového kalendáře, nebo zpeněžení 
majetkové podstaty. Ideou obou způsobů je nabídnout 
věřitelům dlužníka buď okamžité uspokojení z prodeje majetku 
v majetkové podstatě (výměnou za ponechání budoucích 
příjmů dlužníku), anebo postupné dílčí uspokojování 
pohledávek z průběžných příjmů dlužníka (výměnou za 
zachování majetku ve vlastnictví dlužníka). Kombinace obou 
způsobů oddlužení je přípustná pouze s výslovným souhlasem 
dlužníka. 
Navrhovaná právní úprava nicméně výše uvedený princip 
zásadním způsobem modifikuje. Vedle plnění splátkového 
kalendáře dochází k obligatornímu zpeněžení majetkové 
podstaty (není-li dále v návrhu stanoveno jinak). Tím 
implicitně dochází ke zvýšení míry uspokojení pohledávek 
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věřitelů v případech, že dlužník má zpeněžitelný majetek. 
V případě postihování budoucích příjmů dlužníka je však 
legitimní poskytnout ochranu jeho obydlí (minimálně kvůli 
zmírnění dopadů insolvenčního řízení do otázky bydlení 
dlužníka, které představuje důležitý předpoklad pro zapojení 
do běžných socioekonomických vazeb, přičemž výše nákladů 
na bydlení se rovněž výrazně promítá do schopnosti dlužníka 
splácet pohledávky věřitelů). Obydlí je v rámci insolvenčního 
řízení chráněno i v jiných právních řádech. 
Obydlí dlužníka je i v případě splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty chráněno pouze do určité 
hodnoty, která z ochrany ex lege vylučuje zcela nepřiměřené 
obydlí (luxusní byty v centrech měst, vily a velké rodinné 
domy). Věřitelům zároveň zůstává možnost zvolit způsobem 
oddlužení zpeněžení majetkové podstaty a obydlí zpeněžit na 
úhradu svých pohledávek (a zachovat dlužníku budoucí příjmy 
pro obstarání náhradního obydlí a uzavření nájemní smlouvy). 
Vyjádření přiměřenosti tisícinásobkem částky normativních 
nákladů na bydlení pro jednu osobu bude změněno, a to jak ve 
vztahu k výši, tak i ve vztahu k zachycení jednotlivých 
regionálních odlišností. 
Navrhovaná hranice bude snížena. Aby byla zároveň zajištěna 
možnost reagovat na změny v ekonomické situaci, bude úprava 
obsažena v prováděcím právním předpise. V tezích navrhované 
vyhlášky budou uvedena variantní řešení: jednak navázání na 
normativní náklady na bydlení, jednak na průměrné kupní ceny 
nemovitostí zveřejňované Českým statistickým úřadem. 

Navrhujeme do materiálu přidat přechodné ustanovení, aby za 
určitých okolností bylo možné zrušit rozhodnutí o schválení 
oddlužení vydané před účinností této novely zákona a zároveň 
rozhodnout o schválení oddlužení dle nové právní úpravy. 
Odůvodnění: 
Tento návrh vychází ze situace, kdy by dlužník plnil podle dosud 
platné právní úpravy, splnil by po 5 letech například pouze 25% 
hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů, oddlužení by tak nebylo 

Vysvětleno 
 
Zásah do probíhajících řízení provedený tímto způsobem je 
potenciálně protiústavní.  
Zachování aplikace dosavadní právní úpravy je obecným 
principem přechodných ustanovení v procesních předpisech. 
Dlužníci, kteří splnili dosavadní podmínky pro schválení 
oddlužení, by je měli podle dosavadní právní úpravy také 
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splněno a on by následně musel žádat opětovně o povolení oddlužení, 
kde by strávil dalších 5, resp. 7 let. Celkem tedy až 12 let. 
Tato připomínka je zásadní. 

dokončit. Totéž analogicky platí pro věřitele, kteří již jednou 
uplatnili svá práva v insolvenčním řízení a hlasovali pro 
příslušný způsob oddlužení. Legitimní očekávání účastníků 
řízení by mělo být chráněno. Lze rovněž očekávat, že 
navrhované rozhodování by představovalo významnou zátěž 
insolvenčních soudů, u kterých již lze v souvislosti s přijetím 
nové právní úpravy očekávat zvýšený nápad insolvenčních 
věcí. Uvedený příklad řeší dosavadní ustanovení § 415, které 
připouští přiznání osvobození od placení zbývajících 
pohledávek i při nižším než 30% uspokojení nezajištěných 
věřitelů. 
Požadované přechodné ustanovení by i v případě jeho 
doplnění do návrhu zákona dopadalo jen na desítky či 
stovky řízení ročně, marginální část z hlediska stávajícího 
nápadu v agendě oddlužení. 

Požadujeme, aby v rámci insolvenčního řízení u případů, kdy je 
předpoklad uspokojení věřitelů v míře nižší než 30% hodnoty 
pohledávek nezajištěných věřitelů, byla zakotvena nad rámec činnosti 
insolvenčního správce povinnost spolupráce dlužníka se sociálním 
pracovníkem, případně se zapojit do aktivit na podporu finanční a 
dluhové gramotnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Insolvenční zákon je primárním předpisem insolvenčního 
práva a insolvenčního řízení jako kolektivního řešení zejména 
soukromoprávních nároků věřitelů dlužníka. Problematika 
sociální práce a vzdělávání osob v oblasti finanční gramotnosti 
nespadá do rozsahu právních poměrů upravovaných 
insolvenčním právem a koncepčně je nevhodné ji řešit na 
úrovni tohoto právního předpisu.  
Zavedení navrhované povinnosti musí ze strany státní správy 
odpovídat přiměřené finanční a administrativní kapacity, 
kterými Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní 
správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a 
mediaci nedisponuje. Faktické realizaci vzdělávacího systému 
se předkladatel nebrání, naopak ji podporuje, nicméně musí být 
provedena gesčně příslušným orgánem. Její realizace nadto 
musí předcházet zakotvení diskutované povinnosti pro 
dlužníka v insolvenčním řízení. 
Náklady na plnění předmětné povinnosti nadto nemohou 
zatěžovat majetkovou podstatu, a tím spíše ne nepostižitelnou 
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část příjmů dlužníka, její poskytování tedy musí probíhat bez 
úhrady nákladů. 
Zajištění uvedených podmínek představuje nutný předpoklad 
pro plnění uvedené povinnosti, přičemž jejich naplnění bylo 
předkladateli připomínkovým místem pro projednání s gesčně 
příslušným ministerstvem přislíbeno. S ohledem na to lze 
připomínku akceptovat a možnost uložení diskutované 
povinnosti dlužníku v insolvenčním zákoně zakotvit. 

Zásadní připomínky: k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (ZZ RIA) 
1. Požadujeme jednoznačně specifikovat, na čem je založen 
odhad přínosů pro státní rozpočet v důsledku předpokládaného 
zapojení osob, jimž bude navrhovanou úpravou nově zpřístupněno 
oddlužení, do (legálních) ekonomických aktivit, který podle shrnutí 
ZZ RIA činí 3-10 mld. Kč (bez upřesnění časového období).  Z 
vyhodnocení přínosů zvolené varianty v ZZ RIA není způsob 
příslušného výpočtu, ani všechny údaje či předpoklady, z nichž 
vychází, zcela zřejmý; zčásti pak jeho popis působí i nekonzistentně.  
Např. u úspor nákladů na nezaměstnané zřejmě vychází z celkového 
odhadu počtu nezaměstnaných v exekuci, ačkoli uvádí předpoklad, že 
do aktivního ekonomického života se po oddlužení vrátí pouze 15 % 
exekvovaných dlužníků. Tento předpoklad navíc není – stejně jako 
předpoklad 40 % úspěšného oddlužení u stávajících ekonomicky 
aktivních dlužníků – v ZZ RIA podložen žádnými argumenty. 
Odhadovaná výše přínosů pro státní rozpočet (ve formě úspor 
sociálních dávek, realizovaného daňového inkasa a růstu HDP) v 
důsledku oddlužení těchto ekonomicky aktivních dlužníků, tj. částka 
40 516 Kč (opět bez určení časového období) na 1 dlužníka pak není 
vysvětlena vůbec apod. 
2. Požadujeme doplnit vyhodnocení dopadů (přínosů a nákladů) 
navrhované úpravy (s odpovídajícím zohlednění závěrů ve shrnutí ZZ 
RIA), zejména rozšířit je o další relevantní dopady na dotčené 
subjekty a upřesnit odhadovaný rozsah jednotlivých hodnocených 
dopadů, a to co možná v kvantifikované podobě. V předložené ZZ 
RIA např. zcela chybí odhad souhrnných dopadů navrhované úpravy 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude ve 
smyslu připomínky doplněna.  
Vyhodnocení dopadů navrhované úpravy bude doplněno 
v rozsahu statistických údajů, kterými předkladatel disponuje. 
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na věřitele, tj. na míru reálného uspokojení jejich pohledávek 
(nezávisle na způsobu vymáhání, tj. exekuci či insolvenčním řízení), 
odhad míry snížení zadluženosti či návratu dlužníků do aktivního 
ekonomického života zmíněný u sociálních dopadů a dopadů na 
spotřebitele, popis sociálních dopadů na dlužníky v důsledku 
zodpovědnějšího přístupu poskytovatelů půjček uvedeného v 
dopadech na podnikatelské prostředí (tj. snížení dostupnosti půjček 
poskytovaných legálně postupujícími subjekty, s rizikem zadlužení u 
subjektů vymáhajících dluhy mimoprávními prostředky), 
kvantifikovaný odhad personálních nákladů souvisejících se 
zvýšeným nápadem věcí v insolvenčním řízení není promítnut do 
shrnutí aj.  
Tato připomínka je zásadní. 
Doporučujeme upřesnit, co je faktickým obsahem segmentu 
navrhované právní úpravy uváděného pod označením „povinnosti 
dlužníka v oddlužení“ a ve všech částech ZZ RIA tento obsah 
respektovat, tj. provést příslušné hodnocení ve vazbě na tento obsah. 
Ve stávající podobě není tento obsah nikde jednoznačně 
specifikován, přičemž předmětem hodnocení v jednotlivých částech 
jsou skutečnosti relevantní pro různý rozsah navrhované právní 
úpravy, zčásti totožné i s dalším samostatným segmentem 
„rozhodnutí o povolení oddlužení“. 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude ve 
smyslu připomínky upřesněna. 

Doporučujeme v části definice problému provést podrobnější analýzu 
skutkového stavu (z hlediska relevantních faktorů), tj. doložit tvrzené 
skutečnosti konkrétními fakty a doplnit údaje, z nichž lze dovodit 
rozsah a závažnost problému (pro základní segment navrhované 
úpravy, tj. „možnost a podmínky řešení úpadku oddlužením“, jsou 
zčásti obsaženy v úvodní části identifikace přínosů a nákladů; pro 
ostatní segmenty – včetně těch zcela nesouvisejících s tímto 
základním segmentem, např. „společné oddlužení manželů“ – zcela 
absentují).  

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude ve 
smyslu připomínky doplněna. 

Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést konkrétní 
indikátory, podle nichž bude posuzována účinnost navržené právní 
úpravy, tj. naplnění jejích cílů, popř. její nezamýšlené důsledky. S 
ohledem na stanovené cíle a předpokládané dopady právní úpravy by 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude ve 
smyslu připomínky doplněna. 
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se mohlo jednat např. o změnu v počtu návrhů na oddlužení (s 
rozlišením typu navrhovatele), míru jejich úspěšnosti (s rozlišením 
důvodů zamítnutí zakotvených navrhovanou úpravou), podíl následně 
zrušených oddlužení na celkovém počtu schválených oddlužení (s 
rozlišením důsledků nově zakotvené povinnosti dlužníka), strukturu 
dokončených oddlužení v závislosti na jejich způsobu (3, 5, 7 let), 
míra uspokojení pohledávek věřitelů (v závislosti na způsobu 
oddlužení), rozsah reálného využití zpeněžení majetkové podstaty při 
oddlužení formou splátkového kalendáře, počet soudem spojených 
insolvenčních řízení manželů; změna v počtu probíhajících 
exekučních řízení, snížení průměrného počtu exekucí na jednoho 
dlužníka, reálný rozsah konkrétních sociálních dopadů - změnu míry 
zadlužení, míry nezaměstnanosti (či nelegální práce), resp. podílu 
nezaměstnaných v exekuci na jejich celkovém počtu aj. . 

Hospodářská 
komora ČR 
 
pripominkovani@ko
mora.cz 

A. Obecné zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
Hospodářská komora ČR jako instituce zastupující zájmy 
podnikatelské sféry, má obavy, že předložená legislativní úprava 
zhorší postavení věřitelů, vymahatelnost jejich pohledávek a obecně 
sníží důvěru nejen podnikatelské veřejnosti v efektivitu vymáhání 
pohledávek v českém právním řádu.  
Navrhovaná novela je pro věřitele nevýhodná, jak z hlediska 
ekonomického, tak z hlediska procesního. Obáváme se, že dojde ke 
snížení výtěžku z oddlužení. Prodloužení doby plnění splátkového 
kalendáře až na 7 let a odstraněním podmínky splacení minimálně 30 
% zjištěné pohledávky zřejmě povede k nárůstu počtu žádostí o 
povolení oddlužení ze strany dlužníků. Ti ale v konečném důsledku 
zaplatí věřiteli méně, neboť budou povinni měsíčně splácet ze svých 
příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být 
v exekuci/výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky.  
Celý návrh směřuje k uvolnění povinností dlužníků s ohledem na 
potřebu „druhé šance“, aniž však je jakkoliv zohledněna pozice 
věřitelů, zejména pak systémových věřitelů, což jsou především 
dodavatelé energií. 
Mírnější podmínky pro povolení a následné schválení oddlužení 
určitě splní více dlužníků. Pro věřitele s velkým počtem zákazníků 

Neakceptováno 
 
Oddlužení představuje dobrodiní pro dlužníka, který je poctivý 
avšak ekonomicky neúspěšný. Oddlužením je sledováno, aby 
se dlužník vymanil z úpadkové situace cestou transparentní 
ekonomické aktivity (namísto zatajování svých příjmů před 
věřiteli a výkonu ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé 
ekonomiky). Tohoto cíle je dosahováno příslibem oddlužení 
v případě částečného uspokojení věřitelů (resp. snahy o 
takovéto uspokojení). Oddlužení tak vede k částečnému 
uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro věřitele 
výhodnější než setrvání v předinsolvenční fázi, a dále znamená 
ekonomický benefit pro stát (v rámci sociálního a daňového 
systému) spojený s opětovným nastartováním transparentní 
ekonomické aktivity dlužníkem. 
Byť v individuálních případech může být uspokojení 
pohledávky věřitele nižší než za stávající právní úpravy, 
z makroekonomického pohledu je předpokládán opačný stav. 
Např. pravidlo, podle něhož je splněno oddlužení a dlužník je 
osvobozen od placení zbytku dluhů v případě, kdy v období 
3 let splnil alespoň 50 % nezajištěných pohledávek, 
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(např. síťovích odvětvích), tedy i potencionálních dlužníků,  to bude 
znamenat nárůst pracnosti při podávání přihlášek a úkonů s tím 
spojených (zvýšené riziko incidenčních sporů), při sledování průběhu 
insolvenčního řízení (oddlužení), při účetní evidenci výnosů 
z oddlužení atd.  
Na tomto místě upozorňujeme, že je třeba zkoumat příčiny zadlužení. 
Z dostupných informací vyplývá, že předlužení ve většině případů 
vzniká vlastním přičiněním dlužníka a často jeho lehkomyslným 
způsobem života, kdy si půjčuje na zbytné předměty nebo požitky, 
často na hranici se pohybujících subjektů a následně řeší splátky 
půjček čerpáním dalších půjček.  
V této souvislosti bude třeba zajistit dostatečný dohled nad dlužníky 
zejména ze strany insolvenčních správců a soudu tak, aby byli 
opravdu identifikováni ti, kteří se do nadměrného zadlužení dostali 
určitou chybou či shodou okolností, nikoliv svým nezřízeným 
životem, či dokonce záměrnou kumulací dluhů. 
Zásadním zásahům do institutu oddlužení by měla předcházet 
hluboká analýza příčin zadlužování se určitých skupin osob a 
strukturou jejich dluhů (kolik připadá na základní potřeby jako je 
bydlení a kolik na půjčky spotřebované na zbytné záležitosti – 
dovolená, dárky, elektronika apod.), nikoliv paušálním změkčováním 
pravidel, jež dopadnou zejména na poctivé věřitele.  
Klíčem k řešení by mohla být podpora zvyšování finanční 
gramotnosti občanů, a nikoliv další zvětšování disproporce práv a 
oslabování postavení věřitelů vůči dlužníkovi. 
Hospodářská komora ČR dlouhodobě podporuje realizaci rozsáhlé 
systémové změny, a to nejen novelizací insolvenčního zákona, ale i 
změnou přístupu zainteresovaných subjektů a dalšími opatřeními, 
která je třeba uskutečňovat postupně a dlouhodobě.  
V případě, že by předkladatel trval na předložení materiálu a 
pokračování v legislativním procesu, i přes výše uvedený nesouhlas 
Hospodářské komory ČR, uplatňujeme níže uvedené připomínky 
našich členů. 
Tato připomínka je zásadní. 

motivuje dlužníka uspokojit pohledávky věřitelů v co 
nejvyšším rozsahu. Navíc faktická nemožnost plnění 
individuálně vymáhané pohledávky (v exekučním řízení), 
nesnižuje plnění ve prospěch věřitele ani v případě 
kolektivního řízení za podmínek předvídaných v návrhu. 
Dlužník je po schválení oddlužení plněním splátkovým 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty povinen (i) až na 
výjimky vydat majetek ke zpeněžení majetkové podstaty a (ii) 
po dobu až sedmi let splácet nezajištěným věřitelům ze svých 
příjmů částku podle § 398 InsZ a plnit povinnosti podle § 412 
InsZ. Kumulaci povinností podle (i) a (ii) současná právní 
úprava nepředvídá. Na výpočtu částky podle § 398 InsZ se 
návrhem nic nemění. 
Porušení povinností (zejména povinností podle § 412 InsZ) 
může vést ke zrušení schváleného oddlužení (a to v jakékoli 
fázi plnění splátkového kalendáře). Dohled nad plněním 
povinností vykonává insolvenční správce a insolvenční soud. 
Předpokladem povolení oddlužení je, že přístup dlužníka 
k plnění povinností v insolvenčním řízení není nedbalý či 
lehkomyslný, resp. že z dosavadního způsobu života 
dlužníka nelze usuzovat, že dlužník nebude plnit 
povinnosti v insolvenčním řízení 
Z uvedených důvodů nelze usuzovat, že navrhovaná úprava 
motivuje dlužníka k neplnění dluhů.   
 
 

B. Doporučující připomínky k předkládanému materiálu Vysvětleno 
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1. Připomínka k Čl. I bod 16 - § 395 odst. 4: 
Navrhujeme v dotčeném odstavci nahradit číslo 7 číslem 10 
„(4) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také 
tehdy, jestliže v posledních 7 10 letech před podáním insolvenčního 
návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno 
osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v 
rozsahu, v němž nebyly uspokojeny.“. 
Odůvodnění: 
Lhůta 7 let po předchozím oddlužení je nepřiměřeně krátká, 
vhodnější je 10 či více let. 
Podle § 425 je dlužník evidován v insolvenčním rejstříku po dobu 5 
let od pravomocného skončení insolvenčního řízení. Po tuto dobu je 
těžko představitelné, že mu jakýkoli zodpovědný věřitel poskytne 
významnější půjčku. Skutečná možnost zadlužovat se tedy nastává až 
po uplynutí těchto 5 let. Dlužník, který by již 2 roky poté žádal o 
oddlužení, těžko mohl vyčerpat všechny možnosti, jak svou finanční 
situaci vylepšit, a je tak důvod presumovat lehkomyslnost či dokonce 
nepoctivý úmysl. Další oddlužení by mělo být umožněno teprve poté, 
co je zjevné, že dlužník vůbec měl dostatek času pro to, aby vynaložil 
přiměřené úsilí svou finanční situaci napravit. Sám předkladatel 
v důvodové zprávě uvádí: „Navrhuje se rovněž stanovit, že návrh na 
povolení oddlužení bude zamítnut též v případech, kdy bylo v 
posledních 7 letech dlužníku přiznáno osvobození od placení 
pohledávek v předcházejícím oddlužení. Od nabytí účinnosti 
insolvenčního zákona dne 1. 1. 2008 bylo vypozorováno, že některé 
osoby po úspěšném ukončení oddlužení opětovně podávají po určité 
době návrhy na povolení oddlužení. Platná právní úprava tento trend 
nepředvídala a nijak jej nereflektuje. Předkladatel je toho názoru, že 
přiznání úplného osvobození od placení pohledávek podle nových 
podmínek, by se pro adresáty nemělo stát běžnou praxí a součástí 
jejich ekonomického života. Poskytnutí druhé šance je tedy nutno 
vnímat jako výjimečnou nabídku ke znovuzačlenění do ekonomicky 
aktivní společnosti.“ Vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o 
výjimečný způsob řešení problémů dlužníka, měla by se navrhovaná 
lhůta podstatným způsobem prodloužit, a to i v případě, že by byly 

 
Lhůtu 7 let k opětovné možnosti vstupu do oddlužení poté, co 
byl dlužník osvobozen, považujeme za lhůtu přiměřenou. Tuto 
lhůtu je totiž nutno vnímat v celém souhrnu účelu oddlužení, 
v němž se spojují zájmy dlužníka, věřitelů a státu. 
Oddlužení představuje benefit pro dlužníka, který je poctivý 
avšak ekonomicky neúspěšný. Nepoctivému dlužníku bude 
návrh na povolení oddlužení zamítnut (§ 395 InsZ), resp. již 
schválené oddlužení mu bude zrušeno (§ 418 InsZ). Omezit 
dlužníka pouze na jednu možnost (resp. prodloužit lhůtu 
k podání návrhu na povolení oddlužení) se jeví nepřiměřeně 
přísným, ostatně ekonomický neúspěch poctivého dlužníka se 
může dostavit opakovaně. 
Oddlužením je vedle jiného sledováno, aby se dlužník vymanil 
z úpadkové situace cestou transparentní ekonomické aktivity 
(namísto zatajování svých příjmů před věřiteli a výkonem 
ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé ekonomiky). Tohoto 
cíle je dosahováno příslibem oddlužení v případě částečného 
uspokojení věřitelů (resp. snahy o takovéto uspokojení). 
Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je 
v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání 
v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro 
stát (v rámci sociálního a daňového systému) spojený 
s opětovným nastartováním transparentní ekonomické aktivity 
dlužníkem.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGEBEYEG)



 30 

zachovány stávající limity (30, resp. 50 %). 
Pro výjimečné případy, kde bude dřívější povolení dalšího oddlužení 
odůvodněno výjimečnými okolnostmi, postačí nově navrhované 
ustanovení § 395 odst. 6. 
2. Připomínka k Čl. I bod 16 - § 395 odst. 6: 
Navrhujeme v dotčeném ustanovení konkretizovat formou 
příkladmého výčtu, co se rozumí převzetím závazku 
z ospravedlnitelného důvodu způsobeného vyšší moci. 
Dále navrhujeme vypustit slova „nebo existuje-li výrazný nepoměr 
mezi výší dluhu a poskytnutého plnění“. 
Odůvodnění: 
Formulace „převzal-li dlužník závazek z ospravedlnitelného důvodu 
způsobeného vyšší mocí“ není obvyklá a zřejmě bude působit 
výkladové obtíže. Bylo by proto vhodné, aby zákon obsahoval 
příkladmý výčet situací, ve kterých je tato klauzule naplněna, jinak 
lze předpokládat, že dlužníci se budou vždy odkazovat na tyto 
„ospravedlnitelné“ důvody s cílem vyhnout se i nově navrhovaným 
měkkým limitům. 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„ObčZ“) zajišťuje možnosti, jak řešit nepoměr mezi výší dluhu a 
poskytnutého plnění soukromoprávně (zejména právní institut laesio 
aenormis podle § 1793 ObčZ). Např. v případě spotřebitelských 
úvěrů rovněž zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 
v ustanovení § 122 zavedl striktní regulaci sankcí pro případ prodlení 
spotřebitele. Skutečnost, že dlužník těchto možností nevyužije, 
nemůže vést k tomu, že se bude moci domáhat nového oddlužení 
před stanovenou lhůtou i vůči věřitelům, vůči kterým k žádnému 
nepoměru nedošlo. 

Vysvětleno 
 
Uvedená část ustanovení již příkladmo rozvíjí podmínku, za 
níž se nepostupuje podle § 395 odst. 3 až 5, totiž jsou-li pro to 
důvody zvláštního zřetele hodné. 
Převzetím závazku z ospravedlnitelného důvodu způsobeného 
vyšší mocí se rozumí např. vznik dluhu za léčebné výlohy, 
které nejsou pokryty pojištěním (např. specializovaná léčba 
v zahraničí). Konkrétní příklady lze doplnit do zvláštní části 
důvodové zprávy. Výklad je však záměrně ponechán 
judikaturní praxi při zohledňování relevantních skutečností 
daného případu – tedy při aplikaci práva soudem. 
Uvedení případu výrazného nepoměru mezi výší dlužníkova 
dluhu a poskytnutého plnění zmírňuje pravidlo, podle něhož 
insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže 
výše pohledávek dlužníkových nezajištěných věřitelů 
přesahuje tisícinásobek existenčního minima (2,2 miliony Kč; 
§ 395 odst. 3 InsZ). Uvedená pravidla občanského zákoníku a 
zákona o spotřebitelském úvěru sledují odlišný účel. 

3. Připomínka k Čl. I bod 24 – § 398 odst. 6 
Navrhujeme snížit částku 100 000 Kč.  
Dále navrhujeme v dotčeném odstavci alternativně vypustit větu:  
„Dlužník také není povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, ledaže ze 
zprávy pro oddlužení vyplývá, že jeho hodnota přesahuje 
tisícinásobek částky normativních nákladů na bydlení pro jednu 
osobu podle zvláštního právního předpisu pro byt užívaný na základě 

Neakceptováno 
 
Hranice 100.000 Kč byla stanovena s ohledem k tomu, že 
zpeněžování majetku nízké hodnoty není vzhledem ke vzniku 
nákladů řízení efektivní (např. minimální výše odměny 
insolvenčního správce se stanoví na 45 000 Kč; ustanovení § 3 
písm. a) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního 
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nájemní smlouvy v dlužníkově bydlišti.“  
nebo alternativně slova „tisícinásobek částky“ nahradit nižším 
násobkem, lépe odpovídajícím reálným cenám nemovitostí. 
Odůvodnění: 
Částka 100 000 Kč je příliš vysoká vzhledem k hodnotě nezbytného 
základního majetku. 
Pravidlo, že dlužník není povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, 
v kombinaci s vyloučením majetku pod 100 000 Kč, výrazně 
znehodnocuje princip, podle kterého má proběhnout zpeněžení 
majetkové podstaty. Právě obydlí dlužníka totiž bývá jediným 
majetkem, který tuto částku výrazně přesahuje a nemělo by docházet 
k tomu, že vynětím bydlení bude uspokojení věřitelů v podstatě 
znehodnoceno. Navrhovaná částka tisícinásobku normativních 
nákladů na bydlení by měla být podstatným způsobem snížena. Při 
zachování obou limitů by obvykle nebyl k dispozici žádný majetek 
 ke zpeněžení. 

správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 
náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných 
výdajů). 
Pravidlem, podle něhož dlužník není povinen vydat ke 
zpeněžení přiměřené obydlí, se zajišťuje, že nedojde k dalšímu 
zhoršení ekonomické a sociální situace dlužníka. Rozhodnou-li 
věřitelé, že způsobem řešení úpadku bude zpeněžení majetkové 
podstaty (nikoli plnění splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty), bude zpeněženo i dlužníkovo obydlí. 
Vyjádření přiměřenosti tisícinásobkem částky normativních 
nákladů na bydlení pro jednu osobu zůstává (i vzhledem 
k připomínkám jiných připomínkových míst) předmětem 
diskuse, a to jak ve vztahu k výši, tak i ve vztahu k zachycení 
jednotlivých regionálních odlišností. 
 

4. Připomínka k Čl. I bod 42 - § 412b odst. 1: 
Navrhujeme ve druhé větě za slova: „z důležitých důvodů“ doplnit 
slova: „způsobených nikoliv dlužníkem“.  
Dále navrhujeme ve čtvrté větě čárku a slova „není odvolání 
přípustné“ vypustit.  
Odůvodnění: 
Insolvenční správce nebo věřitel by měl mít právo se odvolat proti 
nedůvodnému přerušení oddlužení. Důvodová zpráva uvádí jako 
„důležitý“ důvod zmiňuje např. k dlouhodobé pracovní neschopnost, 
ztrátu zaměstnání či jiný obdobný výpadek příjmů způsobený nikoliv 
zaviněním dlužníka, nicméně z navrženého znění nelze odhadnout, co 
vše jako důležitý důvod může být akceptováno. Uvedení příkladmého 
výčtu spolu se zdůrazněním, že tak musí být bez zavinění dlužníka, je 
více než potřeba. 

Vysvětleno 
 
Od definování pojmu „důležité důvody“ bylo záměrně 
upuštěno a jeho výklad je ponechán judikaturní praxi při 
zohledňování relevantních skutečností daného případu – tedy 
při aplikaci práva soudem. Typicky by se mělo jednat zejména 
o případy přechodné pracovní neschopnosti (včetně případů 
hospitalizace). Výčet relevantních skutečností by nutně byl 
kazuistický a pro nemožnost jejich plného postihnutí rovněž 
fakticky pouze demonstrativní. 
Přípustnost odvolání proti rozhodnutí o přerušení 
insolvenčního řízení není z důvodu procesní ekonomie vhodné. 
Insolvenční soud je při rozhodování povinen zohlednit i zájmy 
věřitelů. 

5. Připomínka k Čl. I bod 32 - § 406 odst. 3 písm. c) 
Navrhujeme nahradit slova: „30 % jejich pohledávky“ slovy: „míra 
uspokojení podle § 395 odst. 3 nebo § 412a odst. 1 písm. b) nebo c) 
nejméně však ve výši 20 % jejich pohledávky“.  
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
 
V daných případech [tj. při postupu podle § 395 odst. 3 nebo 
412a odst. 1 písm. b) nebo c) InsZ] není důvodné ani účelné 
omezit věřitele nejnižší možnou mírou plnění, s níž mohou 
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Zachování určité hranice míry plnění oddlužení považujeme za 
systémové. Navrhujeme ponechání institutu míry uspokojení, avšak 
zachování minimální hranice ve výši 20 %. Takto bude zachována 
jistota míry zodpovědnosti dlužníka při respektu k požadavku 
navrhovatele novely zákona směrem k faktické racionalizace 
podmínek, za nichž dochází k poskytování zejména spotřebitelských 
úvěrů. 

souhlasit.  

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 
 
JUDr. Jitka 
Hejduková, CSc. 
jhejdukova@spcr.cz 
 
Mgr. Renáta 
Zbranková, LL.M. 
rzbrankova@spcr.cz 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
SP ČR obecně vítá snahu předkladatele řešit situaci osob v dluhové 
pasti, neboť v zásadě souhlasí s východisky předkladatele při 
přípravě návrhu předložené novely zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“) - 
ze statistických údajů je zřejmé, že počty osob žijících v dluhové 
pasti jsou značně vysoké a exekuční řízení (bývá pravidlem, že 
vícečetná) proti těmto dlužníkům nejsou efektivní. Daná situace 
následně nutí povinné osoby hledat zdroj příjmů v tzv. šedé zóně a 
tedy mj. omezuje počet osob ochotných se nechat zaměstnat na 
legálním pracovním trhu, což je z pohledu zaměstnavatelů zejména 
za současné situace na trhu práce (zásadní nedostatek pracovní síly) 
velmi nežádoucí. 
Na druhé straně se však SP ČR domnívá, že návrhu nepředchází 
dostatečná analýza příčin zadlužování se určitých skupin osob a 
struktury jejich dluhů (kolik připadá na základní potřeby jako je 
bydlení a kolik na půjčky spotřebované na zbytné záležitosti – 
dovolená, dárky, elektronika apod.), a také dostatečné zohlednění 
negativních dopadů, které navrhované paušální změkčení pravidel 
pro oddlužení může mít zejména na poctivé věřitele. Věřiteli nejsou 
jen banky a úvěrové společnosti. Nemalý podíl mezi věřiteli tvoří 
společenství vlastníků a družstva, jimž zpravidla zadlužení 
vlastníci/členové přestávají hradit náklady na služby, příspěvky do 
fondu oprav/nájemné. Tyto subjekty se přitom dostávají do pozice 
věřitelů bez své vůle a bez možnosti této situaci jakkoli předejít. 
Obdobně návrh výrazně negativně zasáhne věřitele=dodavatele např. 
elektřiny a plynu, jejichž pohledávky vznikly odebráním a 
spotřebováním komodity ze strany dlužníka, nicméně dlužník již 

Neakceptováno 
 
Oddlužení představuje dobrodiní pro dlužníka, který je poctivý 
avšak ekonomicky neúspěšný. Oddlužením je sledováno, aby 
se dlužník vymanil z úpadkové situace cestou transparentní 
ekonomické aktivity (namísto zatajování svých příjmů před 
věřiteli a výkonu ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé 
ekonomiky). Tohoto cíle je dosahováno příslibem oddlužení 
v případě částečného uspokojení věřitelů (resp. snahy o 
takovéto uspokojení). Oddlužení tak vede k částečnému 
uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro věřitele 
výhodnější než setrvání v předinsolvenční fázi, a dále znamená 
ekonomický benefit pro stát (v rámci sociálního a daňového 
systému) spojený s opětovným nastartováním transparentní 
ekonomické aktivity dlužníkem. 
Byť v individuálních případech může být uspokojení 
pohledávky věřitele nižší než za stávající právní úpravy, 
z makroekonomického pohledu je předpokládán opačný stav. 
Např. pravidlo, podle něhož je splněno oddlužení a dlužník je 
osvobozen od placení zbytku dluhů v případě, kdy v období 
3 let splnil alespoň 50 % nezajištěných pohledávek, motivuje 
dlužníka uspokojit pohledávky věřitelů v co nejvyšším 
rozsahu. Navíc faktická nemožnost plnění individuálně 
vymáhané pohledávky (v exekučním řízení), nesnižuje plnění 
ve prospěch věřitele ani v případě kolektivního řízení za 
podmínek předvídaných v návrhu. 
Předcházení zadlužování je předmětem úpravy jiných právních 
předpisů.  
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odebrané a spotřebované komodity neuhradí. Zde nevzniká nepoměr 
mezi plněním jednotlivých stran, kdy by dlužník musel být „lépe“ 
chráněn vůči svým věřitelům. 
Toto jsou základní kritéria, která by podle názoru SP ČR měl 
předkladatel lépe zvážit a návrh doplnit o opatření směřující k jejich 
zohlednění. 

 

K čl. I bod 16. - § 395 odst. 4 InsZ 
SP ČR navrhuje v § 395 odst. 4 InsZ nahradit číslovku „7“ číslovkou 
„10“. 
Odůvodnění 
Lhůta 7 let po předchozím oddlužení je podle ohlasů z členské 
základny nepřiměřeně krátká. Podle § 425 InsZ je dlužník evidován 
v insolvenčním rejstříku po dobu 5 let od pravomocného skončení 
insolvenčního řízení. Po tuto dobu je těžko představitelné, že mu 
jakýkoli zodpovědný věřitel poskytne významnější půjčku. Skutečná 
možnost zadlužovat se tedy nastává až po uplynutí těchto 5 let. 
Dlužník, který by již 2 roky poté žádal o oddlužení, těžko mohl 
vyčerpat všechny možnosti, jak svou finanční situaci vylepšit, a je tak 
důvod presumovat lehkomyslnost či dokonce nepoctivý úmysl. Další 
oddlužení by mělo být umožněno teprve poté, co je zjevné, že 
dlužník vůbec měl dostatek času pro to, aby vynaložil přiměřené úsilí 
svou finanční situaci napravit. Sám předkladatel v důvodové zprávě 
uvádí: „Navrhuje se rovněž stanovit, že návrh na povolení oddlužení 
bude zamítnut též v případech, kdy bylo v posledních 7 letech 
dlužníku přiznáno osvobození od placení pohledávek v 
předcházejícím oddlužení. Od nabytí účinnosti insolvenčního zákona 
dne 1. 1. 2008 bylo vypozorováno, že některé osoby po úspěšném 
ukončení oddlužení opětovně podávají po určité době návrhy na 
povolení oddlužení. Platná právní úprava tento trend nepředvídala a 
nijak jej nereflektuje. Předkladatel je toho názoru, že přiznání 
úplného osvobození od placení pohledávek podle nových podmínek, 
by se pro adresáty nemělo stát běžnou praxí a součástí jejich 
ekonomického života. Poskytnutí druhé šance je tedy nutno vnímat 
jako výjimečnou nabídku ke znovuzačlenění do ekonomicky aktivní 
společnosti.“ 

Vysvětleno 
 
Lhůtu 7 let k opětovné možnosti vstupu do oddlužení poté, co 
byl dlužník osvobozen, považujeme za lhůtu přiměřenou. Tuto 
lhůtu je totiž nutno vnímat v celém souhrnu účelu oddlužení, 
v němž se spojují zájmy dlužníka, věřitelů a státu. 
Oddlužení představuje benefit pro dlužníka, který je poctivý 
avšak ekonomicky neúspěšný. Nepoctivému dlužníku bude 
návrh na povolení oddlužení zamítnut (§ 395 InsZ), resp. již 
schválené oddlužení mu bude zrušeno (§ 418 InsZ). Omezit 
dlužníka pouze na jednu možnost (resp. prodloužit lhůtu 
k podání návrhu na povolení oddlužení) se jeví nepřiměřeně 
přísným, ostatně ekonomický neúspěch poctivého dlužníka se 
může dostavit opakovaně. 
Oddlužením je vedle jiného sledováno, aby se dlužník vymanil 
z úpadkové situace cestou transparentní ekonomické aktivity 
(namísto zatajování svých příjmů před věřiteli a výkonem 
ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé ekonomiky). Tohoto 
cíle je dosahováno příslibem oddlužení v případě částečného 
uspokojení věřitelů (resp. snahy o takovéto uspokojení). 
Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je 
v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání 
v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro 
stát (v rámci sociálního a daňového systému) spojený 
s opětovným nastartováním transparentní ekonomické aktivity 
dlužníkem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGEBEYEG)



 34 

Vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o výjimečný způsob řešení 
problémů dlužníka, měla by se navrhovaná lhůta podstatným 
způsobem prodloužit, a to i v případě, že by byly zachovány stávající 
limity (30, resp. 50 %). Pro výjimečné případy, v nichž bude dřívější 
povolení dalšího oddlužení odůvodněno výjimečnými okolnostmi, 
postačí nově navrhované ustanovení § 395 odst. 6 InsZ. 
Tato připomínka je doporučující. 
Připomínka k Čl. I bod 16 - § 395 odst. 6: 
SP ČR navrhuje konkretizovat formou příkladmého výčtu, co se 
rozumí „převzetím závazku z ospravedlnitelného důvodu 
způsobeného vyšší mocí“. 
Odůvodnění: 
Formulace „převzal-li dlužník závazek z ospravedlnitelného důvodu 
způsobeného vyšší mocí“ není obvyklá a zřejmě bude působit 
výkladové obtíže. Bylo by proto vhodné, aby zákon obsahoval 
příkladmý výčet situací, ve kterých je tato klauzule naplněna, také 
pro vymezení výkladových vodítek pro insolvenční soudy. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
 
Uvedená část ustanovení již příkladmo rozvíjí podmínku, za 
níž se nepostupuje podle § 395 odst. 3 až 5, totiž jsou-li pro to 
důvody zvláštního zřetele hodné. 
Převzetím závazku z ospravedlnitelného důvodu způsobeného 
vyšší mocí se rozumí např. vznik dluhu za léčebné výlohy, 
které nejsou pokryty pojištěním (např. specializovaná léčba 
v zahraničí). Konkrétní příklady lze doplnit do zvláštní části 
důvodové zprávy. Výklad je však záměrně ponechán 
judikaturní praxi při zohledňování relevantních skutečností 
daného případu – tedy při aplikaci práva soudem. 

K čl. I bod 24 - § 398 odst. 6 InsZ 
SP ČR navrhuje:  

- podstatně snížit částku 100 000 Kč v § 398 odst. 6 InsZ, 
případně zachovat ochranu pouze pro předměty tvořící 
obvyklé vybavení domácnosti a pro předměty nezbytné 
k výkonu výdělečné činnosti dlužníka,  

- slova „tisícinásobek částky“ nahradit nižším násobkem, lépe 
odpovídajícím reálným cenám nemovitostí; 

- upřesnit pojem „obydlí“. 
Odůvodnění: 
Částka 100.000,- Kč, která limituje cenu majetku, který by mohl být 
zpeněžen při novém způsobu oddlužení (plněním splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty) je nepřiměřeně a 
neodůvodněně vysoká. I když její velkou část pohltí náklady 
insolvenčního řízení, stále zbývá poměrně velká suma k rozdělení 
mezi věřitele a její nepoužití pro věřitele a upřednostnění zájmů 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Hranice 100.000 Kč byla stanovena s ohledem k tomu, že 
zpeněžování majetku nízké hodnoty není vzhledem ke vzniku 
nákladů řízení efektivní (např. minimální výše odměny 
insolvenčního správce se stanoví na 45 000 Kč; ustanovení § 3 
písm. a) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního 
správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 
náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných 
výdajů). 
Pravidlem, podle něhož dlužník není povinen vydat ke 
zpeněžení přiměřené obydlí, je zajištěno, že nedojde k dalšímu 
zhoršení ekonomické a sociální situace dlužníka. Rozhodnou-li 
věřitelé, že způsobem řešení úpadku bude zpeněžení majetkové 
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dlužníka nemá opodstatnění.  
Pravidlo, že dlužník není povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, 
v kombinaci s navrhovaným vyloučením majetku pod 100 000 Kč, 
výrazně znehodnocuje princip, podle kterého má proběhnout 
zpeněžení majetkové podstaty. Právě obydlí dlužníka totiž bývá 
jediným majetkem, který tuto částku výrazně přesahuje a nemělo by 
docházet k tomu, že vynětím bydlení bude uspokojení věřitelů 
v podstatě znehodnoceno. Zejména při zachování obou navrhovaných 
limitů by obvykle nebyl k dispozici žádný majetek  ke zpeněžení. 
Přitom podle současného návrhu je obydlí možno zpeněžit až pokud 
jeho hodnota převyšuje částku cca 5 - 7 milionů Kč (tisícinásobek 
normativních nákladů nájemního bydlení, které jsou odstupňovány 
nepřímo úměrně velikosti obce dlužníka). Tuto částku považuje SP 
ČR za neodůvodněně vysokou a navrhuje, aby byla podstatně 
snížena. 
Není dále jasné, co se rozumí pro účely insolvenčního zákona 
"obydlím", zda je to skutečně pouze dům či byt, který je 
vlastnictvím/spoluvlastnictvím dlužníka, nebo zda se toto ustanovení 
vztahuje i na obydlí, které užívá dlužníka jako člen družstva (není zde 
vlastníkem bytu/domu ale vlastníkem družstevního podílu). 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

podstaty (nikoli plnění splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty), bude zpeněženo i dlužníkovo obydlí. 
Vyjádření přiměřenosti tisícinásobkem částky normativních 
nákladů na bydlení pro jednu osobu zůstává (i vzhledem 
k připomínkám jiných připomínkových míst) předmětem 
diskuse, a to jak ve vztahu k výši, tak i ve vztahu k zachycení 
jednotlivých regionálních odlišností. 
Pojem „obydlí“ právní předpisy používají (např. § 723 a 743 
občanského zákoníku). Rozsah pojmu bude upřesněn ve 
zvláštní části důvodové zprávy. 

K čl. I bod 42. - § 412a InsZ 
Ohlasy z členské základny SP ČR jasně dávají najevo, že pravidlo, že 
dlužník nemusí za určitých podmínek uhradit žádný ze svých dluhů a 
přesto dosáhne oddlužení, považují za příčící se základní zásadě, že 
závazky se mají plnit. Vyslovují obavy, aby tato úprava nebyla 
vnímána jako signál pro dlužníky, že se nemusejí chovat zodpovědně 
a obezřetně, přitom rozšíření důvodů pro zamítnutí návrhu na 
oddlužení nemusí představovat dostatečnou brzdu (např. pro 
rozhodnutí o zamítnutí návrhu na oddlužení, pokud dosavadní způsob 
života dlužníka svědčí o jeho lehkomyslnosti, nemusí soud mít 
dostatečné podklady). 
SP ČR v této souvislosti znovu připomíná podnět vzešlý z aktivit 
skupiny Ing. Juříčka, a to sice na jedné straně zvýšit % podíl 
splacených pohledávek nezajištěných věřitelů pro úspěšné oddlužení 

ROZPOR 
 
Neakceptováno 
 
Vnímání institutu oddlužení jakožto dobrodiní pro dlužníka, 
který je poctivý avšak ekonomicky neúspěšný (princip druhé 
šance) zůstává návrhem (a to včetně navrhovaných podmínek 
„vstupu“ a „výstupu“ z oddlužení) zachováno. Oddlužením je 
sledováno, aby se dlužník vymanil z úpadkové situace cestou 
transparentní ekonomické aktivity (namísto zatajování svých 
příjmů před věřiteli a výkonu ekonomické činnosti v rámci tzv. 
šedé ekonomiky). Tohoto cíle je dosahováno příslibem 
oddlužení v případě částečného uspokojení věřitelů (resp. 
snahy o takovéto uspokojení). Oddlužení tak vede 
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z 30 % až na 70 % a lhůtu splácení prodloužit z 5 až na 10 let. 
Zásadním rozdílem je však výpočet této částky z „očištěné“ výše 
splácených pohledávek, tj. od přirostlých přemrštěných sankčních 
úroků, smluvních pokut apod. (podle analýzy předkladatele je právě 
neustále narůstající výše pohledávek zásadní příčinou dluhové pasti).  
Tyto připomínky jsou zásadní. 

k částečnému uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro 
věřitele výhodnější než setrvání v předinsolvenční fázi, a dále 
znamená ekonomický benefit pro stát (v rámci sociálního a 
daňového systému) spojený s opětovným nastartováním 
transparentní ekonomické aktivity dlužníkem. 
Dlužník je po schválení oddlužení plněním splátkovým 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty povinen (i) až na 
výjimky vydat majetek ke zpeněžení majetkové podstaty a (ii) 
po dobu až sedmi let splácet nezajištěným věřitelům ze svých 
příjmů částku podle § 398 InsZ a plnit povinnosti podle § 412 
InsZ. Kumulaci povinností podle (i) a (ii) současná právní 
úprava nepředvídá. 
Porušení povinností (zejména povinností podle § 412 InsZ) 
může vést ke zrušení schváleného oddlužení (a to v jakékoli 
fázi plnění splátkového kalendáře). Dohled nad plněním 
povinností vykonává insolvenční správce a insolvenční soud. 
Předpokladem povolení oddlužení je, že přístup dlužníka 
k plnění povinností v insolvenčním řízení není nedbalý či 
lehkomyslný, resp. že z dosavadního způsobu života 
dlužníka nelze usuzovat, že dlužník nebude plnit 
povinnosti v insolvenčním řízení 
Z uvedených důvodů nelze usuzovat, že navrhovaná úprava 
motivuje dlužníka k neplnění dluhů.   
 

K čl. I bod 42. - § 412b InsZ 
SP ČR navrhuje: 

- v § 412b odst. 1 ve druhé větě za slova „z důležitých 
důvodů“ doplnit slova „způsobených nikoliv dlužníkem“;  

- doplnit příkladmý výčet důležitých důvodů; 
- v § 412b odst. 1 ve čtvrté větě vypustit čárku a slova „není 

odvolání přípustné“;  
- doplnit jednoznačné vymezení účinků přerušení průběhu 

oddlužení na soudní, exekuční aj. řízení a dále doplnit, zda a 
jakým způsobem by měl/neměl dlužník plnit své další 
povinnosti, zejména povinnosti podle § 412. 

Vysvětleno 
 
Od definování pojmu „důležité důvody“ bylo záměrně 
upuštěno a jeho výklad je ponechán judikaturní praxi při 
zohledňování relevantních skutečností daného případu – tedy 
při aplikaci práva soudem. Typicky by se mělo jednat zejména 
o případy přechodné pracovní neschopnosti (včetně případů 
hospitalizace). Výčet relevantních skutečností by nutně byl 
kazuistický a pro nemožnost jejich plného postihnutí rovněž 
fakticky pouze demonstrativní. 
Přípustnost odvolání proti rozhodnutí o přerušení 
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Odůvodnění: 
Insolvenční správce nebo věřitel by měl mít právo se odvolat proti 
nedůvodnému přerušení oddlužení. Důvodová zpráva jako „důležitý“ 
důvod zmiňuje např. dlouhodobou pracovní neschopnost, ztrátu 
zaměstnání či jiný obdobný výpadek příjmů způsobený nikoliv 
zaviněním dlužníka, nicméně z navrženého znění nelze odhadnout, co 
vše jako důležitý důvod může být akceptováno. Uvedení příkladmého 
výčtu spolu se zdůrazněním, že tak musí být bez zavinění dlužníka, 
považuje SP ČR za zásadní. 
Je potřeba vymezit i vztah k plnění dalších povinností dlužníka po 
dobu přerušení průběhu oddlužení kromě těch podle § 398 odst. 3 
InsZ, případně i se zohledněním povahy důvodu, pro který soud o 
přerušení průběhu oddlužení rozhodl. Např. povinnosti nezatajovat 
příjmy, nepřijímat na sebe nové nepřiměřené závazky, ale i další 
obsažené v § 412 odst. 1 by rozhodně neměly být přerušením 
dotčeny. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

insolvenčního řízení není z důvodu procesní ekonomie vhodné. 
Insolvenční soud je při rozhodování povinen zohlednit i zájmy 
věřitelů. 
Na účinky zahájeného insolvenčního řízení a plnění povinností 
dlužníka nemá rozhodnutí o přerušení průběhu insolvenčního 
řízení vliv, a to s výjimkou uvedenou v § 412b odst. 2 InsZ. 
Vysvětlení bude doplněno do zvláštní části důvodové zprávy. 

K čl. I bod 39. - § 412 odst. 1 písm. b) 
Podle SP ČR není důvod pro úplné a bezvýhradné vynětí zde 
specifikovaného pojistného plnění z příjmů, které by mohly být 
použity k uspokojení věřitelů. Měla by být respektována určitá 
proporcionalita mezi zájmy dlužníka a zájmy jeho věřitelů. Ne vždy 
totiž dlužník skutečně nezbytně bude potřebovat celé takové plnění k 
obnově svého majetku resp. k odstranění či zmírnění nemajetkové 
újmy. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění se nepovažují 
za mimořádný příjem, neboť jejich účelem není navýšit 
hodnotu majetku dlužníka, nýbrž poskytnout finanční 
prostředky na obnovu poškozených nebo zničených věcí. Výše 
plnění z pojistných smluv bude odviset od výše vzniklé škody. 
 
 

Nejvyšší soud A/ K „načasování“ návrhu novely insolvenčního zákona. 
[2] Nejvyšší soud především poukazuje na to, že shledává nanejvýše 
„nešťastným“, (a odporujícím proklamované snaze o zlepšení 
legislativního procesu projednávání vládních návrhů zákonů), že další 
zásadní novela insolvenčního zákona (dále též jen „návrh“) 
je předkládána k připomínkám v době, kdy není dokončen legislativní 
proces projednávání obsáhlého návrhu novely insolvenčního zákona 
(sněmovní tisk č. 785). 
[3] Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v rámci vyjádření 

Vzato na vědomí 
 
Aktuálně projednávaná novela insolvenčního zákona 
(sněmovní tisk č. 785) věcně zasahuje do zcela odlišných 
otázek insolvenčního práva a v institutu oddlužení se promítá 
pouze dílčím způsobem (především omezením okruhu osob 
oprávněných sepsat a podat insolvenční návrh anebo návrh na 
povolení oddlužení a dále některými dílčími změnami řešení 
úpadku oddlužením). Zásadní změny v podmínkách 
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k pozdějšímu sněmovnímu tisku č. 785 odmítl navržené změny jako 
celek (před přijetím návrhu onoho zákona důrazně varoval, s tím, že 
lze důvodně usuzovat, že napáchá více škod než užitku), je při zjevné 
návaznosti navržených změn na změny, jež má přinést sněmovní tisk 
č. 785 (a jejichž výsledek není dosud znám), neměnné i stanovisko 
Nejvyššího soudu k nyní předkládanému návrhu (tedy takové, že jej 
odmítá jako celek).  

přípustnosti oddlužení, způsobu oddlužení a stanovení míry 
uspokojení nezajištěných věřitelů v návaznosti na osvobození 
od placení zbývajících pohledávek je doménou tohoto návrhu 
novely insolvenčního zákona. 

B/ K návrhu obecně (jako k celku). 
[4] Nejvyšší soud nicméně dodává, že důvod odmítnout nyní 
navržené změny jako celek plyne i z textu návrhu samotného (bez 
návaznosti na sněmovní tisk č. 785). 
[5] Nejvyšší soud míní (oproti předkladateli) že existence 
vícečetných exekucí vedených proti nemajetným dlužníkům, kteří 
nemají dostatečné prostředky na to, aby byli schopni uhradit své 
existující a vykonatelné závazky a nemožnost takových osob řešit 
svůj úpadek na poli úpadkového práva sanačním způsobem (jelikož 
nejsou schopny z výtěžku zpeněžení svého majetku nebo ze svých 
příjmů postihovaných po dobu pěti let splatit alespoň 30 % 
pohledávek svých věřitelů), důvodem pro navržené změny není. 
Úpadkové právo nefunguje (nemá a nemůže fungovat) jako nástroj 
k oddlužení všech kategorií dlužníků - fyzických osob „za každou 
cenu“ (jeho primárním cílem v ekonomické rovině nikdy nebylo 
„oddlužení“ dlužníka).  Tam, kde se takový institut zavedl (a 
nefungoval v podobě dohody dlužníka s věřiteli o „vyrovnání“, nýbrž 
jako „dobrodiní“ vynucené státem za peníze věřitelů), ve hře 
je a  (jak se podává ze zkušeností Německa z doby příprav jejich 
úpadkového zákona) vždy bylo především posouzení, zda občanská 
společnost, v níž se tak zásadním způsobem zmírní pravidla pro 
prominutí dluhů (nikoli věřitelem samotným, leč státní mocí na jeho 
úkor) je dost bohatá na to, aby si takovou koncepci mohla dovolit.  
[6] Více než staleté zkušenosti s fungováním úpadkového práva 
právě na území Čech a Moravy ukazují, že vždy, když věřitelé ztratili 
důvěru v efektivitu systému úpadkového práva (zpravidla poté, co 
zjistili, že jsou vylučováni z efektivní kontroly úpadkového řízení 
a že výnosnost úpadkového řízení je pro ně extrémně nízká), vedlo to 

Vzato na vědomí 
 
Existence vícečetných exekucí je jedním (nikoliv jediným) 
z dobře kvantifikovatelných identifikátorů situace zadlužení 
fyzických osob v České republice. Atributy povinných 
v exekučních řízeních a dlužníků v insolvenčních řízeních 
vykazují vysokou míru podobnosti zejména co do počtu 
věřitelů, celkové výše pohledávek věřitelů, struktury závazků 
atd. 
S tezí, že úpadkové právo by nemělo fungovat jako nástroj k 
oddlužení všech kategorií dlužníků za „každou cenu“, se 
předkladatel ztotožňuje. Z tohoto důvodu tudíž stanovuje 
takové podmínky pro přiznání osvobození od placení 
zbývajících pohledávek, které maximalizují výši získaného 
výtěžku určeného k distribuci mezi nezajištěné věřitele (zejm. 
obligatorní kombinace způsobů oddlužení plněním splátkového 
kalendáře za současného zpeněžení majetkové podstaty). 
Nelze vzít za nepochybné, že s přijetím nové právní úpravy 
dojde k aktivizaci věřitelů při způsobu řešení úpadku 
oddlužením. Dlouhodobým fenoménem spotřebitelských 
úpadků je spíše tzv. „racionální apatie“ věřitelů. Tato praxe se 
promítá například v situaci, že i když jsou věřitelé podle 
dosavadní úpravy oprávněni hlasovat o způsobu oddlužení na 
schůzi věřitelů, typicky rozhoduje insolvenční soud podle ust. 
§ 402 odst. 5. 
Rovněž je sporné, zda osvobozování dlužníků od dluhů povede 
k vyvolání sekundárního úpadku věřitelů dlužníka. 
S přihlédnutím k aktuální koncepci posuzování úpadku 
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po nějakém čase k odmítnutí dosavadní úpravy, jelikož se ukázalo, že 
je masově obcházena (v neprospěch zidealizovaných a realitě 
ekonomických procesů neodpovídajících představ zákonodárce). 
Podobný proces lze očekávat (lze se je obávat) po přijetí nyní 
navržených změn. 
[7] Budiž na tomto místě poznamenáno, že sněmovní tisk 785 
oslabuje postavení věřitelů při oddlužení již tím, že: 

1/ omezuje jejich možnost vynutit si svolání schůze věřitelů,  
2/ omezuje jejich možnost vynutit si změnu 

insolvenční správce,  
3/ oslabuje garanci prověření poctivosti záměru dlužníka při 

oddlužení  insolvenčním soudem tím, že ruší povinný osobní kontakt 
dlužníka se soudem před rozhodnutím o schválení oddlužení.  
[8] V kombinaci se zrušením nynější (30%) kvóty povinné pro 
dosažení účinků oddlužení (pro prominutí zbytku dluhů) tak lze 
očekávat, že „koktejl“ opatření namířených proti zájmům (poctivých) 
věřitelů zvýší jejich úsilí mařit průběh oddlužení a prosazovat 
důsledné prověření všech prohřešků dlužníka (podle nynějšího 
právního stavu na téma lehkomyslnosti, nedbalosti a nepoctivosti 
dlužníka) i tam, kde byl jejich přístup dosud neutrální („bylo jim to 
v zásadě jedno, jelikož měli jistých svých 30 %). 
[9] Přitom z textu návrhu samotného se podává (srov. bod 16. návrhu, 
změny § 395), že i zde se zavádí jistá hranice (takže ne všichni 
„potřební“ budou moci do oddlužení vstoupit).  
[10] Bez zřetele k ohlašovanému záměru pak lze doložit, že některé 
navrhované změny působí protisměrně k účelu oddlužení, čehož jsou 
typickým příkladem změny dikce § 416 (bod 49. návrhu), jež vedou 
k tomu, že dlužník bude oddlužen méně.  
[11] Projdou-li navržené změny, pak bude lze očekávat, že 
insolvenční soudy začnou (zčásti pod zvýšeným tlakem 
nespokojených věřitelů) přísněji posuzovat splnění podmínek pro 
povolení, schválení a trvání oddlužení, jak plynou z § 395.  
[12] Některé z navržených změn pak svědčí o špatné orientaci 
předkladatele v platném znění  insolvenčního zákona („zavádějí“ 
něco, co již upravuje). 

dlužníka (tj. § 3) by takový úpadek musel nastat již 
v souvislosti se zastavením plateb, a to již v předinsolvenční 
fázi. 
Předkladatel samozřejmě souhlasí, že není možné bez dalšího 
přejímat řešení vyskytující se v zahraničních právních 
úpravách. Lze mít ovšem za to, že cíl navrhované právní 
úpravy sleduje dlouhodobý trend insolvenční práva 
v evropském měřítku reprezentovaný například Doporučením 
Komise ze dne 12. března 2014 o novém postoji k platební 
neschopnosti a bankrotu, na které navazují legislativní 
iniciativy některých členských států. Rozcházení české právní 
úpravy se zahraničními právními úpravami v zásadních 
atributech otázky řešení spotřebitelského úpadku by totiž 
mohlo potenciálně vést k některým negativním důsledkům, 
mezi které lze zařadit i forum shopping.  
Na tomto místě lze příkladmo uvést slovenský vládní návrh 
novely zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii, 
který volí princip rychlého oddlužení v řádu měsíců 
prostřednictvím likvidace majetkové podstaty dlužníka bez 
stanovené minimální míry uspokojení věřitelů; parlamentná 
tlač 247). 
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[13] Nejvyšší soud poukazuje na to, že již v usnesení ze dne 24. 
července 2014, sen. zn. 29 NSČR 53/2012, uveřejněném pod číslem 
10/2015 Sbírky soudních rozhodnutí připomenul, že: 
„Při zákonem předepsané 30% kvótě uspokojení věřitelů (§ 395 
odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona) se osvobození od placení 
zbytku dluhů může při oddlužení týkat až 70 % dlužníkových 
dluhů, bez zřetele k tomu, zda s tím věřitel souhlasí, a k tomu, 
zda se věřitel nachází ve stejném nebo dokonce horším sociálním 
a majetkovém postavení než sám dlužník.“ 
[14] Jinak řečeno, snaha oddlužit dlužníka na úkor věřitelů za 
„každou“ (nebo „příliš vysokou“) cenu nutně může vést (a někdy též 
dozajista povede) k úpadku věřitelů dlužníka, zejména půjde-li o 
věřitele, jimiž jsou rovněž fyzické osoby (spotřebitelé). 
[16] Závěrem Nejvyšší soud dodává, že jakkoli se obecně jeví 
přínosnou snaha o analýzy fungování obdobných institutů 
v zahraničních právních řádech, letité zkušenosti s fungováním 
konkursního a posléze insolvenčního práva v České republice 
dokládá, že pouhé matematické přenesení zahraničního konceptu do 
jiného právního řádu nefunguje již proto, že způsob, jakým se 
občanská společnost obecně (a věřitelé zvláště) staví k oddlužovacím 
procesům je výrazně ovlivňován spolehlivostí a rychlostí procesu 
projednávání občanskoprávních a obchodních sporů o pohledávky (a 
vynutitelností soudních rozhodnutí na poli práva exekučního). 
Příkladem nefunkčnosti přenesení takové úpravy do jiného prostředí 
je slovenská úprava, jež má u spotřebitelských úpadků řadu rysů 
shodných s těmi, jež zavádí český návrh (jak dokládají i konkrétní 
poznatky, jež má Nejvyšší soud z častých přímých kontaktů se 
slovenskými „konkursními“ soudci, i po 11 letech od přijetí zákona 
jde o úpravu, která nenaplnila přehnaná očekávání zákonodárce). 
[17] Pro poměry české společnosti lze vstřícnost k dalšímu zmírnění 
podmínek oddlužení (na úkor míry uspokojení věřitelů) stěží 
očekávat (u té části střední třídy, která se chová ekonomicky 
zodpovědně, lze spíše předjímat zvýšení frustrace z toho, že jiným se 
vyplatí dluhy nesplácet (a spoléhat na jejich prominutí státem na úkor 
věřitelů).    
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K bodu 4 (§ 101 odst. 1 písm. g/). 
[18] Jde o dubiózní úpravu (vzešlou z neznalosti textu insolvenčního 
zákona) Poučovací povinnost soudu v daném směru upravuje již 
§ 390 odst. 1 insolvenčního zákona. 

Akceptováno 
 
Navrhované ustanovení bude vypuštěno. 

K bodu 5 (§ 192 odst. 4). 
[19] Jakkoli jde o reakci na rozhodnutí Soudního dvora Evropské 
Unie (dále též jen „SDEU“), budiž poznamenáno, že v daném ohledu 
je toto rozhodnutí Nejvyšším soudem interpretováno tak, že 
insolvenční soud, který otázku položil, dezinterpretoval platné 
insolvenční právo (podal jeho výklad způsobem, jenž na národní 
úrovni vychází ze zcela jiných závěrů), takže šlo o špatnou odpověď 
na špatně položenou otázku. Nejvyšší soud je připraven požádat 
SDEU o vyjasnění při první vhodné příležitosti. Otázka zní, proč by 
dlužník měl znovu popírat vykonatelnou pohledávku přiznanou proti 
němu pravomocně k tomu příslušným orgánem, např. soudem, 
v předinsolvenčním stadiu, jestliže on sám je (na rozdíl od věřitelů) 
bez zřetele k tomu, zda jde o „spotřebitele“ tímto pravomocným 
rozhodnutím soudu vázán (§ 159a o. s. ř.).  
[20] Budiž poznamenáno, že ono „nešťastné“ rozhodnutí SDEU 
zaznamenali i v jiných členských státech EU a podle poznatků ze září 
roku 2016 se např. na Slovensku (které připravuje novelu zákona č. 
7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zatím rozhodli závěry onoho rozhodnutí 
nepřenášet do národní úpravy).  

Akceptováno 
 
Slučitelnost navrhovaného řešení s právem EU je rovněž 
předmětem připomínky ÚV – KOM.  
Předkladatel si je vědom skutečnosti, že rozhodnutí SDEU je 
vázáno na posouzení právní úpravy, která neodpovídá přesně 
platné právní úpravě insolvenčního práva v České republice. 
Na druhou stranu obsahuje rozhodnutí SDEU i právní věty 
obecného charakteru, které nelze bez dalšího prohlásit za 
chybné či zavádějící a které byly při hledání vhodného řešení 
brány v úvahu. 
Na základě důkladného posouzení a konzultace s dalšími 
členskými státy však bude implementace obsahu předmětného 
rozhodnutí omezena na úpravu v popěrném právu dlužníka 
v oddlužení; navrhované ustanovení § 192 odst. 4 bude 
vypuštěno. 

K bodům 14 až 18 (§ 395 a § 397 odst. 2) 
[21] K navrženému textu § 395 odst. 2 písm. b/ Nejvyšší soud 
dodává, že v této podobě půjde o velmi razantní síto, které by (při 
aplikaci obdobného pravidla výkladem podle nyní platného stavu 
velmi výrazně snížilo četnost oddlužení již nyní (je otázkou, zda jde 
o záměr). 
[22] Nejvyšší soud potud poukazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze 
dne 28. března 2012, sen. zn. 29 NSČR 32/2011, uveřejněné pod 
číslem 112/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež praxi 
v této otázce usměrňovalo jiným směrem (kdyby ne, významné 
procento nynějších insolvenčních dlužníků by na oddlužení 

Akceptováno 
 
Navrhované ustanovení § 395 odst. 2 písm. b) bude bez 
náhrady vypuštěno. 
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nedosáhlo). Srov. potud pasáž: 
„Posouzení, zda dlužník (ne)sleduje podáním návrhu na 
oddlužení nepoctivý záměr [§ 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního 
zákona] je logicky navázáno na hodnocení skutečností, které se 
udály v určitém časovém rámci, zpravidla (stejně jako v tomto 
případě) 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 insolvenčního 
zákona se zdůrazněnou povinností (v § 399 odst. 2 insolvenčního 
zákona) 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 se s věřiteli 
zohlednil odvolací soud i jednání dlužníka, které může být (až v 
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odvolacím řízení) i reakcí na důvody usnesení, jímž soud prvního 
stupně neschválil oddlužení.“ 
[23] K ostatním úpravám oddlužení nemá smysl se individuálně 
vyjadřovat, jelikož vycházejí obecně z koncepce odmítnuté úvodem.  

Exekutorská 
komora 
 
Mgr. Jana Vargic 
 
pravnik4@ekcr.cz 
 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen jako 
„předkladatel“) v důvodové zprávě považuje navrhovanou právní 
úpravu za ústavně zcela konformní, aniž by relevantně vyhodnotilo 
dopady zásahu předmětné úpravy do práva na ochranu vlastnického 
práva dle čl. 11 LZPS. Ačkoliv předkladatel zcela vylučuje co do 
předmětu regulace libovůli či svévoli, kdy výslovně uvádí svoji 
motivaci v řešení sociálních a hospodářských dopadů na jednotlivce a 
společnost, nikterak neanalyzoval dopady návrhu na věřitele 
(zejména finanční a bankovní instituce, věřitele poskytující zboží a 
služby, obce, stavební bytová družstva a společenství vlastníku 
jednotek a další nekonsensuální věřitele či spotřebitele) i na 
podnikatelské prostředí obecně, což je patrné z předložené Závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace, kdy v předmětné zprávě 
relevantní analytické závěry o hospodářských, ekonomických a 
společenských dopadech na věřitele zcela absentují. Předkladatel sám 
v důvodové zprávě ve prospěch návrhu argumentuje nálezem 
Ústavního soudu, vedeným pod sp. zn. Pl. ÚS 4/95, kterýžto stanoví, 
že „(Ne) rovnost v sociálních vztazích, má-li se dotknout základních 
lidských práv, musí dosáhnout intenzity, zpochybňující, alespoň 
v určitém směru, již samu podstatu rovnosti.“ Předkladatel, ačkoliv 
nad předmětnými závěry Ústavního soudu uvažoval, nikterak 
nereflektoval, že umožnění oddlužení (s aplikací institutu osvobození 
dlužníka od placení pohledávek) i pro osoby prakticky nemajetné, 
kteréžto budou způsobilé uspokojit alespoň náklady insolvenčního 
řízení, je hraniční co do míry intenzity návrhem vytvářené nerovnosti 
mezi právy dlužníka a základním právem na ochranu vlastnického 
práva věřitele. Pakliže závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
v bodě 3.3.  očekává pozitivní dopady (zvýšení motivace dlužníků a 
zodpovědnější přístup věřitelů), nikterak se nevypořádává 
s faktickými dopady návrhu, a to i mimo struktury dlužnických 
subjektů, kteréžto nevykazují znaky potenciálně hrozící exekuce, 

Částečně akceptováno, částečně neakceptováno 
 
Oddlužení představuje dobrodiní pro dlužníka, který je poctivý 
avšak ekonomicky neúspěšný. Oddlužením je sledováno, aby 
se dlužník vymanil z úpadkové situace cestou transparentní 
ekonomické aktivity (namísto zatajování svých příjmů před 
věřiteli a výkonu ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé 
ekonomiky). Tohoto cíle je dosahováno příslibem oddlužení 
v případě částečného uspokojení věřitelů (resp. snahy o 
takovéto uspokojení). Oddlužení tak vede k částečnému 
uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro věřitele 
výhodnější než setrvání v předinsolvenční fázi, a dále znamená 
ekonomický benefit pro stát (v rámci sociálního a daňového 
systému) spojený s opětovným nastartováním transparentní 
ekonomické aktivity dlužníkem. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním 
pořádkem bude v důvodové zprávě rozvedeno podrobněji. 
Předkládaný návrh je ústavně konformní. Nepředstavuje 
protiústavní zásah do práv účastníků insolvenčního řízení. 
 
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace bude doplněna o 
podrobnější identifikaci rizik ve vztahu k nezajištěným 
věřitelům. Byť v individuálních případech může být 
uspokojení pohledávky věřitele nižší než za stávající právní 
úpravy, z makroekonomického pohledu je předpokládán 
opačný stav. Např. pravidlo, podle něhož je splněno oddlužení 
a dlužník je osvobozen od placení zbytku dluhů v případě, kdy 
v období 3 let splnil alespoň 50 % nezajištěných 
pohledávek, motivuje dlužníka uspokojit pohledávky 
věřitelů v co nejvyšším rozsahu. Navíc faktická nemožnost 
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příp. úpadku. Analýza zcela pomíjí nutnost vypořádání se s rizikem 
morálního hazardu ve spojení s problémem tzv. černého pasažéra ze 
strany dlužníků, spočívající v zařazení pravidla „dluh se platí ve výši 
cca 0 %“ do svých schémat ekonomického chování. Je nutné si 
uvědomit, že v navrhované úpravě dochází ještě intenzivněji než v 
platné úpravě k socializaci dluhů dlužníků, a to nikoliv nejen na vrub 
celé společnosti, ale hlavně na účet konkrétních soukromých věřitelů. 
Exekutorská komora ČR zastává názor, že předmětný návrh 
uvažovanou analýzu zcela opomenul a ignoroval střet dvou 
základních práv (dlužník vs. věřitel), kterýžto měl být řádně 
legislativně i argumentačně vyřešen a konflikt vyvážen. 
Připomínkovaný návrh se tak pohybuje za hranicí ústavní 
konformity, když vytváří zcela nerovné (i hmotněprávní a 
principiální) postavení dlužníka a věřitele, když věřiteli znevažuje (či 
fakticky zcela odnímá) nároky plynoucí z premis právního státu, a to 
rovnosti, práva na spravedlivý proces a právní jistoty. Na rozdíl od 
stávající úpravy totiž věřitel za oktrojované odpuštění dluhu ve výši 
limitně se blížící 100 % nedostane žádné protiplnění.  
Tato připomínka je zásadní. 

plnění individuálně vymáhané pohledávky (v exekučním 
řízení), nesnižuje plnění ve prospěch věřitele ani v případě 
kolektivního řízení za podmínek předvídaných v návrhu. 
  

Návrh svým cílem a vedenými záměry nepřípustně zasahuje do 
základních principů a zásad soukromého práva, když ignoruje (i 
legálně vyjádřenou) zásadu jedince brát se o vlastní štěstí, a tedy i 
odpovídat za vlastní pochybení. Přiznání relevance výskytu 
úpadkových situací (příp. hrozícího úpadku) nezpochybnitelná, stejně 
jako nezbytnost jejich vyváženého řešení. Je však zcela vyloučeno, 
aby úprava insolvenčního práva bez dalšího eliminovala základní 
právní premisy. Pakliže předkladatel (dle důvodové zprávy a dle 
Zprávy z hodnocení dopadů regulace) nepřímo hmotněprávně 
reguluje majetková práva, když za příčinu úpadku dlužníků považuje 
nezodpovědné poskytování úvěrů, nelze než hodnotit návrh jako 
zásadně nekoncepční. A to zejména, vtělil-li navrhovatel do textu 
zákona hmotněprávní kritérium – nepoměr dluhu a poskytnutého 
plnění, když předmětné je v hojné míře regulováno (dobré mravy, 
lichva, apod.), vč. nových pravidel poskytování spotřebitelského 
úvěru, jejichž dopad by nejprve měl být seriózně vyhodnocen, aby 

Neakceptováno 
 
Oddlužení představuje dobrodiní pro dlužníka, který je poctivý 
avšak ekonomicky neúspěšný. 
 
Navrhovaný koncept sice odstraňuje minimální míru 
uspokojení nezajištěných věřitelů, nicméně základní 
předpoklad oddlužení zůstává totožný – dobrovolné plnění 
dlužníka svým věřitelům v co nejširším rozsahu (plnění 
splátkového kalendáře srážením příjmů ve výši, ve které lze 
srážet na úhradu přednostních pohledávek při výkonu 
rozhodnutí, za současného zpeněžení majetkové podstaty).  
Byť v individuálních případech může být uspokojení 
pohledávky věřitele nižší než za stávající právní úpravy, 
z makroekonomického pohledu je předpokládán opačný stav. 
Např. pravidlo, podle něhož je splněno oddlužení a dlužník je 
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nedošlo k přeregulaci úvěrového trhu, který je základním kamenem 
národní ekonomiky. Zároveň je nutné zdůraznit, že struktura dluhů 
v insolvenci přece netvoří výlučně a pouze dluhy vzniklé 
z „lichvářských“ zápůjček, ale je zastoupena celá škála (z pohledu 
ekonomického, sociálního, právního atp.) různých věřitelů. 
S ohledem na tento fakt je nutné pečlivě zkoumat přiměřenost a 
účelnost navrhované úpravy také ve vztahu k věřitelům „nikoliv 
lichvářům“, věřitelům spotřebitelům apod. Je zcela nepopiratelné, že 
právní úprava řešící úpadek nebo hrozící úpadek fyzických osob, 
nemůže bez vnitřní návaznosti na systém soukromého práva 
zasahovat svévolně do autonomních, soukromoprávních vztahů. 
Zejména pak nemůže předem i ex post vytvářet takovou nerovnost 
smluvních stran, která ústí v absenci právní jistoty jedné z nich. 
Uvažuje-li předkladatel regulovat předmětnou oblast se všemi 
důsledky, musí tak učinit ve vzájemné synergii právní regulace 
hmotněprávní (občanský zákoník) i procedurální (civilní proces 
obecně a nejen insolvenční zákon), a tedy musí vytvořit takový 
systém řešení úpadku dlužníka, který bude od počátku vzniku 
soukromoprávního vztahu objektivně předvídatelný. Pro srovnání 
lze uvést obecné moderační právo ve vztazích spotřebitelských či 
obecně ve vztazích se slabšími stranami (adhezní smlouvy, smlouvy 
o koupi či nájmu apod.) Výsledným stavem tudíž nemá být svévolné 
přehodnocení (byť za použití soudcovské diskrece ex post) právních 
poměrů. Zvažování přiměřenosti pohledávky pouze v insolvenčním 
řízení, jdoucí mimo synergicky provázaný systém práva, by mohlo 
způsobit výrazný nepoměr mezi dlužníky, kteří předmětné 
„nepřiměřené“ pohledávky řádně a včas splácí (příp. jsou úspěšně 
exekučně vymoženy) a dlužníky, kteří (ať již vědomě nebo 
nevědomě) apelují na oddlužení, když předmětné splácet nemohou či 
nechtějí.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

osvobozen od placení zbytku dluhů v případě, kdy v období 
3 let splnil alespoň 50 % nezajištěných pohledávek, 
motivuje dlužníka uspokojit pohledávky věřitelů v co 
nejvyšším rozsahu. Navíc faktická nemožnost plnění 
individuálně vymáhané pohledávky (v exekučním řízení), 
nesnižuje plnění ve prospěch věřitele ani v případě 
kolektivního řízení za podmínek předvídaných v návrhu. 
 
Zkoumání, zda existují důvody zvláštního zřetele hodné podle 
§ 395 odst. 6 (příkladmo převzal-li dlužník závazek 
z ospravedlnitelného důvodu způsobeného vyšší mocí nebo 
existuje-li výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutého 
plnění) má význam toliko k odstranění překážek povolení 
oddlužení na počátku insolvenčního řízení a nikoliv na výši 
přihlášených pohledávek, vlastní průběh insolvenčního řízení 
nebo plnění povinností dlužníka. Uvedení případu výrazného 
nepoměru mezi výší dlužníkova dluhu a poskytnutého plnění 
zmírňuje pravidlo, podle něhož insolvenční soud zamítne 
návrh na povolení oddlužení, jestliže výše pohledávek 
dlužníkových nezajištěných věřitelů přesahuje tisícinásobek 
existenčního minima (2,2 miliony Kč; § 395 odst. 3 InsZ). 

Návrh ve svém striktním zaměření vytváří prostor pro spíše 
nežádoucí „automatizaci oddlužování.“ Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace sama přiznává, že insolvenční soudy 

Částečně akceptováno, částečně neakceptováno 
 
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace bude doplněna o 
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(soudci) zhusta rozhodují velice formálně, s pouhými odkazy na 
předpokládané splnění minimální hranice pro oddlužení, a tedy že 
rezignují na podrobnější věcné zhodnocení. Sám předkladatel rovněž 
v témže materiálu výslovně přiznává, že insolvenční soudy nevěnují 
dostatek prostoru zkoumání možných nepoctivých záměrů dlužníka. I 
přes uvedené však předkladatel v návrhu ukládá zahlceným 
insolvenčním soudům další těžce uchopitelná kritéria k přezkumu, a 
to zhusta s užitím neurčitých právních pojmů – zejm. „lehkomyslný a 
nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností;“ „dosavadní způsob 
života dlužníka svědčí o jeho zřejmé lehkomyslnosti nebo 
nedbalosti;“ „důvody zvláštního zřetele hodné“; „závazek 
z ospravedlnitelného důvodu způsobeného vyšší mocí“; „výrazný 
nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutým plněním“ atp. Vedle nových 
kritérií k posuzování zavádí návrh i zvýšenou probační činnost 
insolvenčního soudu a insolvenčního správce vůči dlužníku, a to 
s výchovnými záměry. Pakliže sám předkladatel přiznává systémové 
selhávání insolvenčních soudů (stěžejních orgánů při řešení – nejen – 
oddlužení) a navrhuje úpravu dalších přezkumných kritérií, aniž by 
dostatečně zajistil důsledné zkoumání kritérií stávajících, nelze 
očekávat naplnění účelu návrhu, nebudou-li současně realizovány 
další systémové změny – např. odbřemenění insolvenčních soudů 
(zejm. jednotlivých soudců), vytvoření jasné přezkumné procedury, 
detailního vytvoření systému probace, větší zapojení soudních 
exekutorů jako garantů kontrolujících dlužníka v předúpadkové či 
raně-úpadkové fázi apod. Návrh tak není způsobilý naplnit svůj 
kýžený účel a svou nekomplexností pouze vytváří prostor pro ještě 
více formální přezkum regulovaných kritérií, a tedy pro automatické 
oddlužení naprosté většiny dlužníků, anebo pro formální 
automatizované zamítání insolvenčních návrhů – tj. bez zohlednění 
konkrétních okolností každého případu, což je právě esencí 
probačního modelu řešení úpadku. Nadto navrhovatel zamýšlí, bez 
změny věcné příslušnosti soudních orgánů (insolvenčních soudů), 
přes zmiňovanou zahlcenost insolvenčních soudů, kterou sám 
zmiňuje, a bez detailní analýzy, do systému insolvencí vpustit 
střízlivým odhadem cca několik desítek tisíc fyzických osob ročně. Je 

podrobnější zohlednění dopadu na činnost insolvenčních 
soudů. Byť některé navrhované podmínky mohou vést ke 
zvýšení zátěže insolvenčních soudů, platí zároveň, že větší díl 
činnosti (a tedy i větší zátěž) bude kladena na insolvenční 
správce (a to právě ve prospěch insolvenčních soudů). 
Navrhovaná pravidla ukládají insolvenčnímu správci a 
insolvenčnímu soudu, aby zohlednil konkrétní okolnosti 
daného případu (např. při posouzení, zda má být návrh na 
povolení oddlužení zamítnut). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGEBEYEG)



 47 

na místě předem promyslet alternativní věcnou i místní příslušnost 
soudních orgánů u těchto insolvencí nemajetných dlužníků, jako je 
např. možná věcná příslušnost okresních soudů v kombinaci se 
zapojením soudních exekutorů jako insolvenčních správců pro tyto 
typy oddlužení.  To s ohledem na jejich materiální i personální 
vybavenost a digitalizaci a automatizaci procesu oddlužení (srovnej 
dotaženou digitalizaci na poli soudních exekucí).  
Tato připomínka je zásadní. 
Návrh je předkládán údajně v souvislosti s nutností řešení 
excesivního zadlužení fyzických osob, a to zejména vzhledem ke 
snadné dostupnosti spotřebitelských úvěrů (příp. zápůjček). 
Z předloženého materiálu však nikterak nevyplývají další proaktivní 
kroky předkladatele k preventivnímu řešení vytyčeného problému. 
Přijetí právní úpravy, kterážto pro dlužníka v úpadku (hrozícím 
úpadku) představuje sanační řešení jeho situace, avšak pro věřitele 
dlužníka je způsobilá představovat právně nepředvídanou sankci 
s fatálními důsledky, je zcela nepřijatelné, nejsou-li činěna 
předkladatelem další, zejména generální preventivní opatření, jež by 
měla ale předkládanému návrhu předcházet, tj. zejména aktivity 
vedoucí ke zvýšení finanční gramotnosti dlužníků a potenciálních 
dlužníků, vytvoření rovného a předvídatelného systému vzniku a 
důsledků peněžitých závazků, apod. Návrh tudíž nikterak nereguluje 
příčinu problému, avšak pouze jeho důsledky Demokratický 
právní stát nesmí svévolně a extenzivně zasahovat do existujících 
právních poměrů tak, aby nahodile a účelově řešil svoji vlastní 
regulatorní nedůslednost, jež zapříčinila (umožnila zapříčinit) stav 
předlužení potenciálně ekonomicky činné společnosti, resp. její 
výseče. Bez preventivních opatření a bez komplexní provázané 
právní regulace tak nelze předložený návrh akceptovat, neboť pro 
futuro není způsobilý eliminovat (či minimalizovat) příčinu řešených 
důsledků.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Insolvenční zákon je primárním předpisem insolvenčního 
práva a insolvenčního řízení jako kolektivního řešení nároků 
věřitelů dlužníka. Předcházení zadlužování je předmětem 
úpravy jiných právních předpisů. Problematika sociální práce a 
vzdělávání osob v oblasti finanční gramotnosti nespadá do 
rozsahu právních poměrů upravovaných insolvenčním právem 
a koncepčně je nevhodné ji řešit na úrovni tohoto právního 
předpisu.  
Zavedení navrhované povinnosti musí ze strany státní správy 
odpovídat přiměřené finanční a administrativní kapacity, 
kterými Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní 
správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a 
mediaci nedisponuje. Faktické realizaci vzdělávacího systému 
se předkladatel nebrání, naopak ji podporuje, nicméně musí být 
provedena gesčně příslušným orgánem. Jeho realizace musí 
předcházet zakotvení diskutované povinnosti pro dlužníka 
v insolvenčním řízení. 
 

Exekutorská komora ČR zastává názor, že navrhovatel zcela neřeší 
pozitivní i negativní motivaci dlužníka návrh na oddlužení podat co 
nejdříve a předejít tak vzniku zbytečných individuálních a ve svém 

Neakceptováno 
 
Institutu oddlužení je vlastní dobrovolné rozhodnutí dlužníka 
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důsledku pak celospolečenských nákladů. Návrh neposkytuje 
dlužníkovi, který podal návrh na oddlužení včas před započetím 
exekučních řízení jakoukoli výhodu před dlužníkem, který zneužívá 
účinků zahájení insolvenčního řízení a podává insolvenční návrh 
např. den před konáním exekuční dražby.  
Tato připomínka je zásadní. 

podrobit se insolvenčnímu řízení a plnit všechny povinnosti 
v oddlužení. 
 
V otázce zneužívání účinků zahájeného insolvenčního řízení 
lze poukázat na možnosti procesní obrany prostřednictvím 
předběžného opatření soudu, které povede ke konání exekuční 
dražby i přes účinky podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) 
InsZ. Ke snížení této praxe by mělo dojít též v důsledku 
pravidel navrhovaných novelou insolvenčního zákona, která je 
v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou (tisk 
785). Jedná se především o navrhovanou povinnost, aby 
insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení byl za 
dlužníka podán advokátem, notářem, insolvenčním správcem 
nebo tzv. akreditovanou osobou. Povinnosti těchto osob při 
sepisování a podávání návrhu za dlužníka (především 
povinnost podat návrh bez vad) a sankce za jejich porušení by 
měly napříště bránit pokračování uvedené praxe.  

S ohledem na zkušenosti věřitelů z insolvenčních řízení má 
Exekutorská komora za to, že vznikla určitá nerovnost mezi 
drobnými věřiteli a institucionálními věřiteli. Drobní věřitelé nejsou 
schopni, a ani to po nich nelze spravedlivě žádat (ačkoliv to po nich 
stát paradoxně žádá), aby automatizovaně lustrovali své dlužníky v 
insolvenčním rejstříku. Vynaložení s tím spojených nákladů nelze na 
drobném věřiteli spravedlivě požadovat.  To v praxi způsobuje 
situace zjevně nespravedlivé a nesouladné s kategorií dobrých mravů, 
kdy např. dlužník je schopen se osvobodit do několika měsíců s 
pouze a jen v důsledku toho, že někteří neinstitucionální věřitelé se 
nestačili ve lhůtě „přihlásit“. Fakticky to znamená, že 
neprominutelným uplynutím procesní lhůty se věřiteli z jeho 
pohledávky stává naturální obligace. Drobný věřitel však může mít i 
postavení spotřebitele   požívajícího vyšší ochrany jeho práv. Proto 
by měla být tato faktická diskriminace drobných věřitelů (pravidlo 
všem stejným metrem s ohledem na jiné parametry různých zejm. 
socioekonomických skupin věřitelů působí faktickou křivdu) 
napravena zakotvením možnosti prominutí zmeškání lhůty popř. po 

Vysvětleno, připomínka jde nad rámec návrhu 
 
Postavení věřitelů při přihlašování pohledávek v insolvenčním 
řízení je zásadně obdobné jak pro institucionální věřitele, tak 
pro drobné věřitele, a to z důvodu respektování základních 
zásad insolvenčního řízení. Konkrétně se jedná o zásady 
vyjádřené v ust. § 5 písm. a) a b), dle kterých musí být 
insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl 
nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby 
věřitelé ve stejném nebo obdobném postavení měli rovné 
možnosti.  
Zavedení možnosti prominutí zmeškání lhůty k přihlašování 
pohledávek vůči některým kategoriím věřitelů by vyžadovalo 
komplexnější analýzu. Tento institut by totiž patrně vedl k 
průtahům v řízení a zvyšování administrativního zatížení 
insolvenčního správce i insolvenčního soudu. 
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vzoru rakouské a německé (§ 177 německého InsO) insolvenční 
úpravy a zakotvení povinnosti věřitele nést náklady zvláštního 
přezkumu v případě, že je svou opožděnou přihláškou způsobil. Bez 
zakotvení institutu prominutí lhůty je i současná úprava pro drobné 
věřitele jako spotřebitele nepřiměřeně tvrdá.  
Tato připomínka je zásadní. 
Již současná právní úprava nerozlišuje dostatečně skupiny věřitelů 
dle důvodu vzniku jejich pohledávek, čímž zakládá stav faktické 
diskriminace mezi nimi. Uvolněním minimální 30% hranice 
zaplacení dluhu se situace ještě více eskaluje. Nejvíce dotčeni jsou 
nekonsensuální soukromoprávní věřitelé (typicky např. společenství 
vlastníků jednotek, stavební bytová družstva). Tito nekonsensuální 
(mimosmluvní) věřitelé jsou totiž ve vztahu s dlužníkem nikoliv 
dobrovolně, svou pohledávku nemohou často ani efektivně zajistit, 
nemají možnost si ztráty započíst do ceny služby nebo zboží. Tato 
situace je o to absurdnější v případě, kdy dlužník za účelem záchrany 
své nemovitosti - klasicky bytu, dosáhne oddlužení splátkovým 
kalendářem. Dlužníkovi tedy po úspěšném oddlužení zůstává byt ve 
vlastnictví, avšak ostatní členové SVJ jeho dluhy do tzv. „fondu 
oprav“ či při splacení úvěru na revitalizaci domu musí doplatit celé.  
Zároveň se jedná i o fyzické osoby. Proto by návrh měl zlepšit 
postavení nekonsensuálních soukromoprávních věřitelů tak, že jejich 
pohledávky budou postaveny naroveň zapodstatových pohledávek. 
To bude mít dva pozitivní efekty. Především tito věřitelé nebudou mít 
povinnost mít aparát a programové vybavení k sledování insolvencí, 
protože jejich pohledávka se nebude muset přihlašovat (úspora 
transakčních nákladů). Nadto dlužník bude mít v této regulaci 
potřebnou negativní motivaci, aby podal návrh na řešení svého 
úpadku co nejdříve, tedy předtím, než nebude mít ekonomickou 
možnost platit i své základní potřeby jako jsou platby spojené s 
bydlením. Jinými slovy v případě, že předkladatel při přijetí takové 
úpravy nezajistí větší rozlišování skupin věřitelů v insolvenčním 
řízení dle důvodu vzniku závazku, taková úprava není přiměřená a 
účelná při zásahu do vlastnického práva výše zmíněných věřitelů, 
když 0% úhrada dluhu se rovná faktickému vyvlastnění bez náhrady 

Neakceptováno, připomínka jde nad rámec návrhu 
 
Postavení nekonsenzuálních věřitelů se zvláštním zřetelem na 
společenství vlastníků jednotek není předmětem aktuálně 
navrhované právní úpravy. Nelze vyloučit, že do budoucna 
bude tato problematika řešena na úrovni jiného právního 
předpisu (v rovině hmotného práva). 
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a může tyto věřitele uvrhnout do vážných ekonomických problémů. 
Tato připomínka je zásadní. 
Předkladatel v odůvodnění hovoří o snaze zvýšení motivace osob, 
proti nimž je vedeno větší množství exekucí, pohybovat se pouze ve 
sféře legální ekonomiky. Text návrhu novely však tuto 
deklarovanou snahu nikterak nereflektuje. Navrhujeme proto zakotvit 
podmínku, že dlužník musí v případě 0% - 29% oddlužení mít legální 
zaměstnání s výjimkou pouze pro osoby práce neschopné z důvodu 
zdravotních popř. rodičovských.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Povinnost dlužníka vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost 
nebo o její získání usilovat a zákaz odmítání splnitelné 
možnosti si příjem obstarat je již nyní základní povinností 
dlužníka v insolvenčním řízení [ust. § 412 odst. 1 písm. a)]. 
Navrhovaná právní úprava umožňuje zamítnout návrh na 
povolení oddlužení nebo zrušit schválené oddlužení i tehdy, 
kdy dlužník tuto povinnost neplní vůbec nebo dosavadní 
výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup 
dlužníka k plnění této povinnosti. 

Navrhovaná úprava postrádá motivační prvek ve formě zvýšené 
odměny pro administrátora oddlužení – insolvenčního správce, aby 
v průběhu oddlužení kontroloval důsledně dlužníka, odhaloval jeho 
skrytý majetek a snahy obejít a zneužít systém. Insolvenční správce 
by měl být honorován za odhalení každého takového pokusu dlužníka 
zneužít systém, ukrýt majetek. V současném odměňování není 
insolvenční správce vůbec aktivní, protože nemá pozitivní motivaci. 
Motivační prvek insolvenčního správce je přitom zásadně 
neopominutelný, když návrh za kýžené považuje realizaci cílené 
probace a výchovy dlužníka v rámci oddlužení.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Odměna insolvenčního správce pokrývá náklady na jeho 
činnost souvisejících s dohledem nad jednáním dlužníka 
v insolvenčním řízení. Ekonomický model činnosti 
insolvenčního správce neodvisí pouze od odměny, nýbrž i od 
počtu případů, které insolvenčnímu správci připadají. Nadto 
odměna insolvenčního správce není jediným nástrojem 
řádného výkonu funkce insolvenčního správce. Jinými nástroji 
jsou dohledové pravomoci insolvenčního soudu a Ministerstva 
spravedlnosti. 

K bodu 13 (ust. § 394 b odst. 2) 
Ustanovení zcela nedůvodně vytváří odlišný způsob uspokojování 
pohledávek věřitelů ve srovnání s nuceným výkonem rozhodnutí – 
exekucí. Dle současné regulace exekucí (ust. § 42 ex. řádu) nelze 
postihovat manžela dlužníka jinými způsoby než přikázáním části 
pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Insolvenční soud však může 
uložit manželu dlužníka, aby pohledávky věřitelů náležející do 
společného jmění manželů uspokojoval také splátkami ze svých 
příjmů. Znovuzavedení možnosti exekučně postihovat příjem 
manžela povinného u pohledávek náležejících do společného jmění 
manželů by zcela jednoznačně vedlo ke značnému zvýšení 

Akceptováno 
 
Navrhované ustanovení § 394b bylo bez náhrady vypuštěno. 
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vymahatelnosti práva, a tedy k uspokojení pohledávek věřitelů v celé 
výši. Je přitom základní premisou platební neschopnosti dle ust. § 3 
odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona, že není možné dosáhnout 
uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku 
výkonem rozhodnutí nebo exekucí.  
 
Za problematické je rovněž nutno označit současné tendence 
rozšiřovat společné jmění manželů co do dluhů jednoho z manželů, 
kteréžto jsou svým rozsahem a povahou způsobilé vyvolat parciální 
odpovědnost druhého z manželů. Zejména poukazujeme na úskalí 
rekodifikace soukromého práva co do předvídatelnosti práva z pozice 
manželů k okamžiku vzniku společného jmění manželů, a to zejména 
s ohledem na generalizovanou odpovědnost jednoho manžela za 
minulé (i budoucí) dluhy druhého z manželů. Navrhované spojené 
řízení manželů v rámci oddlužení se tak může nepřiměřeně 
výsledkům ztížit, příp. vést k závažným excesům, obé však na úkor 
řádných věřitelů. 
K bodu 14 až 18 (ust. § 395 a 397 odst. 2) 
Návrh bezdůvodně favorizuje nově vzniklou pohledávku na hotových 
výdajích a na odměně insolvenčního správce, a to na úkor ostatních 
řádných věřitelů. Předmětným návrhem se tak vytrácí jednotící 
kritérium pro povolení oddlužení, a to minimální výše uspokojení 
„řádných“ nezajištěných věřitelů. Novým kritériem tak dle návrhu 
bude nutnost uspokojení (dosud neexistující) pohledávky na 
nákladech insolvenčního řízení. Je zcela nepřijatelné, aby řádní 
věřitelé povinného v důsledku nebyli (ni minimálně) uspokojeni ve 
svých pohledávkách, když jedinou uspokojenou pohledávkou bude 
dosud neexistující (ale výhledově poměrně vysoká) pohledávka za 
náklady insolvenčního řízení. Ve svém důsledku tak navrhované ust. 
§ 395 odst. 1 písm. b) zavádí povinnost obligatorního „odpustku“ za 
účelem transformace zbylých závazků do podoby naturální obligace. 
 
Navrhované ust. § 395 odst. 2 až 6 zavádí značné množství 
neurčitých právních pojmů, kteréžto by měly být insolvenčním 
soudem náležitě materiálně zkoumány za účelem povolení oddlužení, 

Neakceptováno 
 
Uhrazení nákladů řízení a odměny osoby sepisující a 
podávající návrh na povolení oddlužení je základním 
předpokladem pro průběh insolvenčního řízení. V opačném 
případě by insolvenční řízení nutně probíhalo na náklady 
veřejných rozpočtů. 
 
Od definování výčtu relevantních skutkových okolností bylo 
záměrně upuštěno, neboť takový výčet by byl nutně 
kazuistický a toliko demonstrativní. Navrhovaná pravidla 
ukládají insolvenčnímu soudu, aby zohlednil konkrétní 
okolnosti daného případu. 
 
Navrhované ustanovení § 395 odst. 2 písm. b) InsZ rozšiřuje 
okruh posuzovaných skutkových okolností zpět, tj. před 
okamžik zahájení insolvenčního řízení. Vždy se však musí 
jednat o okolnosti, které mají význam pro probíhající 
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aniž by předkladatel reguloval konkrétní formu přezkumu, jehož 
pouhé formální naplnění může mít fatální důsledky na pohledávky 
věřitelů. 
 
Navrhované ust. § 395 odst. 2 písm. a) i b) nedůvodně vztahují 
přezkumné kritérium nedbalosti a lehkomyslnosti pouze na budoucí 
insolvenční řízení. Předmětné kritérium nedbalosti a lehkomyslnosti 
přitom musí být hodnotícím prvkem jak pro budoucí plnění 
povinností dlužníka v rámci insolvenčního řízení, tak pro předchozí 
počínání dlužníka Tedy míra a důvod „předlužení“ fyzické osoby 
musí být v rozhodování o návrhu na povolení oddlužení plně a 
důsledně reflektováno, neboť může úzce souviset s poctivostí 
počínání dlužníka. 
 
Navrhované ust. § 395 odst. 3 stanoví nepřiměřeně vysokou limitaci 
dlužného plnění u tzv. nemajetných dlužníků, kdy návrh na povolení 
oddlužení bude zamítnut, jestliže výše pohledávek nezajištěných 
věřitelů dlužníka přesáhne tisícinásobek existenčního minima, není-li 
dlužník způsobilý uhradit alespoň standardní výši 30 % svých dluhů. 
S ohledem na skutečnost, že existenční minimum je stanoveno 
zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a činí 
2 200,00 Kč (kdy o jeho snížení nelze uvažovat), představuje 
tisícinásobek existenčního minima 2 200 000,00 Kč. Předmětná 
částka je tak zcela nepřiměřená k racionálnímu počínání průměrně 
uvažujícího dlužníka. Za obecně akceptovatelnou výši legálně 
tolerovatelné míry předlužení tzv. nemajetných dlužníků (v případě 
komplexní regulace) by bylo možno považovat hranici v rozmezí 
pětiset až šestisetnásobku existenčního minima, a to s plnou reflexí 
zásady vigilantibus iura scripta sunt, a tedy včasnosti obstarávání 
vlastních záležitostí, neboť nelze společnost vést k liknavosti, v níž 
stát plošně obstarává a sanuje záležitosti jednotlivců. 
 
Navrhované ust. § 395 odst. 4 reguluje dobu opakovaného 
oddlužování fyzických osob, resp. jejich osvobozování od placení 
pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly 

insolvenční řízení, tj. okolnosti, které vyjadřují „negativní“ 
vztah dlužníka k probíhajícímu insolvenčnímu řízení. Hodnotí 
se tak dřívější skutkové okolnosti a jejich význam pro 
probíhající insolvenční řízení (plnění povinností v něm). 
 
Výše tisícinásobku životního minima byla stanovena 
s ohledem na velkou variabilitu osob aspirujících na řešení 
svého úpadku oddlužením. Částka 2 200 000 Kč slouží 
k omezení institutu oddlužení (povinnost splnit alespoň 30 % 
pohledávek nezajištěných věřitelů) v případě excesivní výše 
dluhů. Tato výše odpovídá i zahraničním právním úpravám (po 
přepočtení za použití relevantních ekonomických kritérií je 
srovnatelná s právní úpravou USA). 
 
Oddlužením je vedle jiného sledováno, aby se dlužník vymanil 
z úpadkové situace cestou transparentní ekonomické aktivity 
(namísto zatajování svých příjmů před věřiteli a výkonem 
ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé ekonomiky). Tohoto 
cíle je dosahováno příslibem oddlužení v případě částečného 
uspokojení věřitelů (resp. snahy o takovéto uspokojení). 
Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je 
v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání 
v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro 
stát (v rámci sociálního a daňového systému) spojený 
s opětovným nastartováním transparentní ekonomické aktivity 
dlužníkem. Zároveň je oddlužení i dobrodiním dlužníku, který 
je poctivý avšak ekonomicky neúspěšný. Lhůtu 7 let 
k opětovné možnosti vstupu do oddlužení poté, co byl dlužník 
osvobozen, považujeme za lhůtu přiměřenou. Tuto lhůtu je 
totiž nutno vnímat v celém souhrnu účelu oddlužení, v němž se 
spojují zájmy dlužníka, věřitelů (i ty nemusejí být natolik 
přímočaré, jak je uváděno v textu připomínky) a státu (a jeho 
makroekonomické situace).   
 
Převzetím závazku z ospravedlnitelného důvodu způsobeného 
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osvobozeny. Insolvenční soud tak obligatorně zamítne návrh na 
povolení oddlužení, byl-li dlužník osvobozen od placení pohledávek 
v posledních 7 letech. Je-li připomínkovaný návrh skutečně způsobilý 
ozdravně působit na předluženou výseč společnosti, nelze s 
nízkou hranicí 7 let za žádných okolností souhlasit. S ohledem na 
skutečnost, že opakované oddlužení má být umožněno i tzv. 
nemajetným dlužníkům, nelze přistoupit na nižší časovou hranici než 
10 let. Opačný přístup prohlubuje současné příčiny předlužování 
společnosti a není způsobilý preventivně působit na dlužníky 
(potenciální dlužníky), aby se opětovně nedostali do navrhovatelem 
označované „dluhové pasti.“ 
 
Navrhované ust. § 395 odst. 6 zcela eliminuje výše připomínkovanou 
limitaci, a to opětovně využitím značně neurčitých právních pojmů, 
in concreto  prostřednictvím značně široké škály důvodů zvláštního 
zřetele hodných. Aniž by důvodová zpráva jakkoli odůvodňovala 
demonstrativní výčet připomínkovaného ustanovení. Nadto způsob 
právní regulace předmětného ustanovení svou relativní neurčitostí 
vytváří procedurálně nevyplněný (a abstraktní) prostor judiciální 
diskrece, kterážto bude aplikována přetíženým a neodbřemeněným 
systémem insolvenčních soudů, a tedy zjevně může vyústit v již 
naznačenou formální a automatizovanou formu oddlužování „za 
odpustek.“ 

vyšší mocí se rozumí např. vznik dluhu za léčebné výlohy, 
které nejsou pokryty pojištěním (např. specializovaná léčba 
v zahraničí). Konkrétní příklady lze doplnit do zvláštní části 
důvodové zprávy. Uvedení případu výrazného nepoměru mezi 
výší dlužníkova dluhu a poskytnutého plnění zmírňuje 
pravidlo, podle něhož insolvenční soud zamítne návrh na 
povolení oddlužení, jestliže výše pohledávek dlužníkových 
nezajištěných věřitelů přesahuje tisícinásobek existenčního 
minima (2,2 miliony Kč; § 395 odst. 3 InsZ). Výklad je však 
záměrně ponechán judikaturní praxi při zohledňování 
relevantních skutečností daného případu – tedy při aplikaci 
práva soudem; ostatně v tomto případě může legislativní text 
jen stěží postihnout veškeré budoucí stavy světa. 
 

K bodům 22 až 24 (ust. § 398 odst. 3 až 6) 
Navrhované ust. § 398 odst. 6 věta první vytváří výraznou a 
nevyváženou dichotomii insolvenčního a exekučního práva (resp. 
práva výkonu rozhodnutí). Připomínkované ustanovení reguluje 
způsob řešení oddlužení ve formě splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty, kdy dlužník není povinen vydat 
majetek ke zpeněžení, vyplývá-li ze zprávy pro oddlužení, že by 
výtěžek zpeněžení nepřesáhl výši 100 000,00 Kč.  Předmětná 
extenzivně určená částka tak poskytuje dlužníkům plnícím splátkový 
kalendář možnost „uchránit“ své věci od zpeněžení za účelem 
maximalizace spravedlivého uspokojení věřitelů. Jelikož důvodová 
zpráva ani přílohový materiál neuvádí zdůvodnění určení předmětné 

Neakceptováno 
 
Hranice 100.000 Kč byla stanovena s ohledem k tomu, že 
zpeněžování majetku nízké hodnoty není vzhledem ke vzniku 
nákladů řízení efektivní (minimální výše odměny 
insolvenčního správce se stanoví na 45 000 Kč; ustanovení § 3 
písm. a) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního 
správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 
náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných 
výdajů). Jedná se tak o pravidlo, které má zamezit provádění 
„prázdného“ zpeněžení majetkové podstaty na náklady státy (a 
bez (byť minimálního) uspokojení nezajištěných věřitelů). 
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částky, nelze jinak než ji jako extenzivní odmítnout, když s ohledem 
na stav běžného (resp. obvyklého) vybavení domácnosti bude 
aplikace zpeněžení majetkové podstaty u plnění splátkového 
kalendáře ve většině řízení téměř obsolentní. Nadto, jak bylo 
v připomínce uvozeno, vytváří předmětná výše „chráněného 
majetku“ pro dlužníky motivační prostředí k cílenému předlužení, u 
nějž bude aplikační praxe bezzubě zjišťovat existenci potenciality 
nepoctivého záměru a jeho naplnění, a to za účelem vyhnutí se 
exekučnímu procesu, který nepostižitelné (movité) věci definuje 
zcela odlišně. S ohledem na potřebu vzájemné provázanosti 
exekučního systému se systémem insolvencí (konkrétně oddlužení) je 
nutno zachovat a posílit jednotnou koncepci nepostižitelných 
movitých věcí. Poskytování značného beneficia dlužníkům v praxi 
povede k cíli opačnému než zamýšlenému, a tedy k cílenému 
předlužování fyzických osob. 
 
Připomínky k navrhovanému ust. § 398 odst. 6 věty druhy druhé 
vychází z obdobného argumentu jako připomínky k větě první 
citovaného odstavce. Specificky tak věta druhá připomínkovaného 
ustanovení poskytuje beneficium ve formě ochrany dlužníkům, kteří 
vlastní nemovité věci – obydlí. Dlužník tak není dle návrhu povinen 
vydat ke zpeněžení své obydlí, ledaže ze zprávy pro oddlužení 
vyplývá, že jeho hodnota přesahuje tisícinásobek částky normativních 
nákladů na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě 
nájemní smlouvy v dlužníkově bydlišti. S ohledem na skutečnost, že i 
u takto určené částky pro nepostižitelnost obydlí dlužníka absentuje 
uvedení bližších důvodů jejího stanovení, nelze než uvedenou 
zásadně odmítnout. Obecným a základním cílem oddlužení je 
dosažení rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. 
Obdobně jako u absolutní ochrany movitých věcí dlužníka 
předkladatel navrhuje vytvoření dichotomického způsobu řešení 
majetkových pasiv dlužníků v systémech exekucí a insolvencí. 
Pakliže ekonomicky zdravá společnost vychází z předpokladu, že „je 
normální nemít dluhy“ (příp. je normální své dluhy řádně a včas 
splnit), nemůže zákonodárce stanovit premisu opačnou, a tedy, že „je 

Nejedná se tak ani o vymezení nepostižitelného majetku 
dlužníka (obvyklého vybavení domácnosti). Důvodová zpráva 
bude v tomto smyslu doplněna. 
 
Dosavadní koncepce oddlužení nabízí dva základní způsoby 
oddlužení – plnění splátkového kalendáře, nebo zpeněžení 
majetkové podstaty. Ideou obou způsobů je nabídnout 
věřitelům dlužníka buď okamžité uspokojení z prodeje majetku 
v majetkové podstatě (výměnou za ponechání budoucích 
příjmů dlužníku), anebo postupné dílčí uspokojování 
pohledávek z průběžných příjmů dlužníka (výměnou za 
zachování majetku ve vlastnictví dlužníka). Navrhovaná právní 
úprava nicméně výše uvedený princip zásadním způsobem 
modifikuje. Vedle plnění splátkového kalendáře dochází 
k obligatornímu zpeněžení majetkové podstaty (není-li dále v 
návrhu stanoveno jinak). Tím implicitně dochází ke zvýšení 
míry uspokojení pohledávek věřitelů v případech, že dlužník 
má zpeněžitelný majetek. V případě postihování budoucích 
příjmů dlužníka je však legitimní poskytnout ochranu jeho 
obydlí (minimálně kvůli zmírnění dopadů insolvenčního řízení 
do otázky bydlení dlužníka, které představuje důležitý 
předpoklad pro zapojení do běžných socioekonomických 
vazeb, přičemž výše nákladů na bydlení se rovněž výrazně 
promítá do schopnosti dlužníka splácet pohledávky věřitelů). 
Obydlí je v rámci insolvenčního řízení chráněno i v jiných 
právních řádech. Obydlí dlužníka je i v případě splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty chráněno pouze 
do určité hodnoty, která z ochrany ex lege vylučuje zcela 
nepřiměřené obydlí (luxusní byty v centrech měst, vily a velké 
rodinné domy). Věřitelům zároveň zůstává možnost zvolit 
způsobem oddlužení zpeněžení majetkové podstaty a obydlí 
zpeněžit na úhradu svých pohledávek (a zachovat dlužníku 
budoucí příjmy pro obstarání náhradního obydlí a uzavření 
nájemní smlouvy). 
Pravidlem, podle něhož dlužník není povinen vydat ke 
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přípustné nesplatit podstatnou část svých závazků a zachovat si 
vlastnické právo k nemovité věci.“ Důvodová zpráva nikterak 
relevantně neidentifikují a neodůvodňují veřejný zájem státu na 
ochraně vlastnictví nemovitých věcí osob v úpadků za účelem 
zajištění bytových potřeb, namísto alternativních forem zajištění 
způsobu bydlení, tj. nájmu. Pomineme-li výše zdůrazněnou 
skutečnost, že takový způsob regulace je zásadním beneficiem pro 
dlužníky, kteří budou motivováni k cílenému předlužení, když 
v exekuci je postup soudního exekutora do nemovitých věcí zcela 
účelně nastaven ve prospěch naplnění cílů exekuce (analogicky však i 
oddlužení), nelze již odhlédnout od zcela alarmující výše poskytnuté 
ochrany nemovitým věcem dlužníka. Navrhovaná právní úprava jako 
hraniční kritérium stanoví tisícinásobek částky normativních nákladů 
na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě nájemní 
smlouvy. Předmětné normativní náklady na bydlení jsou stanoveny 
v ust. § 26 odst. 1 písm. a) zákona o státní sociální podpoře 
v aktuálním znění. Příkladně tedy pro jednu osobu pro byt užívaný na 
základě nájemní smlouvy v obci do 10 000 obyvatel činí normativní 
náklady na bydlení částku 4 996 Kč (kupř. v obcích nad 100 000 
obyvatel činí předmětné normativní náklady na bydlení 6 146 Kč). 
Dlužník žijící v obci do 10 000 obyvatel tak dle navrhované úpravy 
nebude povinen vydat nemovitou věc (své obydlí) ke zpeněžení, 
nebude-li hodnota této věci převyšovat částku 4 996 000 Kč (v 
obcích nad 100 000 obyvatel částku 6 146 000 Kč). Takto nastavený 
model ochrany obydlí předlužených dlužníků vede k absurdnímu 
nepoměru mezi potenciální výší uspokojení pohledávek jednotlivých 
věřitelů a majetkovým možnostem dlužníka, a to pod záštitou právní 
regulace. Za spravedlivé je možno se v dané věci přiklonit k případné 
úpravě, stanovící, že „dlužník je povinen vydat ke zpeněžení své 
obydlí, ledaže je jeho hodnota v hrubém nepoměru k výši pohledávek 
nezajištěných věřitelů.“ Excesivně určenou hranici ochrany obydlí 
dlužníka je tak zapotřebí jako nelegitimní zásadně odmítnout, neboť 
jde zcela zásadním způsobem proti účelu připomínkovaného návrhu a 
je ve zjevném rozporu se zásadami insolvenčního řízení, resp. 
soukromého práva, s ústavním pořádkem (zejména co do rovnosti a 

zpeněžení přiměřené obydlí, je tak zajištěno, že nedojde 
k dalšímu zhoršení ekonomické a sociální situace dlužníka. 
Rozhodnou-li věřitelé, že způsobem řešení úpadku bude 
zpeněžení majetkové podstaty (nikoli plnění splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty), bude zpeněženo 
i dlužníkovo obydlí. Vyjádření přiměřenosti tisícinásobkem 
částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu 
zůstává (i vzhledem k připomínkám jiných připomínkových 
míst) předmětem diskuse, a to jak ve vztahu k výši, tak i ve 
vztahu k zachycení jednotlivých regionálních odlišností. 
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ochrany vlastnictví), jakožto i se systémem primárního soudního 
řešení dluhů (výkon rozhodnutí a exekuce). 
K bodu 42 (ust. § 412a) 
Doba nejdelšího trvání oddlužení při úhradě pouze nákladů 
insolvenčního řízení je příliš krátká. Dále z předloženého návrhu není 
patrné, jak chce předkladatel zajistit motivaci dlužníka zaplatit více 
než 50 % výše přihlášených pohledávek. Poznatky z praxe dokládají, 
že dlužníci se po počáteční fázi oddlužení splátkovým kalendářem 
snaží optimalizovat své legální příjmy tak, aby splátky do oddlužení  
činili nikoliv více, než je nutných 30 % celkových přihlášených 
pohledávek. Tomuto v zásadě racionálnímu jednání dlužníků nelze 
ekonomicky efektivně bez vynaložení nákladů na získání informací a 
kontrole bránit (ověřování konkrétních možností na trhu práce, 
porovnání pracovních smluv apod.). Hrozby sankcemi zde budou mít 
vždy pouze omezený účinek. Proto je na místě detailněji rozpracovat 
mechanismus pozitivní motivace dlužníka ve formě zkrácené délky 
řízení. Exekutorská komora ČR má za to, že čím detailnější rozlišení 
procentuální úhrady přihlášených pohledávek navázané na časové 
rozlišení délky oddlužení, tím vyšší motivace dlužníka opravdu 
zaplatit přihlášeným věřitelům své dluhy. Proto navrhuje, aby 
nejdelší délka trvání oddlužení pouze při úhradě o něco více než jen 
nákladů insolvenčního řízení se rovnala době promlčení pravomocně 
přiznané pohledávky, tzn. 10 letům. To i s ohledem na to, aby 
dlužník, který má výlučně jeden dluh, který není schopen splatit, a 
dlužník s mnohostí věřitelů, si byli rovni. Tzn. ať nemajetný dlužník 
v oddlužení nebo nemajetný dlužník pouze s jedním pravomocně 
přiznaným dluhem, lhůta pro vymáhání práva pro věřitele je omezena 
10 lety.  8 let by trvalo oddlužení při úhradě 10 % přihlášených 
dluhů.  6 let při 20% úhradě přihlášených dluhů. 5 let při 30 % 
přihlášených dluhů (byla by zachována kontinuita s předchozí 
úpravou oddlužení). Dále 4 roky při 50 % a 3 roky při 60 %. 

Neakceptováno 
 
Ze statistických dat vyplývá, že i za současné právní úpravy 
šestina dlužníků splní po zahájení oddlužení své dluhy ze 100 
%. Spojení splnění oddlužení (a osvobození od placení 
pohledávek) s rozdílnou dobou splácení pohledávek 
v závislosti na výši uspokojení věřitelů, tak má mj. motivační 
funkci.  
Délka oddlužení by měla být stanovena jako průnik zájmů (a 
ochrany zájmů) dlužníka, věřitelů a státu. Neměla by se tak 
odvíjet od dob (navrhovaná promlčecí doba), které jen dílčím 
způsobem souvisejí s takovýmto průnikem zájmů. Ostatně 
srovnání individuálního a kolektivního řízení v daném případě 
nelze považovat za zcela přiléhavé (s ohledem na odlišnou 
povahu a charakter řízení i postavení jeho účastníků). 
Navrhovaná maximální délka oddlužení v trvání 10 let se nadto 
ukázala v zahraničních právních úpravách (např. Rakousko, 
Irsko) jako nevyhovující a odrazující dlužníka od řešení své 
dluhové situace prostřednictvím insolvenčního řízení. 

K bodu 42 (ust. § 412b) 
Zavedení možnosti přerušení řízení v kombinaci s možností 
prodloužení řízení by vznikla úprava, která by byla ze strany dlužníka 
jednoduše zneužitelná podobně, jak je zneužíváno podávání 

Neakceptováno 
 
Instituty přerušení průběhu a prodloužení doby oddlužení 
umožňují dlužníku vyrovnat se s určitými překážkami při 
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imperfektních insolvenčních návrhu dlužníky, kteří nejsou v úpadku, 
za účelem faktického znemožnění provedení exekuce. Dlužník s 
přerušeným oddlužením je ve stavu, kdy nelze po dobu 1 roku 
provést ani exekuci, ani insolvenci a věřitelé nemají kontrolu nad 
majetkem dlužníka. Nadto důvody pro rozhodnutí o přerušení jsou 
definovány relativně neurčitě. Následně může dlužník požádat 
insolvenční soud o dalších 6 měsíců prodloužení. Exekutorská 
komora ČR má za to, že v navrhované úpravě, kde není stanovena 
pevná procentuální hranice úhrady přihlášených pohledávek, nemá 
zakotvení přerušení řízení ani prodloužení řízení místo. Dlužník v 
případě, že platí alespoň náklady insolvenčního řízení dosáhne 
osvobození vždy. To, že v určitém období ani tyto z objektivních 
příčin nehradil, může být nahrazeno tím, že v dalším období uhradí i 
dlužné náklady. Takto je v současné době dle platné úpravy 
vykládáno i hrazení minimální hranice 30% přihlášených pohledávek 
a v praxi to nečiní problémy. 

plnění povinností v insolvenčním řízení, které by jinak mohly 
vést ke zrušení schváleného oddlužení a ukončení plnění 
splátkového kalendáře. Takový postup je i ve společném zájmu 
věřitelů. Od definování pojmu „důležité důvody“ bylo záměrně 
upuštěno a jeho výklad je ponechán judikaturní praxi při 
zohledňování relevantních skutečností daného případu – tedy 
při aplikaci práva soudem. Typicky by se mělo jednat zejména 
o případy přechodné pracovní neschopnosti (např. případy 
hospitalizace). Na účinky zahájeného insolvenčního řízení a 
plnění povinností dlužníka nemá rozhodnutí o přerušení 
průběhu insolvenčního řízení vliv, a to s výjimkou uvedenou v 
§ 412b odst. 2 InsZ. 
 

Svaz měst a obcí 
České republiky 
 
Mgr. Zdeněk 
Mandík 
 
mandik@smocr.cz 

1. Hodnocení dopadů regulace 
Města a obce České republiky a jimi zřizované či zakládané 
právnické osoby (zejména dopravní podniky či správci bytového 
fondu) patří mezi významnou skupinu věřitelů, přičemž celá řada 
pohledávek vzniká obcím za poskytování veřejných služeb (např. 
v odpadovém hospodářství apod.). Obce (na rozdíl např. od 
poskytovatelů spotřebitelských úvěrů) se tak do postavení věřitelů 
často dostávají nedobrovolně. 
Z výše uvedeného důvodu nelze souhlasit se zpracovanou závěrečnou 
zprávou z hodnocení dopadů regulace (RIA), kde je uvedenou, že 
návrh zákona nemá dopady na územní samosprávné celky. 
Svaz požaduje tuto část RIA přepracovat a doplnit spolu s uvedením 
dopadů, které bude mít novela na veřejné rozpočty obcí a jimi 
zřizovaných či zakládaných právnických osob. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
V souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA) schválenými usnesením vlády ze dne 14. 12. 
2011 č. 922, ve znění pozdějších usnesení, se provede 
posouzení dopadů na územní samosprávné celky zejména 
v oblasti přeneseného výkonu státní správy. Pozice obcí a krajů 
ve věřitelském postavení vzniklých ze závazků spadá 
především do oblasti samosprávy, kde obce a kraje vystupují 
jako veřejnoprávní korporace a mají v zásadě obdobné 
postavení jako jiní soukromoprávní věřitelé. Na otázku dopadů 
regulace na územní samosprávné celky nemá vliv ani ta 
skutečnost, že jsou mnohdy tzv. věřiteli nedobrovolnými; to se 
týká rovněž celé řady dalších věřitelů. Nepředvídají se žádné 
specifické dopady, pouze ty, které jsou již uvedeny 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace v jiných 
kapitolách. 

Předkladatel neuvádí žádná podrobnější statistická data jako např.:  
• počet návrhů na oddlužení, schválených návrhů na 

Akceptováno 
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oddlužení, atd. pro jednotlivé roky za posledních 6 let, 
• počet osob, které jsou aktuálně v oddlužení a procentuální 

úspěšnost oddlužení, 
• průměrná doba celého procesu schvalování oddlužení ze 

strany soudů, 
• náklady státu na vedení, rozhodování a dozoru soudní 

agendy oddlužení,  
• náklady státu na neúspěšná řízení, která např. skončí 

konkursem, který je následně zrušen pro nedostatek 
majetku (podle vyhlášky 313/2007 Sb. o odměně 
insolvenčního správce – odměnu a hotové výdaje hradí 
stát v případě, že insolvenční správce se nemůže uspokojit 
z majetkové podstaty nebo zálohy na řízení). 

Svaz požaduje podrobnější analýzu a doplnění dat, aby bylo možno 
hodnotit dopady zaváděných opatření. 
Tato připomínka je zásadní. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude doplněna 
o relevantní statistické údaje a jejich podrobnější analýzu. 
 

Není zřejmé, jaký dopad bude mít návrh na odměny a úhrady 
hotových výdajů insolvenčních správců, neboť lze očekávat jejich 
nárůst v souvislosti s nárůstem počtu dlužníků či s prodloužením 
lhůty na 7 let výrazně stoupnou příjmy. 
Svaz požaduje analýzu v tomto směru doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Návrh zákona vliv na odměny a náhrady hotových výdajů 
insolvenčních správců nemá; i nadále budou obě tyto částky 
určovány v každém jednotlivém řízení, kde byl insolvenční 
správce ustanoven, podle úpravy obsažené v insolvenčním 
zákoně a vyhlášce č. 313/2007 Sb., která se návrhem zákona 
nemění. 

1. Připomínky obecné povahy 
Návrh se inspiruje zahraničními systémy insolvenčních řízení 
zejména v Německu, kde není stanovena žádná hranice pro splacení 
závazků v oddlužení (6 let) a v Rakousku, kde je stanovena hranice 
10 % (7 let). Předkladatel navrhované legislativní změny obhajuje 
dobrým fungováním obdobného systému v sousedním Německu. 
Tam je ale při benevolentně nastavených podmínkách 80 347 
schválených oddlužení v roce 2015 (průměr na 1 obyvatele  
0,00103%), v České republice to podle propočtů předkladatele bude v 
roce 2020 až 38 000 (průměr na 1 obyvatele  0,00361%), což 
představuje tři a půl násobek. Takto převzatý systém přivede v Česku 

Neakceptováno 
 
Oddlužením je vedle jiného sledováno, aby se dlužník vymanil 
z úpadkové situace cestou transparentní ekonomické aktivity 
(namísto zatajování svých příjmů před věřiteli a výkonem 
ekonomické činnosti v rámci tzv. šedé ekonomiky). Tohoto 
cíle je dosahováno příslibem oddlužení v případě částečného 
uspokojení věřitelů (resp. snahy o takovéto uspokojení). 
Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je 
v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání 
v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro 
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do oddlužení enormní množství lidí, což nemá obdobu ani v 
Německu ani v dalších okolních státech (dále např. v Rakousku 
0,00104 %). 
Z porovnání se sousedními zeměmi je zřejmé, že institut oddlužení v 
ČR je již nyní nadužíván, jelikož dlužníci jsou nedostatečně 
informováni o jeho detailech a základních pravidlech. Taková řízení 
pak končí po pár letech splácení a hrazení nákladů insolvenčního 
správce bez kýženého výsledku. Se špatnými výsledky oddlužení jde 
v ruku v ruce ale i jeho zneužívání ze strany dlužníků, kteří si berou 
úvěry jen pár týdnů před tím, než na sebe navrhnou oddlužení. 
Bohužel novela velmi obecně řeší takový nepoctivý záměr a nechává 
na volném uvážení přetížených soudů posuzování těchto hraničních 
situací. 
Vložení ustanovení, která umožňují dlužníkům projít oddlužením 
rychleji, ale s pevně stanovenou hranicí (po 3 letech 50 % závazků, 
po 5 letech 30 %) pravděpodobně nebude v praxi využito, neboť v 
současné době novelou stanovená cílová skupina ani nedosáhne na 
stávající 30% limit. 
Novela dále zavádí pouze jeden způsob uspokojení věřitelů a to 
splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty (podle 
stávajícího znění si věřitelé musí vybrat buď splátkový kalendář, 
nebo zpeněžení majetkové podstaty). Řešení, které by pro věřitele 
mohlo znamenat vyšší plnění, má v novele své ochranné limity, které 
ho činní více méně nepoužitelným. To se týká zejména ochranného 
limitu v ustanovení § 398 odst. 6, kdy dlužník není povinen vydat 
majetek ke zpeněžení, pokud by výtěžek nepřesáhl výši 100. 000 Kč. 
Dále je v tomtéž odstavci uveden i ochranný limit pro zpeněžení 
dlužníkova obydlí, který je stanoven na tisícinásobek částky 
normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zákona o 
sociální podpoře § 26 odst. 1 písm. b) 4 484 Kč – tedy hodnota obydlí 
nesmí být nižší než 4 484 000 Kč (např. průměrná cena bytů v 
Ústeckém kraji ale vychází na necelých 600.000 Kč). Předkladatel 
nijak nezdůvodňuje, z jakého důvodu má jít právě o tisícinásobek 
normativních nákladů na bydlení. 
Za problematickou úpravu lze označit i ochranu některých 

stát (v rámci sociálního a daňového systému) spojený 
s opětovným nastartováním transparentní ekonomické aktivity 
dlužníkem. Zároveň je oddlužení i dobrodiním dlužníku, který 
je poctivý avšak ekonomicky neúspěšný.  
Vnímání institutu oddlužení jakožto dobrodiní pro dlužníka, 
který je poctivý avšak ekonomicky neúspěšný (princip druhé 
šance) zůstává návrhem (a to včetně navrhovaných podmínek 
„vstupu“ a „výstupu“ z oddlužení) zachováno. 
Byť v individuálních případech může být uspokojení 
pohledávky věřitele nižší než za stávající právní úpravy, 
z makroekonomického pohledu je předpokládán opačný stav. 
Navíc faktická nemožnost plnění individuálně vymáhané 
pohledávky (v exekučním řízení), nesnižuje plnění ve prospěch 
věřitele ani v případě kolektivního řízení za podmínek 
předvídaných v návrhu. 
 
Ze statistických dat vyplývá, že i za současné právní úpravy 
šestina dlužníků splní po zahájení oddlužení své dluhy ze 100 
%. Spojení splnění oddlužení (a osvobození od placení 
pohledávek) s rozdílnou dobou splácení pohledávek 
v závislosti na výši uspokojení věřitelů, tak má mj. motivační 
funkci.  
 
I podle navrhované právní úpravy zůstávají zachovány dva 
způsoby řešení úpadku dlužníka (§ 398), mezi nimiž si věřitelé 
mohou zvolit.  
 
Hranice 100.000 Kč byla stanovena s ohledem k tomu, že 
zpeněžování majetku nízké hodnoty není vzhledem ke vzniku 
nákladů zpeněžení efektivní (minimální výše odměny 
insolvenčního správce se stanoví na 45 000 Kč; ustanovení § 3 
písm. a) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního 
správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 
náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných 
výdajů). Obydlí dlužníka je i v případě splátkového kalendáře 
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mimořádných příjmů dlužníka po schválení oddlužení. Ustanovení § 
412 odst. 1 písm. b) věta za středníkem nepovažuje za mimořádný 
příjem plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z 
titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.  Taková 
ochrana může mít v některých případech absurdní dopady a to např. 
v situaci, kdyby byl dlužník pojištěn pro případ úpadku a takový 
příjem by nemusel být vydán věřitelům na hrazení jejich pohledávek 
za dlužníkem.   
S ohledem na výše uvedené připomínky Svaz požaduje, aby 
předkladatel v této podobě nepředkládal, ale nejdříve dostatečně 
zhodnotil dopady, které návrh přinese. 
Tato připomínka je zásadní. 

se zpeněžením majetkové podstaty chráněno pouze do určité 
hodnoty, která z ochrany ex lege vylučuje zcela nepřiměřené 
obydlí (luxusní byty v centrech měst, vily a velké rodinné 
domy). Věřitelům zároveň zůstává možnost zvolit způsobem 
oddlužení zpeněžení majetkové podstaty a obydlí zpeněžit na 
úhradu svých pohledávek (a zachovat dlužníku budoucí příjmy 
pro obstarání náhradního obydlí a uzavření nájemní smlouvy). 
Vyjádření přiměřenosti tisícinásobkem částky normativních 
nákladů na bydlení pro jednu osobu bude změněno, a to jak ve 
vztahu k výši, tak i ve vztahu k zachycení jednotlivých 
regionálních odlišností. Navrhovaná hranice bude snížena. Aby 
byla zároveň zajištěna možnost reagovat na změny v 
ekonomické situaci, bude úprava obsažena v prováděcím 
právním předpise. V tezích navrhované vyhlášky budou 
uvedena variantní řešení: jednak navázání na normativní 
náklady na bydlení, jednak na průměrné kupní ceny 
nemovitostí zveřejňované Českým statistickým úřadem. 
 
Plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění se nepovažují 
za mimořádný příjem, neboť jejich účelem není navýšit 
hodnotu majetku dlužníka, nýbrž poskytnout finanční 
prostředky na obnovu poškozených nebo zničených věcí. Výše 
plnění z pojistných smluv bude odviset od výše vzniklé škody. 

1. Připomínky nad rámec novely 
Rozpor mezi § 140e odst. 1 a § 418 odst. 1 písm. c), odst. 2 
Pokud nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, pak 
nelze ani zrušit již schválené oddlužení. Dlužník se tak může nově 
zadlužovat v průběhu oddlužení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, připomínka nad rámec návrhu 
 
Uvedená ustanovení nejsou v rozporu. I v průběhu oddlužení 
vstupuje dlužník do právních poměrů (za podmínek 
stanovených v ustanovení § 418 je poté sankcionován 
zrušením schváleného oddlužení). 

Rozšíření výjimek § 170 písm. d) 
Svaz požaduje rozšíření výjimek o veřejnoprávní sankce (za 
přestupky apod.).  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, připomínka nad rámec návrhu 
 
Jde o problematiku nad rámec návrhu zákona, který se vztahuje 
na oddlužení. Vyloučení pohledávek podle § 170 písm. d) InsZ 
je v českých zemích tradiční. V tomto ohledu lze odkázat např. 
na ust. § 59 odst. 1 bod 2. z. č. 64/1931 Sb. z. a n., kterým se 
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vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí, a na § 33 odst. 1 
písm. d) zákona o konkursu a vyrovnání, obsahující ve vztahu 
k veřejnoprávním sankcím (trestům) srovnatelnou úpravu. 

Družstevní 
Asociace ČR 
 
Mgr. Kateřina 
Horáková  

katerina.horakova@s
cmbd.cz 

I. OBECNĚ: 
 
Návrh je předkládán mimo legislativní plán vlády ČR a jeho cílem je 
umožnit významné části dlužníků řešit jejich dluhovou situaci i 
tehdy, pokud jejich majetek nebo příjmy neumožňují dosáhnout 
oddlužení podle stávající právní úpravy. Předpokládá se, že pokud 
bude dlužník dodržovat pravidla oddlužení, může mu být přiznáno 
osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení i když 
nedojde k uspokojení věřitelů ani ze 30%. Zároveň se prodlužuje 
doba trvání oddlužení až na 7 let. Ve zhodnocení návrhu je 
konstatováno, že není v rozporu s ústavním pořádkem ČR, i když 
zvýhodňuje určitou skupinu osob vůči skupinám jiným. Cílem návrhu 
je rovněž korigovat nezodpovědné poskytování úvěrů s vysokými 
zisky na úrocích. 
 
Návrh opětovně řeší situaci předlužených osob na úkor věřitelů, 
kteří s dlužníkem vstoupili do smluvního vztahu dobrovolně, ale 
také na úkor spolubydlících dlužníka v bytových domech.  
!!!! NÁVRH JE NEPŘIJATELNÝ, ZA SITUACE, KDY NENÍ 
V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU DOSTATEČNĚ ŘEŠENA 
OCHRANA ŘÁDNĚ PLATÍCÍCH OSOB PŘED NEPLATIČI, 
ČÍMŽ MÁME NA MYSLI ZEJMÉNA DLOUHODOBĚ 
NEŘEŠENÝ KATASTROFÁLNÍ STAV VYMÁHÁNÍ 
POHLEDÁVEK V BYTOVÝCH DOMECH (pohledávky 
bytových družstev a pohledávky společenství vlastníků), na který 
již mnoho let upozorňujeme. Tento stav je naprosto výjimečný 
z hlediska obdobných úprav v ostatních evropských zemích a i 
když je zcela zřejmá společenská nutnost jeho řešení, neustále se 
oddaluje a přijímáním dalších předpisů (včetně tohoto návrhu) se 
neuspokojivý stav naopak dále zhoršuje.  

• pohledávky vznikající při užívání družstevních nebo 
vlastních bytů dlužníků v ČR nejsou zákonem nijak 

Vzato na vědomí 
 
Ministerstvo spravedlnosti si je vědomo předestřeného 
problému nehrazených pohledávek bytových družstev a 
společenství vlastníků jednotek. Postavení nekonsenzuálních 
věřitelů se zvláštním zřetelem k pohledávkám bytových 
družstev a společenství vlastníků jednotek však není 
předmětem aktuálně navrhované právní úpravy. Je tomu tak 
především proto, že uvedenou problematika je vhodnější a 
účelnější (po stránce koncepční, teoretické i praktické) řešit na 
úrovni jiného právního předpisu, tj. v rovině hmotného práva. 
Takovéto úvahy nelze do budoucna vyloučit. 
V rovině insolvenčního práva jsou navíc již dnes pohledávky 
bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, které 
vznikly po rozhodnutí o úpadku, aplikační praxí zahrnuty pod 
pohledávky za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 2 
písm. b), jako tzv. náklady spojené s udržováním a správou 
majetkové podstaty dlužníka. 
Judikatura za pohledávky podle § 168 odst. 2 písm. b) 
zpočátku označila „příspěvek do fondu oprav, náklady na 
pojištění domu a náklady spojené se zachováním řádného 
stavebně-technického stavu domu (úklid, zajišťování 
technických kontrol, revize strojních součástí apod.)“ (54 ICm 
2795/2014-17).  Vrchní soud v Praze zahrnul mezi okruh 
pohledávek podle § 168 odst. 2 písm. b) i nedoplatek za služby 
a nedoplatek na zálohách na služby spojené s užíváním bytu 
(2 VSPH 359/2013-P14-7). Krajský soud v Praze shodně 
uvedl, že pohledávka z titulu neuhrazených nákladů na výtah, 
osvětlení, domovní odpad, správu nemovitosti, studenou vodu, 
teplou vodu, teplo a fond oprav je pohledávkou za majetkovou 
podstatou (KSPH 67 ICm 805/2014-240). V souladu 
s rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci se bude jednat o 
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zajištěny ani upřednostněny a jsou uhrazovány až 
v poslední skupině věřitelů, věřitelé těchto pohledávek 
nemají oproti ostatním věřitelům, kteří vstupují do vztahu 
s dlužníkem dobrovolně, žádnou možnost si své pohledávky 
zajistit,  

• neuhradí-li dlužník své závazky vyplývající z bydlení ve 
vlastním nebo v družstevním bytě, nesou tíži těchto úhrad 
ostatní bydlící v bytových domech, neboť správa domu 
včetně dodávky služeb do domu musí být vykonávána ve 
prospěch celého domu a ve prospěch všech vlastníků bez 
ohledu na to, že některý z nich neplatí;  

• ostatní bydlící v domě nemohou ovlivnit, kdo bude jejich 
sousedem, byty i družstevní podíly s užívacím právem 
k družstevnímu bytu jsou volně převoditelné, a oproti 
zahraničním úpravám česká úprava neumožňuje si své 
sousedy vybírat nebo je předem schvalovat;  

• pohledávky vznikající při užívání družstevních nebo 
vlastních bytů dlužníků jsou oproti pohledávkám jiných 
věřitelů zejména v insolvenčním řízení znevýhodněny mj. 
také z následujících důvodů: 
- pohledávka dále narůstá i v průběhu insolvenčního řízení 

/ oddlužení: obvykle dlužník v bytě zůstává bydlet a není 
neobvyklé, když ani v průběhu insolvenčního řízení nebo 
dokonce v době, kdy je povoleno oddlužení, dlužník za 
užívání bytu neplatí a dluh dále narůstá. Zákon 
automatické zrušení oddlužení v těchto případech 
nepředpokládá a insolvenční soudci jsou v některých 
případech i přes upozornění věřitele pohledávky 
z bydlení nečinní a oddlužení neruší a dokonce 
osvobozují dlužníka od neuhrazených pohledávek; 

- je omezeno příslušenství a redukce uhrazené pohledávky 
v oddlužení se oproti ostatním věřitelům dotýká více 
přímo jistiny dluhu: Od r. 2014 došlo postupně ke 
zrušení poplatku z prodlení jak z nájemného 
v družstevních bytech, tak z plateb záloh za služby. 

pohledávku za majetkovou podstatou i v případě, kdy 
povinnost k úhradě nevzniká mimosmluvně (např. přímo ze 
zákona nebo na základě rozhodnutí shromáždění společenství 
vlastníků jednotek), ale na základě smlouvy, např. dodávky 
elektrické energie či plynu (1 VSOL 1109/2013-B-63). Lze tak 
uzavřít, že rozsah okruhu pohledávek podle § 168 odst. 2 
písm. b) ve vztahu k bytovým družstvům a společenství 
vlastníků jednotek je dán ustálenou rozhodovací praxí 
insolvenčních soudů. 
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Ostatní věřitelé do insolvenčního řízení přihlašují 
pohledávky včetně přirostlého příslušenství (ujednaného 
s dlužníkem), které je výrazně vyšší než zákonné úroky 
přihlašované věřiteli pohledávek z bydlení. Při redukci 
uspokojení pohledávky v rámci oddlužení je tak dotčena 
přímo jistina dluhu, zatímco u ostatních věřitelů je jistina 
uhrazena (vzhledem k vyššímu příslušenství) ve větší 
poměrné výši; 

- na rozdíl od ostatních věřitelů si věřitelé pohledávek 
z bydlení nemohou své pohledávky zajistit (nejsou 
s dlužníkem ve smluvním vztahu a ze zákona jim žádné 
zajištění nevyplývá) a nemohou se tak rozhodnout, zda 
budou věřiteli zajištěnými nebo nezajištěnými. 

• návrhem se předpokládá, že nemusí dojít ani k úhradě 
30% pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení 
osobou odpovědnou za správu domu nebo bytovým 
družstvem a o tuto část tedy budou muset zaplatit více 
ostatní bydlící;  

• do režimu oddlužení se dostane více osob a na delší dobu 
(dokonce více než 7 let), po dobu oddlužení proti nim 
nemůže věřitel účinně postupovat (např. prodejem 
majetku výkonem rozhodnutí nebo exekucí); 

• návrh se z výše popsaných důvodů negativně dotýká 
ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a 
vlastnického práva ostatních bydlících v bytových 
domech, neboť velice často bytová společenství (BD a SVJ) 
již dopředu vědí, že pohledávky vůči neplatícímu sousedovi 
nevymohou, a to přestože se o svá práva budou řádně starat a 
osoba zajišťující správu domu proti dlužníkovi obezřetně 
využije veškeré právní prostředky (při uspokojení 
pohledávek se před ně vždy dostanou věřitelé zajištění). 
Jejich vlastnické právo je tak dotčeno tím, že jsou úhrady 
jejich vlastního bydlení zvyšovány v důsledku chování osob 
nedodržujících společenská pravidla (neplatících své 
závazky).   
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Je neobhajitelný návrh zákona, který v rámci jednoho domu 
poskytuje další práva těm, kteří porušují pravidla (neplatí své 
závazky) na úkor těch, kteří své závazky řádně hradí. Přitom se i 
dosud platící mohou pohybovat na hraně svých finančních 
možností a další zdražování bydlení může do dluhové pasti dostat 
i je. Není tedy správný závěr zpracovatele návrhu, že návrh 
nebude mít negativní sociální dopad – vůči platícím sousedům 
dlužníka negativní dopad jistě mít bude. Dlužníkovi bude 
„umazána“ větší část jeho dluhu, která se přenese na jeho 
sousedy. Dlužníků v oddlužení bude více než dříve. Na chodbě 
jednoho domu se již dnes potkávají platící s neplatiči (byt 
dlužníka v oddlužení není zpeněžován a tento návrh přímo 
předpokládá, že je obydlí pro nezajištěné věřitele nedotknutelné) a 
přitom výhody plynoucí ze zajištění správy domu, z dodávek 
služeb dodávaných do domu nebo z případných oprav a 
modernizace domu čerpají všichni – platící i neplatící. Není 
přitom neobvyklé, že do oddlužení dlužníci „utíkají“ účelově (což 
ostatně připouští i sám navrhovatel) a v ostatních bydlících narůstá 
oprávněný pocit nespravedlnosti. Jestliže navrhovatel přisuzuje 
obydlí dlužníka prioritu, měl by zajistit hrazení nákladů s tím 
spojených a měl by odpovídající ochranu obydlí poskytnout i 
platícím obyvatelům bytových domů. 
Jestliže tedy návrh nebude přímo odmítnut, je nezbytné zároveň 
řešit uspokojování pohledávek bytových společenství, a to nejen 
v rámci insolvenčního řízení. 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
k označení nového způsobu oddlužení 
Zavádí se nové označení řešení úpadku dlužníka jako „oddlužení 
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty“.  
V naprosté většině případů však ke zpeněžení majetkové podstaty 
docházet nebude neboť: 

- dlužníkovi je zajištěna ochrana obydlí a nelze zpeněžit 
jeho byt nebo družstevní podíl s právem užívání bytu, 
pokud hodnota bytu (podílu) nepřesáhne v Praze 

Neakceptováno 
 
Plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty jako označení jednoho ze způsobů oddlužení 
odpovídá faktické podstatě navrhovaného institutu. Zatímco 
dnešní právní úprava rozlišuje mezi ochranou budoucích 
příjmů při zpeněžení současného majetku (zpeněžení 
majetkové podstaty) a vykoupením současného majetku 
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k dnešnímu dni 7.731.000,- Kč a v malých obcích 
4.811.000,- Kč. Z hodnot nastavených návrhem tedy 
vyplývá, že k prodeji obydlí (což bývá často jediný 
dlužníkův hodnotnější majetek) bude docházet jen 
naprosto výjimečně; 

- dlužníkovi je zajištěna ochrana movitých věcí nad 
100.000,- Kč přímo návrhem zákona,  

- dlužník obvykle jiný další majetek, jehož výtěžek by 
dosáhl alespoň 100.000,- Kč nemá (pokud takový 
majetek dlužník užívá, obvykle ho vlastní osoby jemu 
blízké). 

Navržené označení řešení způsobu úpadku je tedy zavádějící. 

budoucími příjmy (splátkový kalendář), navrhovaná úprava 
oba způsoby oddlužení kombinuje. Na tom nic nemění 
skutečnost, že určitou část majetku není dlužník povinen vydat 
ke zpeněžení. 
Hranice 100.000 Kč byla stanovena s ohledem k tomu, že 
zpeněžování majetku nízké hodnoty není vzhledem ke vzniku 
nákladů zpeněžení efektivní (minimální výše odměny 
insolvenčního správce se stanoví na 45 000 Kč; ustanovení § 3 
písm. a) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního 
správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 
náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných 
výdajů). Pravidlem, podle něhož dlužník není povinen vydat ke 
zpeněžení přiměřené obydlí, je zajištěno, že nedojde k dalšímu 
zhoršení ekonomické a sociální situace dlužníka. Rozhodnou-li 
věřitelé, že způsobem řešení úpadku bude zpeněžení majetkové 
podstaty (nikoli plnění splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty), bude zpeněženo i dlužníkovo obydlí. 
Vyjádření přiměřenosti tisícinásobkem částky normativních 
nákladů na bydlení pro jednu osobu zůstává (i vzhledem 
k připomínkám jiných připomínkových míst) předmětem 
diskuse, a to jak ve vztahu k výši, tak i ve vztahu k zachycení 
jednotlivých regionálních odlišností. 

k § 395 odst. 1 písm. b): 
Ustanovení upravuje minimální předpoklady pro povolení oddlužení. 
Mezi tyto předpoklady by mělo být zařazeno také zajištění úhrady 
nákladů spojené se zachováním obydlí dlužníka, kterému navrhovatel 
přisuzuje prioritu. Tyto náklady dle našeho názoru sice již dnes 
spadají do kategorie nákladů uvedených v § 168 odst. 2 písm. b) 
insolvenčního zákona, v praxi bývají tyto nároky bytových 
společenství zpochybňovány. Z toho důvodu se navrhuje postavit 
najisto, že mezi náklady na udržování a správu majetkové podstaty 
dlužníka patří také náklady na udržení a správu bytu dlužníka. 
Navrhuje se v ustanovení § 168 odst. 2 písm. b) doplnit za slovem 
„dlužníka“ text: 
„, zejména příspěvky na správu domu a pozemku, nájemné za 

Neakceptováno, připomínka nad rámec návrhu 
 
Ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) odkazuje vedle jiného i na 
§ 168 odst. 2 písm. b). Podle tohoto ustanovení jsou 
pohledávkami za majetkovou podstatou i náklady spojené 
s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka. Pojem 
správa majetkové podstaty je explicitně vymezen v ustanovení 
§ 230. Jedná se o náklady, které se přímo vztahují k majetkové 
podstatě, tj. náklady, které se s ní přímo pojí. 
Vztah pohledávek bytových družstev a společenství vlastníků 
jednotek k pohledávkám, které představují náklady spojené 
s udržováním a správou majetkové podstaty, je předmětem 
výkladu aplikační praxe. Judikatura za tyto pohledávky 
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užívání družstevního bytu a pohledávky z poskytování plnění 
spojených s užíváním bytu“.  
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 

zpočátku označila „příspěvek do fondu oprav, náklady na 
pojištění domu a náklady spojené se zachováním řádného 
stavebně-technického stavu domu (úklid, zajišťování 
technických kontrol, revize strojních součástí apod.)“ (54 ICm 
2795/2014-17).  Vrchní soud v Praze zahrnul mezi okruh 
pohledávek podle § 168 odst. 2 písm. b) i nedoplatek za služby 
a nedoplatek na zálohách na služby spojené s užíváním bytu 
(2 VSPH 359/2013-P14-7). Krajský soud v Praze shodně 
uvedl, že pohledávka z titulu neuhrazených nákladů na výtah, 
osvětlení, domovní odpad, správu nemovitosti, studenou vodu, 
teplou vodu, teplo a fond oprav je pohledávkou za majetkovou 
podstatou (KSPH 67 ICm 805/2014-240). V souladu 
s rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci se bude jednat o 
pohledávku za majetkovou podstatou i v případě, kdy 
povinnost k úhradě nevzniká mimosmluvně (např. přímo ze 
zákona nebo na základě rozhodnutí shromáždění společenství 
vlastníků jednotek), ale na základě smlouvy, např. dodávky 
elektrické energie či plynu (1 VSOL 1109/2013-B-63). Lze tak 
uzavřít, že rozsah okruhu pohledávek podle § 168 odst. 2 
písm. b) ve vztahu k bytovým družstvům a společenství 
vlastníků jednotek je dán ustálenou rozhodovací praxí 
insolvenčních soudů. 

k § 395: 
Ustanovení upravuje předpoklady povolení oddlužení a zároveň 
zavádí pojistky proti zneužití oddlužení. Oddlužení může být 
zneužito také tehdy, pokud dlužníkovi bylo sice povoleno (a 
nedotkne se ho tak omezení zaváděné novým ustanovením § 395 
odst. 5 IZ), ale podmínky oddlužení nesplnil (a nedotkne se ho tak 
omezení zaváděné novým ustanovením § 395 odst. 4 IZ). 
Domníváme se, že by „druhá šance“ neměla být poskytnuta ani 
dlužníkovi, který již jednou v insolvenčním řízení pravidla 
nedodržoval a své dluhy neplnil nebo jiným způsobem své věřitele 
poškozoval.  
Navrhuje se doplnit nový odstavec 5), který zní (další odstavce 
budou přečíslovány):  

Částečně akceptováno, částečně neakceptováno 
 
Ustanovení § 395 odst. 4 a 395 odst. 5 plní jiný účel.  
V prvním případě nemožnost opakovaného oddlužení po méně 
než sedmi letech vychází z předpokladu, že tzv. druhé šance 
(dobrodiní pro poctivého avšak ekonomicky neúspěšného 
dlužníka) by měl mít dlužník možnost využít zásadně pouze 
jednou (proto „druhá“ šance). Opakované oddlužení by mělo 
být výjimkou (proto je stanovena doba 7 let k novému podání 
návrhu na povolení oddlužení). Omezit dlužníka pouze na 
jednu možnost se však jeví nepřiměřeně tvrdým, ostatně 
ekonomický neúspěch poctivého dlužníka se může dostavit 
opakovaně. 
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„Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, 
jestliže předchozí oddlužení dlužníka skončilo v posledních 7 letech 
před podáním insolvenčního návrhu a dlužník nebyl osvobozen od 
placení pohledávek podle § 414 insolvenčního zákona nebo mu bylo 
v posledních 7 letech před podáním insolvenčního návrhu  
osvobození odejmuto .“ 

V druhém případě jde o ustanovení, které má sankční charakter 
(zamítnutí návrhu v případě nepoctivosti dlužníka). 
Ekonomická situace dlužníka však v takovémto případě 
zůstává nezměněna. Z tohoto důvodu je uvedené pravidlo 
omezeno pouze na nejzávažnější porušení povinností dlužníka 
(sledování nepoctivého záměru, tj. zneužívající úmysl) a 
zároveň je omezeno dobou tří let. Tříletá doba odpovídá i 
zahraničním právním úpravám (k tomu § 290 německého 
Insolvenzordnung). Toto pravidlo bude rozšířeno o případy, 
kdy z téhož důvodu (sledování nepoctivého záměru) nebylo 
oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno. 
Cílem je tak uvedeným způsobem paušalizovat pouze 
výjimečná negativní jednání dlužníka. Ve zbytku lze 
postupovat (zamítnout návrh na povolení oddlužení) podle 
obecného ustanovení § 395 odst. 2. 

k § 398 odst. 4 (nově označený): 
Navrhuje se z výše popsaných důvodů za slova „náklady spojené 
s udržováním a správou majetkové podstaty“ doplnit slova:  
„, zejména příspěvky na správu domu a pozemku, nájemné za 
užívání družstevního bytu a pohledávky z poskytování plnění 
spojených s užíváním bytů dlužníka“.  
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 

Neakceptováno, připomínka nad rámec návrhu 
 
Odůvodnění je uvedeno výše. 

k § 398 odst. 6: 
Limit hodnoty obydlí, které nelze zpeněžit, je navržen jako 
tisícinásobek částky normativních nákladů na bydlení pro jednu 
osobu podle zvláštního právního předpisu pro byt užívaný na základě 
nájemní smlouvy. Tento limit je příliš vysoký, takže ke zpeněžení 
obydlí nebude docházet ani tehdy, pokud je bydlení dlužníka 
nadstandardní (v Praze by podle této hranice nebylo možno zpeněžit 
byty s hodnotou pod 7,7 mil. Kč, v malých obcích pod 4,8 mil. Kč). 
Navrhujeme tento limit snížit tak, aby mohli být věřitelé uspokojeni 
z nadstandardu bydlení dlužníka a aby dlužník pocítil dopad svého 
předchozího neuváženého zadlužení nutností přestěhovat se do 
průměrného bytu (tento určitý nekomfort pro dlužníka bude působit i 
výchovně a bude sám o sobě určitou pojistkou proti zneužívání 

Částečně akceptováno, částečně neakceptováno 
 
Dosavadní koncepce oddlužení nabízí dva základní způsoby 
oddlužení – plnění splátkového kalendáře, nebo zpeněžení 
majetkové podstaty. Ideou obou způsobů je nabídnout 
věřitelům dlužníka buď okamžité uspokojení z prodeje majetku 
v majetkové podstatě (výměnou za ponechání budoucích 
příjmů dlužníku), anebo postupné dílčí uspokojování 
pohledávek z průběžných příjmů dlužníka (výměnou za 
zachování majetku ve vlastnictví dlužníka). Navrhovaná právní 
úprava nicméně výše uvedený princip zásadním způsobem 
modifikuje. Vedle plnění splátkového kalendáře dochází 
k obligatornímu zpeněžení majetkové podstaty (není-li 
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institutu oddlužení). Navrhujeme proto slova „pro byt užívaný na 
základě nájemní smlouvy“ nahradit slovy:  
„pro byt  užívaný v družstevních bytech a bytech vlastníků“.  
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
V návrhu se uvádí také přednostní uspokojení pohledávky podle 
§ 390a odst. 5, takové ustanovení však IZ neobsahuje a ani není 
součástí návrhu a proto navrhujeme tyto pohledávky vypustit.  

stanoveno jinak). Tím implicitně dochází ke zvýšení míry 
uspokojení pohledávek věřitelů v případech, že dlužník má 
zpeněžitelný majetek. V případě postihování budoucích příjmů 
dlužníka je však legitimní poskytnout ochranu jeho obydlí 
(zmírnění dopadů insolvenčního řízení do otázky bydlení 
dlužníka, které představuje důležitý předpoklad pro zapojení 
do běžných socioekonomických vazeb, přičemž výše nákladů 
na bydlení se rovněž výrazně promítá do schopnosti dlužníka 
splácet pohledávky věřitelů). Obydlí je v rámci insolvenčního 
řízení chráněno i v jiných právních řádech. 
Obydlí dlužníka je i v případě splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty chráněno pouze do určité 
hodnoty, která z ochrany ex lege vylučuje zcela nepřiměřené 
obydlí (luxusní byty v centrech měst, vily a velké rodinné 
domy). Věřitelům zároveň zůstává možnost zvolit způsobem 
oddlužení zpeněžení majetkové podstaty a obydlí zpeněžit na 
úhradu svých pohledávek. Pravidlem, podle něhož dlužník není 
povinen vydat ke zpeněžení přiměřené obydlí, se zajišťuje, že 
nedojde k dalšímu zhoršení ekonomické a sociální situace 
dlužníka. Rozhodnou-li věřitelé, že způsobem řešení úpadku 
bude zpeněžení majetkové podstaty (nikoli plnění splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty), bude zpeněženo 
i dlužníkovo obydlí. 
Vyjádření přiměřenosti tisícinásobkem částky normativních 
nákladů na bydlení pro jednu osobu zůstává (i vzhledem 
k připomínkám jiných připomínkových míst) předmětem 
diskuse, a to jak ve vztahu k výši, tak i ve vztahu k zachycení 
jednotlivých regionálních odlišností. 
 
Návrhem zákona se novelizuje insolvenční zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a to včetně novely projednávané 
v současné době Poslaneckou sněmovnou (sněmovní tisk 785). 
Uvedený postup odpovídá pravidlům legislativního procesu. 

k § 412a odst. 1 písm. d): 
Z výše popsaných důvodů, zejména z důvodu nárůstu počtu dlužníků 

Neakceptováno 
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v oddlužení a snížení rozsahu uspokojení pohledávek, ale také 
z důvodu nepřiměřeně dlouhé ochrany dlužníka před exekucemi (více 
než 7 let, jestliže započteme dobu od zahájení insolvenčního řízení až 
do jeho skončení a dokonce možné přerušení oddlužení až na dobu 1 
roku) navrhujeme písmeno d) vypustit. 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 

Navrhované pravidlo odpovídá účelu oddlužení, tj. poskytnutí 
ochrany poctivému, ale ekonomicky neúspěšnému dlužníku. 
Dlužník je po schválení oddlužení plněním splátkovým 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty povinen (i) až na 
výjimky vydat majetek ke zpeněžení majetkové podstaty a (ii) 
po dobu až sedmi let splácet nezajištěným věřitelům ze svých 
příjmů částku podle § 398 odst. 5 InsZ a plnit povinnosti podle 
§ 412 InsZ. Kumulaci povinností podle (i) a (ii) současná 
právní úprava nepředvídá. 
Porušení povinností (zejména povinností podle § 412) může 
vést ke zrušení schváleného oddlužení (a to v jakékoli fázi 
plnění splátkového kalendáře). Dohled nad plněním povinností 
vykonává insolvenční správce a insolvenční soud. 
Z uvedených důvodů nelze usuzovat, že navrhovaná úprava 
motivuje dlužníka k neplnění dluhů. 

k § 412b: 
Z důvodu možné pojistky proti zneužití institutu přerušení průběhu a 
prodloužení doby oddlužení navrhujeme odst. 1 a 5 upravit tak, aby 
proti rozhodnutí bylo přípustné odvolání ze strany věřitelů. 

Neakceptováno 
 
Připustit odvolání proti rozhodnutí o přerušení průběhu a 
prodloužení doby oddlužení není z důvodu procesní ekonomie 
vhodné. Odvolání s odkladným účinkem by navíc zamezilo 
naplnit smysl a účel navrhované úpravy přerušení průběhu a 
prodloužení doby oddlužení, odvolání bez odkladného účinku 
by s ohledem na relativně krátké doby přerušení a prodloužení 
doby oddlužení rovněž v řadě případů nenaplnilo svůj účel. 

k § 416: 
v odst. 1) se na závěr doplňuje z výše popsaných důvodů text: „, 
pohledávky na příspěvcích na správu domu a pozemku, pohledávky 
na nájemném za užívání družstevního bytu a pohledávky 
z poskytování plnění spojených s užíváním bytu“.  
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 

Neakceptováno 
 
Odůvodnění ke vztahu pohledávek podle § 168 odst. 2 písm. b) 
a pohledávek bytových družstev a společenství vlastníků 
jednotek je uvedeno výše. Zároveň však platí, že pohledávky 
podle § 168 odst. 2 písm. b) nejsou pohledávkami, které 
spadají do okruhu pohledávek, od jejichž placení se dlužník 
osvobozuje. 
Postavení ostatních pohledávek bytových družstev a 
společenství vlastníků jednotek (vzniklých před zahájením 
insolvenčního řízení) lze považovat za kvalitativně odlišné (z 
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pohledu veřejného zájmu) od pohledávek uvedených 
v ustanovení § 416 odst. 1, které představuje výjimku z § 414.   

Technologická 
agentura (TAČR) 
 
Kateřina 
Kusáková 
 
kusakova@tacr.cz 

Úvod 
Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vítá 
přípravu novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení. Jeho aplikace ve vztahu k zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 
(dále jen “ZPVV”), a rovněž v jiných případech poskytování účelově 
určené podpory, přináší problémy při vymáhání pohledávek 
vzniklých z takto poskytnuté podpory. TA ČR si je sice vědoma 
skutečnosti, že primárním cílem novely předkládané v rámci 
připomínkového řízení je řešení jiného problému, nicméně považuje 
uvedenou problematiku za natolik významnou, že si zaslouží 
rozšíření předmětu materiálu. 
Zásadní připomínka: 
1. Navrhujeme doplnit do § 169 odst. 1 za písm. g) nové písm. h), 

které zní:  
“h) pohledávky vzniklé z majetku, se kterým lze 

podle zvláštního právního předpisu naložit pouze 
způsobem, k němuž byl určen, zejména účelových 
dotací a návratných výpomocí ze státního 
rozpočtu,   

V případě poskytnutí účelové podpory, a to nejen v oblasti podpory 
výzkumu, vývoje a inovací, sice tato podpora v insolvenčním řízení 
nespadá do majetkové podstaty, to se však týká pouze podpory, která 
byla vyplacena, a dosud nebyla vynaložena. V případě podpory 
účelově určené na řešení projektu, která byla poskytnuta a 
vynaložena příjemcem (dle insolvenčního zákona dlužníkem), ve 
vztahu k níž vzniklo poskytovateli právo na její vrácení, nemá taková 
pohledávka žádné specifické postavení, a její vymožení je tak v řadě 
případů nemožné. Takový stav je ale v rozporu s požadavkem na 
účelné a efektivní využití veřejných prostředků a je tedy nežádoucí. 
Jedná se o pohledávky státního rozpočtu vůči dlužníkovi, a jejich 
uspokojení by tak mělo být veřejným zájmem. 

Neakceptováno, připomínka nad rámec návrhu 
 
Ustanovení § 208 již dnes vymezuje majetek, který nepatří do 
majetkové podstaty. S tímto majetkem lze nakládat pouze 
způsobem, k němuž byl určen. 
Řešení, podle něhož by byly pohledávky vůči dlužníku, který 
obdržel a vynaložil účelovou dotaci či jiné obdobné plnění, 
pohledávkami postavenými na roveň majetkové podstaty, 
nepovažujeme za vhodné. Pohledávky postavené na roveň 
pohledávkám za majetkovou podstatou představují pouze úzký 
okruh nároků, jako jsou nároky na náhradu újmy na zdraví či 
na zaplacení výživného, u nichž panuje veřejný zájem na jejich 
úplném uspokojení. 
Efektivní využití veřejných prostředků by mělo být v daném 
případě zajištěno takovými nástroji (působícími ex ante), které 
nezkracují věřitele při jejich kolektivním uspokojení v rámci 
insolvenčního řízení, tj. pravidly stojícími mimo oblast 
insolvenčního práva.  
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