
IV. 
 

P l a t n é  z n ě n í  p ř í s l u š n ý c h  č á s t í  v y h l á š k y  
s  v y z n a č e n í m  n a v r h o v a n ý c h  z m ě n  

 
 

§ 5  
 (1) V informaci o hlasování věřitele se uvádí, zda věřitel hlasuje pro nebo proti přijetí 
návrhu či schválení jiné záležitosti, která je předmětem hlasování.  
 (2) Jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka, uvádí se, zda věřitel hlasuje pro 
nebo proti oddlužení plněním splátkového kalendáře, zpeněžením majetkové podstaty 
dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo zda 
věřitel hlasuje proti všem těmto způsobům oddlužení dlužníka.  
  

§ 8  
Přihláška pohledávky  

 (1) Formulář přihlášky pohledávky obsahuje  
a) označení "Přihláška pohledávky",  
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, 
pokud není přihláška podávána zároveň s insolvenčním návrhem,  
c) označení dlužníka,  
d) označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla 
věřitele,  
e) bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně 
vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky,  
f) údaj, zda pohledávka či její část je vykonatelná,  
g) údaj o pořadí pohledávky, přičemž  
1. u pohledávek zajištěných majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, obsahuje 
přihláška pohledávky popis právní skutečnosti, na jejímž základě vzniklo zajištění, rozhodné 
právo, jímž se zajištění řídí, popis majetku majetkové podstaty, k němuž bylo zajištění 
zřízeno, údaj o tom, zda byla uzavřena dohoda o pořadí uspokojení zajištěných věřitelů, a 
způsob výpočtu úroku podle § 171 insolvenčního zákona pro případ, že na něj věřiteli v řízení 
vznikne nárok,  
2. u pohledávek zajištěných jinak než majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, 
obsahuje přihláška pohledávky údaje o rozsahu zajištění a údaje o tom, zda takové 
pohledávky jsou zajištěny majetkem jiných osob, než je dlužník, s uvedením předmětu, 
ohledně nějž bylo zajištění zřízeno, jeho vlastníka a data zřízení zajištění takového majetku, 
nebo zda takové pohledávky jsou zajištěny ručením jiné osoby s uvedením ručitele a data 
vzniku ručení, a  
3. u pohledávek uspokojovaných pouze z majetku poskytnutého k zajištění obsahuje 
přihláška pohledávky údaj o osobním dlužníku odlišném od dlužníka a uvedení 
předmětu, ohledně nějž bylo zajištění zřízeno, a 
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34. u podřízených pohledávek údaje o jejich podřízenosti,  
h) údaj o povaze pohledávky,  
i) údaj o výši pohledávky, a to  
1. údaj o celkové výši jistiny pohledávky; pokud je pohledávka nepeněžitá nebo neurčité výše, 
obsahuje přihláška pohledávky popis postupu, který byl použit pro vyčíslení pohledávky, a  
2. údaj o celkové výši přihlášeného příslušenství, jehož uspokojení není vyloučeno podle 
§ 170 insolvenčního zákona, včetně způsobu jeho výpočtu s rozlišením jednotlivých druhů 
příslušenství,  
j) prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce pohledávky,  
k) seznam příloh,  
l) údaje o osobě, která přihlášku pohledávky podepsala, jde-li o osobu odlišnou od osoby 
věřitele,  
m) datum a podpis a  
n) kód pro přenos údajů prostřednictvím čtecího zařízení.  
 (2) Údaji o povaze pohledávky se rozumí údaje o tom, zda jde o pohledávku peněžitou 
nebo nepeněžitou, pohledávku neurčité výše, pohledávku podmíněnou nebo nepodmíněnou, 
pohledávku splatnou nebo nesplatnou, pohledávku vyjádřenou v českých korunách nebo 
v cizí měně. Pokud je pohledávka vyjádřena v cizí měně, obsahuje přihláška pohledávky 
popis způsobu přepočtu pohledávky na české koruny a použitého směnného kurzu.  
 (3) Přílohami formuláře přihlášky pohledávky jsou  
a) listiny dokládající existenci věřitele - právnické osoby, zejména výpis ze zahraničního 
obchodního rejstříku nebo obdobného registru, pokud nelze tuto skutečnost ověřit podle 
zákona o základních registrech v příslušném registru,  
b) kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené 
v přihlášce pohledávky,  
c) plná moc, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci a plná moc není založena ve 
spise,  
d) čestné prohlášení věřitele, který nabyl pohledávku postoupením nebo obdobným způsobem 
po zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního 
řízení, o tom, kdo je jeho skutečným majitelem podle jiného právního předpisu1), včetně 
uvedení důvodu, pro který se podle jiného právního předpisu1) považuje za skutečného 
majitele.  
  

§ 17 
Návrh na povolení oddlužení 

 (1) Formulář návrhu na povolení oddlužení obsahuje  
a) označení "Návrh na povolení oddlužení",  
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, je-li 
návrh podáván po zahájení insolvenčního řízení,  
c) označení dlužníka, a má-li ji zřízenu, elektronickou adresu nebo adresu datové schránky,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBJH9EHW)



d) údaje o tom, zda je návrh podáván pro úpadek nebo hrozící úpadek, včetně podrobného 
popisu skutečností, které to osvědčují, je-li návrh na oddlužení podáván spolu s insolvenčním 
návrhem,  
e) údaje o insolvenčních řízeních či jiných řízeních řešících úpadek dlužníka, jeho zákonného 
zástupce nebo člena jeho statutárního orgánu, vedených v posledních 5 letech, 
f) údaje o pravomocných odsouzeních dlužníka, jeho zákonného zástupce nebo člena jeho 
statutárního orgánu pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy, nejde-li o případ, 
kdy se na tyto osoby hledí, jako by nebyly odsouzeny, 
ge) údaje o všech dlužníkových příjmech, například o příjmu ze závislé činnosti a funkční 
požitky, příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmu z kapitálového 
majetku, příjmu z pronájmu, autorských odměnách, za poslední 3 roky posledních 12 měsíců 
a údaje o všech příjmech, které dlužník očekává v následujících 5 letech 12 měsících,  
hf) údaj o tom, zda dlužník navrhuje, aby insolvenční soud stanovil jinou než zákonem 
určenou výši splátky, a pokud dlužník stanovení nižších než zákonem určených splátek 
navrhuje, navrhovanou výši měsíčních splátek nebo způsob jejich určení, vysvětlení důvodů 
pro snížení splátek a popis důvodů, které vedly k jeho úpadku,  
ig) údaj o dlužníkem vyživovaných osobách s uvedením celkové výše výživného stanovené 
soudem,  
j) popis veškerého majetku dlužníka; majetek dlužníka, který je předmětem zajištění, musí být 
uveden zvlášť, 
k) popis všech závazků dlužníka; závazky dlužníka vůči věřitelům, kteří mají právo na 
uspokojení ze zajištění, a vykonatelné závazky je třeba uvést zvlášť, 
lh) podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při oddlužení 
obdrží nezajištění věřitelé dlužníka,  
mi) navrhovaný způsob oddlužení nebo informace, že dlužník nenavrhuje konkrétní způsob 
oddlužení,  
nj) prohlášení dlužníka, že údaje uvedené v návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách 
jsou pravdivé,  
ok) seznam příloh,  
pl) údaje o osobě, která návrh na oddlužení podepsala, jde-li o osobu odlišnou od dlužníka,  
qm) datum a  
rn) podpis osoby, která návrh podala, a úředně ověřený podpis dalších osob, které jsou 
povinny návrh na povolení oddlužení spolupodepsat.  
 (2) Přílohami formuláře návrhu na povolení oddlužení jsou  
a) listiny dokládající existenci dlužníka - právnické osoby, pokud nelze tuto skutečnost ověřit 
podle zákona o základních registrech v příslušném registru,  
b) seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který je 
předmětem zajištění sloužícího k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní majetek; majetek, 
který je předmětem zajištění sloužícího k uspokojení věřitelů, se uvádí zvlášť,  
c) seznam závazků, v němž se označí jednotlivě veškeré závazky dlužníka vůči věřitelům, 
kteří mají právo na uspokojení ze zajištění, a veškeré jeho ostatní závazky; pokud je některý 
ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu závazků a přiloží se příslušné 
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rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis; u každého závazku vůči věřiteli, který má 
právo na uspokojení ze zajištění, se označí odkazem na příslušnou položku seznamu majetku, 
popřípadě odkazem na údaj o očekávaných příjmech, majetek sloužící k zajištění příslušné 
pohledávky, 
dc) listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky posledních 12 měsíců, zejména 
kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání nebo výpisy 
z bankovních účtů,  
ed) výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce nebo člena jeho statutárního 
orgánu, ne starší než 3 měsíce, nebo jiný obdobný doklad členského státu, v němž dlužník 
v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců; nevydává-li cizí stát 
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nebo existují-li právní nebo jiné překážky pro 
jeho předložení, přílohou je čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo 
orgánem tohoto státu,  
fe) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že 
hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky míra 
uspokojení podle § 412a odst. 1 písm. b) nebo c) insolvenčního zákona; zároveň musí být 
uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl,  
gf) listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává, a listiny, které prokazují 
skutečnosti tvrzené v návrhu na povolení oddlužení,  
hg) listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví nebo ručení osob, které spolupodepisují návrh na 
povolení oddlužení,  
ih) plná moc, pokud je dlužník zastoupen na základě plné moci a plná moc není součástí 
spisu, a  
ji) kopie oddacího listu manželů a prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen 
jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován 
za majetek ve společném jmění manželů, pokud je podáván společný návrh manželů na 
povolení oddlužení; podpisy manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny., a 
j) čestné prohlášení dlužníka, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých 
povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých 
věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich 
plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a 
z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.  
 (3) Údaji o předchozích insolvenčních řízeních či jiných řízeních řešících úpadek 
dlužníka, jeho zákonného zástupce nebo člena jeho statutárního orgánu se rozumí údaje 
o tom, zda bylo vedeno insolvenční či obdobné řízení, u kterého soudu a kdy a jakým 
způsobem bylo ukončeno.  
  

§ 18 
Zpráva pro oddlužení 

 (1) Zpráva pro oddlužení obsahuje  
a) označení "Zpráva pro oddlužení",  
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,  
c) označení dlužníka, a má-li ji zřízenu, elektronickou adresu nebo adresu datové schránky,  
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d) označení insolvenčního správce,  
e) datum vyhotovení,  
f) datum vydání a číslo jednací rozhodnutí o úpadku,  
g) číslo účtu majetkové podstaty,  
h) bližší údaje o přihlášených pohledávkách,  
1. celkovou výši přihlášených zajištěných a nezajištěných pohledávek,  
2. celkovou výši popřených pohledávek a  
3. celkovou výši zjištěných pohledávek,  
i) údaje o existenci vzájemné vyživovací povinnosti mezi manžely, počtu vyživovaných dětí, 
výši výživného určené rozhodnutím soudu nebo dohodou rodičů, existenci jiné vyživovací 
povinnosti a výši dlužného výživného,  
j) údaje o výši a druhu příjmů dlužníka z podnikání nebo ze závislé činnosti a údaje o jménu a 
příjmení nebo názvu plátce příjmu, jeho sídle a identifikačním čísle,  
k) údaje o výši a druhu jiných příjmů dlužníka, jménu a příjmení plátce příjmu, datu jeho 
narození, adrese bydliště a údaj o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku 
práva na příjem,  
l) přehled majetkové podstaty s údaji o výši ocenění, odůvodnění ocenění položek soupisu a 
výši zpeněžení nemovitého i movitého majetku, finančních prostředků, pohledávek dlužníka a 
dalšího majetku ke dni vyhotovení soupisu majetkové podstaty, s uvedením výše, ve které je 
takový majetek předmětem zajištění,  
m) bližší údaje o majetku dlužníka, formě bydlení a životních nákladech, potenciálně 
neplatných nebo neúčinných právních úkonech dlužníka ve vztahu k majetkové podstatě a o 
návrhu dlužníka na stanovení jiné výše měsíčních splátek, 
m) bližší údaje o majetku dlužníka, formě bydlení, životních nákladech a očekávané výši 
výtěžku zpeněžení obydlí dlužníka, a údaj o tom, zda by dlužník měl být povinen vydat 
své obydlí ke zpeněžení z důvodu, že jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou podle 
jiného právního předpisu, 
n) bližší údaje o potenciálně neplatných nebo neúčinných právních úkonech dlužníka ve 
vztahu k majetkové podstatě a o návrhu dlužníka na stanovení jiné výše měsíčních 
splátek, 
no) údaj o zpracovateli insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení 
nebo návrhu na povolení oddlužení včetně údaje o výši odměny za sepis a podání takového 
návrhu,  
op) údaj o výši zálohy, jestliže bylo dlužníku zaplacení zálohy na náklady insolvenčního 
řízení uloženo, a jejím uhrazení,  
pq) předpokládaná míra uspokojení zajištěných i nezajištěných věřitelů pro způsob řešení 
úpadku splátkovým kalendářem, zpeněžením majetkové podstaty a splátkovým kalendářem se 
zpeněžením majetkové podstaty,  
qr) dlužníkem navrhovaný způsob oddlužení nebo informace, že dlužník nenavrhuje způsob 
oddlužení,  
rs) údaj o tom, zda existují skutečnosti bránící schválení oddlužení, a insolvenčním správcem 
doporučený způsob oddlužení,  
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st) propočet předpokládaného uspokojení a návrh distribučního schématu splátkového 
kalendáře pro jednotlivé nezajištěné věřitele,  
u) doporučení insolvenčního správce, zda navrhuje uložit dlužníku povinnost využít 
služby odborného sociálního poradenství, z jakých důvodů a v jakém rozsahu, 
tv) seznam příloh a  
uw) datum a podpis.  
 (2) Přílohami zprávy pro oddlužení jsou  
a) znalecký posudek, kterým znalec nemovitost ocenil, je-li v majetkové podstatě nemovitost, 
a  
b) vyjádření insolvenčního správce k návrhu dlužníka podle § 398 odst. 4 insolvenčního 
zákona.  
  

§ 21 
Zpráva o plnění oddlužení 

 (1) Zpráva o plnění oddlužení obsahuje  
a) označení "Zpráva o plnění oddlužení",  
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,  
c) označení dlužníka,  
d) označení insolvenčního správce,  
e) datum vyhotovení,  
f) údaj o tom, zda dlužník plní povinnosti v rozsahu schváleného způsobu oddlužení, a jestliže 
je neplní, důvod, pro který dlužník neplní povinnosti v rozsahu schváleného způsobu 
oddlužení, a stanovisko dlužníka ke způsobu, jakým způsobem hodlá řešit vzniklou situaci,  
g) doporučení insolvenčního správce, zda navrhuje zrušit schválené oddlužení a z jakých 
důvodů,  
h) výkaz plnění splátkového kalendáře za každý kalendářní měsíc, je-li způsobem oddlužení 
plnění splátkového kalendáře nebo plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty,  
1. výši příjmů a mimořádných příjmů dlužníka,  
2. výši základní částky, která nesmí být dlužníku sražena z příjmů, a údaj o počtu 
vyživovaných osob,  
3. výši částky, nad kterou je příjem postižitelný srážkami bez omezení, a výše provedených 
srážek z příjmů dlužníka,  
4. výši částky připadající k rozdělení na hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, na 
pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, na jiné pohledávky za majetkovou podstatou a 
pohledávky jim postavené na roveň a na zbývající nezajištěné věřitele a  
5. míru uspokojení nezajištěných věřitelů a očekávanou míru uspokojení nezajištěných 
věřitelů,  
i) seznam příloh a  
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j) datum a podpis.  
 (2) Pro zprávu o plnění společného oddlužení manželů platí odstavec 1 obdobně.  
  

§ 24 
Společná ustanovení 

 (1) Fyzická osoba se označuje jménem, případně jmény, příjmením, datem narození a 
bydlištěm, fyzická osoba - podnikatel dále identifikačním číslem osoby a zahraniční fyzická 
osoba státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se místo data 
narození uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo. 

(1) Fyzická osoba se označuje jménem, datem narození a bydlištěm. Fyzická 
osoba - podnikatel se označuje jménem, identifikačním číslem osoby a sídlem. 
Zahraniční fyzická osoba se označuje též státní příslušností. V označení fyzické osoby, 
která je dlužníkem, se místo data narození uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo. 
 (2) Právnická osoba se označuje obchodní firmou nebo názvem, sídlem a 
identifikačním číslem osoby, u zahraničních právnických osob jejich registračním číslem, 
bylo-li jim přiděleno, a uvedením právního řádu, podle něhož byla založena. Je-li věřitelem 
stát, obsahuje podání označení příslušné organizační složky státu, která za stát v insolvenčním 
řízení vystupuje.  
 (3) Adresou místa pobytu, bydlištěm nebo sídlem se rozumí tuzemská nebo zahraniční 
adresa.  
 (4) Tuzemskou adresou se rozumí adresa přiřazená adresnímu místu vedenému 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tuzemskou adresu tvoří údaje  
a) název obce nebo vojenského újezdu,  
b) název části obce, není-li totožný s názvem obce,  
c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu,  
d) název ulice nebo jiného veřejného prostranství,  
e) číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační; číslo evidenční se označí zkratkou "č. ev."; 
číslo orientační, pokud bylo přiděleno, se uvede za číslo popisné nebo evidenční a oddělí se 
lomítkem.  
 (5) Zahraniční adresu tvoří zejména název města (obce) a regionu, název ulice a číslo 
domu, poštovní směrovací číslo (kód ZIP) a název státu.  
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