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Abstrakt  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit teoretické názory na problematiku institutu 

oddlužení dle Zákona 182/2006 Sb.O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

Tato bakalářská práce se zabývá především úpadkem, či hrozícím úpadkem fyzické osoby - 

nepodnikatele, dále také způsoby řešení tohoto úpadku a to oddlužením fyzické osoby - 

nepodnikatele, které se plní zpeněžením majetku dlužníka a nebo splátkovým kalendářem, 

kdy v obou případech musí splatit minimálně 30% pohledávek věřitelům. 
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Abstract 

The main aim of this bachelor thesis is to evaluate the theoretical views on the 

insolvency problemacy according to Zákon 182/2006 Sb. about bankruptcy and ways of 

it’s resolution (insolvency law). This bachelor thesis is mainly focused on bankruptcy or 

imminent bankruptcy of natural person - non-enterpreneur, and furthermore on the ways of 

solving this bankruptcy by the means of discharging from debts of natural person - non-

enterpreneur which is performed by conversion of debtor’s property or by timetable for 

repayment. The debtor has to pay back the creditors atleast 30% of the outstanding debt in 

both cases. 
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1 Úvod – uvedení do problematiky 

Má práce se zabývá úpadkem, či hrozícím úpadkem fyzické osoby -  nepodnikatele, 

jež je řešen dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení. 

Většina lidí si vznik takového problému spojuje především s rychlou exekucí a exekutory, 

kteří postupně dlužníkovi odvedou veškerý majetek, který může být prodán a získané 

peníze rozdělí věřitelům. Díky insolventnímu  zákona č. 182/2006 Sb., se může dlužník -  

nepodnikatel, vyvarovat tomuto rychlému a nekompromisnímu řešení úpadku nebo 

hrozícího úpadku formou oddlužení. Kdy tato forma řešení může být výhodnější, a to jak 

pro dlužníka, tak pro věřitele, aby se majetek dlužníka nerozbíjel a jeho dluhy byly 

uspokojovány společně a postupně.  

Cílem práce je zhodnotit teoretické názory na problematiku institutu oddlužení -  

dle Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Dalším důležitým bodem 

práce je zhodnotit způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku pro dlužníky - 

nepodnikatele.  
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2 Insolvenční zákon 

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2008 řeší úpadek 

nebo hrozící úpadek soudní cestou (konkurz, oddlužení a reorganizace), tak aby se dlužník 

dohodl s věřiteli na vyrovnaní majetkoprávních vztahů bez exekuce. [1] 

Insolvenční zákon formuluje možná právní řešení pro případy, kdy dlužník nemá 

dostatek majetku na to, aby uhradil své dluhy věřitelům. Nastal by mezi nimi 

pravděpodobně boj o to, kdo si ukořistí více. Pokud je dlužníkův majetek malý, mohlo by 

se stát, že by se uspokojili pohledávky jen jednoho z věřitelů a další by nedostali nic, pro 

tyto situace zde máme Insolvenční zákon. Insolvenční zákon řeší danou situaci tak, že v 

podstatě „zablokuje“ dlužníka i jeho majetek s tím, že všichni přihlášení věřitelé budou 

uspokojeni spravedlivě, podle povahy jejich pohledávek. Jediné, co zákon vlastně chce, je 

uspokojit věřitelé způsobem, který zohledňuje jejich postavení, a současně nutně neničit 

dlužníka. 

Insolvenční zákon je pro věřitelé drahé řešení (náklady na správce, na znalce, na 

správu majetku apod.) a proto je vhodnější, aby se věřitelé vždy pokusili s dlužníkem 

vzájemně dohodnout na mimoinsolvenčním řešení (smluvní ujednání apod.) - zákon 

všechny zúčastněné motivuje ke kooperaci. Každý spor opětovně stojí peníze, a to 

zpravidla peníze věřitelů, protože dlužník, jak se předpokládá, má především dluhy. 

 

Shrnuto: Insolvenční zákon nabízí věřitelům a dlužníkovi možné a spravedlivé (a 

kolektivní) řešení FO - nepodnikatelů v úpadku, kdy nabízí možnost projít procesem 

oddlužení a zajistit si tak pro budoucnost osvobození od zbytku dluhů. 

 

2.1  Procesní subjekty 

a) insolvenční soud, 

b) dlužník, 

c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, 

d) insolvenční správce, popřípadě další správce, 

e) státní zastupitelství. 
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2.1.1 Insolvenční soud  

Vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá. Průběžně 

vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o 

záležitostech s tímto souvisejících. Při výkonu dohledací činnosti insolvenční soud 

rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření 

potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých 

subjektů řízení. Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a 

vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn 

dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám 

stanovisko věřitelského výboru. Insolvenčním řízením a v incidenčních sporech jedná a 

rozhoduje v prvním stupni jediný soudce. Zvláštní právní předpis stanoví, kdy je v 

insolvenčním řízení oprávněn jednat a rozhodovat vyšší soudní úředník. [1] 

 

2.1.2 Dlužník 

Je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, pokud má více věřitelů a není 

schopný splácet svoje závazky po jednom měsíci splatnosti. [1]  

Jedná-li se o osobní bankrot jsou dlužníci fyzické osoby nepodnikatelé. 

Fyzická osoba1 je osoba, která představuje přirozeného nositele práv a povinnosti. 

Plnou způsobilost zavazovat se mají jen zletilí, to znamená ti, kteří dovršili věku 18 let a 

kteří nebyli této způsobilosti zbaveni. Zbavení způsobilosti může provést pouze soud a to 

zcela nebo jen z časti. Fyzické osoby členíme na fyzické osoby podnikatele a 

nepodnikatelé. 

 Fyzické osoby podnikatele2 jsou to takové osoby, které vykonávají soustavnou 

činnost prováděnou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku. Podnikatel je osoba zapsaná v Obchodním rejstříku, nebo podniká na 

základě živnostenského oprávnění, nebo která podniká na základě jiného než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.  

Všechny ostatní fyzické osoby jsou nepodnikatelé. Jsou to lidé většinou zaměstnaní 

ve firmách nebo u fyzických osob - podnikatelů.   

 

                                                 
1 Dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, hlava druhá, oddíl fyzické osoby 
2 Dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, hlava první, díl první,  §2 
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2.1.3 Věřitel 

 Je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, který má pohledávky vůči dlužníkovi. 

[1]  

 

2.1.4 Insolvenční správce 

Je osoba zapsaná do seznamu insolvenčních správců. Insolvenční správce musí 

splňovat obecné a kvalifikační předpoklady, mezi které jsou způsobilost k právním 

úkonům, má magisterské vzdělání na vysoké škole v členském státě, složil zkoušku 

insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce, je bezúhonný. 

Toto je výčet několika hlavních kvalifikačních předpokladů podle § 6 Povolení a zvláštní 

povolení fyzické osoby zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.   

Insolvenční správce je ustanoven insolvenčním soudem do své funkce nejpozději v 

rozhodnutí o úpadku. V procesu oddlužení insolvenční správce zpeněžuje majetkovou 

podstatu (v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) nebo dohlíží na plnění 

splátkového kalendáře dlužníkem (v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře). 

[3] 

Nelze-li insolvenčního správce vybrat ze seznamu insolvenčních správců, je možné 

jím ustanovit i fyzickou osobu. Insolventní správce může  odmítnout rozhodnutí 

insolvenčniho soudu o účinnosti v insovlečním řízení, jen má-li pro to důležité důvody. [1] 

 

2.1.5 Státní zastupitelství 

Státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního 

sporu, může podat opravný prostředek proti rozhodnutí insolvenčního soudu, jen mají-li 

toto právo všichni účastníci řízení. [1] 
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3 Úpadek nebo hrozící úpadek FO -nepodnikatelé  

Insolvenční zákon nám vyjadřuje, pro fyzickou osobu nepodnikatele, tuto definici 

úpadku. Úpadek je, když má dlužník více věřitelů, u nichž má peněžité závazky delší 30 

dnů po lhůtě splatnosti a je jasné, že tyto závazky není schopen v budoucnu plnit. Tato 

situace se nazývá platební neschopnost a znamená to, že dlužník pozastavil platby 

podstatné části svých peněžitých závazků nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě 

splatnosti. 

Hrozící úpadek je stav, kdy dlužník ví, že nebude schopen řádně a včas plnit 

podstatnou část svých peněžitých závazků. Typickým příkladem dlužníka - nepodnikatele 

o hrozícím úpadku je, že si dlužník půjčuje, aniž by věděl, jak tyto půjčky bude 

v budoucnu splácet anebo si půjčuje na zaplacení svých stávajících závazků a dostává se 

tak do dluhové pasti. Pokud nastane takováto situace může na sebe podat návrh na 

insolvenční řízení, tím získá výhodu rychlejšího řešení. Při hrozícím úpadku může podat 

návrh na insolvenční řízení jen dlužník. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 9 - 
  

Obrázek 1 - insolvenční řízení pro fyzické osoby nepodnikatelé3 

 

 
 

Na obrázku 1 je vidět, co se děje po úpadku nebo hrozícím úpadku. Tyto body jsou 

podrobněji probrány v následujících kapitolách.  

 

                                                 
3 Podklady na obrázek [online]  url:< http://www.businessinfo.cz/files/images/opu_insolvence.gif > [cit 
2010-04-15] 
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4 Zahájení řešení úpadku nebo hrozícího úpadku FO -

nepodnikatele  

Celý proces začíná podáním návrhů na insolvenční řízení. Insolvenčním řízením se 

rozumí soudní řízení, jehož podstatou je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob 

jeho řešení. Zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde příslušnému soudu. [1] 

Účastníky insolvenčního řízení jsou pouze dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své 

právo vůči dlužníkovi. [6] 

 

4.1 Podání návrhu na insolvenční řízení  

 Návrh na insolvenční řízení u fyzických osob nepodnikatelů může podat jen 

dlužník. Lze jej podat dvěma způsoby a to elektronicky a nebo písemně. U elektronického 

podaní je podmínkou elektronický podpis a u písemné formy je vyžadován notářsky 

ověřený podpis. [3] 

Aby mohl být návrh na insolvenční řízení odeslán příslušnému soudu a být přijat, 

musí obsahovat tyto náležitosti. Dlužník v návrhu na insolvenční řízení musí uvést, proč se 

domnívá, že je v úpadku, doložit to důkazy a dodat další informace, které vyžaduje zákon 

(seznam majetku, dluhů, závazků a některé další zákonem stanovené požadavky). Dlužník, 

který se chce oddlužit, by poté měl spolu s návrhem na insolvenční řízení rovnou podat i 

návrh na oddlužení. [1] 

Návrh na insolvenční řízení musí být srozumitelný a určitý, to znamená, že 

v návrhu na insolvenční řízení musí být vždy jasně specifikováno, kdo je dlužník a proč 

existuje předpoklad úpadku. [1] 

Pokud návrh obsahuje tyto náležitosti, je srozumitelný a určitý, pak návrh musí 

směřovat na krajský soud, v jehož obvodu má bydliště nebo sídlo dlužník. Podá-li dlužník 

návrh nesprávnému soudu, soudy si mezi sebou návrh přepošlou.  

Příklad takového návrhu je uveden v přílohách. [3] 

Insolvenční soud odmítne insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti, 

je nesrozumitelný, neurčitý, nejsou k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem 

požadované přílohy, a nebo neobsahují tyto přílohy stanovené náležitosti. 
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Jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení, nejpozději do 7 dnů, co byl 

insolvenční návrh podán, dlužník odstraní tyto nedostatky nebo určí insolvenční soud 

dlužníkovi lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu.  

Jiná rozhodnutí, o insolvenčním návrhu, jsou odmítnutí insolvenčního návrhu pro 

vady (je nesrozumitelný, neobsahuje všechny náležitosti nebo je neurčitý), dále zamítnutí 

insolvenčního návrhu (insolvenční soud insolvenční návrh zamítne, nejsou-li splněny 

zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku) anebo zamítnutí 

insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (insolvenční soud insolvenční návrh 

zamítne, nesplní-li dlužník majetkové vyrovnání s věřiteli stanovené zákonem). [1] 

 

4.2 Návrh na povolení oddlužení  

Návrh na povolení oddlužení může podat každý dlužník - nepodnikatel, který se 

domnívá, že je v úpadku nebo v úpadku hrozícím a zároveň je schopen svým nezajištěným 

věřitelům splatit jednorázově (zpeněžením svého majetku viz kapitola oddlužení) nebo ve 

splátkách alespoň 30 % jejich pohledávek. 

Návrh na povolení oddlužení podává dlužník sám. Návrh na povolení oddlužení 

musí podat dlužník spolu s insolvenčním návrhem. Tento návrh je nutné podat na 

předepsaném formuláři (viz Příloha 1). Návrh na povolení oddlužení podaný opožděně 

nebo neoprávněnou osobou insolvenční soud rozhodne zamítnutím. 

Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, taky může v 

návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších měsíčních 

splátek než určuje zákon. Pak musí v návrhu na povolení oddlužení uvést výši 

navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly 

k jeho úpadku. Insolvenční soud stanoví jinou výši měsíčních splátek, jestliže dlužník bude 

schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50 % jejich pohledávek. [3]  

 

4.2.1 Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat 

a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, 

b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5- ti letech, 

c) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, 

d) návrh způsobu oddlužení (viz kapitola 4 oddlužení)  nebo sdělení, že dlužník 

takový návrh nevznáší. [1] 
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4.2.2 K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit 

a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v 

mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve 

předložil, 

b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, 

c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tomto s dlužníkem dohodl s tím, 

že hodnota plnění, kterou při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho 

pohledávky. [1] 

 

Ne všichni dlužníci splňují tyto podmínky pro podání návrhu na oddlužení nebo jej 

špatně vyplní, jejich návrh na povolení oddlužení je tudíž zamítnut, anebo také může být 

úpadek řešený jiným způsobem a to, že se domluví s věřiteli. Tyto fakta se také projevují 

na přijatých povoleních oddlužení za rok 2009, kdy jich bylo přijato něco málo přes 

polovinu a to 52% - viz graf 1. 

 

návrhy na povolení oddlužení 2009

jiné způsoby řešení, 

zamítnutí, 

dohodnutí s 

věřiteli...

1809

48%

povoleno návrhů na 

oddlužení

1962

52%

1

2

 
graf 1 – návrhy na povolení oddlužení 20094 

 

                                                 
4 Statistické údaje za rok 2009 [online] url: http://insolvencni-zakon.justice.cz/insolvencni-spravci-odborna-
verejnost/statistiky.html [cit 2010-04-26] 
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4.3 Rozhodnutí o úpadku 

Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním 

zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.  

Schůzi věřitelů svolá insolvenční soud tak, aby se konala nejpozději do 2 měsíců od 

rozhodnutí o úpadku. 

Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat: 

a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, 

b) výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce, 

c) údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, 

d) výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve 

stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání, 

e) výzvu, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění 

neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, 

f) výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva 

uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových 

hodnotách, s poučením o následcích nesplnění této povinnosti, 

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

h) výrok, jímž se uloží dlužníku, který tak dosud neučinil, aby ve stanovené lhůtě 

sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s 

uvedením svých dlužníků a věřitelů, 

i) označení hromadných sdělovacích prostředků, ve kterých bude insolvenční soud 

zveřejňovat svá rozhodnutí. [1] 

 

4.3.1 Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku 

Před rozhodnutím o řešení úpadku rozhodne soud, že dlužník není v úpadku a to 

zjisti-li soud, že nejsou přihlášení žádní věřitelé a jejich pohledávky byly dostatečně 

uspokojeny nebo ani po rozhodnutí o úpadku nebyl osvědčen dlužníkův úpadek. [1] 
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4.4 Zveřejňování a doručování v insolvenčním řízení 

Všechny důležité informace ohledně zahájení, průběhu a konci insolvenčního řízení 

jsou k dispozici na stránkách insolvenčního rejstříku nebo stránkách registru úpadců, které 

fungují souběžně. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný a informace související 

s insolvenčním řizením jsou k dispozici ihned. Účelem insolvenčního rejstříku je zdroj 

informací, nástroj doručování většiny soudních rozhodnutí a jiných písemností, veřejná 

a snadná dostupnost, uživatelská přátelskost, motivace k aktivnímu zapojení účastníků 

insolvenčního řízení. Co se dá najít v insolvenčním rejstříku: 

Veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení, veškerá 

podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně 

dlužníka (podání jsou s ohledem na ochranu osobních údajů v některých případech 

anonymizována), zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích, zákonem 

stanovené informace o dlužnících, informace o hlavních řízeních probíhajících v členských 

státech EU. 

Co zde nenalezneme je podání či jiné písemnosti, které podléhají utajení podle 

zvláštního právního předpisu. [12] 

 

4.5 Působení věřitelů po podání dlužníkova návrhu na 

insolvenční řízení 

Zákon vychází z toho, že věřitelé jsou tzv. „ekonomickými vlastníky“ dlužníkova 

majetku - dlužník již všechno, co měl, utratil, a již pouze dluží - všechen jeho majetek tak 

vlastně ekonomicky patří věřitelům a insolvenční zákon je zde jen proto, aby to procesně 

zrealizoval. [13] 
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4.5.1 Druhy věřitelů (pohledávek) 

Zákon odlišuje věřitele podle jejich pohledávek, to znamená, podle jejich 

ekonomického a právního postavení. Zákon tedy ctí právní postavení, které věřitel získal 

před zahájením insolvenčního řízení nebo v jeho průběhu. Proto se věřitelé odlišují na 

běžné, zajištěné, podřízené, zapodstatové a zapodstatovým na roveň postavené. 

 Zajištění věřitelé jsou ti, kteří mají své pohledávky zajištěné např. zástavním 

právem. Zajištěný věřitel je uspokojován z prodaného majetku dlužníka, který byl 

poskytnut jako zajištění, pak jsou uspokojování z toho, co si jako zástavu sjednali.  

Věřitelé pohledávek za podstatou a věřitelé na roveň jim postavení, jsou věřitelé z 

pohledávek, které vznikly v průběhu insolvenčního řízení nebo které zákon do této skupiny 

výslovně řadí (např. mzdy nebo výživné) – tyto pohledávky se pak hradí přednostně, 

kdykoliv v průběhu řízení a k plnění se vyzývá správce. 

Pokud majetek dlužníka nestačí, aby uspokojil tyto věřitele, jsou chápáni jako 

nezajištění. Nezajištěný věřitel dostává platby svých pohledávek ze splátkového kalendáře 

a nebo ze zpeněžení majetku dlužníka. [13] 

 

4.5.2 Schůze věřitelů a hlasování na schůzi věritel ů 

Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání (viz přihlášení 

pohledávek), se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného 

insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. 

Soud toto rozhodnutí nesmí zrušit, ledaže by nebylo přijato zákonnou většinou 

nadpolovičních hlasů všech přihlášených věřitelů. 

Nezajištění věřitelé hlasují podle výše své pohledávky, když platí 1Kč = 1 hlas. 

Zajištění věřitelé, jejichž pohledávka je zajištěna majetkem dlužníka (např. zástavní právo, 

ručení), hlasují stejně. Pokud znalec, který oceňuje jejich zajištění, zjistí, že je nižší než 

výše pohledávky, hlasují pouze podle toho, kolik určil znalecký posudek. Pokud je o 

pohledávku veden spor, resp. je popřená, věřitel nehlasuje, ledaže schůze věřitelů nebo 

soud rozhodou, že hlasovat může. [3] 
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4.5.3 Přihlášení pohledávek 

Insolvenční zákon nenutí nikoho podávat přihlášky, nicméně doporučuje se to, 

protože stanoví-li insolvenční zákon, že jedním z účinků zahájení řízení je nemožnost 

uplatnit svou pohledávku jinak než přihláškou. Dalším důvodem přihlášení pohledávek je 

neschopnost vymáhat své nepřihlášené pohledávky v budoucnu, když je úpadek řešen 

oddlužením. 

Když se s rozhodnutím o úpadku spojí rozhodnutí o povolení oddlužení, je lhůta k 

přihlášení pohledávek stanovena do 30 dnů a je nutné tuto přihlášku podat na předepsaném 

formuláři (viz Příloha 2), jiná forma nebude připuštěna. Přihláška musí být vyplněná celá 

přesně podle toho, jaký jste věřitel, a doložená potřebnými přílohami (důvod pohledávky, 

důvod zajištění, je-li zajištěno). Obsah přihlášky má význam pro Vaše následné postavení 

v rámci insolvenčního řízení. [3]    

 

4.5.4 Přezkumné jednání  

Po přihlášení pohledávek ve stanovené lhůtě jsou tyto pohledávky věřitelů 

přezkoumány v přezkumném jednání. Termín a místo konání přezkumného jednání určí 

insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. Výsledkem přezkumného jednání pro věřitele je 

buď zjistění jeho pohledávky nebo popření pohledávky, to může udělat insolvenční správce 

nebo dlužník a může být popřena výše pohledávky, pořadí pohledávky nebo pravost 

pohledávky [6] 
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5 Oddlužení 

Pokud dlužník - nepodnikatel splňuje podmínky úpadku nebo hrozícího úpadku a je 

schopen svým nezajištěným věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu 5- ti let 

uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek, může svou situaci řešit oddlužením. Tato možnost 

oddlužit se poskytuje dlužníkovi druhou šanci tak, že ho osvobodí od placení zbytku dluhů, 

pokud uhradí minimálně 30% závazků (případně méně, pokud věřitelé souhlasí). 

V případě, že dlužník - nepodnikatel není schopen své závazky splácet a 

nerozhodne se včas pro řešení své situace oddlužením, mohou věřitelé vymáhat své 

pohledávky způsoby, jejichž důsledky pro dlužníka budou často velice dramatické. 

Dlužníkovi může být exekuován veškerý jeho majetek nad rámec věcí, které nezbytně 

potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny. Exekucí může být postižen i byt, 

případně dům dlužníka, a to bez náhrady. Exekucí mohou být dále postiženy veškeré 

příjmy (včetně např. důchodu nebo stipendia) dlužníka po odečtení základní stanovené 

částky. Výsledkem pak může být dlužník bez majetku „odsouzený“ k celoživotnímu 

splácení závazků. Pro tyto případy je vždy pro dlužníka lepší, aby podal návrh na 

oddlužení. [8] 

 

5.1 Neschválení oddlužení 

Insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže ani jeden ze způsobů oddlužení 

nezíská prostou většinu hlasů nezajištěných věřitelů. O způsobu oddlužení rozhodne 

insolvenční soud a učiní tak do skončení schůze věřitelů a do 15 dnů po zveřejnění 

výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, 

rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku a to konkursem. Rozhodnutí, 

kterým oddlužení neschválí, doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu 

správci a věřitelskému výboru. Odvolat se  proti tomuto rozhodnutí může pouze dlužník5.  

 

                                                 
5 Dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), § 405 
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5.2 Povolení oddlužení 

Pokud dlužník splní všechny náležitosti (viz kapitola Návrh na povolení 

oddlužení) insolvenční soud oddlužení povolí. Nedojde-li ke zpětnému vzetí návrhu na 

povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí. Rozhodnutí o povolení oddlužení 

doručí insolvenční soud dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Nelze se 

proti němu odvolat.  

Insolvenční soud oddlužení zamítne oddlužení pouze, jestliže: 

1. jím je sledován nepoctivý záměr (příklad viz níže),  

2. hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 

30% jejich pohledávek, pokud tito věřitelé s nižším plněním souhlasí není návrh 

zamítnut, 

3. osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, podá návrh 

znovu,  

4. dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k 

plnění povinností v insolvenčním řízení. 

 

Pokud v posledních 5- ti letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící 

úpadek dlužníka, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo podle výpisu z 

rejstříku trestů v posledních 5- ti letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo 

trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo 

hospodářské povahy. V těchto případech se jedná o nepoctivý záměr. [1] 

 

5.3 Role insolvenčního správce v oddlužení 

V procesu oddlužení insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu (v případě 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) nebo po dobu trvání účinků schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává insolvenční správce dohled nad 

činností dlužníka. O výsledcích své činnosti pravidelně informuje insolvenční soud a 

věřitelský výbor.  [1] 

Jeho odměnu stanoví soud po ukončení insolvenčního řízení.  
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5.4 Průběh oddlužení 

Oddlužení probíhá dvěma způsoby: zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním 

splátkového kalendáře.  

 

5.4.1 Majetková podstata a zpeněžení majetkové podstaty  

Do majetkové podstaty patří majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení 

insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. 

Jestliže je dlužník podílníkem nějakého majetku patří do majetkové podstaty i podíl tohoto 

majetku6.  

 

Obsah majetkové podstaty7
  

a) peněžní prostředky, 

b) věci movité a nemovité, 

c) podnik, 

d) soubor věcí a věci hromadné, 

e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, 

f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení 

je nutné k uplatnění práva, 

g) obchodní podíl, 

h)     dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a          

pohledávek, které dosud nejsou splatné 

ch)   dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy,    

které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá 

pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za 

výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,  

i) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu. 

 

V případě zpeněžení majetkové podstaty dojde k prodeji veškerého majetku 

dlužníka, který nezbytně nepotřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny 

(např. kromě oděvů, zdravotních potřeb, hotovosti do 1.000,- Kč atd.). Dlužníkův majetek 

kromě běžných movitých a nemovitých věcí je i např. účet stavebního spoření, účet 

                                                 
6 Dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), § 205 
7 Dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), § 206   
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investičního pojištění, podílový list, akcie, podíl ve společnosti či družstvu atd. Část 

závazků dlužníka může hradit spoludlužník. [8] 

Tato forma oddlužení není tak často využívaná jako forma oddlužení splátkovým 

kalendářem. Srovnání obou forem oddlužení a procentuální využití je znázorněno na 

následujícím grafu,  který je za období roku 2009 - graf 2. 

 

graf 2 – schválená oddlužení 20098 

schválená oddlužení 2009

slátkový kalendář
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8  Statistické údaje za rok 2009 [online] url: http://insolvencni-zakon.justice.cz/insolvencni-spravci-odborna-
verejnost/statistiky.html [cit.  2010-04-26] 
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5.4.2 Splátkový kalendář 

Je další formou plnění oddlužení, kdy dlužník hradí věřiteli po dobu 5- ti let 

měsíčně ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu 

rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky, případně v rozsahu stanoveném soudem na 

návrh dlužníka. Dlužník po dobu plnění oddlužení sám disponuje se svými příjmy, musí 

s nimi však naložit pouze způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení, tzn. že 

je v určené výši musí vydat dobrovolně svým věřitelům. Veškeré podmínky splátkového 

kalendáře jsou v následujících řádcích. [8] 

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je 

dlužník povinen [1]: 

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný musí 

usilovat o získání příjmu usilovat, 

b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své 

mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového 

kalendáře, 

c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a 

věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, 

d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, 

insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 

kalendářních měsíců, 

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního 

správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za 

období trvání plánu oddlužení, 

f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, 

g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. 
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5.5 Dlužník neplní schválené oddlužení 

Již schválené oddlužení může insolvenční soud zrušit, pokud  dlužník neplní 

podstatné povinnosti schváleného způsobu oddlužení nebo pokud se prokáže, že nebude 

schopen splnit podstatnou část svých závazků. Důvodem pro zrušení oddlužení může také 

být to, že dlužník po schválení oddlužení zaviní vznik dalších závazků, které nehradí. V 

případě zrušení schváleného oddlužení dojde k prohlášení konkursu na majetek dlužníka. 

[8] 

 

5.6 Osvobození od zbytku dluhů oddlužením 

Jestliže dlužník řádně a včas splní podmínky schváleného oddlužení (zpeněžení 

majetkové podstaty nebo splátkový kalendář), osvobodí dlužníka soud na základě jeho 

návrhu od zůstatku nesplacených závazků, které byly přihlášeny do oddlužení, ale také od 

závazků, které do oddlužení přihlášeny nebyly, přestože mohly být přihlášeny. Proti 

tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.  

Zproštění, které provedl soud se však netýká „nových“ závazků dlužníka vzniklých 

po schválení oddlužení, také se netýká osvobození od placení pohledávek zajištěného 

věřitele, který má právo se domáhat pro uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení 

předmětu zajištění, ke kterému nedošlo v době plnění oddlužení. 

 Po osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení je ještě 3 letá 

ochranná lhůta, kdy může od přiznání osvobození vyjít najevo, že ke schválení oddlužení 

nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka nebo že dlužník 

poskytl zvláštní výhody některým věřitelům.  [8]  
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6 Závěr – zhodnocení  

V bakalářské práci jsem se zabýval osobním bankrotem. Dala mi mnoho 

užitečných a přínosných rad a informací tykajících se fyzické osoby - nepodnikatele v 

úpadku a jak se v takové problémové situaci zachovat. 

Dostane-li se do úpadku fyzická osoba - nepodnikatel, tak tento úpadek má jistě 

několik řešení. Jedním z nich je řešení úpadku oddlužením, ale jestli se rozhodne pro toto 

řešení, měl by ho jistě zvážit a podle mne, by se do řešení úpadku tímto způsobem neměl 

pouštět sám. Tím myslím, že by měl vyhledat nějakou poradnu pro pomoc s dluhy, tím se 

zjednoduší vyplňování, bude lepší příprava na proces a všechno půjde, tak jak má, protože  

se v těchto poradnách můžeme spolehnout na odborníky, kteří jsou zkušení v oboru a 

zajisté nám pomohou. Navíc to je zadarmo. 

Je to vidina  dlužníka, že bude bez dluhu, která ho zaslepí tak, že samotným 

podáním návrhu na oddlužení vidí svůj další život bezstarostně. Myslí si, že podaní návrhu 

na insolvenční řízení a oddlužení je jednoduché, že na návrh na oddlužení není potřeba se 

připravit, že oddlužení vždy dopadne dobře, že dopadne podle dlužníkových představ. 

Není tomu tak vždycky a ne všechno půjde podle dlužníkových představ a tak jak má. 

Proces začíná podáním návrhu na insolvenční řízení. Je důležité, aby dlužník celý 

návrh vyplnil správně, aby nedošlo k tomu, že vzniknou v návrhu chyby. Dlužník si návrh 

podává sám a může na něco zapomenout nebo něco vynechat. Soud totiž potřebuje vědět 

jaké máte dluhy. Může tak dojít k zamítnutí návrhu a třeba nařídit úhradu nákladů a 

prohlásit konkurz, což se nemusí líbit dlužníkovi. Také by neměl zapomenout neprodleně 

podat návrh na insolvenční řizení na oddlužení. Oddlužení je až druhý krok, při řešení 

dlužníkova úpadku oddlužením, prvním je podaní návrhu na insolvenční řízení, takže 

návrh nemusí podávat hned, ale neměl by na to zapomenout, pokud tak neučiní, soud 

prohlásí řešení úpadku konkurzem. Proto by měl návrh podat zároveň s návrhem na 

insolvenční řízení. 

Po podání všech návrhů a jejich přijmutí soudem a věřiteli se dlužník octne 

v oddlužení. Oddlužení je určitě daleko přínosnější a shovívavější než exekuce. Navíc se 

uspokojí všichni přihlášení věřitelé. Sice ne v plné výši, ale alespoň dostanou něco. 

Přínosem oddlužení je, že dlužníkovi stačí splnit zaplacení 30% jeho závazků. To 

znamená, že nemusí platit své dluhy v plné výši, ovšem pokud nesplní tuto hranici a je 

v úpadku, soud nařídí konkurz. Oddlužení se plní dvěma způsoby. 
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Zpeněžením majetkové podstaty, to znamená -  rozprodání veškerého majetku, 

jež dlužník má. Tato situace mi jako užitečná moc nepřijde, protože se to podle mne 

podobá hodně exekuci, proto se tato forma plnění oddlužení tak moc nepoužívá. V převaze 

se plní oddlužení splátkovým kalendářem, což je daleko přínosnější pro dlužníky v tom 

ohledu, že nemusí  rozprodat všechen svůj majetek (netýká se zajištěných věřitelů) a plní 

ho z časti svých příjmů po dobu pěti let. 

Jak se bude vyvíjet tato problematika oddlužení do budoucna? Myslím si, že bude 

přibývat dlužníků FO - nepodnikatelů, kteří budou v platební neschopnosti a upadnou do 

úpadku, protože přibývá FO - nepodnikatelů, kteří utrácejí  aniž by na to měli. Nedělají si 

žádné finanční rezervy, aby se mohli vypořádat s případnými problémy úpadku. Je to asi 

nový trend utrácet a nemít na to peníze, a proto si také myslím, že tento insolvenční zákon 

má veliké opodstatnění, bez něho by upadala společnost do zadluženosti a velkých 

problému. O tom, jak se stává oddlužení u FO - nepodnikatelů populární, pro řešení 

úpadku svědčí statistiky, které jsou znázorněny v grafu 1 a 2. 

Na grafu 1 je jasně vidět, kolik bylo přijatých návrhů na povolení oddlužení. 

Když jsem tato čísla srovnával s předešlým rokem ze zdrojů, uvedených na tomto 

internetovém odkazu cit. [11], tak oproti roku 2008 narostl počet podaných návrhů na 

oddlužení o 54,5%. To svědčí o rostoucím trendu využívaní oddlužení, když je dlužník 

v úpadku, ale je taky možné, že tyto čísla ovlivnila celosvětová krize, protože došlo k pádů 

podniků a firem. Logicky s tím přišlo propuštění lidí a ti, kteří měli závazky, se rázem stali 

neschopni splácet tyto závazky, proto možná došlo i k nárůstu insolvenčínch návrhů a 

návrhům na povolení oddlužení. Celkem bylo přijatých návrhu na povolení oddlužení za 

rok 2009 – 1962 návrhů. 

  Na grafu 2, grafy schválených oddlužení 2009, je jasně vidět, že nejvíc 

využívanou formou plnění oddlužení je splátkový kalendář. Zpeněžení majetkové podstaty 

se moc nevyužívá. Většina FO - nepodnikatelů v úpadku, které řeší svůj úpadek 

oddlužením, volí formu splátkového kalendáře, protože to je pro ně přijatelnější 

z finančního hlediska (je lepší dávat část svých příjmů na zaplacení závazků než si nechat 

zpeněžit celý majetek). Kdybych byl v úpadku a řešil ho formou oddlužení, volil bych také 

variantu splátkového kalendáře.  

Oddlužení bych zhodnotil jako dobré řešení dlužníkova úpadku. Má sice své 

nevýhody jako je obsáhlé papírování a vyplňování formulářů, ale je to věc, která je důležitá 

a bez, které se dnes společnost neobejde.  

 



 - 25 - 
  

 

POUŽITÁ LITERATURA 

 

[1]     Zákon 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

[2] Úpadek: [online] URL: <http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-prevence-

upadku/co-je-upadek.html> [cit. 2010-04-01]   

[3]    Podání insovlenčního návrhu: [online] URL: <http://insolvencni-

zakon.justice.cz/obecne-info-prevence-upadku/insolvencni-rizeni-navrh.html>  

[cit. 2010-04-01]   

[4]    Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

[5]     Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

[6] Iveta Vozňáková, Kamila Janovská, Martin Mynář, Andrea Sikorova; Ekonomika 

podniku; Ostrava 2008; ISBN 978-80-248-1760-6  

[7]    Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 

[8]    Oddlužení: [online] URL:  <http://insolvencni-

zakon.justice.cz/dluznik/oddluzeni.html> [cit. 2010-04-16]   

[9]   Březinová, H.; Ekonomické aspekty insolvenčního zákona; BOVA POLYGON; 

Praha 2009 

[10]     Konkursní noviny, Cooper press s.r.o., Praha   

[11]    Statistické údaje za rok 2009 [online] url: <http://insolvencni-

zakon.justice.cz/insolvencni-spravci-odborna-verejnost/statistiky.html> [cit.  2010-04-26] 

[12]    Insolvenční rejstřík [online] url: http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-

prevence-upadku/insolvencni-rizeni-rejstrik.html [cit 2010-04-26] 

[13]  Věřitelé [online] url: http://insolvencni-zakon.justice.cz/veritel/pohledavka-

prihlaseni.html [cit 2010-04-26] 

[14]  WESTBROOK, J. L. The Law of Debtors and Creditors: Text, Cases, and Problems. 

New York. ASPEN Publishers, 2002. ISBN: 978-07-3557-215-7. 

[15] SCHWARTZ, A. Bankruptcy contracting reviewed, 109 Yale Law Journal 343, In 

ADLER, B.A Foundations of Bankruptcy Law. New York: Foundation Press, 2005, p. 335 

[16]  KRISHNA, V. Auction Theory. Academic Press, Elsewier Science, 2002. 



 - 26 - 
  

SEZNAM ZKRATEK 

FO  fyzická osoba 
č.  číslo 
Sb. Sbírky 
např. například 
tzn. to znamená 
tzv. takzvaně 
cit.  citace 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Návrh na povolení oddlužení 
Příloha 2 Přihláška pohledávek 



Krajský soud v Brně          

         

Čech Jan
                  
         470718/0555
Brno 60200
K Jámě 458
Česká republika ženatý

         

         
              
                  
                  
         

                  
                  
         

                  

                  
                  
                  
                  
         

         
              
                  
                  
         

  ×

 



Vzhledem k mému příjmu jsem schopen po dobu 5 let uhradit více jak 30 % závazků svým nezajištěným 
věřitelům, s tím, že věřitel První banka, a.s. souhlasí, že jí bude uhrazeno méně než 30 % její pohledávky.

Jsem zaměstnán jako účetní ve společnosti TTT s.r.o. a můj příjem činí 25 000,-- Kč měsíčně, což je 
celkem 1 500 000,-- Kč po dobu 5 let.



Příjmy ze zaměstnání – viz přiložené potvrzení o příjmech za léta 2004 – 2007.

×     ×

  ×   ×

17 K 5/2000 Zruš. Konkursu po spl. rozvrh. usn. 20.12.2002

Krajský soud v Brně

                           

         

                  

                  

                  

                  



1 Byt 2 + 1 č. … v budově č… 1,00 800 000,00
2 Televizor značky …., výrobní č. …. 1,00 50 000,00
3 Pohledávka z kupní smlouvy ze dne…. 1,00 25 000,00

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

1 Automobil značky ….., výr. č.:…… Zást. právo 1,00 1 000 000,00
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 



1 Půjčka od Jana Vydírala Jan Vydíral 220 000,00
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

1 Úvěr od První banky, a.s. První banka, a.s. 4 650 000,00
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

1 Úvěr od Druhé banky 7 C 1/2005 - 6 Druhá banka, a.s. 450 000,00
2 Úvěr od Třetí banky 9 C 98/2007 - 5 Třetí banka, a.s. 1 000 000,00
3 Splátky za zakoupený automob. 9 C 16/2007 – 34 Škoda auto a.s. 340 000,00

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

1 Úvěr od První banky 25 C 42/2007 První banka, a.s. 350 000,00
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     



Čechová Marie
         PhDr.
Brno 60200
K Jámě 458

  ×

                  
                  
                  
              
                  
                  
         

         
              
                  
                  
         

         



  ×

                  
                  
                  
              
                  
                  
         

         
              
                  
                  
         

         



×

×  

V současné době mám 4 peněžité závazky, které nejsme schopen splácet již po dobu delší než 3 
měsíců. Z toho vyplývá, že jsem v úpadku.

 





1. Potvrzení o příjmech za léta 2004 – 2007
2. Rozhodnutí č.j. 17 K 5/2000-50 o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení
3. Výpis z rejstříku trestů ze dne 5. 5. 2008
4. Souhlas První banky, a.s., že jí bude uhrazeno méně než 30 % její pohledávky
5. Kupní smlouva na byt
6. Kupní smlouva na televizor
7. Kupní smlouva, ze které vyplývá pohledávka
8. Kupní smlouva na automobil
9. Smlouva o úvěru s První bankou a.s.
10. Smlouva o úvěru s Druhou bankou a.s.
11. Smlouva o úvěru s Třetí bankou a.s.
12. Doklad o půjčce od pana Jana Vydírala
13. Seznam majetku
14. Seznam závazků



Brně 10.6.2008

×  

Jan Čech

                  
                  
                  
                  
         

         
              
                  
                  
         



Krajský soud v Brně KSBRN 10 INS 6/2008

         

Čech Jan
                  
         470718/0555
              
Brno 60200
K Jámě 458
Česká republika

         

         
              
                  
                  
         

         

Horáček Karel
                  
         681008/1547
14458798          
Svitavy 56802
Údolní 47
Česká republika

         

         
              
                  
                  
         

                  
                  
         

                  



1

13 000,00

Kupní smlouva ze dne 7. 12. 2005.

         

× 13 000,00 Rozh. Sp zn. 23 C 69/2007

Úrok z prodlení

1 235,00

Úrok po dobu 2 let = 2x(13 000 x 9,5/100).

14 235,00

  ×          

×        

  ×          

×   30.11.2005 13 000,00
              

  × 650 x 20,00 USD 20,00

         

1



2

650 000,00

Smlouva o spolupráci ze dne 11. 5. 2005.

         

                

         

     

         

650 000,00

Smlouva o dílo ze dne 11. 5. 2005.

Automobil značky Toyota výrobní č. xxxxxxxxx 11. 5. 2005

české

         

×  

×   uspokojení až po plnění ze strany věřitele

  × 650 000,00

  ×          

  ×               
              

×                     

2



3

25 000,00

Smlouva o úvěru ze dne 6. 12. 2007.

         

                

Smluvní úrok z prodlení

10 000,00

10 000,-- Kč za každý měsíc prodlení s placením

35 000,00

Ručitelské prohlášení Karla Nováka ze dne 7. 12. 2007

   

                           

×   Karel Novák 7.12.2007

české

  ×          

×            

  ×          

×   6.1.2008 5 000,00
              

×                     

3



4

50 000,00

Smlouva o dílo ze dne 12.12. 2007.

         

                

Sjednaný úrok; úrok z prodlení.

9 750,00

Sjednaný úrok = 5 000,-- za každý měsíc Úrok z prodlení = (50 000 x 9,5/100) 

59 750,00

Zástavní právo vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 12. 12. 2007.

Sada strojírenského nářadí výrobní č. xxxxxx 12. 12. 2007

české 

5 000,-- Kč za každý měsíc 

  ×

Ručitelské prohlášení Karla Nováka

   

                           

×   Karel Novák 12. 12. 2007

české

4



  ×          

×            

  ×          

×   1.12.2008 10 000,00
              

×                     

5



708 985,00

694 750,00

14 235,00

4

5

1. Výpis z živnostenského rejstříku
2. Kupní smlouva ze dne 7. 12. 2005
3. Rozsudek sp zn. 23 C 69/2007
4. Smlouva o spolupráci ze dne 11. 5. 2005
5. Dohoda o pořadí zajištěných věřitelů dle § 299 IZ
6. Znalecký posudek ze dne 6. 2. 2008
7. Smlouva o úvěru ze dne 6. 12. 2007
8. Ručitelské prohlášení Karla Nováka ze dne 7. 12. 2007
9. Smlouva o dílo ze dne 12.12. 2007
10. Ručitelské prohlášení Karla Nováka ze dne 12. 12. 2007



Svitavách 5.2.2008

×  

Karel Karel

                  
                  
                  
                  
         

         
              
                  
                  
         


