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1 ÚVOD 

 

 „Insolvenční řízení bez oddlužení je jako peklo bez očistce.“
1
 

 

 

Po přečtení tohoto citátu určitě každému z Vás probleskne hlavou, proč jsem jim začal úvodní 

část své práce. Chtěl jsem jim především naznačit problematiku, kterou se budu zabývat. 

Oddlužení totiž skutečně představuje způsob, jak se dlužník – nepodnikatel může zbavit 

břemene svých dluhů legální (právní) cestou, stejně jako hříšník se může očistit od svých 

dluhů průchodem skrz očistec.  

Samotná práce se orientuje na problematiku oddlužení v rámci Moravskoslezského kraje, kdy 

za pomocí nástrojů pro intervalový odhad se budu snažit určit, která věková kategorie osob 

v Moravskoslezském kraji nejčastěji podávala návrh na povolení oddlužení v letech 2008-

2011. Mimoto bych se pokusil sestavit rovnici za pomocí regresní a korelační analýzy, která 

by umožnila predikovat vývoj podávání návrhů na oddlužení v rámci daného kraje. Závěrem 

bych poukázal na příčiny, které vedou danou kategorii osob k tak častému podávání návrhů 

na povolení oddlužení. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nejprve se musí provést teoretické „zasvěcení“ do 

problematiky oddlužení, které spadá pod insolvenční právo. Právní částí také budu začínat, 

ale nejprve bych poukázal na první nezbytný krok, tedy zadlužení.  

Tímto však teoretická část nekončí, protože stejně potřebný základ budu muset provést i 

v oblasti statistiky, aby byla zřejmá pravidla a předpoklady, se kterými budu pracovat během 

výpočtů.  

Po dosažení potřebných výsledků se skloubí ekonomicko-právní výklad se statistickým, 

protože bude potřeba interpretovat dosažené výsledky. Ne vždy se však výklad statistický 

ztotožňuje s výkladem ekonomickým. V takovém případě budu muset dát přednost 

ekonomické interpretaci. O tom se však přesvědčíme až později. 

 

                                                 

 

1
 jedná se o poupravený citát, na jehož tvorbě jsem se inspiroval:   

RICHTER, Tomáš, Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4 s. 20 a 121 
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2 CHARAKTERISTIKA INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 
SE ZAMĚŘENÍM NA ODDLUŽENÍ 

2.1 ZADLUŽENÍ 

Než se pustím do samotné problematiky insolvenčního řízení, zejména pak do části oddlužení, 

která je předmětem moji diplomové práce, uznal jsem za vhodné si nejdříve něco málo říct o 

zadlužení. 

Už z chronologického hlediska a logiky věci vyplývá, že zadlužení může být prvním krokem 

pro vstup do insolvenčního řízení, protože závazky dlužníka resp. pohledávky (minimálně) 

dvou věřitelů vůči dlužníkovi, patří mezi jednu z podmínek pro vstup do zahájení tohoto 

řízení.  

Fenomén zadlužování je beze sporu spjat s počátkem 21. století. Podíváme-li se na statistické 

údaje
2
 ohledně vývoje zadluženosti domácností, skoro by se mi chtělo říct, že s blížící se 

účinností insolvenčního zákona a jeho oddlužení (jakožto způsobu řešení úpadku spotřebitelů) 

narůstal počet zadlužujících se domácností, aby byla zaručena jeho častá aplikace. V roce 

2000 čítala zadluženost domácností 120 209 mil. Kč, přičemž tato zadluženost dále rostla 

zrychlujícím se tempem a za pouhých 6let narostla něco přes 4,4krát na 529 925 mil. Kč. Na 

konci roku 2007 činila zadluženost domácností 707 037 mil Kč, a již tato částka by mohla 

signalizovat, že nejeden spotřebitel doplatí na nerozumné zadlužování a tedy vstoupí 

(dobrovolně nebo na návrh věřitelů) do insolvenčního řízení. Myslím si, že tímto svým 

tvrzením jsem nebyl daleko od pravdy, protože ze statistiky vedené Ministerstvem 

spravedlnosti
3
 vyplývá, že za rok 2008 bylo podáno necelých 1700 návrhů na povolení 

oddlužení, přičemž v následujících letech byl zaznamenán silný nárůst podaných návrhů, 

v roce 2011 bylo dokonce podáno něco málo přes 18 000 návrhů, což je skoro 11krát více než 

v roce 2008! 

Zadlužování, bez rozdílu zda v podniku nebo domácnosti, je rozhodovací proces, kterému by 

měla předcházet určitá finanční analýza, jak se dluh projeví na chodu a rozpočtu. Neuvážené 

                                                 

 

2
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Stav vkladů a půjček domácností celkem ze dne 29.12. 2010 [online]. ČSÚ, 

29. 12. 2010 [cit. 2012-04-18]. Dostupné z:  

<http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/0200303975/$File/140310q307.pdf >. 

3
 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Statistické údaje za rok 2008 [online]. Ministerstvo spravedlnosti [cit. 

2012-04-18]. Dostupné z: 

 <http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html> 
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zadlužování domácnosti může vést k nabourání rodinného rozpočtu, předlužení a neúnosné 

finanční a životní situaci. O tom, jak lidé dokážou hospodařit s rodinnými financemi a 

přistupují k zadlužování, vypovídá jejich finanční gramotnost. Největším českým problémem, 

na který upozorňovaly televizní pořady, nebo denní tisk, je časté podepisování smluv, aniž by 

si je budoucí dlužník řádně přečetl. Jak upozorňuje Miroslav Huml
4
 ze sdružení Spotřebitel, 

než spotřebitel podepíše smlouvu, měl by si ji nejdříve třikrát přečíst. Bohužel také 

upozorňuje na to, že finanční gramotnost žáků a studentů je kritická, a proto není divu, že se 

do finančních obtíží dostávají i mladí lidé do 20 roku života. Někteří lidé se pak spoléhají na 

to, že je zachrání osobní bankrot, ale opak je pravdou, protože soud jej může zamítnout, 

pokud bude prokázáno, že spotřebitel se nesnažil odvrátit tuto situaci, ač mohl. Panu Humlovi 

připadá finanční gramotnost u českých občanů stále nedostatečná, ačkoli na toto téma vyšlo 

již spoustu článků a navíc dodává, že se na něj za ním mnohdy obrací lidé se stejným 

problémem již po půl roce. Podobně vidí problém i ředitel Poradny při finanční tísni David 

Šmejkal
5
, který navíc podotýká, že podpora ze strany státu je mizivá a soukromé projekty jsou 

výjimečné. 

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že zadlužování představuje určitý druh zla. Předešlé 

tvrzení musím ale vyvrátit, protože zadlužování může vést i ku prospěchu. Člověk si přece 

může vypůjčit peníze, aby je vložil do vzdělání a kurzů, které mu pak umožní najít si práci. 

Nebo si vezme hypotéku, aby si mohl koupit vlastní dům a nemusel platit dnes již vysoké 

nájemné. Uvážlivé zadlužování tedy až tak špatné není, problémem dnešních domácností ale 

je vysoké zadlužování, jak uvádí analytik Broker Consulting Jan Šimek 
6
. Ten dále poukazuje 

na to, že tento problém se týká zejména nízkopříjmových rodin, u kterých pak často kolabuje 

rodinný rozpočet. Jako důvod takových situací spatřuje v dnešním trendu ve spotřebě, kdy se 

rodiny snaží za každou cenu žít si nadstandardně. Podle něj k takovému jednání rodiny vedl (a 

vede) účinný marketing zprostředkovatelů a snadná dostupnost peněz. Z toho vyvozuji, že 

hodně rodin podléhá psychologickému efektu reklam, na který pravděpodobně ony 

společnosti spoléhají, aniž by si nejdříve promyslely možné následky. Z průzkumu ČSOB 

                                                 

 

4
 Anon. Finanční gramotnost mnohých Čechu se nelepší, spíše naopak. Konkursní noviny [online].  2011, roč. 

14, č. 10 [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: <http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2659> 

5
 Anon. Na rozdíl od minulosti se lidé hlavně ptají na osobní bankrot Konkursní noviny [online]. 2011, roč. 14, č. 

21 [cit. 2012-04-19] Dostupné z: <http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2812> 

6
 Anon. Češi si rádi půjčují. Zadlužení domácností za devět let vzrostlo osmkrát. Lidové noviny [online]. 2010, 

12. 3. 2010 [cit. 2012-04-19] Dostupné z:<http://byznys.lidovky.cz/cesi-si-radi-pujcuji-zadluzeni-domacnosti-

za-devet-let-vzrostlo-osmkrat-14p-/moje-penize.asp?c=A100312_140332_moje-penize_pf> 
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spolu s agenturou STEM/MARK vyplynulo
7
, že za nejrizikovější jsou označeny starší lidé 

s nízkými příjmy a znalostmi finanční gramotnosti a skupina mladých lidí s vysokým 

příjmem, zpravidla vyučených, kteří se nevyznají ve svých financích a finančních produktech. 

Průzkum dále uvádí, že s úhradou svých dluhů má problém asi čtvrtina domácností a přibližně 

35 % tento problém nemá, na druhou stranu nemají z čeho vytvářet rezervy. 

O to horší nastane situace, kdy v rodině výdělečný člen rodiny ztratí práci nebo ho dokonce 

postihne závažnější pracovní úraz. Tahle nemilá skutečnost může potkat kohokoliv, a proto by 

každá rodina měla mít nějaké úspory pro strýčka Příhodu. Bohužel toto mnoho rodin 

podceňuje, poněvadž podle průzkumu
8
 vyžije z úspor průměrná rodina něco málo přes 2 

měsíce, ačkoli správně by finanční rezerva měla vystačit, jak uvádí Libor Vaníček z ING 

Bank, na 5-6 měsíců. Na druhou stranu je nutno uznat, že rodinám komplikují vytváření 

rezerv rostoucí ceny potravin, energií a pohonných hmot, ačkoli by podle průzkumu měla 

zůstat průměrné rodině necelá pětina příjmů po odečtení nezbytných výdajů.  

V části zadlužení, která je pomyslným předskokanem pro insolvenční řízení, jsem chtěl 

poukázat na současný trend a problémy se zadlužováním u českých spotřebitelů, které 

vyplývají jak ze statistických údajů, tak z provedených průzkumů. Jako další otázka se potom 

nabízí, jak si má věřitel poradit s takovým dlužníkem, když není schopen splácet svůj 

peněžitý závazek? Jak již jsem nastínil na začátku, budou-li existovat minimálně dva věřitelé, 

jejichž společný dlužník nebude schopen hradit jejich pohledávky, mohou k tomuto účelu 

využít insolvenčního řízení, pokud nepomůže mimosoudní řešení tohoto problému. 

 

2.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INSOLVENČNÍHO 
ŘÍZENÍ 

Než se pustím do samotného popisu, chtěl bych zde nejprve vytvořit obecnou představu o 

insolvenčního řízení, a proto zde nejprve charakterizuji jeho předmět, povahu, cíle a zásady, 

na kterých je postaveno. 

                                                 

 

7
 Anon. Čtvrtina domácností má výrazné problémy se splácením dluhů. Konkursní noviny [online]. 2010, roč. 13, 

č. 22 [cit. 2012-04-19] Dostupné z: <http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2480> 

8
 Události. TV, ČT 1. 21. března 2012. 19:00. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-

udalosti/212411000100321/obsah/195497-uspory-ceskych-rodin-se-tenci/> 
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2.2.1 PŘEDMĚT A POVAHA INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

Insolvenční řízení je zvláštní formou řízení, při kterém se insolvenční soud zabývá otázkou, 

zda se dlužník, ať už fyzická nebo právnická osoba, nachází v úpadku či mu tento úpadek 

teprve hrozí. V případě, že se prokáže jedna ze dvou úpadkových situací, se soud dále zabývá 

způsobem jejího řešení.
9
 

Na rozdíl od civilního soudního řízení je insolvenční řízení svojí povahou uspokojování 

peněžitých nároků naprosto odlišné. Kdyby existovalo pouze soudní řízení, každý z věřitelů 

by se snažil domáhat svého práva na peněžité plnění v plné výši. Insolvenční řízení, ale 

přistupuje ke způsobu uspokojování nároků věřitelů zcela rozdílně, protože usiluje o poměrné 

uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Proč insolvenční řízení přistupuje k uspokojení 

kolektivně, souvisí, jak trefně poznamenal Richter s problémem společně užívaného zdroje.  

Ačkoli se podle názvu může zdát, že společně užívaný zdroj je čistě ekonomický pojem a 

s právem nemá nic společného, vyvedu vás hned z omylu, protože jak uvádí o právu Richter a 

u insolvenčního práva to pak platí dvojnásob: „Právník, který není obeznámen s ekonomií … 

je na nejlepší cestě stát se veřejným škůdcem.“
10

 Problém společně užívaného zdroje ve 

smyslu insolvenčního práva spočívá v tom, že při více dlužnících a úpadku dlužníka se každý 

z věřitelů bude snažit rychle a bezohledně o uspokojení své pohledávky v co nejvyšší možné 

míře nehledě na efektivitu vymáhání (tedy že na zbylé věřitele vzhledem ke zvolené metodě 

může zůstat zbytečně méně zpeněžitelného majetku nebo dokonce žádný – vyčerpání 

společného zdroje), aby tak jeho pohledávka byla uhrazena ještě před začátkem insolvenčního 

řízení. Z toho vyplývá, že problém kolektivního rozhodování a jednání hraje v případě 

uspokojování věřitelů zásadní roli, a proto je potřeba jej právně regulovat skrz insolvenční 

právo, které usiluje o poměrné uspokojení věřitelů, aby bylo dosaženo vyššího společenského 

užitku. 
11

 

                                                 

 

9
 CZECHTRADE. Insolvence - úpadek a způsoby jeho řešení. Businessinfo.cz [online]. © 1997-2011  [cit. 2012-

04-16]. Dostupné z: < http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-upadek-

opu/1000818/47945/#b21> 

10
 RICHTER, Tomáš, Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4 s. 27 

11
 RICHTER, Tomáš, Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4 s. 48-51 
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2.2.2 CÍLE A ZÁSADY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

Z výše uvedeného jsem také chtěl naznačit základní cíle insolvenčního řízení, které usiluje o 

to, aby majetkové vztahy mezi věřiteli a dlužníkem – úpadcem byly uspořádány a věřitelé byli 

uspokojeni poměrně a pokud možno v co nejvyšší míře.
12

 

Z úvodních ustanovení insolvenčního zákona lze také vyčíst zásady, na kterých je řízení 

postaveno. K těmto zásadám dospěli zákonodárci na základě negativních zkušeností se 

zákonem o konkurzu a vyrovnání
13

, který zde fungoval před zavedením insolvenčního 

zákona. Zákon o konkursu vyrovnání zde fungoval od roku 1991, a přestože byl několikrát 

novelizován, docházelo zde ke zneužívání práva, musel se sjednocovat výklad, řízení byla 

zdlouhavá, omezená práva věřitelů vedla mnohdy k jejich pasivitě aj. Je tedy zřejmé, že zákon 

o konkursu a vyrovnání měl spoustu mezer, které bylo třeba odstranit, a proto zde vznikl 

insolvenční zákon, který při svém vytváření čerpal ze špatných zkušeností předešlého zákona 

a také z mezinárodních zdrojů, zejména pak amerických a německých. 
14

 
15

 

Zásady se dotýkají dvou oblastí, a to práv a postavení věřitelů a pak samotného řízení. První 

oblast se snaží zabránit nespravedlivému nebo nedovolenému zvýhodňování účastníků řízení, 

zachování rovných možností věřitelů stejného nebo obdobného postavení, ochranu práv 

věřitelů nabytých v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení, zabránit nedovolenému 

uspokojování věřitelů mimo insolvenční řízení. Tyto zásady souvisí zejména s problémem 

společně užívaného zdroje, proto se zákon snaží chránit práva a postavení věřitelů hlavně 

mezi sebou, aby nedocházelo ke zvýhodňování jednoho na úkor druhého a tím i 

nespravedlivému uspokojení věřitelů. Druhá oblast zasáhla do podoby a průběhu řízení. První 

ze zásad souvisí se zmiňovaným cílem insolvenčního řízení a to je dosáhnout nejvyššího 

uspokojení věřitelů rychle a hospodárně. Další ze zásad se dotýkají flexibility řízení – 

rozšíření použitelnosti prvků insolvenčního řízení jak na fyzické tak na právnické osoby, 

rozšíření způsobů řešení úpadku o nové zákonné instituty, transparentnosti a předvídatelnosti 

                                                 

 

12
 LANDA, Martin, Ekonomika insolvenčního řízení. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009.  

ISBN 978-80-7418-031-6 s. 16 

13
 Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 

14
 HOSTINSKÝ, Jan, Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 

ISBN 978-80-7418-010-1 s. 7-8, 10-12 

15
 SCHELLEOVÁ, Ilona, Základy insolvenčního práva. 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. ISBN 978-80-

87071-88-5 s. 41-48 
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řízení – zprůhlednění řízení skrz insolvenční rejstřík, stanovení přesných pravidel a postupů 

řízení s možností odchylek, povinnost používání stanovených formulářů aj.
16

 

 

2.3 PODMÍNKY PRO POVOLENÍ ODDLUŽENÍ 

Oddlužení představuje jednu z forem řešení úpadku dlužníka a konkrétně tato forma může být 

použita výlučně u nepodnikatelských subjektů. Oddlužení představuje jakousi druhou šanci, 

jak se oprostit od dluhů a také se snaží zabránit tomu, aby se dlužník vyhýbal splácení dluhů 

tím, že se bude pohybovat v oblasti stínového hospodářství
17

. Tato zásada bývá označována 

jako fresh start strategy nebo new start strategy.
18

 

Jak uvádí Landa, o oddlužení může požádat pouze dlužník neprovozující podnikatelskou 

činnost a návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník. Dále pak odkazuje na výrok 

expertní skupiny pro insolvenční právo, podle kterého může být takovým dlužníkem 

nepodnikatelská FO nebo PO a zároveň tato osoba musí být bez závazků z podnikatelské 

činnosti.
19

 Naproti tomu Maršíková toto popírá s odkazem na judikaturu, podle níž může byt 

takovým dlužníkem i v současné chvíli nepodnikající FO s drobnými závazky z této 

činnosti.
20

 Možná se tak praxí dočkáme i toho, na co upozorňoval ve svém článku Kavan, 

podle nějž by oddlužení mohli využít drobní podnikatelé.
21

 

Další z podmínek pro povolení oddlužení je obecná podmínka dlužníka pro insolvenční 

řízení, tedy aby se nacházel v úpadku. Dlužník se nachází v úpadku, jsou-li splněny tři 

podmínky: 
22

 

                                                 

 

16
 BUDÍN, P., J. KOZÁK a L. PACHL, Insolventní právo aneb osobní bankroty začínají. 1. vyd. Brno: Rašínova 

vysoká škola, 2008. ISBN 978-80-87001-10-3 s. 19-26 

17
 LANDA, Martin, Ekonomika insolvenčního řízení. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009.  

ISBN 978-80-7418-031-6 s. 393 

18
 KAVAN, Petr. Malé zamyšlení a několik výkladových poznámek k institutu oddlužení. Právní rozhledy 2008, 

č. 12. ISSN 1210-6410. s 435 

19
LANDA, Martin, Ekonomika insolvenčního řízení. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009.  

ISBN 978-80-7418-031-6. s. 394 

20
 MARŠÍKOVÁ, Jolana, Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. Příručka zejména pro neprávniky. 2. 

vyd. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-862-8. s. 125-126  

21
 KAVAN, Petr. Malé zamyšlení a několik výkladových poznámek k institutu oddlužení. Právní rozhledy 2008, 

č. 12. ISSN 1210-6410. s. 436 

22
 SCHELLEOVÁ, Ilona, Základy insolvenčního práva. 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. ISBN 978-80-

87071-88-5. s. 13-15 
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- mnohost věřitelů - dlužník má minimálně dva věřitele, 

- vůči těmto věřitelům má peněžité závazky ve lhůtě delší než 30 dnů po datu splatnosti, 

- dlužník je insolventní – není schopen uhradit tyto závazky z důvodu nedostatku 

peněžních prostředků. 

Pro úplnost, zákon zde hovoří i o možnosti předlužení a hrozícím úpadku. Předlužení 

představuje situaci, kdy dlužník má více věřitelů a výše závazků převyšuje hodnotu jeho 

majetku. V případě hrozícího úpadku se jedná o situaci, kdy vzhledem ke všem 

okolnostem lze dojít k závěru, že dlužník nebude schopen uhradit řádně a včas podstatnou 

část svých peněžitých závazků. Tyto pojmy se ale týkají pouze PO, nikoli FO 

nepodnikatelů.
23

  

V určité fázi insolvenčního řízení dochází k okamžiku, kdy se rozhoduje o způsobu řešení 

úpadku dlužníka. Obecně lze říci, že úpadek dlužníka lze řešit těmito zákonnými instituty - 

konkurs, reorganizace a oddlužení. Jejich bližším popisem se ale budu zabývat později. 

Pokud je to potřeba, musí být součástí návrhu na povolení oddlužení i podpis druhého 

z manželů. Jedná se o situace, kdy: 
24

 

 oddlužení se může promítnout i do majetku tvořící součást nevypořádaného 

společného jmění dlužníka a jeho manžela/ky, 

 kvůli nedostatku příjmů dlužníka by muselo být kráceno výživné vůči jeho 

manželce a nezaopatřeným dětem nebo vyživovací povinnost dlužníkova 

manžela, aby bylo zajištěno uspokojení nezajištěných věřitelů. 

Z toho plyne, že manžel/ka dlužníka musí podepsat návrh vždy, pokud není společné jmění 

manželů vypořádáno před podáním návrhu na povolení oddlužení, protože v daném okamžiku 

dlužník nemůže tušit, na který ze způsobů oddlužení se usnesou. 

Ještě před podáním návrhu na povolení oddlužení musí dlužník u sebe posoudit, zda má tu 

schopnost uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30% hodnoty přihlášených pohledávek. 

Nesprávně se tedy domnívají ti dlužníci, podle kterých pouhým podáním návrhu mají 

automaticky zaručeno povolení oddlužení. Soud totiž musí nejdříve prověřit, zda dlužník 

splnil všechny náležitosti návrhu, ale také samotnou osobu dlužníka a jeho majetkovou situaci 

                                                 

 

23
 LANDA, Martin, Ekonomika insolvenčního řízení. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009.  

ISBN 978-80-7418-031-6 s. 17 

24
 BUDÍN, P., J. KOZÁK a L. PACHL, Insolventní právo aneb osobní bankroty začínají. 1. vyd. Brno: Rašínova 

vysoká škola, 2008. ISBN 978-80-87001-10-3 s. 214 
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(jestli např. nesleduje nepoctivý záměr aj.). Další mýlkou dlužníků je tvrzení, že navrhnou-li 

jako způsob řešení úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud 

takovému návrhu automaticky vyhoví. Skutečnost je taková, že soud rozhoduje pouze o 

povolení oddlužení, o způsobu oddlužení mohou rozhodovat pouze nezajištění věřitelé a 

jejich rozhodnutí nemůže zvrátit ani soud ani dlužník. V rámci zachování základních práv 

nezajištěných věřitelů by měl být schopen dlužník pokrýt těchto 30% přihlášených 

pohledávek, jak formou splátkového kalendáře, tak zpeněžením jeho majetku.
25

 

Chce-li dlužník opravdu projít procesem oddlužení, musí také prokázat svoji trestní 

bezúhonnost. Proto po něm zákon požaduje předložení výpisu z rejstříku trestu, který nesmí 

být starší než 3 měsíce. Na základě toho si tak insolvenční soud může ověřit, zda se dlužník 

během posledních 5 let nedopustil trestného činu hospodářské nebo majetkové povahy. Pokud 

by byl prokázán opak, poukazovalo by to na nepoctivý záměr a soud nedovolí projít 

dlužníkovi oddlužením. 
26

 

Insolvenční soud nepovolí dlužníkovi oddlužení také v případě, že za posledních 5 let u něj 

probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek (jako řízení konkursní a 

vyrovnávací apod.). Výjimku zde tvoří pouze případy, kdy došlo jen k odmítnutí předešlého 

návrhu, nebo zastavení řízení.
27

 

Jestliže soud po splnění těchto přísných podmínek dlužníkovi povolí oddlužení, nemá ještě 

vyhráno, protože jej čeká opravdu těžké období, zejména pak, bude-li své závazky hradit 

pomocí splátkového kalendáře. Ačkoliv i dlužník má v procesu oddlužení určitá práva, 

převažují spíše jeho povinnosti, které musí striktně dodržovat společně se stanovenými 

lhůtami, poněvadž v opačném případě by jeho nedbalý přístup k řízení mohl soud potrestat 

přeměnou oddlužení v konkurs.  

 

                                                 

 

25
 PACHL, Lukáš. Kdy a jak správně podat návrh na povolení oddlužení. Právní fórum. 2008, č. 5. ISSN 1214-

7966. s. 209-210 

26
 CZECHTRADE. Insolvence - úpadek a způsoby jeho řešení. Businessinfo.cz [online]. © 1997-2011  [cit. 

2012-04-20]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-

pokracovani-dokumentu-opu/1000818/47946/?rtc=2> 

27
  MARŠÍKOVÁ, Jolana, Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. Příručka zejména pro neprávniky. 2. 

vyd. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-862-8. s. 33  
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2.4 ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

Insolvenční řízení může být zahájeno pouze na základě podání návrhu, který může podat buď 

dlužník anebo věřitel. Na rozdíl od dlužníka podnikatele, dlužník (FO i PO) nepodnikatel 

nemá ze zákona povinnost podat návrh na zahájení řízení. Návrh na zahájení řízení může 

dlužník podat samostatně, anebo spolu s návrhem na povolení oddlužení na formuláři, který 

oba dva návrhy spojuje. Podá-li jej samostatně, může v něm sice uvést, jak by chtěl řešit svůj 

úpadek, ale zbytečně se tak uvádí do horšího postavení (než kdyby jej podal současně s 

návrhem na povolení oddlužení), protože dodatečně doručený návrh na povolení oddlužení 

soud označí jako opožděný a nebude k němu přihlížet.
28

  

Pokud podá insolvenční návrh věřitel, může dlužník požádat o povolení oddlužení v rámci 

30denní propadné lhůty, která začíná běžet od okamžiku, kdy mu soud doručí návrh věřitele, 

aby se k němu vyjádřil.
29

 Pokud dlužník návrh nepodá a uplyne tato lhůta, čeká dlužníka 

konkurs.
30

  

Od okamžiku, kdy je doručen insolvenční návrh, a případně i návrh na povolení oddlužení 

(pouze od dlužníka) insolvenčnímu soudu, dochází k zahájení insolvenčního řízení. O 

zahájení řízení informuje soud prostřednictvím vyhlášky, kterou je povinen zveřejnit 

v insolvenčním rejstříku do 2 hodin po té, kdy mu byl doručen insolvenční návrh. 
31

 

Před rozhodnutím o insolvenčním návrhu je insolvenční soud oprávněn požadovat po 

navrhovateli, aby uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení, která může činit až 50.000 

Kč. Tato záloha slouží ke krytí odměny insolvenčního správce a jeho nezbytných nákladů. 

V případě věřitelského návrhu si soud touto zálohou také ověřuje, jak vážně bere věřitel 

insolvenční návrh. Problém ale může nastat u dlužníka, který se už tak potýká s finančními 

problémy. Pokud by navrhovatel zálohu neuhradil, může soud přistoupit k tomu, že před 

rozhodnutím o insolvenčním návrhu může řízení zastavit.
32

 

                                                 

 

28 KOZÁK, Jan. Průvodce dlužníka insolvenčním řízením. Právní fórum. 2008, č. 1. ISSN 1214-7966 s. 18-20 

29
 HOLEŠÍNSKÝ, Petr., Michal. STRNAD. Nové způsoby řešení úpadku dle insolvenčního zákona. Právní 

rozhledy. 2008, č. 1 ISSN 1210-6410. s. 14 

30
 MARŠÍKOVÁ, Jolana, Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. Příručka zejména pro neprávniky. 2. 

vyd. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-862-8. s. 32 

31
 BUDÍN, P., J. KOZÁK a L. PACHL, Insolventní právo aneb osobní bankroty začínají. 1. vyd. Brno: Rašínova 

vysoká škola, 2008. ISBN 978-80-87001-10-3 s. 61. 

32
 LANDA, Martin, Ekonomika insolvenčního řízení. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009.  

ISBN 978-80-7418-031-6. s. 21 
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2.5 PODMÍNKY PRO POVOLENÍ ODDLUŽENÍ 

Oddlužení představuje jednu z forem řešení úpadku dlužníka a konkrétně tato forma může být 

použita výlučně u nepodnikatelských subjektů. Oddlužení představuje jakousi druhou šanci, 

jak se oprostit od dluhů a také se snaží zabránit tomu, aby se dlužník vyhýbal splácení dluhů 

tím, že se bude pohybovat v oblasti stínového hospodářství
33

. Tato zásada bývá označována 

jako fresh start strategy nebo new start strategy.
34

 

Jak uvádí Landa, o oddlužení může požádat pouze dlužník neprovozující podnikatelskou 

činnost a návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník. Dále pak odkazuje na výrok 

expertní skupiny pro insolvenční právo, podle kterého může být takovým dlužníkem 

nepodnikatelská FO nebo PO a zároveň tato osoba musí být bez závazků z podnikatelské 

činnosti.
35

 Naproti tomu Maršíková toto popírá s odkazem na judikaturu, podle níž může byt 

takovým dlužníkem i v současné chvíli nepodnikající FO s drobnými závazky z této 

činnosti.
36

 Možná se tak praxí dočkáme i toho, na co upozorňoval ve svém článku Kavan, 

podle nějž by oddlužení mohli využít drobní podnikatelé.
37

 

Další z podmínek pro povolení oddlužení je obecná podmínka dlužníka pro insolvenční 

řízení, tedy aby se nacházel v úpadku. Dlužník se nachází v úpadku, jsou-li splněny tři 

podmínky: 
38

 

- mnohost věřitelů - dlužník má minimálně dva věřitele, 

- vůči těmto věřitelům má peněžité závazky ve lhůtě delší než 30 dnů po datu splatnosti, 

- dlužník je insolventní – není schopen uhradit tyto závazky z důvodu nedostatku 

peněžních prostředků. 

                                                 

 

33
 LANDA, Martin, Ekonomika insolvenčního řízení. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009.  

ISBN 978-80-7418-031-6 s. 393 

34
 KAVAN, Petr. Malé zamyšlení a několik výkladových poznámek k institutu oddlužení. Právní rozhledy 2008, 

č. 12. ISSN 1210-6410. s 435 

35
LANDA, Martin, Ekonomika insolvenčního řízení. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009.  

ISBN 978-80-7418-031-6. s. 394 

36
 MARŠÍKOVÁ, Jolana, Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. Příručka zejména pro neprávniky. 2. 

vyd. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-862-8. s. 125-126  

37
 KAVAN, Petr. Malé zamyšlení a několik výkladových poznámek k institutu oddlužení. Právní rozhledy 2008, 

č. 12. ISSN 1210-6410. s. 436 

38
 SCHELLEOVÁ, Ilona, Základy insolvenčního práva. 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. ISBN 978-80-

87071-88-5. s. 13-15 
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Zákon považuje (v § 3 ods.2) dlužníka za insolventního v případech, kdy:  

a) U podstatné části svých peněžitých závazků přerušil prováděné platby.  

b) Peněžité závazky se nacházejí po splatnosti déle jak 3 měsíce, a ani během této 

doby je dlužník nebyl schopen uhradit. 

c) Ačkoli je peněžitá pohledávka již splatná, není možné dosáhnout jejího uspokojení 

ani cestou výkonu rozhodnutí nebo exekucí 

d) Přestože insolvenční soud uložil dlužníkovi povinnost předložit seznamy podle § 

104 odst. 1, dlužník tuto povinnost nesplnil.  

Kotoučová pak komentuje § 3 odst. 2 následovně:
39

 

a) Přerušení plateb podstatné část peněžitých pohledávek musí být snadno 

rozpoznatelné, protože se vymyká běžné platební morálce dlužníka. 

Současně také definuje rozsah podstatné části, který odpovídá výši 

překračující polovinu všech splatných závazků. 

b) Peněžité závazky ve lhůtě delší než 3 měsíce po datu splatnosti představují 

podmínku, kdy po jejím naplnění se věřitelé mohou domáhat u soudu toho, 

aby rozhodl o úpadku dlužníka. 

c) Nelze-li vymáhat pohledávku věřitele ani nařízeným výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí, může se na základě toho věřitel domnívat, že se dlužník 

nachází v platební neschopnosti.  

d) Těmito seznamy je míněno seznam majetku, závazků, seznam dokládající 

přehled zaměstnanců a listiny osvědčující úpadek dlužníka. Tyto listiny 

může soud vyžadovat, aby si mohl vytvořit představu o majetkové situaci 

dlužníka. Jejich nesplnění jde na vrub dlužníka, protože se na základě toho 

lze domnívat o úpadku dlužníka.  

 

Pro úplnost, zákon zde hovoří i o možnosti předlužení a hrozícím úpadku. Předlužení 

představuje situaci, kdy dlužník má více věřitelů a výše závazků převyšuje hodnotu jeho 

majetku. V případě hrozícího úpadku se jedná o situaci, kdy vzhledem ke všem 

okolnostem lze dojít k závěru, že dlužník nebude schopen uhradit řádně a včas podstatnou 

                                                 

 

39
 KOTOUČOVÁ, Jiřina aj., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-320-2 str. 13-14 
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část svých peněžitých závazků. Tyto pojmy se ale týkají pouze PO, nikoli FO 

nepodnikatelů.
40

  

V určité fázi insolvenčního řízení dochází k okamžiku, kdy se rozhoduje o způsobu řešení 

úpadku dlužníka. Obecně lze říci, že úpadek dlužníka lze řešit těmito zákonnými instituty - 

konkurs, reorganizace a oddlužení. Jejich bližším popisem se ale budu zabývat později. 

Pokud je to potřeba, musí být součástí návrhu na povolení oddlužení i podpis druhého 

z manželů. Jedná se o situace, kdy: 
41

 

 oddlužení se může promítnout i do majetku tvořící součást nevypořádaného 

společného jmění dlužníka a jeho manžela/ky, 

 kvůli nedostatku příjmů dlužníka by muselo být kráceno výživné vůči jeho 

manželce a nezaopatřeným dětem nebo vyživovací povinnost dlužníkova 

manžela, aby bylo zajištěno uspokojení nezajištěných věřitelů. 

Z toho plyne, že manžel/ka dlužníka musí podepsat návrh vždy, pokud není společné jmění 

manželů vypořádáno před podáním návrhu na povolení oddlužení, protože v daném okamžiku 

dlužník nemůže tušit, na který ze způsobů oddlužení se usnesou. 

Ještě před podáním návrhu na povolení oddlužení musí dlužník u sebe posoudit, zda má tu 

schopnost uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30% hodnoty přihlášených pohledávek. 

Nesprávně se tedy domnívají ti dlužníci, podle kterých pouhým podáním návrhu mají 

automaticky zaručeno povolení oddlužení. Soud totiž musí nejdříve prověřit, zda dlužník 

splnil všechny náležitosti návrhu, ale také samotnou osobu dlužníka a jeho majetkovou situaci 

(jestli např. nesleduje nepoctivý záměr aj.). Další mýlkou dlužníků je tvrzení, že navrhnou-li 

jako způsob řešení úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud 

takovému návrhu automaticky vyhoví. Skutečnost je taková, že soud rozhoduje pouze o 

povolení oddlužení, o způsobu oddlužení mohou rozhodovat pouze nezajištění věřitelé a 

jejich rozhodnutí nemůže zvrátit ani soud ani dlužník. V rámci zachování základních práv 

nezajištěných věřitelů by měl být schopen dlužník pokrýt těchto 30% přihlášených 

pohledávek, jak formou splátkového kalendáře, tak zpeněžením jeho majetku.
42
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Chce-li dlužník opravdu projít procesem oddlužení, musí také prokázat svoji trestní 

bezúhonnost. Proto po něm zákon požaduje předložení výpisu z rejstříku trestu, který nesmí 

být starší než 3 měsíce. Na základě toho si tak insolvenční soud může ověřit, zda se dlužník 

během posledních 5 let nedopustil trestného činu hospodářské nebo majetkové povahy. Pokud 

by byl prokázán opak, poukazovalo by to na nepoctivý záměr a soud nedovolí projít 

dlužníkovi oddlužením. 
43

 

Insolvenční soud nepovolí dlužníkovi oddlužení také v případě, že za posledních 5 let u něj 

probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek (jako řízení konkursní a 

vyrovnávací apod.). Výjimku zde tvoří pouze případy, kdy došlo jen k odmítnutí předešlého 

návrhu, nebo zastavení řízení.
44

 

Jestliže soud po splnění těchto přísných podmínek dlužníkovi povolí oddlužení, nemá ještě 

vyhráno, protože jej čeká opravdu těžké období, zejména pak, bude-li své závazky hradit 

pomocí splátkového kalendáře. Ačkoliv i dlužník má v procesu oddlužení určitá práva, 

převažují spíše jeho povinnosti, které musí striktně dodržovat společně se stanovenými 

lhůtami, poněvadž v opačném případě by jeho nedbalý přístup k řízení mohl soud potrestat 

přeměnou oddlužení v konkurs.  

 

2.6 NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ 

Než se dlužník definitivně rozhodne podat návrh na povolení oddlužení, měl by nejdříve 

zvážit, zda jeho (zpravidla) tíživá finanční situace nelze vyřešit mimosoudně. Například by se 

mohl poradit s odborníky, zda by nemohl využít takových nástrojů jako je konsolidace 

závazků, jejich refinancování apod. V případě, že by pro něj nebylo jiné možnosti, pak mu 

nezbývá, než se pokusit vyřešit svoji tíživou situaci oddlužením. 
45
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Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník. K tomuto způsobu řešení úpadku 

dlužníka se nemůže ani usnést schůze věřitelů.
46

 Tento návrh se podává na předepsaném 

formuláři, jinak soud k němu nepřihlíží. Tento formulář si může dlužník vyzvednout na 

podatelnách krajských soudů, anebo si jej může stáhnout z webové stránky http://insolvencni-

zakon.justice.cz, kde se nachází také pokyny k vyplnění, včetně přiloženého vzoru.
47

 Přesto je 

ale doporučováno, aby se dlužník při vyplňování poradil s odborníkem (př. advokát), a pokud 

si jej z finančních důvodů nemůže dovolit, může se obrátit na bezplatné organizace jako je 

Poradna při finanční tísni. Pokud by tak neučinil, vystavuje se riziku, že na jeho majetek bude 

prohlášen konkurs, jestliže by jeho návrh byl chybný a nestihl sjednat nápravu ve lhůtě 7 

dnů.
48

 

V návrhu na povolení oddlužení musí být uvedeno:
49

 

1. „Označení insolvenčního soudu a spisová značka, pod níž je insolvenční řízení vedeno, 

je-li návrh podáván po zahájení insolvenčního řízení.“ Tuto položku dlužník vyplňuje, 

pokud jako první podal insolvenční návrh některý z věřitelů. V takovém případě obdrží 

od insolvenčního soudu výzvu, aby se vyjádřil k návrhu věřitele. V záhlaví této výzvy 

pak nalezne spisovou značku, kterou opíše do návrhu na povolení oddlužení. Jestliže 

dlužník podává insolvenční návrh jako první, tuto položku nevyplňuje. 
50

 

2. „Označení dlužníka.“ V této části dlužník - FO uvede svoje osobní údaje, jako je 

jméno, přímení, bydliště a rodné číslo. Ačkoli u PO to není příliš časté, i ony mohou 

podat návrh na povolení oddlužení. U PO se zde vyplní její název, identifikační číslo a 

sídlo. 
51
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3. „Je-li návrh na oddlužení podáván spolu s insolvenčním návrhem, údaje tom, zda je 

návrh podáván pro úpadek nebo hrozící úpadek, včetně podrobného popisu skutečnosti, 

které toto osvědčují.“ Jak vyplývá z popisu této položky, dlužník zde uvede formu 

úpadku, kvůli které podává návrh a svoji úpadkovou situaci musí osvědčit popisem 

skutečností, které ji dokazují. 

4. „Údaje o insolvenčních řízeních či jiných řízení řešících úpadek dlužníka, jeho 

zákonného zástupce … vedených v posledních 5 letech.“ Zde dlužník uvede, jakého 

řízení pro řešení úpadku se účastnil v období 5let před podáním návrhu. Dále zde uvede 

spisovou značku, soud, před kterým bylo řízení vedeno, jak bylo řízení zakončeno a 

datum zakončení. 
52

 

5. „Údaje o nezahlazených pravomocných odsouzeních dlužníka, jeho zákonného zástupce 

… pro trestní čin majetkové nebo hospodářské povahy.“ Tímto požadavkem na 

dlužníka se insolvenční soud snaží zjistit, jestli se v minulosti dopustil takového 

trestného činu, a zda byl za něj odsouzen. Pak by totiž soud mohl usuzovat, jestli tímto 

návrhem dlužník nesleduje nepoctivý záměr a mohl jeho návrh zamítnout. 
53

 

6. „Údaje o všech dlužníkových příjmech (ze závislé činnosti, z podnikání aj.) za poslední 

3 roky a údaje o všech příjmech, které dlužník očekává v následujících 5 letech.“ Touto 

informací se snaží soud seznámit s finančními poměry dlužníka v minulosti a také 

s tím, jaké příjmy může očekávat v budoucnu. Tato informace je důležitá zejména 

v případech, kdy dlužník bude usilovat o plnění splátkovým kalendářem. Nepravidelné 

nebo nízké příjmy mohou vést věřitele k rozhodnutí o zpeněžení majetku dlužníka. 

Svoje příjmy z minulosti doloží pomocí výpisu z účtu, daňového přiznání, výplatní 

páskou apod. Co se týče budoucích příjmů, zde dlužník uvede příjmy, které očekává 

v následujícím 5letém období. V případě příjmů z pracovního poměru se jedná o čistý 

příjem z pracovního poměru. Dlužník zde musí uvést i další předpokládané příjmy jako 

stipendium, rodičovský příspěvek, starobní důchod apod. Ačkoli budoucí příjmy mají 
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pouze informační charakter, měl by vycházet ze své skutečné situace a rozhodně by je 

neměl dlužník nadhodnocovat. 
54

 

7. „Popis veškerého majetku dlužníka; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv, 

musí být uveden zvlášť.“ Zde je povinností dlužníka seznámit soud s veškerým svým 

majetkem a blíže jej charakterizovat. Majetek je povinen jmenovitě označit a uvést u 

něj okamžik zakoupení, pořizovací cenu a kvalifikovaný odhad obvyklé ceny. 

V případě nemovitostí a majetku, který je předmětem zajišťovacích práv musí cenu 

stanovit znalec. Zajištěný majetek se také uvádí zvlášť. 
55

 

8. „Popis všech závazků dlužníka; závazky vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení, 

a vykonatelné závazky je třeba uvádět zvlášť.“ Podobně jako u majetku, zde dlužník 

uvede veškeré své závazky, které má vůči věřitelům. Tyto závazky zde vylíčí podle 

jejich povahy, tj. závazek nezajištěný (vykonatelný X nevykonatelný) a zajištěný 

(vykonatelný X nevykonatelný). U vykonatelných závazků je nezbytné také přiložit 

příslušnou dokumentaci (rozhodnutí soudu, notářský či exekuční zápis) a také se 

provádí odkaz na majetek v seznamu majetku, který je předmětem zajištění. 
56

 

9. „Podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat výši hodnoty plnění, které při oddlužení 

obdrží nezajištění věřitelé dlužníka.“ Chce-li dlužník projít procesem oddlužení, musí 

být schopen uhradit svým nezajištěným věřitelům alespoň 30% jejich přihlášených a 

zjištěných pohledávek. Dlužník zde tedy zdůvodní a uvede, jakého uspokojení by se 

věřitelům dostalo ze zpeněžení jeho majetku a při plnění splátkovým kalendářem 

s odkazem na seznam jeho majetku a očekávané příjmy v příštích 5 letech.
57

 

10. „Navrhovaný způsob oddlužení nebo informace, že dlužník navrhuje konkrétní způsob 

oddlužení. Jestliže dlužník využil spojovacího formuláře, uvede v něm jako způsob 

oddlužení splátkový kalendář nebo zpeněžení jeho majetku. Pokud by podal pouze 

návrh na zahájení insolvenčního řízení, uvedl by sám sebe do horšího postavení, 

                                                 

 

54
 PACHL, Lukáš. Kdy a jak správně podat návrh na povolení oddlužení. Právní fórum. 2008, č. 5. ISSN 1214-

7966. s. 212 

55
 BUDÍN, P., J. KOZÁK a L. PACHL, Insolventní právo aneb osobní bankroty začínají. 1. vyd. Brno: Rašínova 

vysoká škola, 2008. ISBN 978-80-87001-10-3 s. 214 

56
 MARŠÍKOVÁ, Jolana, Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. Příručka zejména pro neprávniky. 2. 

vyd. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-862-8. s. 29-30 

57
 PACHL, Lukáš. Kdy a jak správně podat návrh na povolení oddlužení. Právní fórum. 2008, č. 5.  

ISSN 1214-7966. s. 212 



 20   

protože o oddlužení může požádat pouze dlužník, ačkoli i v samotném návrhu může 

uvést, jak by chtěl řešit svoji úpadkovou situaci. 
58

 

11. „Souhlas dlužníka manžela/ky.“ V některých situacích je potřeba, aby návrh podepsal 

druhý z manželů (viz výše). V případě, že oddlužení podstupují oba manželé, je pro 

jistotu lepší, aby návrh podali oba, protože návrh na povolení oddlužení se vztahuje jen 

na jednu osobu a stejně tak i případné osvobození od dluhů. 
59

 V případě řešení 

oddlužení obou manželů - domácnosti - formou splátkového kalendáře je postup stejný 

jako u jednoho dlužníka. Judikatura poukazuje na to, že domácnost nemusí uhradit 

60%, ale rovněž postačí uhradit za dobu 5let alespoň 30% hodnoty přihlášených a 

zjištěných pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Je ale nanejvýš vhodné, aby každý 

z manželů ve svém návrhu odkázal na návrh podaný druhým z manželů, byla sloučena 

obě řízení do jednoho a stejně tak i majetková podstata. Pro oba manžele pak bude 

ustanoven jeden společný insolvenční správce. 
60

 Pokud se oddlužení společného jmění 

manželů nedotýká, podpis druhého z manželů není potřeba. 

12. „Prohlášení dlužníka, že není podnikatelem, a že údaje uvedené v návrhu na povolení 

oddlužení a v jeho přílohách jsou pravdivé.“ V této části musí dlužník písemně stvrdit, 

že není podnikatelem a veškeré údaje uvedené v návrhu nejsou lživé. 

13. „Seznam příloh.“ Zde dlužník uvede a číselně označí veškeré přílohy přikládající 

k návrhu a doporučuje se i uvést, kolik má každá z příloh počet stran.
61

 

14. „Údaj o osobě, která návrh na oddlužení podepsala a datum.“ V této části dlužník 

uvede datum a místo, kde návrh podává a zaškrtne, zda návrh podepisuje on sám nebo 

jiná osoba. Za dlužníka totiž může návrh podepsat i osoba k tomu zmocněná, jako je 

advokát. Pak je ale potřeba tuto osobu přesně identifikovat, aby bylo zřejmé, o koho se 

jedná. Touto osobu může být jak FO tak PO. 
62
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15. „Podpis osoby, která návrh podala a úředně ověřený podpis dalších osob, které jsou 

povinny návrh na povolení oddlužení také podepsat.“  Jak už bylo naznačeno výše, 

mezi jednu z těchto osob patří druhý z manželů anebo dlužníkem zmocněná osoba, 

kterou může být FO nebo PO. Dalšími mohou být i o osoby, které se zavázali k ručení 

nebo spoludlužnictví, ale také nezajištěný věřitel, který při oddlužení souhlasí s nižší 

mírou plnění než 30 %. 
63
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K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit i určité přílohy a to: 

- „Listiny dokládající existenci dlužníka a seznam svých zaměstnanců.“  Tyto přílohy se 

vztahují k dlužníkovi PO, jako třeba obecně prospěšná společnost či nadace, které na 

základě výpisu z obchodního rejstříku či obdobného rejstříku prokážou, že se jedná o 

nepodnikatelský subjekt. V seznamu zaměstnanců uvede, zda dlužník má nebo nemá 

zaměstnance. 
64

 

- „Seznam majetku a seznam závazků.“ Co se týče těchto seznamů tak korespondují 

s údaji uvedenými v insolvenčním návrhu, dlužník tak tyto informace podává 

v podstatě dvakrát. 
65

 

- „Výpis z rejstříku trestu dlužníka.“ Důvod proč je po dlužníkovi vyžadován tento 

výpis jsem uvedl již v části 2.3. podmínky pro povolení oddlužení. 

- „Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky.“ Těmito listinami může být 

výpis z běžného účtu aj., viz výše bod 6. 

- „Písemný souhlas nezajištěného věřitele s tím, že hodnota jeho plnění bude nižší než 

30% a uvedení skutečné výše.“ Pokud věřitel souhlasí s tím, že míra jeho uspokojení 

bude nižší než 30%, musí být tato skutečnost sepsána a přiložena k návrhu. Souhlas 

musí věřitel stvrdit úředně ověřeným podpisem. 
66

 

- „Listiny oznamující spoludlužnictví nebo ručení.“ Jestliže má dlužník to štěstí, že se 

mu v rámci oddlužení někdo zaručí nebo zaváže jako spoludlužník, musí tato písemná 

prohlášení přiložit k návrhu, ve kterém je povinen ručitele nebo spoludlužníka přesně 

identifikovat stejně jako výši a rozsah ručitelství nebo spoludlužnictví. 
67

 

- „Plná moc.“ V případě, že se dlužník nechá zastoupit, musí k návrhu přiložit i plnou 

moc. 
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- „Listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují 

v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti.“ 

2.7 ROZHODNUTÍ SOUDU O ÚPADKU A NÁVRHU NA 
POVOLENÍ ODDLUŽENÍ 

O tom, zda se dlužník skutečně nachází v úpadku, rozhodne insolvenční soud rozhodnutím o 

úpadku dlužníka. Je-li soudem vydáno, potvrzuje tím dlužníkův úpadkový stav, který je 

následně řešen některými ze způsobu řešení úpadku dlužníka. Spolu s rozhodnutím o úpadku 

soud zpravidla rozhodne i o způsobu jeho řešení, a to (u FO) buď oddlužením, nebo 

konkursem. Soud rozhodne současně o úpadku a jeho řešení oddlužením v případě, kdy 

dlužník podal spojovací návrh, tedy kdy zároveň podal návrh na zahájení insolvenčního řízení 

a návrh na řešení úpadku oddlužením. Soud takto učiní, pokud nemá důvod návrhy odmítnout 

nebo zamítnout. Stejně bude soud rozhodovat i v situaci, kdy návrh podal věřitel a dlužník ve 

lhůtě 30 dnů na něj reagoval podáním spojovacího návrhu. V ostatních případech soud 

rozhodne nejdříve o úpadku dlužníka a teprve následně bude rozhodovat o způsobu jeho 

řešení. 
68

  

Dlužník se o svém úpadku dozví při nařízeném soudním jednání, kde může být vyhlášen 

(ačkoli v určitých případech může soud o úpadku dlužníka rozhodnout i bez tohoto jednání), 

z úřední desky insolvenčního soudu, z insolvenčního rejstříku anebo z písemného doručení do 

vlastních rukou. Pokud bylo insolvenční řízení zahájeno na návrh věřitele, může se dlužník 

(proti rozhodnutí o úpadku) odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení.  
69

 

V rozhodnutí o úpadku musí být uvedeno: 
70

 

a) „výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka,“ 

b)“ výrok o ustanovení insolvenčního správce,“ 

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

d) „výzvu, aby nepřihlášení věřitelé přihlásili své pohledávky ve stanovené lhůtě s poučením o 

následcích jejího zmeškání,“ 
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e)“ výzvu, aby dlužníci insolvenčního dlužníka posílali své plnění insolvenčnímu správci,“ 

f) „výzvu vůči zajištěným věřitelům o oznámení insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva 

uplatní na majetku dlužníka (s poučením o následcích nesplnění této povinnosti),“ 

g) „výrok o určení místa a termínu konání schůze věřitelů a přezkumného jednání,“ 

h) „výrok vůči dlužníkovi o uložení povinnosti odevzdat insolvenčnímu správci seznam 

majetku a závazků spolu s uvedením svých dlužníků a věřitelů (pokud tak již neučinil),“ 

i) „označení hromadných sdělovacích prostředků pro zveřejňování rozhodnutí insolvenčního 

soudu.“ 

 

Případy, kdy podaný insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení soud neodmítne, 

představují vytoužený sen každého dlužníka. Jak již jsem zmiňoval v předešlé subkapitole, 

dlužník by měl raději využít při vyplňování pomocí různých poraden, než aby se vystavoval 

riziku konkursu. Přestože je na toto upozorňováno na mnoha místech, najdou se dlužníci, kteří 

se do vyplňování pustí sami. Riziko je poměrné vysoké, a proto se nesmí divit, když jejich 

návrh soud odmítne.  

První z možností, jak soud může rozhodnout o návrhu, je odmítnutí. Insolvenční soud tak 

učiní v případech, kdy insolvenční návrh neobsahuje všechny náležitosti, nebo sám o sobě je 

nesrozumitelný anebo neurčitý a v důsledku toho nelze pokračovat v řízení. Pokud dlužník 

k návrhu nepřiložil požadované přílohy, nebo přílohám chybí požadované náležitosti, stanoví 

soud nejdéle 7denní lhůtu ke sjednání nápravy, a jestliže jej dlužník nedoplní, soud návrh 

odmítne. Návrh na povolení oddlužení soud odmítne, je-li podán opožděně nebo 

neoprávněnou osobou. V případech, kdy návrhu na povolení oddlužení schází všechny 

náležitosti, je nesrozumitelný, neurčitý nebo postrádá požadované přílohy, stanoví soud 

7denní lhůtu pro doplnění, jinak návrh odmítne.
71

 

I když dlužník vyplní návrhy bezvadně, stále nemusí mít vyhráno. Existují zde okolnosti, pro 

které insolvenční soud návrh zamítne. Mezi tyto patří:
72

 

- „Nepoctivý záměr.“ O nepoctivém záměru bude soud usuzovat, pokud během posledních 

5let probíhalo u dlužníka jiné řízení řešící jeho úpadek nebo se během 5let dopustil 
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trestného činu majetkové nebo hospodářské povahy (viz část podmínky pro povolení 

oddlužení). 

- „Hodnota plnění nezajištěným věřitelům by byla nižší než 30 % jejich pohledávek.“ Jedná 

se o základní podmínku pro povolení oddlužení (viz část podmínky pro povolení 

oddlužení). Dlužníka také mohou před tímto rizikem zachránit ručitel nebo spoludlužník.  

- „Návrh na povolení oddlužení znovu podala osoba, ačkoli o jejím návrhu již bylo dříve 

rozhodnuto.“ V takových situacích soud rozhodne zamítnutím, jestliže dlužník znovu 

podal návrh na povolení oddlužení, přestože jeho předešlý návrh soud odmítl nebo 

zamítl.
73

 

- „Dlužník přistupuje k plnění povinností v insolvenčním řízení lehkomyslně nebo nedbale.“  

 

Jestliže dlužník nevezme svůj návrh zpět, nebo soud návrh neodmítne anebo nezamítne, 

rozhodne o tomto návrhu jeho povolením. Povolení oddlužení zveřejní soud v insolvenčním 

rejstříku, na úřední desce insolvenčního soudu a také písemným doručením do vlastních 

rukou. 
74

 

 

2.8 POSTAVENÍ VĚŘITELŮ A PŘEZKUMNÉ JEDNÁNÍ 

Postavení věřitelů se při jejich uspokojování (zde procesem oddlužení) odvíjí podle povahy 

pohledávky. Co do výše uspokojení jsou na tom nejlépe zajištění věřitelé, protože jejich 

pohledávka se uspokojuje z předmětu zajištění, kterým může být např. nemovitost. Tito 

věřitelé tak zpravidla dosáhnou vyššího uspokojení než ostatní věřitelé, jejich pohledávka 

musí být uspokojena alespoň ve výši 30%, pokud nesouhlasí s nižší částkou.
75

 

Jak zajištění tak nezajištění věřitelé musí svou pohledávku nejprve přihlásit přihláškou na 

formuláři předepsaném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Výjimku zde tvoří návrh na zahájení 

řízení věřitelem, protože svoji pohledávku musí uvést v příloze. Věřitelé mohou přihlásit své 
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pohledávky od zahájení insolvenčního řízení, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od rozhodnutí o 

úpadku, jinak soud k přihlášce nebude přihlížet. Přihlásit pohledávku hned po zahájení 

insolvenčního řízení se doporučuje věřitelům, kterým hrozí riziko promlčení pohledávky, 

jinak postačí vyčkat až na lhůtu po prohlášení o úpadku. Zvláštní postavení zde mají věřitelé 

s pohledávkou za podstatou a pohledávkou na roveň postavenou, kteří mohou uplatnit 

pohledávku kdykoli v průběhu řízení. 
76

 

Po uplynutí této lhůty sestaví insolvenční správce seznam pohledávek, který je povinen 

zveřejnit v insolvenčním rejstříku nejpozději 3 dny před konáním přezkumného jednání. 

Tento seznam slouží jako podklad pro přezkumné jednání, jehož smyslem je prověřit 

pohledávku co do výše, pořadí a pravosti. Není-li pohledávka popřena, považuje se za 

zjištěnou.
77

 Od účinnosti insolvenčního zákona mohl popřít pohledávku pouze dlužník nebo 

správce, nově má toto právo i věřitel. V insolvenčním řízení původně nebylo toto právo 

věřitelům přiznáno, protože jej v podstatě vykonával věřiteli zvolený insolvenční správce. 

Richter tuto prvotní variantu považuje za daleko schůdnější, protože pokušení věřitelů využít 

popěrného práva může mít až destruktivní účinky na průběh řízení.
78

 Popře-li některý 

z věřitelů pohledávku jiného věřitele, musí tak učinit na předepsaném formuláři a ve lhůtě 3 

dnů před konáním přezkumného jednání. Popěrný úkon posléze vyústí v incidenční spor, ve 

kterém se oprávněnost pohledávky (co do výše, pořadí, existence) prověřuje. Dlužník by si 

měl ale své jednání dobře rozmyslet, protože k incidenčnímu řízení se vážou finanční výdaje, 

které mohou být v případě neúspěchu připsány ve prospěch věřitele s popíranou pohledávkou. 

Na základě výsledku přezkumného jednání a případného incidenčního sporu správce upraví 

seznam přihlášených pohledávek.
79

 Na přezkumném jednání zpravidla navazuje první schůze 

věřitelů. 

Schůze věřitelů je prvním a také nejvyšším orgánem věřitelů. Mezi její hlavní práva patří 

rozhodnutí o změně insolvenčního správce, rozhodnutí o způsobu řešení oddlužení a 

ustanovení věřitelského výboru, přičemž některé funkce výboru může vykonávat přímo 
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schůze věřitelů, pokud tak rozhodne. Členové věřitelského výboru jsou povinni hájit společné 

zájmy věřitelů, tzn., že musí spolupracovat jako celek, a tudíž se vyhýbat individuálním 

zájmům a sledovat kolektivní cíle. Tento výbor může mít 3-7 členů a polovinu členů volí 

zajištění a druhou polovinu nezajištění věřitelé. Činí-li počet věřitelů méně než padesát, volí 

se místo věřitelského výboru zástupce věřitelů a jeho náhradník. 
80

 

Jak jsem uvedl výše, přezkumné jednání a schůzi věřitelů soud svolává zpravidla na stejný 

den. Zatímco účast dlužníka na přezkumném jednání je nepovinná, schůze věřitelů se 

zúčastnit musí, jinak soud rozhodne o přeměně oddlužení na konkurs. Jak již jsem uvedl, 

zajištění věřitelé mají z majetkové podstaty vyčleněn majetek, který bude sloužit pouze 

k jejich uspokojení. Proto o způsobu řešení oddlužení rozhodují pouze nezajištění věřitelé, 

přestože dlužník v návrhu uvádí, jakou formou oddlužení by chtěl svůj úpadek řešit. O 

způsobu oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé hlasováním na schůzi věřitelů. Velikost 

hlasu každého věřitele se odvíjí od velikosti jeho pohledávky, protože na každou korunu 

připadá jeden hlas. Pro rozhodování o formě oddlužení slouží věřitelům jako podklad 

dlužníkův návrh, zejména pak informace týkající se jeho majetku a očekávaných příjmů 

v následujících 5letech. Z uvedených údajů se pak rozhodnou pro zpeněžení dlužníkova 

majetku nebo plnění splátkovým kalendářem podle toho, která z variant je pro ně příznivější. 

Pro rozhodnutí o způsobu oddlužení se musí usnést nadpoloviční většina věřitelů počítaná 

podle výše pohledávky. Pokud se věřitelé nemohou účastnit hlasovat osobně, mohou hlasovat 

i ve své nepřítomnosti pomocí hlasovacích lístků. V případě, že se věřitelé nedokážou 

dohodnout na způsobu oddlužení, rozhodne za ně insolvenční soud. 
81

 Pomocí hlasovacích 

lístků mohou věřitelé rozhodnout o způsobu oddlužení ještě před zahájením insolvenčního 

řízení. Podmínkou ale je, aby se takto vyjádřili všichni nezajištění věřitelé. Lístky se pak musí 

přiložit k návrhu na povolení oddlužení a musí mít úředně ověřený podpis. 
82
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2.9 ROZHODNUTÍ SOUDU O ODDLUŽENÍ 

Přestože věřitelé již hlasovali na schůzi věřitelů o způsobu dlužníkova oddlužení, může být 

přesto na dlužníka vyhlášen konkurs, pokud zde vyvstanou okolnosti, které by vedly soud 

k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Zjistí-li insolvenční správce u dlužníka skutečnosti 

jako nepoctivý záměr, nedbalý přístup aj. (viz část 2.3.), které by vedly k zamítnutí návrhu na 

povolení oddlužení, je povinen o nich informovat věřitele před hlasováním o způsobu 

oddlužení. Pokud se o způsobu oddlužení hlasovalo mimo schůzi věřitelů, musí tak učinit 

nejpozději do 3 dnů po zveřejnění výsledku hlasování v insolvenčním rejstříku. Na základě 

upozornění správce mohou nezajištění věřitelé vznášet námitky odůvodňující zamítnutí 

oddlužení do konce schůze věřitelů, kde se rozhodovalo o způsobu oddlužení, nebo do 10 dnů 

po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku, bylo-li o způsobu oddlužení 

rozhodnuto mimo schůzi věřitelů. K jakkoli oprávněným námitkám podaným po těchto 

lhůtách, nebo podaných neoprávněnými věřiteli, soud nebude přihlížet. Projednávání 

případných námitek probíhá na jednání, ke kterému soud předvolá dlužníka, insolvenčního 

správce, věřitelský výbor a namítající/ho věřitele. Shledá-li soud vznesené námitky jako 

oprávněné, rozhodne o zamítnutí oddlužení a vyhlásí na dlužníka konkurs. Soud může změnit 

své rozhodnutí i po schválení věřiteli zvoleného způsobu oddlužení, pokud dodatečně 

vyvstanou okolnosti, které by vedly soud k prohlášení konkursu na dlužníka. 
83

 

Pokud na jednání soud neshledá námitky věřitelů jako dostatečné, nebo nejsou vzneseny 

vůbec žádné námitky, soud vydá následně rozhodnutí o povolení oddlužení, na kterém se 

věřitelé usnesli. 
84

 

Bude-li oddlužení prováděno zpeněžením dlužníkova majetku, soud v rozhodnutí:
85

  

- označí osobu insolvenčního správce, 

- určí majetek náležející do majetkové podstaty k okamžiku vydání rozhodnutí,   

- informuje zde o věřitelích, kteří souhlasí s hodnou plnění nižší než 30% jejich pohledávky 

a uvede nejnižší výši plnění, na které se věřitelé s dlužníkem dohodli. 
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Bylo-li na schůzi věřitelů dohodnuto, že oddlužení bude probíhat formou splátkového 

kalendáře, soud v rozhodnutí:
86

 

a) ukládá dlužníkovi povinnost platit po dobu 5 let nezajištěným věřitelům částku 

stanovenou podle poměru jejich pohledávek uvedeného v rozhodnutí. Tuto částku 

platí věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k určenému dni 

v měsíci. Termín první splátky musí být nejpozději do konce měsíce následujícím 

po měsíci, kdy nastanou účinky schválení oddlužení, 

b) uvede příjmy dlužníka, ze kterých bude provedena první splátka podle stavu ke dni 

vydání rozhodnutí,  

c) informuje zde o věřitelích, kteří souhlasí s hodnou plnění nižší než 30% jejich 

pohledávky a uvede nejnižší výši plnění, na které se věřitelé s dlužníkem dohodli, 

d) přikáže plátci mzdy dlužníka, aby na části mzdy postihnutelné výkonem 

rozhodnutí prováděl srážky, které odvede insolvenčnímu správci a to od okamžiku 

doručení rozhodnutí o schválení oddlužení.  

Rozhodnutí o zvoleném způsobu oddlužení musí soud doručit dlužníkovi, insolvenčnímu 

správci, a věřitelskému výboru. Je-li rozhodnuto o oddlužení plněním splátkového kalendáře, 

soud musí toto rozhodnutí doručit i plátci mzdy dlužníka.  Proti tomuto rozhodnutí se může 

odvolat ten věřitel, který hlasoval proti zvolenému způsobu oddlužení nebo ten, jehož 

námitkám soud nevyhověl. V případě plnění splátkovým kalendářem se může odvolat 

dlužník, jestliže soud nevyhověl jeho žádosti o stanovení jiné měsíční splátky, nebo věřitel, 

který byl proti stanovení jiné výše splátky. Není-li jakýchkoliv výhrad k rozhodnutí, jsou jim 

vázáni insolvenční správce, dlužník a věřitelé a to bez rozdílu.
87

 

Závěrem bych chtěl upozornit na to, že ačkoli se zdá, že dlužník může být oddlužen pouze 

jednou z výše uvedených variant, z judikatury vyplývá, že v určitých případech může být 

použito obou způsobů. Uspokojení věřitelů kombinací obou způsobů oddlužení je tak možné 

v situaci, kdy hrozí neuspokojení věřitelů ani v jejich 30 % výši (případně nižší dohodnuté 
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výši), anebo je možné využít tohoto způsobu již při rozhodování o způsobu oddlužení, pokud 

s tím nezajištění věřitelé souhlasí. 
88

 

 

2.9.1 ZPENĚŽENÍ DLUŽNÍKOVA MAJETKU 

Zpeněžení dlužníkova majetku je prvním způsobem oddlužení, který lze označit jako 

likvidační, protože dochází k prodeji dlužníkova majetku. Proto je svojí povahou velmi 

podobná konkursu. V případě zpeněžení náleží do majetkové podstaty pouze ten majetek 

dlužníka, který nabyl do okamžiku rozhodnutí o prodeji majetku dlužníka. Dispoziční 

oprávnění majetku získaného dlužníkem po tomto rozhodnutí (např. děděním nebo 

darováním) není nijak omezeno a může s ním volně nakládat. O osudu dlužníkova majetku 

náležejícího do majetkové podstaty následně rozhoduje insolvenční správce, který zpeněží 

veškerý majetek uvedený v rozhodnutí. Tato forma oddlužení se vztahuje pouze k dlužníkovu 

majetku, jeho příjmy nejsou nijak dotčeny. 
89

 

Do majetkové podstaty FO nepodnikatele tak budou nejčastěji náležet peněžní prostředky 

(hotovost či prostředky na bankovním účtu), mzda, stipendium, důchod (jen v rozsahu 

postihnutelném při výkonu rozhodnutí), movité a nemovité věci (pozemek, rodinný dům) aj. 

Uvedený výčet je pouze demonstrativní, insolvenční správce může zpeněžit i jiné majetkové 

hodnoty dlužníka, pokud není uvedeno jinak. Předmětem zpeněžení tak mohou být i 

přírůstky, plody náležející k uvedenému majetku. Existují však výjimky v majetku dlužníka, 

které do majetkové podstaty nebudou náležet. Tímto majetkem budou předměty pro zajištění 

hmotných potřeb dlužníka a jeho rodiny, plnění pracovních úkolů a věci, jejichž prodej by byl 

v rozporu s morálními pravidly. Jedná se zejména o běžný oděv, obvyklé vybavení 

domácnosti, snubní prsteny, zdravotnické pomůcky, hotovost do výše 1000 Kč aj. 
90

 Byl-li do 

majetkové podstaty zahrnut i majetek náležící osobě jiné než dlužníkovi, může se tato osoba 

domáhat žalobou u insolvenčního soudu o vynětí tohoto majetku z majetkové podstaty. Tato 

žaloba musí být podána ve lhůtě 30 dnů od vyrozumění o soupisu majetku, jinak se má za to, 
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že majetek je do soupisu pojat oprávněně. Jestliže dojde ke zpeněžení majetku, který správně 

nenáleží do soupisu, má jeho majitel právo na vydání takto získané částky. 
91

 

Insolvenční správce má tři možnosti, jak zpeněžit majetkovou podstatu. Může tak učinit 

veřejnou dražbou, prodejem movitých věci a nemovitostí podle OSŘ o výkonu rozhodnutí a 

prodejem majetku mimo dražbu. Způsob zpeněžení provede správce způsobem, se kterým 

souhlasí věřitelský výbor.  
92

  

Veřejnou dražbou se rozumí veřejné jednání konané na předem určeném místě před neurčitým 

okruhem osob, kterým je nabízen k prodeji majetek dlužníka. Vlastnické právo k určitému 

majetku přejde na osobu, která navrhla nejvyšší nabídku k odkoupení, a tu přiklepl licitátor. 

Výhodou veřejné dražby je skutečnost, že veškeré administrativní a organizační úkony 

obstarává dražebník. Tím je vyloučeno, že by se insolvenční správce pokusil o manipulaci se 

zpeněžením. Veřejnou dražbou je dosaženo poměrně dobrého výtěžku, ačkoli jsou s ní 

spojené relativně vysoké náklady, proto je v podstatě nemožné použít veřejnou dražbu pro 

zpeněžení zajištěného majetku. U dražby také hrozí riziko neúspěchu nebo zmaření dražby.
93

 

V případě druhého způsobu zpeněžení provádí prodej movitého a nemovitého majetku 

příslušný okresní soud podle OSŘ. K návrhu na prodej tohoto majetku musí insolvenční 

správce přiložit rozhodnutí o prohlášení konkursu, soupis majetku potvrzený insolvenčním 

soudem a souhlas věřitelského výboru s tím, že majetek bude zpeněžen tímto způsobem. 
94

 

Ačkoli je prodej prostřednictvím okresního soudu také transparentnějším způsobem zpeněžení 

majetku, její průběh je pomalejší a výtěžek není tak velký jako v případě veřejné dražby, 

proto se využívá jen marginálně.
95

 

Posledním způsobem zpeněžování je prodej mimo dražbu, který se zpravidla používá 

k prodeji obtížně zpeněžitelného majetku nebo majetku nižší hodnoty. Rozhodne-li se 

insolvenční správce takto zpeněžit majetek, potřebuje k tomu souhlas věřitelského výboru a 

insolvenčního soudu. Jejich souhlas potřebuje správce hned dvakrát, protože věřitelský výbor 
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a insolvenční soud musí také souhlasit s cenou uvedenou ve smlouvě o prodeji dlužníkova 

majetku, jinak smlouva nemůže nabýt účinnosti. Výjimku zde tvoří pouze majetek rychle 

podléhající zkáze nebo znehodnocení.
96

 

Při zpeněžování tvoří výjimku zajištěný majetek, protože o způsobu jeho zpeněžení rozhodují 

jen zajištění věřitelé a insolvenční správce musí jejich pokyny respektovat s výjimkou, kdy 

může zpeněžit majetek výhodněji. Pak ale musí dát podnět insolvenčnímu soudu. Zajištění 

věřitelé také mohou požádat insolvenčního správce o vydání finančních prostředků, získaných 

zpeněžením zajištěného majetku, kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. Pokud při 

zpeněžování zajištěného majetku zůstane část pohledávky zajištěného věřitele neuspokojena, 

nemůže být uhrazena zpeněžením jiného majetku, jako je tomu v případě konkursu. 

Nezajištění věřitelé si musí počkat až na částečný rozvrh, resp. rozvrhové usnesení konající se 

až v samotném závěru insolvenčního řízení po zveřejnění konečné zprávy, kdy jejich 

pohledávky jsou uspokojeny poměrně. 
97

 

Ve vztahu ke zpeněžování majetkové podstaty také zákon vyjmenovává okruh osob, které 

nemohou nabýt majetek dlužníka. Pokud by se tak stalo, je považován tento úkon za neplatný. 

V případě FO budou těmito osobami zejména osoby blízké, u PO nepodnikatelů pak osoby 

jako jsou vedoucí zaměstnanci a jim osoby blízké, anebo členové a náhradníci věřitelského 

výboru, kteří k tomu nezískali souhlas.
98

 

Po zpeněžení veškerého majetku náležejícího do majetkové podstaty, sestaví insolvenční 

správce konečnou zprávu, kterou předloží insolvenčnímu soudu. V konečné zprávě správce 

zhodnotí svou činnost a vyčíslí dosažené finanční výsledky. Ve zprávě tak nalezneme 

zejména informace jako: 
99

 

1. souhrn již uspokojených a doposud neuspokojených pohledávek za majetkovou 

podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, 

2. shrnutí veškerých výdajů souvisejících se správou majetkové podstaty a u 

neobvyklých výdajů uvést i jejich zdůvodnění, 

3. uvedení přehledu a výsledku dosaženého zpeněžením majetkové podstaty, 
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4. nezpeněžený majetek s uvedením, proč jej insolvenční správce nezpeněžil, 

5. uvedení výsledku částečného rozvrhu, pokud proběhl, 

6. uvedení informace, jak se plnění zajištěným věřitelům promítlo do rozvrhu, 

7. shrnutí veškerých právních úkonů a jednání, které byly svojí povahou důležité pro 

průběh insolvenčního řízení, 

8. v závěrečné části musí být vyčísleny částky, které budou rozděleny mezi věřitele. 

Tyto věřitele zde insolvenční správce přesně konkretizuje a uvede procentní podíl 

každého z věřitelů na rozdělované částce, 

9. vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce.  

 

2.9.2 SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 

Druhou variantou plnění oddlužení je formou splátkového kalendáře, při kterém se dlužníkovi 

strhává z jeho příjmu (výkonem rozhodnutí nebo exekučně) zabavitelná část, kterou 

insolvenční správce odvádí nezajištěným věřitelům v poměru stanoveném v rozhodnutí u 

způsobu oddlužení. Výpočet a odvod zabavitelné části z příjmu již neprovádí dlužník, ale 

přímo plátce mzdy. Takto je dlužníkův příjem postižen po dobu 5let a musí během ní uhradit 

minimálně 30 % zjištěných pohledávek nezajištěným věřitelů, není-li s věřiteli dohodnuto 

nižší plnění. Splátkový kalendář se nijak nedotýká zajištěných věřitelů, protože ti se 

uspokojují, stejně jako v případě předchozího způsobu, zpeněžením předmětu zajištění 

kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. Oddlužení splátkovým kalendářem může být 

ukončeno i dříve např. za 3 roky, pokud za tuto dobu uhradí celou výši, tj. 100% 

pohledávek.
100

  

Ačkoli se může zdát, že takto je postihnut jen dlužníkův peněžitý příjem, pravda je taková, že 

dlužník musí odvádět i příjmy mimořádné. Tímto příjmem se rozumí přijaté dary a dědictví, 

které musí dlužník zpeněžit a odevzdat věřitelům jako mimořádnou splátku. Ačkoli obecným 

cílem a motivací oddlužení je umožnit dlužníkovi zbavit se svých závazků a začít tak žít na 

novo, bude tedy pravděpodobně motivován jen do té míry, aby za dobu 5let uhradil právě 

těchto 30 %, protože nadbytečné příjmy musí odvádět. 
101
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Během plnění oddlužení splátkovým kalendářem musí dlužník dodržovat určité povinnosti.  

Je ve vlastním zájmu dlužníka, aby tyto povinnosti vykonával se vší vážností, protože dohled 

nad jejich dodržováním provádí insolvenční správce. Pokud by správce nabyl dojmu, že se 

dlužník dopustil porušení některé z nich, riskoval by zrušení oddlužení a přeměnu v konkurs. 

Mezi tyto činnosti patří: 
102

 

1. získat zdroj přiměřeného příjmu výdělečnou činností. Jestliže se nachází 

v nezaměstnanosti, musí se snažit získat příjmy i za cenu, že by musel vykonávat 

práci pro něj podřadnou, aby byla naplněna podstata splátkového kalendáře 

(pravidelné měsíční odvádění příjmu). Z toho titulu nesmí odmítnout jakoukoli 

možnost, která by mu zajistila zdroj příjmu, 

2. povinnost zpeněžit jakýkoli mimořádný příjem a odvést jej nezajištěným věřitelům 

jako mimořádnou splátku, 

3. nezamlčovat žádný ze svých příjmů, a pokud je k tomu vyzván, musí předložit svá 

daňová přiznání za dobu trvání oddlužení, 

4. povinnost oznámit změnu svého trvalého bydliště nebo zaměstnání,  

5. povinnost předkládat soupis svých příjmů získaných za posledních 6 měsíců a to 

vždy k 15.1. a 15.6., 

6. nezvýhodňovat žádného z věřitelů na úkor ostatních, 

7. nezatěžovat sebe dalšími závazky, které by nebyl schopen uhradit do okamžiku 

jejich splatnosti. 

 

V návrhu na povolení oddlužení splátkovým kalendářem může dlužník požádat i o stanovení 

nižších měsíčních splátek. Při posuzování této žádosti insolvenční soud rozhodne podle 

okolnosti, které vedly k úpadku dlužníka a také podle toho, jestli by takovými splátkami byl 

dlužník schopen uhradit alespoň 50 % hodnoty pohledávek nebo částku alespoň stejnou, na 

jaké se s věřiteli dohodl. Ke změně splátek a délky trvání splátkového kalendáře může dojít i 

během jeho trvání např. pro účinně popřenou pohledávku v incidenčním sporu nebo z titulu 

100 % uspokojení některého z věřitelů. V případě výpadku splátek z důvodu ztráty 

zaměstnání má dlužník povinnost hledat a přijmout jakoukoli práci, kterou je schopen 

vykonávat. Několikaměsíční vynechání odvádění splátek zpravidla nebude mít vliv na trvání 

oddlužení, jestliže již před ztrátou zaměstnání bylo zřejmé, že dlužník uhradí za dobu 5let 
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více jak 30%. Problém by ale mohl nastat, pokud by tento výpadek trval dlouhodobě. Takový 

stav pravděpodobně povede ke zrušení oddlužení a prohlášení konkursu. Právě pro tyto 

případy je vhodné, pokud se dlužníkovi podaří zajistit si ručení nebo spoludlužnictví. Zákon 

v tomto směru umožňuje dlužníkovi využít i smlouvy o důchodu.  
103

 

 

Již při podávání návrhu na povolení oddlužení musí dlužník počítat s tím, že nebude hradit 

pouze pohledávky věřitelů, ale také odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Tyto 

částky, na rozdíl od nezajištěných věřitelů, musí uhradit v plné výši, tj. 100%. V důsledku 

toho může být návrh na povolení oddlužení odmítnut a prohlášen konkurs. Součástí úhrady 

odměny insolvenčního správce je i DPH, je-li plátcem.
104

  

Za výkon své činnosti v průběhu insolvenčního řízení náleží práci odměna ve výši: 
105

 

- minimálně 45.000 Kč při řešení oddlužení zpeněžením dlužníkova majetku, 

- 750 Kč za každý započatý měsíc, kdy nastaly účinky řešení oddlužení splátkovým 

kalendářem, 

- 750 Kč za každý započatý měsíc, kdy nastaly účinky řešení oddlužení splátkovým 

kalendářem, při kterém dojde ke zpeněžení zajištěného majetku (odměna správce 

činí 2% z výtěžku zpeněžení zajišťovacího majetku). 

 

Správce má také nárok na úhradu výdajů, které mu vznikají v průběhu jeho činnosti. Výše 

úhrady závisí na způsobu řešení oddlužení a to: 
106

 

 Při zpeněžení dlužníkova majetku má nárok na úhradu cestovních nákladů, 

administrativních nákladů (poštovné, telekomunikační poplatky aj.) nejvýše do 

5% odměny správce. Ostatní výdaje se hradí ve výši odpovídající ceně obvyklé 

v době a místě uplatnění. 
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 Při řešení splátkovým kalendářem má správce nárok na 150 Kč za každý započatý 

kalendářní měsíc trvání účinků plnění splátkovým kalendářem.  

 

Během plnění splátkového kalendáře provádí plátce mzdy dlužníkovi srážky na jeho mzdě. 

Konkrétní velikost zabavitelné části musí plátce mzdy vypočítávat pro každý měsíc a odvádět 

insolvenčnímu správci. Ten ji pak přerozdělí nezajištěným věřitelům podle poměru 

stanoveného v rozhodnutí o oddlužení splátkovým kalendářem. Výpočet zabavitelné částky se 

provádí následovně: 
107

  

 

1. výpočet zabavitelné části je rozdělen na několik částí. Nejprve musíme vypočítat 

nezabavitelnou částku na dlužníka jako dvě třetiny ze součtu životního minima na 

jednotlivce a normativních nákladů na bydlení v obci s 50 000 - 99 999 obyvatel. 

Součet životního minima a nákladů na bydlení činí 8762 Kč (3410 + 5 352). 
108

 

Konkrétně pro rok 2012 činí nezabavitelná částka na dlužníka 2/3 z tohoto součtu, 

tj. 5841 Kč. 

2. Dále následuje zjištění, zda má dlužník povinnost vyživovat členy rodiny. Zpravidla 

to bude druhý z manželů a děti. Pro příklad uveďme, že bude vyživovat manželku a 

dvě děti. 

3. Dvě předešlé části jsou východiskem pro výpočet základní částky. Ta se totiž 

vypočte jako součet nezabavitelné části na dlužníka a jedné čtvrtiny z nezabavitelné 

části dlužníka na každou vyživovanou osobu. Nezabavitelná částka na dlužníka je 

uvedena výše a jedna čtvrtina nezabavitelné částky  

(1460, 25Kč) násobeno počtem (třech) vyživovaných osob činí 4380,75 Kč. 

Základní částka tedy činí 10 221,75 Kč. 

4. Dalším krokem je zjištění neomezeně srazitelné částky, pokud v případě dlužníka 

existuje, a předpokládejme, že čistá mzda dlužníka činí 20 000 Kč. Nejprve 

potřebujeme zjistit rozdíl mezi čistou mzdou a základní částkou, tj. 9 778,25 Kč 

(20 000 – 10 221,75). Uvedená částka se následně zaokrouhlí na číslo dělitelné 

třemi, tj. 9777 Kč. Pokud takto upravený rozdíl převyšuje součet uvedený v první 
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odrážce, tak převyšující část tvoří tzv. částku srazitelnou bez omezení, tj. 1015 Kč 

(9778,25 – 8762).  

5. Následně je potřeba vypočíst ještě částku 2/3 ze součtu uvedeného u první odrážky 

sráženou pro přednostní pohledávky, tj. 5 841 Kč.  

6. Celkovou zabavitelnou částku našeho modelového dlužníka bude tvořit součet 

částky srazitelné bez omezení a zabavitelných dvou třetin v předešlé odrážce, tj. 

6 856 Kč (1015 + 5841). 

7. Pokud by hodnota rozdílu čisté mzdy a základní částky byla nižší, než součet 

uvedený u první odrážky, částka srazitelná bez omezení se neprovádí. U dlužníka se 

pak strhávají pouze 2/3 z částky rozdílu čisté mzdy a základní částky zaokrouhlené 

na číslo dělitelné třemi.  

 

2.10 ZRUŠENÍ SCHVÁLENÉHO ODDLUŽENÍ 

Jak vyplynulo z předešlého textu, skutečnost, že bylo dlužníkovi povoleno oddlužení, ještě 

neznamená, že má vyhráno. Během plnění schváleného způsobu oddlužení je vázán plněním 

dalších povinností. Pokud by dlužník porušoval nebo nedodržoval některé povinnosti 

znamenající nenaplnění účelu oddlužení, je insolvenční správce a insolvenční soud povinen 

zabývat se těmito skutečnostmi, a pokud by byly prokázány, má insolvenční soud povinnost 

zrušit povolené oddlužení a prohlásit na dlužníka konkurs. Povolené oddlužení může soud 

zrušit jen do okamžiku, kdy bere na vědomí splnění oddlužení. 
109

 Insolvenční soud může 

rozhodnout o zrušení schváleného oddlužení z těchto důvodů:
110

 

1) Nenaplňování podstatných podmínek podle schváleného způsobu oddlužení. 

Během plnění oddlužení se po dlužníkovi vyžaduje aktivní přístup, značná součinnost a řádné 

a včasné plnění povinností. Vysoká míra součinnosti je po dlužníkovi vyžadována zejména 

při plnění zpeněžením majetkové podstaty. Ačkoli téměř celé zpeněžení provádí insolvenční 

správce, jeho realizace se neobejde bez dlužníkovy spolupráce. V případě plnění splátkového 

kalendáře má dlužník povinnost především zajistit si zdroj trvalého příjmu, aby mohl odvádět 

pravidelné splátky. Ke splátkovému kalendáři se samozřejmě váže více povinností, jejichž 
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výčet byl uveden dříve. Aby mohlo být zrušeno schválené oddlužení, musí se jednat o 

podstatné porušení povinností. Tuto závažnost zákon nijak blíže nespecifikuje, a proto tedy 

záleží na posouzení a rozhodnutí insolvenčního soudu. 
111

 

2) Neschopnost dlužníka naplnit podstatnou část splátkového kalendáře. 

Tento důvod pravděpodobně naráží na základní právo nezajištěných věřitelů během 

oddlužení, tj. právo na uhrazení alespoň 30% jejich pohledávek, pokud nebylo dohodnuto 

jinak. Jestliže se během plnění splátkovým kalendářem ukáže, že dlužník nebude schopen 

uhradit tuto zákonem garantovanou část, insolvenční soud přistoupí ke zrušení schváleného 

oddlužení.  Toto tvrzení je pouhou domněnkou, protože zákon výslovně neuvádí, co je 

nenaplnění podstatné části splátkového kalendáře, a proto je tato otázka opět na posouzení 

soudu. 
112

 

3) Během plnění oddlužení dlužník vstoupil do závazkového vztahu s tím, že tento 

peněžitý závazek se jeho vlastním zaviněním nachází více než 30 dnů po datu 

splatnosti. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že dlužníkovi není zakázáno se během schváleného způsobu 

oddlužení znovu zadlužit. Zakazuje se mu ale vytvoření dalšího peněžitého závazku, který by 

nebyl schopen uhradit vlastním zaviněním. Domněnka vlastního zavinění je naplněna, a tedy 

soud rozhodne o zrušení schváleného oddlužení, pokud k vymáhání tohoto nového závazku 

byl nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce. 
113

 

4) Dlužník se sám rozhodne zrušit povolené oddlužení. 

Pokud dlužník sám podá návrh na zrušení povoleného oddlužení, insolvenční soud se nebude 

zabývat důvody, kterého ho k tomu vedly a rovnou rozhodne o zrušení povoleného oddlužení 

a prohlášení konkursu. 
114
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2.11 SPLNĚNÍ ODDLUŽENÍ 

Nevyvstanou-li během plnění schváleného způsobu oddlužení důvody, které by vedly ke 

zrušení schváleného oddlužení (viz předešlá část), soud vydá na základě výsledků 

dosavadního řízení rozhodnutí o splnění oddlužení. Tímto rozhodnutím soud deklaruje, že byl 

naplněn smysl oddlužení a splněny povinnosti dlužníka uvedené v rozhodnutí o zvoleném 

způsobu oddlužení. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí a 

odvolání proti němu není přípustné. 
115

 Insolvenční soud nechá rozhodnutí doručit zvlášť 

dlužníkovi, správci a věřitelskému výboru, a současně jej zveřejní v insolvenčním rejstříku.
116

  

V případě oddlužení formou zpeněžení majetku je oddlužení splněno až naplněním 

rozvrhového usnesení vydaného soudem. U splátkového kalendáře musí být za dobu 5let 

uhrazeno alespoň 30 % zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů, nebylo-li dohodnuto 

jinak, anebo může být splátkový kalendář splněn i dříve, pakliže dlužník uhradil 100 % 

hodnoty pohledávek. 
117

 

Současně se splněním oddlužení musí insolvenční soud rozhodnout i o odměně a náhradě 

nákladů správce a zprostí ho své funkce v rámci tohoto ukončeného řízení. 
118

 Kotoučová ale 

ve svém komentáři uvádí, že na tuto odměnu má správce nárok již v průběhu oddlužení, 

protože není příhodné nechávat úhradu celé odměny a jeho nákladů až na okamžik vydání 

rozhodnutí o splnění oddlužení. Proto se hradí nároky správce již při zpeněžení majetku 

dlužníka z výtěžku zpeněžení a u splátkového kalendáře, u kterého by se mohl dočkat úhrady 

až po 5letech, se hradí průběžně v rámci měsíčních splátek. 
119

 

Závěrem bych chtěl ještě konstatovat, že splnění oddlužení neznamená automaticky 

osvobození od placení zbytku dlužníkových závazků. O osvobození musí dlužník nejdříve 

požádat.
120
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2.12 OSVOBODZENÍ DLUŽNÍKA OD ZBYTKU DLUHŮ 

Osvobození od dluhů představuje jakousi odměnu za řádné a včasné splnění relativně 

přísných podmínek oddlužení, která by měla motivovat dlužníka k jejich dodržování. O 

osvobození od zbytku dluhů může dlužník požádat až po té, co soud rozhodl o splnění 

oddlužení s výjimkou, kdy dlužník uhradil 100% hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů 

již v průběhu oddlužení. V takovém případě se žádost o osvobození nepodává, protože 

veškeré závazky zahrnuté do oddlužení byly uhrazeny. 
121

  

Krom řádného a včasného plnění všech povinností se při návrhu na osvobození také posuzuje 

míra uspokojení nezajištěných věřitelů. Zákon jim totiž garantuje alespoň 30%, nebylo-li 

dohodnuto jinak. 
122

 Posuzování těchto podmínek v případě oddlužení zpeněžením dlužníkova 

majetku může být problematické, protože jeho provedení je de facto celé svěřené do rukou 

insolvenčního správce. Dlužník má v podstatě jen povinnost poskytovat potřebnou součinnost 

insolvenčnímu správci, která je v kontextu celého procesu pouze marginální. O výši 

uspokojení nezajištěných věřitelů také nerozhoduje dlužník, ale správce zvolenou realizací 

zpeněžení majetkové podstaty. Proto je potřeba tyto podmínky pojímat poněkud šiřeji 

v kontextu celé úpravy oddlužení, jak upozorňuje Kotoučová.
123

  

Opačná situace se nachází u plnění splátkového kalendáře. Zde naopak leží většina povinností 

právě na straně dlužníka, jak vyplývá ze seznamu povinností uvedených v části 2.9.2. Zde lze 

opravdu hovořit o řádném a včasném plnění povinností dlužníka, ačkoli o případné závažnosti 

porušení některé z nich (a možné přeměně v konkurs) rozhoduje insolvenční soud. Zákon zde 

ukládá dlužníkovi takové povinnosti, které právě směřují k uspokojení nezajištěných věřitelů 

alespoň ve výši 30 % (ceteris paribus). Plnil-li dlužník tyto povinnosti svědomitě, nebo 

nedopustil-li se takového přečinu, který by soud klasifikoval přeměnou na konkurs, rozhodne 

soud na návrh dlužníka o osvobození. 
124
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V zákoně jsou však zakotveny i důvody, kdy soud přizná dlužníkovi osvobození od placení 

zbytku pohledávek zahrnutých do oddlužení, přestože nezajištění věřitelé od dlužníka 

nezískali ani garantovaných 30 % z hodnoty pohledávek, případně dohodnuté nižší plnění. 

Soud tak učiní pouze na návrh dlužníka, a pokud prokáže, že z objektivních důvodů (platební 

neschopnost zaměstnavatele, dlouhodobé a závažné onemocnění či úraz apod.) nemohl 

stanovenou hodnotu plnění uhradit a současně, že dosažená hodnota plnění není nižší, než 

jaká by se dostala nezajištěným věřitelům při plnění konkursem. 
125

 Přestože Kavan chápe 

objektivní okolnosti nenaplnění, před kterými je potřeba dlužníka chránit, jinak toto 

ustanovení shledává za nevydařené, protože jak může být jednoznačně prokázáno, že 

v případě konkursu by se nezajištěným věřitelům nedostalo vyššího uspokojení…? 
126

 

Závěrem bych chtěl upozornit, že v tomto případě soud dlužníka osvobodí pouze od 

pohledávek zahrnutých do oddlužení, tudíž se osvobození nevztahuje na nepřihlášené a 

vyloučené pohledávky. 
127

 

U řádného dlužníka, který poctivě plnil všechny uložené povinnosti u schváleného způsobu 

oddlužení, rozhodne soud o osvobození během slyšení v podstatě automaticky. Rozhodnutí 

osvobozuje dlužníka od: 
128

 

a) placení neuhrazené části pohledávek nezajištěných věřitelů uspokojovaných 

v průběhu oddlužení, 

b) hrazení neuspokojené části pohledávek zajištěných věřitelů v případě, že předmět 

zajištění nepostačoval k pokrytí pohledávek zajištěných věřitelů, 

c) pohledávek vyřazených z uspokojování v rámci insolvenčního řízení, 

d) hrazení těch pohledávek, které nebyly přihlášeny ve stanovené lhůtě k uspokojení 

v rámci insolvenčního řízení, 

e) placení těch pohledávek, na základě kterých měl ručitel a jiné osoby právo postihu 

vůči dlužníkovi. 
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Podání návrhu na osvobození by dlužník neměl zbytečně odkládat, protože dokud není 

soudem vydáno, nemizí ani jeho povinnost splácet neuhrazené závazky. Zákon sice 

nevymezuje žádnou lhůtu k podání, nicméně by neměl otálet, aby se nevystavoval riziku 

vymáhání zbylých pohledávek věřiteli. Kotoučová v tomto směru považuje za vhodné podat 

návrh na osvobození v okamžiku, kdy z hlediska stavu bylo oddlužení již fakticky splněno, 

ačkoli soud ještě nevydal rozhodnutí o splnění oddlužení. 
129

 

Jak bylo uvedeno v předešlém odstavci, osvobození neznamená zánik závazků věřitelů, jedná 

se o osvobození dlužníka od povinnosti tyto závazky hradit. Tyto pohledávky tak mají povahu 

naturální obligace a věřitelé ji nemohou vymáhat po dlužníkovi soudně. Věřitelé si je nejméně 

po dobu následujících 3let vedou ale nadále v evidenci. Pokud by během následujících 3let 

vyšlo najevo, že o oddlužení nebo osvobození soud rozhodl, ačkoli se dlužník za účelem 

jejich dosažení dopustil podvodného jednání, nebo pokud dlužník poskytl některému 

z věřitelů zvláštní výhody, soud dlužníkovi osvobození odebere. Podobný osud čeká dlužníka 

i v případě, že se do 3let od přiznání osvobození dopustí úmyslného trestného činu, který je 

svojí povahou schopen ovlivnit schválení či průběh oddlužení, anebo je jinak schopen 

způsobit škodu věřitelům. 
130

 

 

2.13 OSTATNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU 

Než se pustím ve své práci dále, dovolil bych si ještě menší poznámku ke způsobům řešení 

úpadku. Ačkoli se ve své práci zaměřuji na řešení úpadku nepodnikatelských subjektů 

oddlužením, nejedná se o jediný způsob, jak může být řešen úpadek. Na mnoha místech jsem 

se již zmiňoval, že úpadek dlužníka nepodnikatele bude řešen konkursem, poruší-li některou 

ze svých povinností. Konkurs se ale používá i u podnikatelských subjektů (FO i PO). Zákon 

totiž dává dlužníkům možnost, aby se nejdříve pokusili řešit svůj úpadek sanačním způsobem, 

než přikročí ke konkursu, při kterém dochází ke zpeněžení veškerého majetku bez ohledu na 

okamžik nabytí. V případě podnikatelských subjektů se tedy nabízí, aby se nejdříve pokusili 

řešit svůj úpadek reorganizací, díky níž může být zachován provoz podniku a pohledávky 

věřitelů uspokojovány postupně. Zákon však klade přísné podmínky na sestavení 
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reorganizačního plánu a navíc ji mohou využít jen subjekty splňující tzv. velikostní 

kritérium.
131

 Díky tomu reorganizace probíhá jen u středních a větších podniků a u drobných 

podnikatelů nezbývá, než podat návrh na konkurs, ačkoli s postupem času by snad i tito 

drobní hospodáři mohli řešit úpadek oddlužením (viz subkapitola 2.3, poznámka 19). 

 

2.14 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK 

Insolvenční rejstřík lze označit jako veřejný seznam vedený ministerstvem spravedlnosti. 

V rejstříku má každý dlužník přiřazen svůj vlastní elektronický spis, jehož podoba téměř 

koresponduje s podobou fyzického spisu. Některé údaje zde mohou být skryty, pokud o to 

dlužník požádal (např. rodné číslo), anebo se jedná o dokumentaci podléhající utajení podle 

zvláštního předpisu. Do rejstříku se vkládají veškeré písemnosti vztahující se k dlužníkovu 

řízení a podle povahy jsou rozděleny do příslušného oddílu. 
132

 

Insolvenční spis  v elektronické podobě je rozdělen do 5 oddílů: 
133

 

- Oddíl A obsahuje veškerou dokumentaci vztahující se k insolvenčnímu řízení od 

zahájení do rozhodnutí o úpadku. Od rozhodnutí o úpadku se otevírá oddíl B. 

(vyhláška o zahájení řízení, výzva k uhrazení zálohy na náklady řízení, usnesení o 

úpadku). 

- Oddíl B dále obsahuje dokumentaci po rozhodnutí o úpadku do ukončení 

insolvenčního řízení, proto zde můžeme nalézt soupis majetkové podstaty dlužníka, 

usnesení o způsobu zpeněžování, seznam přihlášených pohledávek, zprávy 

insolvenčního správce atd. 

- Oddíl C zaznamenává údaje o incidenčních sporech, nalezneme zde tedy incidenční 

žaloby a rozhodnutí soudu o nich. 

- Do oddílu D se vkládají všechny pomocné dokumenty, které nemají vliv na průběh 

řízení (nahlížení do fyzického spisu, dotazy na stav řízení apod.) 

- Oddíl P uvádí veškeré přihlášené pohledávky včetně jejich příloh. 
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Obrázek 2.14–1: Náhled do elektronického spisu 

 

 

Díky elektronické podobě může kdokoliv (a v dnešní době skoro kdekoliv) nahlédnout do 

insolvenčního rejstříku a přesvědčit se, zda na dlužníka nebylo zahájeno insolvenční řízení. 

K vyhledání dlužníka FO můžeme využít jeho osobních údajů (jméno, přímení, rodné 

číslo…). U právnické osoby se doporučuje použít jejího identifikačního čísla, aby nedošlo 

k případné záměně podle názvu. K vyhledání je možné využít i spisové značky, pod kterým je 

řízení vedeno, je-li známa.
134

  

Vyhledávání v rejstříku je možné i blíže specifikovat pomocí vyplnění políček: vedená u, stav 

řízení, vyplnění období. Zvláštní funkce zde plní monitoring insolvenčního rejstříku, kdy po 

vložení datumu může zobrazit seznam vedených řízení s 14 denní nebo měsíční frekvencí. 
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Obrázek 2.14–2: Vyhledávání v rejstříku 

 

 

Insolvenční rejstřík patří mezi jeden z institutů insolvenčního řízení, které mají zvýšit 

efektivitu, průhlednost a transparentnost řízení. K využívání jeho elektronické podoby jsou 

správci v podstatě nuceni vzhledem k často krátkým lhůtám jako např. pro přípravu zprávy 

pro první schůzi věřitelů. Podobně to platí i u věřitele či dlužníka, protože ke komunikaci se 

soudem musí využívat předepsaných formulářů dostupných na stránkách justice.cz a 

insolvencnizákon.cz. Z toho plyne, že insolvenční rejstřík slouží i jako nástroj pro doručování 

písemností, ačkoli insolvenční soud bude i nadále využívat úřední desky soudu a doručení 

zvláštním způsobem.
135
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3 STANOVENÍ PARAMETRŮ ZKOUMÁNÍ 

 

V současné době jsou kladeny čím dál větší nároky na používání relevantních informací. 

Takové informace se zpravidla získávají z velkého počtu dat. Obstarat si kvalitní informace 

rychle, není vůbec jednoduché, proto je dnes naprosto běžné obchodovat s nimi, pokud 

v podniku pro tento účel nefunguje zvláštní oddělení. Ať už tyto data zpracovává kdokoliv, 

neobejde se přitom bez nástrojů statistické analýzy, které v dnešní době sehrávají významnou 

roli.
136

 Bez statistiky se například neobejde manažer při strategickém rozhodování, protože 

bude nezbytně potřebovat analýzu trhu. Podobně tomu bude i v mém případě, protože abych 

mohl učinit určité závěry o ekonomickém využití právního institutu oddlužení 

v Moravskoslezském kraji, musím k vyhodnocení dat použít právě statistické nástroje. 

Statistika se zabývá zjišťováním určitých jevů a vlastností u velkého množství prvků. Tyto 

prvky představují základní statistické jednotky a v případě této práce se bude jednat o FO, 

které podali návrh na povolení oddlužení v Moravskoslezském kraji v letech 2008-2011. 

V druhé části se pak budu zabývat dalšími použitými jednotkami, a to údaji o vývoji reálného 

HDP, inflaci, nezaměstnanosti, průměrné nominální mzdě, míře zadluženosti domácností a to 

v kvartálních hodnotách v letech 2008-2011. Na těchto jednotkách budu sledovat určité 

vlastnosti, neboli statistické charakteristiky, kterými budou: 

– V části I: 

o Jaká věková kategorie FO v průměru nejčastěji podává návrh na povolení 

oddlužení v rámci MS kraje v letech 2008-2011. 

– V části II: 

o Vytvořit regresní model k predikci vývoje podaných návrhů pro rok 2012. 

Tyto statistické jednotky budu zjišťovat zvlášť pro jednotlivé roky, takže takto získám celkem 

čtyři výsledky. V druhé části predikce pak bude výsledků poněkud více. Z výše uvedeného 

také vyplývá, že se bude jednat o znaky číselné, tedy kvantitativní, a jelikož se uvedené 

výsledky budou pohybovat v určitém rozmezí, půjde o kvalitativní znaky spojité.  
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Analýza jednotlivých proměnných se provádí na určité množině dat, kterou nazýváme 

statistickým souborem. A jelikož budu zkoumat jednu proměnnou, bude se jednat o statistický 

soubor jednorozměrný (v druhé části šesti rozměrný). Konkrétní množinu, která se stane 

předmětem šetření, nazýváme základním souborem resp. jednorozměrným základním 

souborem s konečným rozsahem,
137

 protože mám k dispozici všechny FO podávající 

insolvenční návrh od 1. 1. – 31. 12. v letech 2008-2011. V druhé části se bude jednat o 

kvartálně naměřené hodnoty statistických jednotek uvedených výše. 

Pustil-li bych se do analýzy celého základního souboru, náročnost tohoto zpracování by byla 

neúměrně vysoká. V takovém případě se, stejně jako v praxi, z časových a ekonomických 

důvodů postupuje tak, že se pouze vybere určitý vzorek, který si i přes svůj nižší počet prvků 

zachová vlastnosti základního souboru.
138

 Tento fakt patří mezi jednu z největších předností 

využívání statistiky, protože umožňuje šetřit čas, a přesto poskytnout dostatečně relevantní 

informace k tomu, abychom mohli učinit kvalifikované rozhodnutí o ekonomických 

záležitostech. Stejně budu postupovat i já a na základě daných statistických pravidel určím 

dostatečně relevantní vzorek pro analýzu celého souboru. Výjimkou bude druhá část, kde 

využiji všech naměřených hodnot vztahujících se k sledovanému období. 

Závěrem bych chtěl uvést, že každá statistická práce má opodstatněný seznam kroků, podle 

kterých se musí postupovat. Mezi tyto tři základní kroky patří:  

1) Statistické šetření. 

2) Zpracování zjištěných údajů. 

3) Statistické vyhodnocení. 

 

3.1 STATISTICKÉ ŠETŘENÍ 

Statistické šetření je oprávněně prvním krokem ve statistické práci, protože její podstatou je 

vyhledávání a shromažďování potřebných statistických znaků. Než se ale pustím do této 

činnosti, je potřeba stanovit zpravodajskou jednotku, jakožto zdroje informací o statistické 
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jednotce.
139

 Jak lze usuzovat z názvu této diplomové práce, první zpravodajskou jednotkou 

bude bez pochyby insolvenční rejstřík.
140

 Jako druhý zdroj jsem si stanovil databázi informací 

Českého statistického úřadu na regionální úrovni pro Moravskoslezský kraj
141

, ale také pro 

celou Českou republiku.
142

 Současně však musím uvést i třetí zdroj, za který bych chtěl 

poděkovat panu Lichovníkovi ze společnosti it-law. Jedná se o seznam všech FO, které 

v letech 2008-2011 podaly návrh na povolení oddlužení. Vytvoření takového seznamu 

z insolvenčního rejstříku by bylo příliš pracné, protože insolvenční rejstřík povoluje pouze 

vyhledávání podle zadaných položek. Díky jejich vlastní databázi to však byla otázka 

okamžiku. 

Vzhledem k tomu, že v této práci využiji intervalová data, v dalším kroku se musí určit 

rozhodná doba. Jak už jsem uvedl výše, uvedená data budu analyzovat za období 2008-2011, 

takže rozhodnou dobu tvoří interval 1.1. 2008 – 31.12. 2011.  

Nyní se můžu pustit do vyhledávání statistických jednotek. Mezi nejznámější způsoby 

vyhledávání sice patří pozorování a dotazování, ale tyto se týkají spíše získávání nových 

informací. V této práci budu využívat data již zjištěná, a jak už jsem nastínil v předchozích 

odstavcích, k získávání potřebných dat budu využívat zavedených databází státních institucí a 

seznamu FO, který mi následně usnadní vytváření výběrového souboru. Potřebná data budou 

shlukována v tabulkovém programu MS Excel.  

Statistické šetření se může provádět vyčerpávajícím nebo nevyčerpávajícím způsobem 

v závislosti na tom, zda budeme chtít analyzovat celý základní soubor, nebo jen jeho část, 

tedy výběr.
143

 Vzhledem k vysokému počtu FO, které v letech 2008-2011 podali návrh na 

povolení oddlužení, zde použiji šetření výběrové za dodržení statistických pravidel, díky 

kterým je možné usuzovat o vlastnostech základního souboru na základě výsledků získaných 

z výběru. Vyčerpávajícího šetření bude naopak použito u predikce vývoje, kde základní 

soubor není tak rozsáhlý, protože zde budu pracovat s daty kvartálními.  
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Ve statistice existuje mnoho druhů metod nevyčerpávajícího šetření. Ve své práci pak využiji 

techniku prostého náhodného výběru, u které platí, že každý prvek základního souboru má 

stejnou pravděpodobnost, že může být vybrán a stejně tak i všechny možné n-členné 

kombinace mají stejnou pravděpodobnost, že budou tvořit výběr. Tyto pravidla budou platit 

pro celý postup vybírání. Díky tomu můžeme tvrdit, že o získávání prvků jsme nechali 

rozhodovat náhodu a opravdu se jedná o výběr náhodný. 
144

 

V dalším kroku musíme rozhodnout o tom, jakým způsobem tento náhodný výběr pořídíme. 

Statistika zase nabízí mnoho způsobů a každý se hodí pro jinou situaci, a jelikož mám 

k dispozici úplný seznam FO, bude proto výhodné použit generátor náhodných čísel, který 

nahradil tabulku náhodných čísel. Jak vyplývá pak z názvu, generátor umožňuje vytvářet 

náhodná čísla ve zvoleném rozsahu. 
145

 

Doposud jsem se pohyboval spíše v rovině teoretické, kde bylo možné provádět deskripci 

obou částí svého zkoumání současně. Nyní si však dovolím hovořit nejprve o části první, aby 

si práce zachovala přehlednou strukturu a srozumitelnost. 

 

3.2 TEORETICKÝ PODKLAD PRO VYTVÁŘENÍ VZORKU 
VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ FO 

Budeme-li chtít odhadnout hodnotu určité charakteristiky základního souboru, musíme 

vždycky vědět pravděpodobnostní rozdělení některé vhodně zvolené výběrové 

charakteristiky. Hustota rozdělení pravděpodobnosti nám totiž umožňuje zjistit hranici 

fluktoace hodnot výběrových charakteristik a na základě toho pak vytvářet úsudek o 

hodnotách charakteristik základního souboru.
146

 

Ke zjištění určité charakteristiky základního souboru můžeme využít buď bodového anebo 

intervalového odhadu.  Při bodovém odhadu se z výběru vypočte určitá charakteristika - např. 

výběrová střední hodnota - a odhad její hodnoty je považován za střední hodnotu základního 

souboru. Výběrovou střední hodnotu jsem zde uvedl jako příklad záměrně, protože k odhadu 
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určité charakteristiky základního souboru můžeme použít pouze takové charakteristiky 

výběru, které splňují určité podmínky. Tyto podmínky právě vyplývající ze schopnosti 

statistiky šetřit čas, protože nám umožňuje usuzovat určité vlastnosti o základním souboru na 

základě výběru.
147

  Jedná se tedy o:
148

 

a) Rovnost výběrové charakteristiky a charakteristiky základního souboru. Tato 

podmínka je zde uvedena proto, aby nedocházelo k systematickému 

nadhodnocování resp. podhodnocování, které by vedlo k vytváření systematické 

chyby. Pokud je tato podmínka splněna, hovoříme také o nezkreslené 

(nevychýlené) výběrové charakteristice základního souboru. 

b) Podmínka konzistence vypovídá o tom, že s růstem rozsahu výběru musí růst 

také pravděpodobnost, že rozdíl mezi odhadovanou hodnotou výběrové 

charakteristiky a hodnotou charakteristiky základního souboru bude nepatrný. 

c) Máme-li k dispozici více statistik k základnímu souboru splňující výše uvedené 

podmínky, pak se použije ta, která má nejmenší rozptyl, protože má vydatný (ve 

smyslu nejlepší nezkreslený) odhad charakteristiky základního souboru. 

d) Podle poslední z podmínek musí být výběrová statistika postačující, tzn., že 

obsahuje všechny informace o odhadované charakteristice základního souboru a 

žádná jiná statistika ji už nemůže něčím doplnit. 

 

Přestože budou u bodového odhadu splněny tyto podmínky, hodnota výběrové charakteristiky 

se bude výběr od výběru lišit od skutečné hodnoty charakteristiky základního souboru. 

V důsledku toho vzniká výběrová chyba, resp. střední chyba, která udává průměrnou hodnotu 

z chyb, které mohou vzniknout při všech různých variantách výběru daného rozsahu ze 

základního souboru. 
149

 

To je také důvod, proč se při aplikacích raději používá intervalový odhad, protože ten udává 

horní a dolní mez, ve které se bude odhadovaná charakteristika nalézat na zvolené hladině 

spolehlivosti. Hladina spolehlivosti udává pravděpodobnost, se kterou se daný odhad bude 
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v intervalu vyskytovat. Čím větší si ale zvolíme spolehlivost, tím větší bude i interval, ve 

kterém se hledaná hodnota bude nacházet. Bude-li tento interval příliš široký (v důsledku 

vysoké hladiny spolehlivosti) bude odhad méně přesný a jeho využitelnost tak bude malá. 

Proto se na základě empirických zkušeností vyčlenily varianty vyjadřující kompromis mezi 

spolehlivostí a přesností. Mezi tyto hodnoty patří 90%, 95% a 99%. 
150

 

Intervalové odhady mohou být sestrojeny buď jako jednostranné nebo dvoustranné.  Podle 

toho, zda známe dolní resp. horní mez, rozeznáváme levostranný resp. pravostranný interval. 

Dopočítávají-li se obě meze, jedná se o interval oboustranný, který se z praktických důvodů 

používá nejčastěji. Proto použiji při výpočtu hledaných charakteristik oboustranného intervalu 

na hladině spolehlivosti 95 %. 
151

 

Dále budeme v práci předpokládat, že zkoumané veličiny mají normální rozdělení. Díky tomu 

je možné použít matematicko-statistické metody při velmi malém rozsahu výběru. Při výběru 

z normálního rozdělení dáváme přednost použití studentova rozdělení s (n-1) stupni volnosti. 

Tento dělitel totiž zabezpečí, že výběrová statistika rozptylu je nestranným odhadem rozptylu 

základního souboru. 
152

 

Než budu moci provádět jakékoli výpočty, musím se také pozastavit u stanovení velikostí 

přípustné chyby odhadu, na základě které bude možné také stanovit nezbytně nutný rozsah 

výběru. Velikost této chyby bude pouze stanovena a po vypočtení potřebných výběrových 

charakteristik bude dosazena, aby mohl být stanoven potřebný rozsah. 

Jelikož neznáme ani rozptyl základního souboru, musíme jej odhadnout na základě rozptylu 

výběrového. K jeho zjištění musíme provést tzv. předvýběr, protože toto šetření provádím 

poprvé. Předpoklad normálního rozdělení nám umožňuje použít pro stanovení výběrového 

rozptylu malý rozsah tohoto předvýběru. 
153

 

 

Uvedené definice, předpoklady a pravidla mají své odůvodnění. Bez nich by totiž chyběl 

výchozí podklad, na základě kterého budu pracovat s určenými daty a provádět potřebné 
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výpočty. Zároveň jsem si vědom toho, že byly seřazeny do myšlenkových celků, které 

nekorespondují s postupem při výpočtu, a proto neznalého čtenáře mohla tato část spíše 

zmást. Z tohoto důvodu tyto teoretická východiska shrnu do logicky navazujících bodů (resp. 

subkapitol) použitých při následujících výpočtech. 

3.3 ZKOUMÁNÍ FO PODÁVAJÍCÍCH NÁVRH NA 
ODDLUŽENÍ 

 

1) Stanovení velikosti přípustné chyby odhadu pro věk. 

Na samém počátku musíme určit velikost přípustné chyby. K jejímu určení je možné použít 

vzorce nebo si tuto stanovit odhadem. V případě určování chyby jsem stanovil velikost 

výchozí hodnotou na 3 roky. 

 

2) Stanovení hladiny významnosti.  

Při zadávání hladiny významnosti, na které budu provádět odhad průměru základního 

souboru, budu vycházet z empiricky nejčastěji využívané výše, a to 95 %. Tato hladina bude 

použita u intervalového odhadu oboustranného, protože tak získáme věkovou mez, na základě 

které pak můžeme tvrdit, jaká věková skupina podává nejčastěji návrhy na povolení oddlužení 

v jednotlivých letech. 

 

3) Stanovení velikosti předvýběru (libovolně malý počet) a vybrání 

konkrétních FO z insolvenčního rejstříku. 

Jak už jsem uvedl, rozsah předvýběru tvoří libovolně malý počet prvků základního souboru. 

Velikost předvýběru jsem stanovil stejnou pro každý rok a činí 15 prvků. V zájmu ochrany 

osobních údajů, ale i z praktických důvodů, byla FO přiřazena pořadová čísla podle 

chronologického sledu podání návrhu na povolení oddlužení. Tudíž jsem nemusel používat 

jejich jmenovitá označení, ale pouze jejich pořadová čísla. Předvýběrové FO jsem nejprve 

vybíral ze seznamu FO a následně vyhledal v insolvenčním rejstříku, odkud jsem shromáždil 

údaj o jejich věku do tabulky předvýběrového vzorku.  

 

4) Vypočtení předvýběrové směrodatné odchylky z předvýběru FO. 
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Po vyhledání patnácti osob bylo nezbytné vypočítat předvýběrovou směrodatnou odchylku, 

abychom mohli určit velikost zkoumaného vzorku. Ta se vypočte podle vzorce pro výběrovou 

směrodatnou odchylku (vzorec č. 3, příloha č.2). Následně se její hodnota dosadí do 

upraveného vzorce pro výpočet velikosti prvků.  

 

5) Výpočet minimální velikosti rozsahu výběru (zvlášť pro každou 

proměnnou) 

Po provedení potřebného výpočtu dostaneme minimální potřebnou velikost rozsahu výběru, 

kterou jsem zaokrouhlil buď na číslo končící pětkou (pro čísla končící 1-4 př. 51 ->55) nebo 

na desítky nahoru (pro čísla končící 6-9 př. 57 -> 60). Velikost minimálního rozsahu závisela 

na dosažené hodnotě předvýběrové směrodatné odchylky. Pro jednotlivé roky jsem tak získal 

velikosti vzorku 65, 70, 45 a 55 FO. 

 

6) Stanovení prvků výběru (FO) pomocí generátoru náhodných čísel – 

vytvoření prostého náhodného výběru (zvlášť pro každou proměnnou). 

Pro určení konkrétních prvků, které budou zařazeny do výběru, jsem využil generátoru 

náhodných čísel, který je součástí nástrojů programu Excel. Díky němu se mi podařilo 

vygenerovat potřebný počet náhodných čísel. Tyto čísla pak určovala pořadí osoby, která 

podala v daném roce návrh na povolení oddlužení. Jestliže bylo např. první číslo osmička, 

vyhledal jsem v chronologickém seznamu FO jméno a přímení osoby na osmém pořadí.  

 

7) Shromáždění sledovaných vlastností z insolvenčního rejstříku. 

Jméno a přímení dané osoby jsem následně zadal do insolvenčního rejstříku a vyhledal její 

rok narození. Ten jsem pak přenesl do sloupce „rok narození“ a pomocí jednoduchého 

výpočtu jsem určil věk, ve kterém podala návrh na povolení oddlužení. Analogicky jsem 

vyhledal i věk ostatních osob, dokud jsem nezískal potřebný počet ohraničený velikosti 

výběru.  

Současně tento bod uzavírá statistické šetření, protože nyní máme shromážděny potřebné 

vlastnosti – věk, které budu následně zpracovávat pro výpočet intervalového odhadu. 

Následující body tedy představují zpracování zjištěných údajů. Následující kapitola – 

ekonomická interpretace – pak bude obsahovat ekonomicko-statistické vyhodnocování 

dosažených výsledků. 
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8) Výpočet výběrové střední hodnoty a výběrové směrodatné odchylky 

Abych mohl určit tyto charakteristiky, na základě kterých bude podle vzorce určen hledaný 

interval, postačilo pouze využít zavedených funkcí Excelu. V opačném případě bych tyto 

hodnoty musel počítat ručně, což by zvýšilo časovou náročnost (vzorec 1 a 3, příloha č. 2). 

Díky modernímu softwaru je tento výpočet otázkou chvilky. Do zvolené buňky stačilo pouze 

vložit vzorec pro výběrovou střední hodnotu, resp. výběrovou směrodatnou odchylku a 

označit oblast – sloupec s věkem – a nechat Excel provést výpočet. 

 

9) Použití vzorce pro stanovení intervalového odhadu sledovaných 

charakteristik na zvolené hladině významnosti. 

V této fázi se jedná jen o pouhé dosazení vypočtených charakteristik do vzorce pro výpočet 

intervalového odhadu střední hodnoty základního souboru.(vzorec č. 3, příloha č. 2) Jelikož 

jsem použil intervalový odhad oboustranný, vypočítávala se mez zvlášť pro dolní a horní 

hranici.  

 

V zájmu provedení určitého srovnání a lepší prezentaci vzorku jsem se rozhodl věk osob 

zařadit do předem zvolených pěti skupin a sestavit histogram a koláčový diagram. První 

kategorie (20-30 let) reprezentuje mladé lidi po ukončení vzdělání, resp. začínají kariéru. 

Druhá skupina (31-40 let) charakterizuje skupinu lidí, kteří se začínají usazovat a vést rodinný 

život. Třetí skupina (41-50let) představuje okruh lidí ve zralém věku, kdy jejich děti už 

opouští „rodné hnízdo“. Čtvrtá skupina (51-60 let) zahrnuje osoby již staršího věku 

připravující se na odchod do důchodu. Poslední skupina (61 a více let) zachycuje skupinu lidí 

pravděpodobně již nepracujících a nacházejících se zpravidla v důchodu. 

Histogram zobrazuje počet prvků vzorku v jednotlivých věkových kategoriích. Koláčový 

diagram pak zachycuje procentuální podíl zastoupení věkové skupiny na celkové velikosti 

vzorku. 

 

3.3.1 EKONOMICKÁ INTERPRETACE 

Závěrem veškerých propočtů je správná interpretace dosaženého výsledku, tedy intervalu. 

Smyslem nalezeného intervalu je odpovědět na otázku, která věková kategorie FO v průměru 

nejčastěji podává návrh na povolení oddlužení v rámci MS kraje. Pro přehlednost zde uvádím 

tabulku. 
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Tabulka 3.3.1-1: přehled velikostí výběrového vzorku a z něho dosažené intervaly 

rok 
velikost 
výběru interval 

2008 65 42-48 

2009 70 43-48 

2010 45 42-47 

2011 55 43-48 

 

Shrnu-li dosažené výsledky do jedné interpretační věty, bude statistický závěr následující:  

Na základě dosažených výsledků lze s 95 % pravděpodobností tvrdit, že odhadovaný 

průměrný věk FO, podávajících návrh na povolení oddlužení v rámci MS kraje v letech 2008-

2011, se bude nacházet v intervalu mezi 42-48 lety. Také bych chtěl zdůraznit, že v podstatě 

stejných výsledků bylo dosaženo, přestože v každém roce se lišila velikost vzorku. Z toho 

také vyplývá, že nejčastěji podává návrh na povolení oddlužení v rámci MS kraje věková 

kategorie 41-50 let, tedy lidé ve zralém věku. 

Tento fakt je dokonale zobrazen v obou grafech v roce 2008. 

 

Tabulka 3.3.1-2: Počet podaných návrhů FO rozdělených do věkových kategorií v roce 2008 
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Tabulka 3.3.1-3: Procentuální podíl podaných návrhů jednotlivých věkových kategorií na celkovém počtu 

v roce 2008 
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Bohužel to tak jednoznačné není i pro období 2009-2011. Přestože intervalové odhady 

označily jako nejčastější skupinu osoby ve věku 41-50let, histogram a koláčový diagram 

poukazují na skupinu lidí ve věku 31-40 let. Ta dokonce v roce 2011 převýšila onu „vítěznou“ 

skupinu o citelných 19 %! (Grafy pro ostatní roky jsou uvedeny v příloze č. 3). 

 

Tabulka 3.3.1-4: četnost podaných návrhů FO rozdělených do věkových kategorií v roce 2011 
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Tabulka 3.3.1-5: Procentuální podíl podaných návrhů jednotlivých věkových kategorií na celkovém počtu 

v roce 2011 
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Na základě tohoto rozporu tedy nelze jednoznačně označit jednu skupinu osob, které by 

nejčastěji podávaly návrh na povolení oddlužení. Na druhou stranu se nabízí otázka, jestli obě 

dvě skupiny nejsou rizikové, přestože v roce 2011 se jako nejrizikovější jeví pouze kategorie 

31-40 let. 

 

Tabulka 3.3.1-6: Sloučení skupin 31-40let a 41-50 let 

  abs.četnost 
relativní 
podíl 

2008 35 53,85% 

2009 40 57,14% 

2010 27 60,00% 

2011 37 67,27% 

 

3.3.2 SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že kdybych musel určit pouze jednu skupinu jako 

nejcitlivější, nebo potvrdit domněnku, zda nejsou citlivé obě skupiny, musel bych provést 

nové šetření s větším vzorkem, který by pak odpověděl na tyto otázky. 

Závěrem tedy nelze jednoznačně označit jednu skupinu jako nejcitlivější, protože si odporují 

výsledky dosažené intervalovým odhadem a grafická interpretace FO rozdělených do 

věkových skupin. Spíše se nabízí otázka, zda by obě tyto skupiny měly být považovány za 

nejcitlivější, ale tuto hypotézu by mohlo vyřešit pouze nové šetření nebo detailnější analýza.  

 

3.4 ZKOUMÁNÍ ČASOVÝCH ŘÁD PODANÝCH NÁVRHŮ 
FO 

Tato část zkoumání bude poněkud odlišnější, protože budu pracovat s jinými vstupními daty 

(tedy i zdroji), statistickými metodami a jiný bude také její výstup. Přesto však dosažené 

výsledky budou souviset s řešenou problematikou. 

I v tomto případě bude dodržen statistický postup začínající sběrem dat, jejich zpracováním a 

nakonec jejich vyhodnocením.  

Při sběru dat jsem potřebné data vyhledával na stránkách ČSÚ pro Moravskoslezský 

region
154

, odkud jsem vyhledal potřebná kvartální data v letech 2008-2011 pro vývoj 

                                                 

 

154
 sekce Statistický bulletin – Moravskoslezský kraj dostupné z: <http://www.ostrava.czso.cz/csu/ 
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registrované nezaměstnanosti, průměrné nominální mzdy a reálného HDP, které zde bohužel 

bylo zachyceno pouze pro celou ČR. U velikosti půjček domácností a inflace jsem musel 

rovněž použít celorepublikové údaje s tím, že u inflace jsem musel provést přepočet 

měsíčních údajů na kvartální. Poslední statistiku jsem nalezl na stránkách Ministerstva 

spravedlnosti
155

, odkud jsem shromáždil údaje o podaných návrzích na povolení oddlužení u 

krajského soudu v Ostravě. Uvedené údaje byly chronologicky seřazeny do tabulky (viz 

příloha č. 1) s kvartální frekvencí, ze které se následně provede jejich zpracování.  

Nyní bych také rád odůvodnil, proč jsem vybral zrovna tyto charakteristiky: 

- Podané návrhy zachycují vývoj žádostí FO o oddlužení v MS kraji, které jsou 

předmětem této práce. Z uvedených dat je patrno, že jejich počet se s každým 

rokem zvyšuje. Zároveň je to také tzv. závisle proměnná (y), čili její výši 

determinují ostatní charakteristiky (nezávisle proměnné x1-x5) uvedené níže.  

- Reálné HDP (x1) vyjadřuje produkci národní ekonomiky ve stálých cenách. 

Vyjadřuje tedy čistou produkci, protože je očištěna od cenových změn, a proto je 

přesnější. Tuto proměnnou jsem zde zařadil na základě předpokladu, že proběhla-li 

skutečně ve světě ekonomická krize, muselo dojít k propuštění zaměstnanců, 

snížení produkce podniků a tedy k poklesu HDP. Než pak tito pracovníci našli 

náhradu, museli se zadlužit a někteří i do té míry, která se stala pro ně neúnosná. 

Jako jediným řešením pak pro ně zůstalo oddlužení.  

- Registrovaná nezaměstnanost v MS kraji. (x2) Tato proměnná částečně souvisí 

s tou předchozí. Dojde-li v podniku k propouštění, musí se to projevit růstem 

nezaměstnanosti. Absence zaměstnání (a tedy i příjmu) pak FO přinutí řešit své 

závazky oddlužením. 

- Inflace v ČR. (x3) Inflace vyjadřuje růst cenové hladiny komodit v čase. Za 

předpokladu rigidity mezd by se v důsledku růstu cen mohly stát výdaje určitého 

jedince neúnosné, a přestože by byl zaměstnán, mohl by ztratit schopnost splácet 

své závazky řádně a včas, a proto by mu nezbylo, než řešit své závazky 

oddlužením. 

                                                                                                                                                         

 

2011edicniplan.nsf/krajpubl/801302-11-q4_2011-xt> 

155
 Dostupné z: <http://insolvencnizakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html> 
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- Průměrná nominální mzda v MS kraji (x4) souvisí s předchozí proměnnou. 

Pokud by byl totiž cenový růst vyšší, než růst mezd, mohl by jedinec opět ztratit 

schopnost splácet své závazky a nezbylo by mu, než řešit svoji situaci oddlužením. 

- Stav půjček domácností v ČR. (x5) Prošetřování této veličiny bude dle mého 

předběžného soudu asi nejdůležitější, protože jak jsem uvedl v kapitole o 

zadlužení, 21. století je charakteristické životem na dluh. Zde tedy předpokládám, 

že tato dluhová mánie přeroste jedinci přes hlavu, tedy, že se neúměrně zadluží 

dřív, než si uvědomí, že tak velké závazky nebude schopen splácet pro jejich výši 

nebo např. v důsledku ztráty zaměstnání. 

Touto částí také končí část statistického šetření. Veškerá data byla chronologicky seřazena do 

tabulky tak, aby mohlo být provedeno zpracování zjištěných údajů. To bude provedeno 

pomocí funkce Excelu „regrese“, která nám krom rovnice vícenásobné lineární regrese (a tedy 

i regresních koeficientů) poskytne i ukazatele – indexy korelace a determinace.  

Vícenásobná (lineární) regrese nám pomáhá vysvětlit vývoj podaných návrhů (y) pomocí více 

nezávisle proměnných x1-x5. Díky tomu by naše výsledky měly být přesnější, než při použití 

jednoduché regrese, tedy závislosti y pouze na např. x1.
156

 

Pro index korelace (značeno R) platí, že čím je hodnota blíže 1, tím model lépe vysvětluje 

závislost y (podaných návrhů) na nezávisle proměnných x1-x5 uvedených výše. Vzhledem 

k počtu nezávisle proměnných se také jedná o vícenásobnou korelaci. 
157

 

Index determinace (značeno R
2
) nám udává, kolik % rozptylu podaných návrhů lze vysvětlit 

regresním modelem. Rozdíl 1 - R
2 

představuje náhodné vlivy, tedy odchylky od regresní 

funkce. 
158

 

 

3.4.1 EKONOMICKÁ INTERPRETACE 

Po zadání funkce „regrese“ a označení vstupních dat nám program Excel vygeneruje několik 

tabulek. První z nich obsahuje index korelace a determinace.  

                                                 

 

156
 HINDLS, Richard aj., Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-

86946-43-6 str. 213 

157
 HOLČAPEK, Michal, Statistika A. Studijní podklady z interního informačního systému. Dostupné z: 

<https://portalekf.wps.vsb.cz/wps/portal/> str. 59-60  
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 MADRYOVÁ, Anna, Aplikovaná statistika. Studijní podklady z interního informačního systému. Dostupné 

z:  <https://portalekf.wps.vsb.cz/wps/portal/> str. 106 
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Tabulka 3.4.1-1: vícenásobný index korelace a determinace  

Regresní statistika   

Násobné R (index korelace) 0,9675184 

Hodnota spolehlivosti R (index determinace) 0,9360918 

  

Z tabulky potom vyplývá, že korelace mezi podanými návrhy a proměnnými x1-x5 je velmi 

vysoká, tzn., že byly navoleny vhodné proměnné, které ve vysoké míře vysvětlují daný vývoj 

podaných návrhů. O správně navolených proměnných také vypovídá index determinace, 

protože rozdíl 1 - R
2
 činí pouhých 6,4 %, což je opravdu nízké procento odchylek, které není 

regresní model schopen vysvětlit.  

Tuto vysokou závislost může také způsobovat synergický efekt, tedy současné působení 

zvolených parametrů na vysvětlení vývoje podaných návrhů. Díky tomu se může index 

korelace zvyšovat. V takovém případě může existovat i mezi samotnými regresními 

koeficienty (regresory) určitá závislost, kterou vysvětluje multikolinearita.
159

 O tom se 

můžeme nepřímo přesvědčit tím, že porovnáme vícenásobný index korelace s jednoduchými 

indexy korelace pro jednotlivé proměnné x1-x5.  

 

Tabulka 3.4.1-2: Porovnání vícenásobných a jednoduchých indexů korelace a determinace 

Regresní statistika 

všechny 

proměnné HDP nezaměstnanost mzda inflace půjčky 

index korelace R 0,9675 0,5576 0,5030 0,5762 0,4790 0,9302 

index determinace R
2
 0,9361 0,3109 0,2530 0,3320 0,2294 0,8653 

1 - R
2
 [%] 6,3908 68,9122 74,7003 66,8020 77,0570 13,4715 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že jednoduchá závislost na podaných návrzích je podstatně 

nižší, než v případě vícenásobné korelace. Nutno však upozornit, že velmi vysokou závislost 

si přesto zachovala proměnná „stav půjček domácností“. Nejhůře pak dopadla veličina 

inflace, kde hodnota korelace se nachází pod úrovní 0,5, tzn., že stupeň závislosti nedosahuje 

ani úrovně významný. V takovém případě se doporučuje provést test významnosti statistiky a 

podle výsledku ji případně nahradit jinou proměnnou. Ostatní charakteristiky spadají alespoň 

do intervalu pro významnou závislost <0,5-0,7>.  

Z výše uvedeného porovnání tedy vyplývá, že v důsledku spolupůsobení zvolených 

proměnných bylo možné vysvětlit velmi vysokou závislost podaných návrhů na proměnných 
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 HINDLS, R., S. HRONOVÁ a I. NOVÁK, Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. vyd. Praha: 

Management Press, 2000. ISBN 80-7261-013-9 str. 84-85 
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x1-x5. Největší mírou se na tom pravděpodobně podílí proměnná „stav půjček domácností“, 

protože její index korelace dosahuje hodnoty pro velmi vysokou závislost <0,9;1>. Ostatní 

proměnné představují spolupůsobitele, který závislost ještě více zvětšuje.  
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Jak jsem uvedl už na začátku, Excel nám při příkazu “regrese“ vygeneroval i tabulku 

s regresními koeficienty lineární rovnice. Její konkrétní podoba pak umožňuje předvídat 

vývoj podaných návrhů. Rovnice má obecně podobu: 

Y =  b0 + b1 · x1 + b2 · x2 + b3 · x3 + b4 · x4 + b5 · x5 
160

 (vzorec č. 6, příloha č. 3) 

Po dosazení příslušných regresorů, má rovnice konkrétní podobu a to: 

Y =  (- 4119,2970)  + (- 0,4033) · x1 + 49, 6065  · x2 + 0,0679 · x3 + 63,0360 · x4 + 0,0029 · x5 

 

Nyní bych si dovolil interpretaci jednotlivých koeficientů. Obecně udává, o kolik se zvýší y, zvýší-li 

se např. koeficient b1 o jednotku za předpokladu, že ostatní koeficienty zůstávají neměnné. Konkrétní 

interpretace je následující: 

- b0: představují spodní hranici podaných návrhů. Je to výchozí hodnota vývoje, 

neboli jaká bude výše podaných návrhů, když ostatní proměnné budou rovny nule. 

Tento bod činí - 4,119,2970. 

- b1: udává, o kolik se změní počet podaných návrhů, zvýší-li se reálné HDP o 1 

mld. (ceteris paribus). V takovém případě dojde k poklesu podaných návrhů o -

0,4033. Tohle tvrzení je logické, protože bude-li ekonomika expandovat, budou 

podniky zpětně poptávat pracovní silu a FO tak nehrozí platební neschopnost, 

protože budou mít zdroj příjmu. 

- b2: Zvýší-li se tedy nezaměstnanost o 1%, dojde k nárůstu podaných návrhů o 

49,6065, protože ztrátou nezaměstnání ztratí FO zdroj příjmu, v důsledku toho se 

dostane do platební neschopnosti a pravděpodobně ji nezbude, než řešit úpadek 

oddlužením. 

- b3:  Udává, že vzroste-li nominální mzda o 1 Kč, vzroste počet podaných návrhů o 

0,0679 (ceteris paribus). Zde se dostáváme do rozporu ekonomické a statistické 

interpretace, protože s nárůstem nominální mzdy (a zachování stejné cenové 

hladiny) se FO stává bohatší. Riziko platební neschopnosti by se mělo snížit, a 

tedy by měl klesat i počet podaných návrhů na povolení oddlužení. Jelikož toto 

koeficient nevyjadřuje, z rovnice se vypouští. 
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 HINDLS, R., S. HRONOVÁ a I. NOVÁK, Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. vyd. Praha: 

Management Press, 2000. ISBN 80-7261-013-9 str. 47 
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- b4: Dojde-li k nárůstu inflace o 1 %, zvýší se počet podaných návrhů o 63,036 

(ceteris paribus).  Toto tvrzení je správné, protože vzroste-li cenová hladina (při 

stejné nominální mzdě), stává se FO reálně chudší. Vysoké zvýšení cenové 

hladiny by mohlo ohrožovat FO platební neschopností a vedlo by k nutnosti podat 

návrh na povolení oddlužení. 

- b5: Zvýší-li se stav půjček domácností o 1 mil., dojde k nárůstu podaných návrhů o 

0,0029. Tento výrok je pravdivý, protože s růstem půjček domácností může nastat 

situace, kdy výše splátek přivede domácnost do platební neschopnosti a tak ji 

nezbude, než podat návrh na povolení oddlužení. 

 

Na základě obdobné rovnice si tedy lze představit, že na základě odhadu vývoje HDP a 

inflace (poskytnutého Ministerstvem spravedlnosti), odhadu vývoje nezaměstnanosti a 

nominální mzdy (poskytnutého MPSV) a odhadu vývoje půjček domácnostem (poskytnutého 

ČNB) může Ministerstvo spravedlnosti provádět predikci vývoje podaných návrhů 

v následujících letech, tedy pro rok 2012 a pak provádět korekce na základě skutečných 

hodnot.  

Na základě výše uvedené rovnice bych také chtěl odpovědět na hypotézu JUDr. Tomáše 

Richtera z jeho článku, na kterou nedokázal s jistotou odpovědět kvůli neznalosti 

kvantitativního statistického aparátu. Tato otázka (s drobnou úpravou) zněla:  „Lze z vývoje 

počtu návrhů na zahájení insolvenčního řízení s podstatným časovým předstihem usuzovat na 

další vývoj HDP?“ 
161

 Moje odpovědět zní rozhodně ano a výše uvedená rovnice vícenásobné 

lineární regrese je toho důkazem. Postačí pouze zaměnit podané návrhy za HDP, tedy učinit 

HDP závisle proměnnou a podané návrhy nezávisle proměnnou a podle potřeby zde použít i 

jiné nezávisle proměnné. 

 

3.4.2 SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se mi podařilo sestavit regresní model, který na první 

pohled věrně vystihuje závislost podaných návrhů na zvolených proměnných, protože 

disponuje velmi vysokým indexem korelace. Při bližším prozkoumání se ale ukázalo, že 

                                                 

 

161
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inflace není vhodně zvolenou nezávisle proměnnou, protože její jednoduchá závislost na 

podaných návrzích nedosahuje ani úrovně pro významnou závislost, a proto by se měla 

nahradit jinou veličinou. Současně však nastal rozpor mezi ekonomickou a statistickou 

interpretací u nominální mzdy, a proto bych ji měl také nahradit jiným ekonomickým 

ukazatelem. Na druhou stranu musím upozornit, že jako nejvhodněji zvolená proměnná se 

ukázala „půjčky domácností“, protože její index korelace vyjadřuje velmi vysokou závislost 

podaných návrhů právě na této veličině. Zbylé nezávisle proměnné pak pravděpodobně 

navyšují index korelace u půjčky domácností na základě multikolinearity. 

Zároveň však bylo poukázáno na využitelnost modelu pro predikci vývoje podaných návrhů a 

současně, při provedení drobné úpravy, jeho možnou aplikaci pro predikci vývoje (reálného) 

HDP.  

 

3.5 HLEDÁNÍ PŘÍČIN PRO VYSVĚTLENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Moravskoslezský kraj je svojí povahou dosti atypický oproti ostatním krajům v České 

republice. Na tvorbě jeho ekonomiky má dominantní postavení průmysl, zejména pak uhelné 

doly, hutě a energetika. 
162

 Jak vyplynulo z nedávné studie, na které se podílela Vysoká škola 

ekonomická spolu se společností Mastercard a Sdružením Czech Top 100, pro MS kraj 

(zejména pak pro Karvinou, Orlovou a Ostravu) je charakteristická vysoká nezaměstnanost a 

v důsledku toho i vysoká kriminalita a drogová závislost. 
163

 Vysokou míru nezaměstnanosti 

lze připisovat výraznému útlumu v oblasti průmyslu, který nastal po roce 1989. V důsledku 

toho v kraji dlouhodobě přetrvává strukturální nezaměstnanost, kterou se nedaří odstranit 

kvůli pomalým a neefektivním změnám. 
164

  

Vezmeme-li v úvahu tyto okolnosti, pak by se opravdu dalo předpokládat, že nejcitlivější 

skupinou, která bude podávat návrhy na povolení oddlužení, budou lidé ve věku 41-50 let a 

zmizel by tak rozpor o nejednoznačném určení nejcitlivější skupiny. Také by bylo možné 
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předpokládat, že vzhledem k dlouhodobému trvání (strukturální) nezaměstnanosti by se 

druhou nejcitlivější skupinou stala spíše kategorie lidí ve věku 51-60 let, než 31-40 let.  

Nicméně ani skupinu lidí ve věku 31-40 let nelze opomenout, protože podle tvrzení 

společnosti Creditreform, podniky začaly citelně pociťovat dopad hospodářské krize 

v posledním čtvrtletí roku 2008, ze kterých se její dopad přenesl i na FO v polovině roku 

2009.
165

 Navíc jako nejcitlivější skupinu, ačkoli v rámci celorepublikového srovnání, označila 

právě tuto skupinu. 
166
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4 ZÁVĚR 

 

„Qui a nuce nucleum esse vult, frangant nucem“
167

 

 

 

Závěrečné shrnutí bych si opět dovolil začít citátem, jehož autorem je Tuitus Maccius Plautus. 

V překladu tento citát znamená „Kdo chce jádro jísti, ať rozlouskne skořápku“. Tento citát 

dokonale vystihuje náplň této práce. Abych tedy zjistil, která kategorie osob v rámci 

Moravskoslezského kraje je nejvíce citlivá na podávání návrhů na povolení oddlužení 

v jednotlivých letech, bylo nezbytné provést dané statistické šetření. Stejně tak i v případě 

druhé části, kde bylo potřebné provést regresní a korelační analýzu, abych mohl sestavit 

rovnici pro predikci vývoje podávaných návrhů.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že bez použití nástrojů statistické analýzy by se mi 

nepovedlo rozlousknout tyto skořápky, tedy odpovědět na tyto otázky. Nicméně ani při 

použití nástrojů statistické analýzy není jisté, že se nám podaří získat jednoznačnou odpověď. 

Důkazem je toho i tato práce, kdy za dodržení statistických postupů se mi nepodařilo 

jednoznačně určit odpověď na otázku, která kategorie osob je nejvíce postihována podáváním 

návrhů na povolení oddlužení v MS kraji v jednotlivých letech. Přestože intervalové odhady 

poukazovaly na skupinu osob 41-50let, z grafické interpretace výběrových vzorků bylo 

poukazováno na skupinu mladší tedy 31-40 let. Z důvodu strukturální nezaměstnanosti, která 

se nachází v tomto kraji již od roku 1989, bych spíše usuzoval právě o věkové kategorii 

starších tedy 41-50 let, ale i 50-60let. Proti tomu však hovoří zpráva společnosti Creditreform, 

která označila jako nejcitlivější skupinu právě lidi ve věku 31-40 let. Na druhou stranu nelze 

věkovou kategorii 31-40let považovat za jednu nejcitlivější, protože její přesah nad kategorií 

41-50let činí „pouhá“ 3 %. Zároveň však zpráva hovoří o celorepublikovém stavu, nikoliv 

skutečném stavu v rámci Moravskoslezského kraje. Situaci ještě více zkomplikoval nástup 

hospodářské krize, jejíž dopad dolehl na FO v druhé polovině 2009. Jsem toho názoru, že 

jedna skupina bude určitě převyšovat všechny ostatní, nebude to však přesah výrazný, protože 

těmito vlivy budou postihnuty všechny věkové skupiny, zejména pak ony sporné skupiny 31-
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60 let. K jednoznačnému určení by pak přispěla analýza rozsáhlejšího vzorku, nebo spíše 

analýza celého základního souboru, která by ale byla časově náročnější. 

Z hlediska ekonomické situace v Moravskoslezském kraji a vývoje podávaných návrhů na 

oddlužení lze tedy usuzovat, že nedojde-li k rychlé a efektivní restrukturalizaci, bude 

ekonomická situace tohoto kraje stejná, ne-li horší. Mohli bychom tedy očekávat nárůst 

nezaměstnanosti, podávaných návrhů na oddlužení, ale také kriminality.  

Zajímavým zjištěním by mohlo být, zda jsou takto postiženy všechny FO z daných kategorií, 

nebo třeba jen lidé s příjmy do 20.000 Kč. K tomuto zjištění by bylo potřeba opětovně vybrat 

vzorek a postupovat podobně jako v případě analýzy věku. Zaujmout by nás mohla i 

informace, zda se v jednotlivých letech v rámci oddlužení hradí stále určitá vymezená škála 

dluhů, nebo zda se tato hranice rok od roku zvyšuje. 

V druhé části se mi podařilo sestrojit model s vysokou vysvětlovací schopností. Ta ale byla 

nejvíce způsobena zvolenou proměnnou „stav půjček domácností“, která v rámci jednoduché 

regrese vykazovala vysoký stupeň závislosti. V rovnici se však ukázaly jako nevhodně 

zvolené ukazatele inflace a nominální mzda. Inflace totiž neprojevovala ani minimální 

závislost a nominální mzda nemohla být použita kvůli rozporu mezi ekonomickou a 

statistickou interpretací. Zbylé proměnné pak „pouze“ spolupůsobily na drobném zvýšení 

vysvětlení závislosti vývoje podávaných návrhů.  

I po vynechání těchto proměnných si model přesto zachovává vypovídací schopnost 

k předpovídání vývoje podávaných návrhů v rámci MS kraje. Doporučil bych však navolit 

další proměnné s vyšším stupněm jednoduché lineární závislosti, aby model opět získal co 

největší vypovídací schopnost. Takto upravený model by pak mohlo používat (nejen) 

Ministerstvo spravedlnosti k predikci vývoje podávaných návrhů. 

Z rostoucího počtu podávaných návrhů lze usuzovat, že MS kraj bude pravděpodobně patřit 

mezi ty nejzadluženější, pokud zde nenastanou rychlé a potřebné změny, na základě kterých 

by se dalo představit, jak zadluženost v kraji klesá a kraj existuje bez vysokých dluhů a 

podávání návrhů na oddlužení! Do té doby, než se tak stane, bude zde stále existovat 

insolvenční právo, protože „insolvenční právo je nesmyslné bez existence dluhu, dluh ale 

může existovat bez insolvenčního práva.“
168
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