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1 Úvod

Závazky a  pohledávky jsou pojmy,  které  má  velké  procento  lidí  spojeno většinou 

pouze s obchodními vztahy a podnikatelskou sférou. Závazky a pohledávky jsou však zcela 

běžnou součástí každodenního života všech subjektů, ať už se jedná o fyzické, či právnické 

osoby.

Pohledávkou  běžného  občana,  zaměstnance,  je  například  mzda,  kterou  mu 

zaměstnavatel  vyplatí  s odstupem,  ne  v okamžiku  odvedení  práce,  splátka  půjčky,  kterou 

poskytl  známému,  nájemné za pronajatý pokoj  v jeho rodinném domku a spousta  dalších 

plateb,  kdy  protiplnění  nastává  s odstupem,  ne  v okamžiku  plnění.  Závazkem  jsou  pak 

všechny  jeho  platby,  které  následují  po  čerpání  plnění  nebo  jsou  smluvně  upraveny 

způsobem, který stanovuje datum platby. 

V dnešní době je tak prakticky každý občan dlužníkem, protože v téměř každé chvíli 

má  nějaký  závazek  před  splatností.  V této  situaci  je  však  nutno  rozlišovat  mezi  pojmy, 

kterými jsou dlužník a neplatič. 

 Dlužníkem je ten, kdo má povinnost uhradit závazek věřiteli, bez rozlišení, zda 

je závazek před splatností nebo již po ní.

 Neplatičem je ten, jehož závazek je již jednoznačně po splatnosti.

Ale ani pojem neplatič ale nemusí být vždy dehonestujícím označením. Pokud není 

dlužník schopen dostát svým splatným závazkům, dostává se tím do platební neschopnosti. A 

zde je také třeba rozlišovat mezi pojmy  platební neschopnost a  platební nevůle. Platební 

neschopnost se vztahuje pouze na ty dlužníky, kteří mají vůli platit, ale z různých příčin toho 

nejsou schopni, pokud však tento zájem nemají, jedná se o platební nevůli. V obou případech 

však jde o porušení  určitého smluvního  vztahu,  kdy věřitel,  tedy ten,  jehož práva  nejsou 

naplněna, má nárok žádat naplnění těchto práv po dlužníkovi. 

Platební  neschopnost,  či  nevůli,  je možno řešit  několika způsoby,  vždy záleží  na 

postojích  a  přístupech  věřitele  (oprávněného)  a  dlužníka  (povinného).  Pokud  dlužník 

realisticky zváží své možnosti a je sám aktivní při řešení svých finančních problémů, nabízí se 

mu možnost využít ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční 

zákon). Tomuto způsobu řešení platební neschopnosti, se zaměřením především na fyzické 

osoby, nepodnikatele, bych chtěla věnovat druhou část své diplomové práce. Zaměřím se v ní 

především na osvětlení  pojmů,  vzájemných souvislostí,  právních  aspektů  a ekonomických 



dopadů na osobu dlužníka při oddlužení a současně také na důsledky, které toto oddlužení má 

na věřitele. 

Ve  druhé  části  se  zaměřím  na  oblast,  kde  subjektivní  právo  je  uskutečňováno 

nuceně, na základě rozhodnutí soudu, tj. na oblast výkonu rozhodnutí a exekučních řízení, 

prováděných soudními exekutory. Se začátkem platnosti zákona č. 120/2011 Sb., o soudních 

exekutorech  a  exekuční  činnosti  (exekuční  řád),  se  většina  vykonatelných  rozhodnutí 

přesunula  ze  soudů na  tyto  soukromoprávní  subjekty,  jejichž  činnost  je  v oblasti  exekucí 

daleko  efektivnější.  Budu se zabývat  pojmy,  druhy a povahou exekučního  řízení,  jakož  i 

způsoby provádění exekucí a jejich dopadem na dlužníka a věřitele.

Třetí část zaměřím na analýzu ekonomických dopadů osobního bankrotu a exekuce 

na osobu dlužníka a potažmo také na to,  jaké ekonomické dopady mají  oba tyto způsoby 

řešení osobní finanční krize na věřitele.  Jako modelový příklad jsem si vybrala  skutečnou 

osobu,  jejíž  příjem  je  v současnosti  zatížen  již  několika  exekucemi  a  budu  se  snažit  o 

nastínění  možnosti  řešení  její  osobní  finanční  krize  v rámci  možností,  které  připouští 

insolvenční zákon pro fyzické osoby, nepodnikatele.

Cílem  práce  je,  na  základě  objasnění  pojmů  a  právních  souvislostí,  srovnat 

ekonomické dopady osobní finanční  krize na dlužníka v případě  jejího včasného řešení a 

neřešení. Krátce, jde o to, srovnat jaké ekonomické důsledky má pro dlužníka, ale současně i 

pro  věřitele,  situace  pokud  se  problém  osobní  platební  neschopnosti  neřeší  a  dojde  k 

exekucím, s  možností včas řešit tento problém žádostí o oddlužení. Toto vyhodnocení bude 

obsahem závěrečné části této práce. 

S ohledem na  zaměření  práce  mám za  to,  že  je  třeba  především osvětlit  pojmy 

osobní  bankrot  a  oddlužení.  Tyto  dva pojmy v zásadě označují  jednu a tutéž  věc,  osobní 

bankrot  je  pouze  obecně  používaným  výrazem  pro  úpadek  a  oddlužení  fyzických  osob. 

Hovoří-li se tedy o vyhlášení osobního bankrotu, jedná se prakticky o podání návrhu žádosti 

na řešení úpadku a o následné oddlužení. 



2 Právní aspekty způsobů řešení osobního bankrotu 

V případě, že se dlužník dostane do situace, a to třeba ani ne svou vlastní vinou, kdy 

není objektivně schopen své duhy platit, nebo mu hrozí situace, že je nebude schopen v blízké 

budoucnosti splácet, měl by být sám aktivní a hledat východisko ze vzniklé situace. Měl by 

začít vyjednávat se svými věřiteli, neboť pasivita a pouhé očekávání věcí příštích, způsobí, že 

k dosavadním dluhům přibudou dluhy nové, vzniklé vymáháním těchto dosavadních dluhů. 

Možné řešení této situace umožňuje využití ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

jeho řešení (insolvenčního zákona).

2.1 Podmínky zahájení insolvenčního řízení

V prvé řadě je třeba definovat, zda se dlužník skutečně ocitl v úpadku nebo v situaci, 

kdy  mu  úpadek  hrozí.  Úpadek,  definovatelný  podle  kritérií  insolvenčního  zákona,  je 

podmínkou pro použití ustanovení tohoto zákona při řešení úpadku.

Pro  vyhlášení  úpadku  dlužníka  musí  být  současně  splněny  tři  podmínky,  které  se 

týkají  všech  osob  -  fyzických  osob  -  spotřebitelů  a  právnických  i  fyzických  osob  - 

podnikatelů. Jedná se o situaci kdy:

 dlužník má současně více věřitelů, nejedná se tedy o situaci, kdy má několik 

pohledávek u jednoho věřitele, mnohost věřitelů je podmínkou,

 tyto peněžité závazky jsou po dobu delší než 30 dnů po splatnosti,

 tyto  závazky není  schopen plnit -  dostane  se do platební  neschopnosti,  ta 

nastává při naplnění jednoho z těchto případů:

o dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků,

o neplní tyto své peněžité závazky po dobu delší než 3 měsíce po splatnosti,

o není  možné  dosáhnout  uspokojení  některé  z  dlužníkových  splatných 

peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí,

o nesplnil  povinnost  předložit  seznamy  majetku,  závazků  či  zaměstnanců, 

kterou mu uložil insolvenční soud.

Pokud je dlužníkem právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, dostává se do 

úpadku i tehdy,  je-li  předlužen,  to znamená,  že má více věřitelů a hodnota jeho závazků 

převyšuje hodnotu jeho majetku. Tato podmínka se netýká dlužníka - spotřebitele.



Dlužník, podnikatel i nepodnikatel, může řešit svou nepříznivou finanční situaci ještě 

dříve, než se dostane do úpadku. Hrozící úpadek představuje situaci, kdy, pokud by všechno 

pokračovalo  stejným  způsobem  jako  doposud,  tak  dlužník  v blízké  budoucnosti  nebude 

schopen plnit podstatnou část svých závazků. V tomto případě může svým návrhem zahájit 

řízení pouze dlužník, protože pouze on zná svou konkrétní situaci. 

2.2 Insolvenční návrh

Soud nikdy nemůže zahájit insolvenční řízení na vlastní popud, insolvenční řízení lze 

zahájit  pouze  na  základě  insolvenčního  návrhu  podaného  dlužníkem  nebo  věřitelem. 

Insolvenční  návrh lze  podat  písemně nebo elektronicky.  Pro podání  insolvenčního návrhu 

není stanovena pevná forma ani není předepsán specifický formulář. Základní podmínkou, 

která  musí  být  dodržena při  obou formách podání,  písemného i  elektronického,  je úředně 

ověřený nebo zaručený elektronický podpis navrhovatele. 

Návrh na zahájení insolvenčního řízení v případě úpadku má právo podat dlužník i 

věřitel. V případě hrozícího úpadku má právo na podání návrhu pouze dlužník. Naproti tomu 

povinnost podat insolvenční návrh vzniká pouze v tom případě, kdy dlužníkem je právnická 

osoba  nebo  fyzická  osoba  podnikatel.  Tato  povinnost  vzniká  podnikatelskému  subjektu 

v situaci,  kdy  se  dozví,  nebo  při  náležité  pečlivosti  by  se  měl  dozvědět,  o  své  platební 

neschopnosti.  Pokud  tak  neučiní odpovídá  věřitelům za  škody,  které  jim svou  liknavostí 

způsobí. 

V návrhu musí být jasně specifikováno kdo je navrhovatel  a kdo je dlužník a proč 

existuje předpoklad úpadku. Návrh se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu působnosti 

má dlužník bydliště nebo sídlo.

Insolvenční návrh dlužníka

Pokud podá dlužník sám na sebe insolvenční návrh, nelze u něj začít s prováděním 

exekuce a ani v něm nelze pokračovat. Dojde tak k přechodnému omezení práv věřitelů, ale 

současně má také dlužník omezenu možnost spravovat svůj majetek. Podání insolvenčního 

návrhu je pro fyzické osoby - spotřebitele podmínkou pro podání žádosti o oddlužení, kterým 

je možno se následně zbavit části dluhů.



Podání návrhu dlužníkem musí obsahovat:

 zdůvodnění proč se dlužník domnívá, že je v úpadku nebo hrozícím úpadku, které 

je nutno doložit listinnými důkazy,

 informace, které je na základě podmínek stanovených zákonem, dlužník povinen 

dodat  soudu současně s insolvenčním návrhem -  seznam svého majetku  včetně 

pohledávek  a  svých  dlužníků,  seznam  svých  závazků,  současně  se  seznamem 

věřitelů a seznam svých zaměstnanců,

 dlužník může také navrhnout způsob řešení úpadku, v případě žádosti o oddlužení 

je jeho povinností uvést tuto skutečnost v návrhu a současně připojit také návrh na 

oddlužení na předepsaném formuláři.

Insolvenční návrh věřitele

Pokud insolvenční návrh podává věřitel, musí doložit, že má vůči dlužníkovi splatnou 

pohledávku a k návrhu musí připojit její přihlášku na předepsaném formuláři. Návrh musí 

také obsahovat rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka a musí z něj být patrno, 

čeho se svým návrhem navrhovatel domáhá. 

Insolvenční  řízení  na  návrh  věřitele nemůže  být  zahájeno  pouze  pro  časovou 

prodlevu  při  hrazení  pohledávek,  či  platební  neschopnost,  současně  je  třeba  splnit  také 

podmínku  mnohosti  věřitelů.  Pokud  se  přihlásí  pouze  jeden  věřitel,  je  insolvenční  řízení 

zamítnuto. Pokud věřitel podá insolvenční návrh na dlužníka, na kterého již jiný věřitel podal 

návrh  před  ním,  je  každý  další  podaný  insolvenční  návrh  přistoupením k již  podanému 

návrhu.

Soud následně zašle návrh dlužníkovi, který má možnost se k návrhu vyjádřit. Soudní 

jednání  je  nařízeno  v případě,  že  rozhodnutí  soudu  závisí  na  zjištění  skutečnosti,  zda  je 

dlužník v úpadku, či nikoli. Pouhé zahájení insolvenčního řízení, ale ještě nevypovídá nic o 

tom, zda je dlužník skutečně v úpadku, blokuje však jeho nakládání s majetkem , ale současně 

s tím, jsou blokováni i věřitelé. Od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, je 

dlužník povinen spravovat svůj majetek tak, aby nesnižoval jeho hodnotu.

Dlužník se může pokusit  zmírnit  dopady insolvenčního řízení zahájeného na návrh 

věřitele:

 podnikatel - který však nesmí být v likvidaci, může požádat insolvenční soud 

o  vyhlášení  moratoria (ochrany  před  věřiteli),  toto  opatření  má  dlužníkovi 



poskytnout čas, maximálně však 4 měsíce, ve kterém se snaží o překonání úpadku 

vlastními silami nebo o dosažení jiné dohody s věřiteli, 

s návrhem  na  moratorium  však  musí  souhlasit  většina  věřitelů,  v  době  trvání 

schváleného moratoria nelze jednak prohlásit úpadek a jednak v tomto období má 

dlužník  zvláštní  oprávnění -  může  totiž  přednostně  hradit ty  závazky,  které 

bezprostředně  souvisejí  se  zachováním  provozu  jeho  podniku  a vznikly 

v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo až po něm,

 nepodnikatel -  ode  dne  doručení  insolvenčního  návrhu  začíná  běžet  30-ti 

denní lhůta, ve které může dlužník podat návrh na své osobní oddlužení.

Soud o zahájení řízení nijak nerozhoduje, pouze tuto skutečnost během dvou hodin 

oznámí vydáním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, která je zveřejněna v insolvenčním 

rejstříku.  Účinky spojené  se  zahájením  insolvenčního  řízení  nastávají  již  okamžikem 

zveřejnění této vyhlášky, tedy dříve než soud bude mít za zjištěné, že nastal úpadek.

Insolvenční  rejstřík představuje  veřejně  přístupnou  databázi  všech  důležitých 

informací o insolvenčních řízeních. Všechny informace jsou v něm zveřejňovány bez časové 

prodlevy, takřka okamžitě, kdokoli, nejen věřitelé a dlužníci, mají tak přístup k informacím o 

průběhu insolvenčních řízení. Insolvenční rejstřík mimo své informační funkce plní také další 

funkci, prostřednictvím zveřejnění v rejstříku je doručována většina rozhodnutí soudu.

2.3 Soudní řízení

Insolvenční soudní řízení je charakteristické tím, že v sobě jako jediný druh soudního 

řízení zahrnuje současně prvky:

 nalézacího řízení - zjišťuje se zda toto řízení vůbec může proběhnout, zda se 

skutečně jedná o úpadek dlužníka a

 vykonávacího řízení - v tomtéž řízení se realizují opatření potřebná k vyřešení 

dlužníkova úpadku.

Insolvenční řízení nemá za úkol stanovit vinu a řešit spor mezi stranami, jeho cílem je 

dosáhnout rovnovážného majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů.

Zákon  rozlišuje  okamžik  zahájení  řízení a  okamžik  zjištění  úpadku,  tyto  dva 

okamžiky jsou vždy rozdílné. Zahájení řízení neznamená automaticky úpadek, je na soudu, 

aby zkoumal, zda dlužník je, či není v úpadku nebo úpadku hrozícím.



Insolvenční  zákon  dává  věřitelům  možnost,  prostřednictvím  věřitelských  orgánů, 

ovlivňovat průběh řízení. Soud musí dbát na to, aby byl respektován společný zájem věřitelů.

Zahájením řízení začíná  zkoumání  soudu o tom,  zda  dlužník  je  v úpadku,  či  ne. 

V první fázi řízení je posuzována pouze formální správnost návrhu, reálná finanční situace 

dlužníka se zkoumá až ve druhé fázi. V této fázi je také následně soudem rozhodnuto o tom, 

zda je dlužník v úpadku a o způsobu řešení tohoto úpadku.

Soud může o insolvenčním návrhu rozhodnout také:

 odmítnutím

o pokud návrh při podání neobsahuje všechny náležitosti,

o pokud není srozumitelný a projednatelný,

o pokud  k věřitelskému  návrhu  nejsou  připojeny  povinné  přílohy,  nebo  tyto 

obsahují vady a nejsou doplněny nebo opraveny v termínu určeném soudem, 

 zamítnutím

o pokud  navrhovatel  -  věřitel,  nedoloží,  že  má  proti  dlužníkovi  splatnou 

pohledávku,

o pokud nebyla doložena existence dalšího věřitele,

o pokud dlužník prokáže, že se dostal do druhotné platební neschopnosti vinou 

třetí osoby a tuto platební neschopnost je schopen vyřešit do tří měsíců,

 zastavením  -  pokud  navrhovatel  ještě  před  rozhodnutím  o  insolvenčním 

návrhu vezme svůj návrh zpět.

Lhůty pro soudní rozhodnutí:

 pokud podá návrh sám dlužník - soud rozhodne do 15 dnů, do 7 dnů může 

vyzvat k doplnění příloh,

 pokud podá návrh věřitel - soud nemá konečnou lhůtu, do 10 dnů však musí 

učinit úkon směřující k rozhodnutí.

Pokud  soud  zjistí,  že  dlužník  je  skutečně  v úpadku,  úpadek  vyhlásí,  jinak  návrh 

zamítne nebo odmítne. Je-li dlužník v úpadku, určí soud způsob řešení. 



2.4 Lhůty v insolvenčním řízení

Lhůty týkající se insolvenčního řízení jsou obecně velmi krátké, z důvodu toho, aby 

toto řízení nebylo zbytečně protahováno a o řešení úpadku bylo rozhodnuto co nejdříve. Pro 

informaci uvádím pouze malý výběr těch nejkratších lhůt:

 lhůty hodinové - v průběhu úředních hodin insolvenčního soudu musí být do 

dvou hodin zveřejněn došlý insolvenční návrh,

 lhůty dvoudenní - do konce následujícího pracovního dne musí proběhnout:

o rozhodnutí soudu o moratoriu,

o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce nebo zveřejnění v insolvenčním rejstříku,

 lhůty třídenní

o do tří dnů může o své odvolání požádat insolvenční správce, který se 

svým jmenováním dříve nesouhlasil,

o seznam přihlášených pohledávek musí být zveřejněn nejpozději 3 dny 

přede dnem přezkumného jednání,

 lhůty sedmidenní

o dlužník,  podnikatel,  může  do  7  dnů  od  podání 

insolvenčního návrhu požádat o vyhlášení moratoria,

o do 7 dnů soud odmítne neúplný,  nesrozumitelný  nebo 

neurčitý insolvenční návrh,

o do  7  dnů,  po  vyzvání  soudem,  má  navrhovatel  čas 

insolvenční návrh doplnit o zákonem požadované přílohy.

Samozřejmě výčet časových lhůt je daleko širší, podle objektu zájmu se pohybují ve 

dnech, měsících i letech.

2.5 Insolvenční správce

Insolvenční správce je fyzická nebo právnická osoba, ta nejčastěji ve formě veřejné 

obchodní společnosti, splňující kvalifikační předpoklady, která je oprávněna vykonávat funkci 

na základě povolení  Ministerstva spravedlnosti  ČR. Insolvenční  správce  není účastníkem 

řízení,  je  osobou,  ,  která  je  ustanovena  do  funkce  insolvenčním  soudem,  nejpozději 

v rozhodnutí o úpadku. Na její činnost dohlíží insolvenční soud, který je oprávněn správce 



úkolovat,  kontrolovat,  ale  také  odvolat  nebo  zprostit  funkce.  Správce  může  jmenování 

odmítnout, pouze má-li pro to vážné důvody.

Insolvenční správce odpovídá při výkonu své funkce dlužníkovi, věřitelům dlužníka a 

dalším osobám, za škody, které by jim v průběhu řízení mohly vzniknout. Musí proto na své 

náklady uzavřít  smlouvu  o  pojištění  odpovědnosti  za  škodu,  která  by mohla  vzniknout  v 

souvislosti s výkonem jeho funkce nebo s činností jeho zaměstnanců, pro celou dobu trvání 

jeho funkce.

Dlužník  musí  správci  poskytnout  maximální  součinnost,  musí  mu  umožnit 

prohlédnout  všechny  prostory,  které  obývá,  nebo  které  mu  patří.  Správce  je  placen 

z majetkové postaty, tedy z peněz, které mají být rozděleny mezi věřitele.

Majetková  podstata představuje  soukromý  i  podnikatelský  majetek,  který  bude 

v konkurzu nebo při oddlužení zpeněžen. Je tvořen:

 vším,  co  dlužníkovi  patřilo  v okamžiku  zahájení  řízení,  bylo-li  řízení 

zahájeno na jeho návrh,

 vším, co mu patřilo v době vydání rozhodnutí o úpadku, pokud bylo řízení 

zahájeno na návrh věřitelů, 

 patří sem i spoluvlastnické podíly, majetek tvořící společné jmění manželů a také 

zabavitelná část dlužníkovy mzdy.

Dlužník nesmí před insolvenčním správcem zatajovat příjmy ani nabytí majetku. Do 

majetkové podstaty  nepatří pouze  ten majetek,  který  nelze  postihnout  ani  exekucí  -  věci 

osobní potřeby dlužníka a jeho rodiny.

Správce má v procesu oddlužení za úkol:

 majetek dlužníka zpeněžit a takto získané peníze pak prostřednictvím rozvrhu, 

schváleného soudem, rozdělit mezi věřitele,

 dohlížet na plnění splátkového kalendáře dlužníkem.

Správce je sice nucen vykonávat svou funkci nestranně a odborně, nicméně také musí 

sledovat tzv.  společný zájem věřitelů. Věřitelé mohou správce odvolat, ale pouze na první 

schůzi  věřitelů  po  přezkumném  jednání  a  pro  odvolání  musí  být  nejméně  ½  všech 

přihlášených věřitelů, jejichž pohledávky v součtu představují více než polovinu celkových 

pohledávek. Stejná schůze může stejným způsobem také určit nového správce. Insolvenční 

soud do tohoto rozhodnutí nesmí zasahovat, ledaže zkoumá, zda bylo hlasováno řádně.



Odměna insolvenčního správce se vyplácí  z  majetkové podstaty.  Správce má vždy 

zaručeno právo na odměnu za výkon a na náhradu hotových výdajů. Podrobněji se odměnami 

insolvenčních správců zabývá Příloha č. 1, této práce.

2.6 Pohledávky z hlediska insolvenčního zákona

Z hlediska insolvenčního řízení se pohledávky dělí do několika skupin:

 Pohledávky za majetkovou podstatou - jsou to pohledávky, které vznikly až 

po  zahájení  insolvenčního  řízení  nebo  až  po  rozhodnutí  o  úpadku,  obvykle  se 

uspokojují v plné výši. Jedná se o: 

o náhrady hotových výdajů a odměnu předběžného správce, 

o náhrady  nutných  výdajů  a  odměny  členů  a  náhradníků  věřitelského 

výboru,

o pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv na dodávky 

energií a surovin,

o hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, 

o náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, 

o daně,  poplatky,  cla,  pojistné  na  sociální  zabezpečení a  příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění apod. 

 Pohledávky  postavené  na  roveň  pohledávkám  za  majetkovou 

podstatou - jedná se o pohledávky, které jsou v exekučním řízení zařazeny mezi 

přednostní, obvykle se také uspokojují v plné výši. Jsou představovány:

o pracovněprávními pohledávkami zaměstnanců dlužníka, 

o pohledávkami věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, 

o pohledávky státu, výživné, apod. 

 Pohledávky  zajištěné -  jsou  zajištěny  majetkem  dlužníka,  náležejícím  do 

majetkové podstaty (zástavním či zadržovacím právem nebo omezením převodu 

nemovitosti),  věřitel  musí  zajištění  pohledávky  doložit.  Zajištěný  věřitel je 

uspokojován z toho, co bylo získáno prodejem majetku dlužníka, který sloužil jako 

předmět zajištění. Pokud však tato částka nestačí, je se zbytkem své pohledávky 

považován za věřitele nezajištěného.

http://www.firemnifinance.cz/dane-a-ucetnictvi/informace/duchodove-pojisteni-osvc/


 Pohledávky  nezajištěné  -  nejsou  zajištěny  majetkem,  jedná  se  o  běžné 

pohledávky,  např.  z kupních smluv.  Věřitel  s touto  pohledávkou je  nezajištěný 

věřitel.

 Pohledávky podřízené -  jejich  uspokojení  je  podmíněno  uspokojením jiné 

pohledávky, v insolvenčním řízení se uspokojují až jako poslední.

 Pohledávky  podmíněné  -  jejich  vznik,  zánik  nebo  změna  jsou  vázány  na 

podmínku,  tyto  pohledávky  uplatňují  především  ručitelé  dlužníka  nebo  jeho 

spoludlužníci,  pro  případ,  že  by  v budoucnu  museli  pohledávku  věřiteli  hradit 

místo dlužníka.

 Pohledávky  vyloučené  -  pohledávky,  u  kterých  není  zpochybněna  jejich 

existence, ale z uspokojení v insolvenčním řízení jsou vyloučeny, patří sem např. 

úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, 

mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka atd. 

Přednostně jsou uspokojování věřitelé pohledávek za podstatou a pohledávek na roveň 

jim  postavených,  ostatní  věřitelé  jsou  uspokojování  posléze,  přednostně  věřitelé  zajištění 

z předmětu  zajištění  a  pak  poměrnou  částí,  vzhledem  k výši  svých  pohledávek,  věřitelé 

nezajištění.

Pohledávky je  možné přihlašovat  od zahájení  insolvenčního řízení  ve lhůtě,  kterou 

stanoví  soud.  Lhůta  činí  minimálně  30  dnů,  maximálně  2  měsíce.  Pokud věřitel 

svou pohledávku  přihlásí  později, soud k  ní  nepřihlíží a  v  insolvenčním  řízení  se 

neuspokojuje.

Je  možno  přihlásit  i  pohledávky,  které  již  byly  uplatněny  u  soudu,  pohledávky 

vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit 

lze i pohledávku dosud nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. 

Přihláška  pohledávky má  pro běh lhůty k  promlčení  nebo pro  zánik  práva,  stejné 

účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu 

soudu.

Pohledávka  musí  být  přihlášena  na  předepsaném  formuláři,  který  musí  být  zcela 

vyplněn  a  doložen  potřebnými  přílohami.  Přihlašují  se  všechny druhy pohledávek,  mimo 

pohledávek společníků dlužníka, pokud jsou to pohledávky spojené s účastí ve společnosti. 

Pohledávky za podstatou a pohledávky na roveň jim postavené se nepřihlašují  přihláškou. 



V případě těchto pohledávek věřitel pouze písemně vyzve správce, který je zde v postavení 

dlužníka, aby tuto pohledávku bez zbytečného odkladu plnil.

Přihláška  pohledávky  je  jediným  možným  způsobem,  jak  se  může  zajištěný  i 

nezajištěný věřitel stát součástí insolvenčního řízení. Přihláškou se tak pohledávka dostane do 

insolvenčního řízení a bude možné ji následně uspokojit. Jak návrh, tak přihláška, podléhají 

přísnému přezkumu a riziko chyby nese vždy věřitel sám. 

2.7 Přezkumné jednání

Přihlášené pohledávky zkoumá nejdříve insolvenční  správce,  který vyzve dlužníka, 

aby se k pohledávkám vyjádřil.  Má-li  pohledávka vady nebo není-li  úplná,  vyzve správce 

věřitele, aby ji do 15 dnů opravil nebo doplnil, s tím, že jej poučí jak je nutné opravu provést. 

Posléze  pohledávky  zkoumá  také  insolvenční  soud  v přezkumném  jednání. 

Pohledávky, které nebyly přihlášeny včas, nebo u kterých nebyly odstraněny vady, správce 

z řízení vyloučí a dále se k nim nepřihlíží, o čemž musí být poučen i věřitel.

Insolvenční  správce  sestaví  seznam  přihlášených  pohledávek.  Pohledávky,  ke 

kterým se nepřihlíží,  pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky,  u kterých to 

stanoví insolvenční zákon, do něj nezařadí. U každého věřitele musí uvést údaje potřebné k 

jeho identifikaci a údaje nutné pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky. 

Samostatně se uvádějí:

 zajištění věřitelé s důvodem a způsobem zajištění,

 vykonatelné pohledávky.

Účastníci  jsou  oprávněni  u  insolvenčního  správce  nahlédnout  do  seznamu 

přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven. 

Seznam přihlášených pohledávek zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejstříku 

nejpozději  15  dnů  přede  dnem,  kdy  se  o  nich  má  konat  přezkumné  jednání,  a  má-li  se 

přezkumné jednání konat do 15 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nejpozději 3 

dny přede dnem,  kdy se o nich  má  konat  přezkumné  jednání. Insolvenční  soud dále  bez 

zbytečného odkladu zveřejní v insolvenčním rejstříku každou změnu seznamu přihlášených 

pohledávek. 

U pohledávek, které insolvenční správce popírá, to výslovně uvede.

Popření pohledávky je možno z důvodu:



 popření pravosti pohledávky – tvrzením, že pohledávka nevznikla, zanikla 

nebo je zcela promlčena,

 popření výše pohledávky – namítá se, že pohledávka existuje v jiné výši,

 popření  pořadí  pohledávky  –  tvrzením,  že  pohledávka  např.  není 

pohledávkou zajištěnou.

Při přezkumném jednání má možnost popřít pravost pohledávky:

 insolvenční správce,

 dlužník,

 přihlášený věřitel - věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud 

jeho pohledávka není zjištěna nebo účinně popřena, měnit výši své přihlašované 

pohledávky, nemůže však měnit důvod jejího vzniku ani pořadí, může však popírat 

pohledávky jiných přihlášených věřitelů.

Pokud  dojde  k popření  pohledávky  následuje  incidenční  spor,  který  projednává 

insolvenční soud, který vede insolvenční řízení. Předmětem incidenčních sporů jsou zejména:

 spory o vyloučení majetku z majetkové podstaty,

 spory o určení pravosti, výše či pořadí popřené pohledávky,

 spory  o  vypořádání  v důsledku  prohlášení  konkursu  zaniklého  společného 

jmění manželů.

Incidenční  spory  se  projednávají  na  návrh  oprávněné  osoby  podaný  v  rámci 

insolvenčního řízení. Dle nové právní úpravy, platné od 1. dubna 2011, už nemusí být vždy 

účastníkem incidenčního sporu insolvenční správce, jako tomu bylo doposud, kdy byl vždy 

účastníkem řízení, bez ohledu na to, kdo incidenční řízení vyvolal. Insolvenční správce může 

však  být  nápomocen  některé  ze  zúčastněných  stran,  pro  tuto  naplnění  této  funkce  slouží 

institut  vedlejšího  účastenství.  Pro  jednání  o  incidenčních  sporech  se  přiměřeně  použijí 

ustanovení občanského soudního řádu.

2.8 Věřitelé a věřitelské orgány v insolvenčním řízení

Podle způsobu uplatnění pohledávky, zda ji přihlašují, či ne, lze věřitele rozdělit do 

dvou skupin:

 Věřitelé uplatňující své pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky 

jim  na  roveň  postavené,  postupují  způsobem  jako  by  zde  byl  dlužníkem 



insolvenční  správce.  Tyto  pohledávky  se  nepřihlašují,  pouze  je  nutné  písemně 

vyzvat insolvenčního správce k jejich plnění. 

 Věřitelé  uplatňující  své  právo  přihláškou své  pohledávky  přihlašují  na 

předepsaném formuláři,  ve stanovené zákonné lhůtě,  musí  uvést důvod vzniku, 

výši pohledávky a okolnosti, které popř. osvědčují zajištění pohledávky a připojit 

listiny, které se toho týkají.

Zajištění  věřitelé,  uplatňující  svou  zajištěnou  pohledávku  přihláškou,  mohou 

významně  ovlivňovat  průběh  insolvenčního  řízení.  Pro  řešení  úpadku  konkursem  nebo 

reorganizací  musí  na  schůzi  věřitelů  hlasovat  minimálně  polovina  všech  přítomných 

zajištěných věřitelů, počítána podle výše jejich pohledávek.

Zajištěným věřitelům je  dána  možnost  významně  ovlivňovat  průběh insolvenčního 

řízení. Pro přijetí usnesení o způsobu řešení úpadku (konkursem nebo reorganizací) musí vždy 

na schůzi věřitelů hlasovat nejméně polovina všech přítomných zajištěných věřitelů počítaná 

podle výše jejich pohledávek. Mají také možnost  udělovat  insolvenčnímu správci  závazné 

pokyny jak pro správu předmětu zajištění, tak i pro zpeněžení majetku určeného k zajištění 

příslušné pohledávky.

Přihlášení  věřitelé mohou  svá  práva  v insolvenčním  řízení  uplatňovat  také 

prostřednictvím věřitelských orgánů, kterými jsou:

 schůze  věřitelů -  jedná  se  o  nejvyšší  orgán  věřitelů  v insolvenčním řízení, 

který rozhoduje o nejzásadnějších záležitostech, svolává ji a řídí insolvenční soud, 

usnesení  schůze  věřitelů  je  platné,  pokud  bylo  odsouhlaseno  prostou  většinou 

hlasů  podle  výše  pohledávek,  platí,  že  na  1  Kč  pohledávky  připadá  1  hlas, 

kompetence schůze věřitelů jsou tyto:

o volí a odvolává členy věřitelského výboru a jejich náhradníky nebo zástupce 

věřitelů.

o rozhoduje, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor,

o pokud není  ustanoven věřitelský  výbor  ani  zástupce  věřitelů,  přebírá  jejich 

působnost,

o první  schůze  věřitelů  po  konání  přezkumného  řízení  může  odvolat  soudem 

stanoveného insolvenčního správce a jmenovat nového.



 věřitelský výbor - je povinnost jej ustavit, pokud je věřitelů více než 50, má 

minimálně 3 a maximálně 7 členů, jeho členy mohou být pouze přihlášení věřitelé, 

kteří se svým zvolením souhlasí, úkoly věřitelského výboru jsou:

o dohlížet na činnost insolvenčního správce a být s ním součinný,

o má  oprávnění  podávat  insolvenčnímu  soudu  návrhy  týkající  se 

insolvenčního řízení,

o chrání společný zájem věřitelů,

 zástupce  věřitelů -  není-li  volba  věřitelského  výboru  povinná,  lze  zvolit 

zástupce věřitelů a jeho náhradníka, kteří mají obdobné funkce jako výbor věřitelů.

2.9 Způsoby řešení úpadku

Způsob řešení úpadku závisí především na osobě dlužníka, hlavním kritériem je, zda 

jde o podnikatelský, či nepodnikatelský subjekt.

Obr. 2.1 Schéma způsobů řešení úpadku

Reorganizace 

Je  řešením úpadku pouze  pro podnikatelské  subjekty.  Jejím účelem není  postupný 

prodej dlužníkova majetku a tím likvidace jeho podnikání, ale snaha o ozdravení a udržení 

funkčního podniku.

Reorganizace  je  určena  pro  velké  podnikatelské  subjekty,  dlužníky,  kteří  splňují 

alespoň jednu z následujících podmínek: 

 mají obrat větší než 100 mil. Kč, nebo 

 zaměstnávají více než 100 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. 

Fyzická osoba - spotřebitel

Reorganizace

Konkurz 
Nepatrný konkurz

Oddlužení

Právnická osoba
Fyzická osoba - podnikatel



Věřitel, který v době trvání reorganizace poskytne dlužníkovi úvěrové financování a 

umožní  tím  provedení  reorganizace,  se  stává  přednostním  zajištěným  věřitelem a  jeho 

pohledávky mohou být uspokojeny i před stávajícími zajištěnými věřiteli.

Po schválení reorganizace soudem, má dlužník přednostní právo sestavit reorganizační 

plán, pokud jej nesestaví on, mohou jej sestavit věřitelé Pokud se však reorganizační plán 

nepodaří sestavit nebo není soudem schválen, je pak jediným řešením úpadku konkurz.

Předpřipravená reorganizace 

Je možným řešením úpadku pro živnostníky a malé a střední podniky, tj. subjekty 

s obratem nižším než 100 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 100. Dlužník se může 

zachránit před konkurzem sestavením reorganizačního plánu, který schválí alespoň polovina 

všech  zajištěných  a  nezajištěných  věřitelů.  Tento  způsob  reorganizace  musí  být  s věřiteli 

dohodnut před zahájením insolvenčního řízení, případně velmi brzy po jeho zahájení.

Oddlužení 

O  této  formě  oddlužení  se  na  tomto  místě  zmíním  pouze  ve  zkratce,  protože 

podrobněji se jí budu zabývat v následující části práce.

Jako  řešení  úpadku  je  možné  pouze  v případě  dlužníka,  fyzické  osoby  - 

nepodnikatele. Oddlužení je schváleno pokud je dlužník v úpadku nebo v hrozícím úpadku a 

je schopen svým věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu 5 let uhradit alespoň 30% 

jejich pohledávek. Dlužník tak získá možnost, že po splacení 30% svých závazků bude od 

placení zbývající částky osvobozen. Při neplnění soudem stanovených podmínek oddlužení je 

následným řešením úpadku konkurz.

Konkurz

Tento způsob řešení úpadku je možný pro všechny subjekty, jak právnické osoby, tak 

i fyzické osoby podnikatele i nepodnikatele. Konkurs může být zahájen na návrh věřitele i 

dlužníka přímo, jako samostatný způsob řešení úpadku. Popřípadě je vyhlášen jako následný 

krok  po  neúspěšné  reorganizaci  podnikatelských  subjektů  nebo  pro  neplnění  podmínek 

oddlužení.

Při  řešení  úpadku  fyzické  osoby konkursem,  dochází  k zániku  společného  jmění 

manželů a provádí se jeho vypořádání. Dohodu o vypořádání společného jmění manželů musí 



schválit insolvenční soud a věřitelský orgán.Takto zjištěný  majetek dlužníka je v konkurzu 

zpeněžen a výtěžek je poměrnými částmi rozdělen mezi  věřitele.  Veškerá správa majetku 

dlužníka  přejde  na  insolvenčního  správce,  který  má  za  úkol  sepsat  majetek  dlužníka  a 

připravit pro přezkumné jednání přihlášené pohledávky. Dlužník má ke správci informační 

povinnost,  musí  předat  seznamy  majetku  a  závazků,  současně  má  také  právo  popřít 

pohledávku, kterou považuje za neoprávněnou.

Pokud je hodnota majetku tak nízká, že nestačí ani na úhradu nákladů na řízení, soud 

zruší konkurz pro nedostatek majetku. Neuspokojené pohledávky po skončení konkurzního 

řízení nezanikají a věřitelé je mohou dále po dlužníkovi vymáhat.

Nepatrný konkurz  

Nejedná se o specifický způsob řešení úpadku, ale o zvláštní případ konkurzu, kdy 

jsou  procesní  pravidla  konkurzního  řízení  značně  zjednodušena.  Řízení  o nepatrných 

konkursech  by  proto  mělo  být  rychlé  a pružné  a díky  tomu  i  v porovnání  s „tradičními“ 

konkursy méně nákladné a efektivnější.

O nepatrném konkurzu musí  rozhodnout  soud a věřitelský orgán mí  možnost  toto 

rozhodnutí  ovlivňovat.  Je  jej  možno  využít,  pokud  je  dlužníkem  fyzická  osoba  - 

nepodnikatel nebo podnikatel, jehož roční obrat nepřesahuje 2 mil. Kč a nemá více než 50 

věřitelů.

Rozhodnutí, zda jde o nepatrný konkurz, může  insolvenční soud vydat i bez návrhu. 

Pokud vyjde dodatečně najevo, že konkurs neměl být považován za nepatrný,  insolvenční 

soud rozhodnutí bez zbytečného odkladu zruší.

2.10 Oddlužení

Jako  řešení   úpadku  je  možné  pouze  v případě  dlužníka,  fyzické  osoby  - 

nepodnikatele. Oddlužení je schváleno pokud je dlužník v úpadku nebo v hrozícím úpadku a 

je schopen svým věřitelům jednorázově nebo ve splátkách po dobu 5 let uhradit alespoň 30% 

jejich pohledávek. Dlužník tak získá možnost, že po řádném  splacení 30% svých závazků 

bude od placení zbývající částky osvobozen.

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Insolven%C4%8Dn%C3%AD_soud&action=edit&redlink=1


Dlužník může splatit  i  méně než 30% svých závazků,  ale  to pouze se souhlasem 

věřitele, tito nezajištění věřitelé musí být označení v rozhodnutí soudu. Soud může stanovit i 

nižší,  než  zákonem  stanovené,  splátky,  pokud  bude  dlužník  schopen  svým  nezajištěným 

věřitelům uhradit alespoň 50% jejich pohledávek. 

Za dlužníka, který by nebyl schopen splnit podmínky oddlužení, vzhledem ke svým 

příjmům,  se  mohou  zavázat  při  povolení  oddlužení  třetí  osoby  jako  spoludlužníci nebo 

ručitelé.

Oddlužení není určeno pro řešení podnikatelských dluhů, posuzuje se nejen to, zda 

dlužník není v době podání návrhu na povolení oddlužení podnikatel, ale také povaha jeho 

dluhů, nesmí se jednat o dluhy z podnikání. 

K tomuto striktnímu výkladu je však v poslední době ze strany insolvenčních soudů 

přistupováno poněkud shovívavěji. Je na individuálním posouzení soudu, zda některé menší 

dluhy z předchozího podnikání dlužníka nemusí  být překážkou při řešení úpadku dlužníka 

oddlužením. Záleží především na výši dluhu, době a příčině jeho vzniku a na tom, zda věřitel 

je seznámen se skutečností, že jeho pohledávka bude podrobena oddlužení.

Obr. 2.2 Vývoj podaných návrhů na oddlužení v jednotlivých měsících let 2008 – 2011

Zdroj: Creditreform s.r.o

Jistou výhodu přináší oddlužení i věřitelům. Spočívá v tom, že za přesně danou dobu 

získají od dlužníka s vysokou pravděpodobností, alespoň částečnou úhradu svých pohledávek. 

V konečném  důsledku  je  možné,  že  pokud  se  v průběhu  5  let  změní  majetkové  poměry 

dlužníka, věřitel dosáhne vyššího uspokojení svých pohledávek, než je výše zmíněných 30%. 
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2.10.1 Způsoby oddlužení

O  způsobu  oddlužení  rozhodují  nezajištění  věřitelé,  nedohodnou-li  se,  rozhoduje 

soud. Zajištění věřitelé nejsou oddlužením dotčeni, protože mají své pohledávky zajištěny, 

např. zástavou majetku: 

 Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty - v tomto případě dojde k prodeji 

veškerého  majetku  dlužníka,  který  nezbytně  nepotřebuje  k zajištění  hmotných 

potřeb  svých  a  svých  rodinných  příslušníků  a  z čistého  výtěžku  prodeje  jsou 

uspokojováni věřitelé. Týká se dlužníkova majetku, který nabyl do okamžiku, kdy 

soud  povolí  oddlužení.  Jedná  se  tedy  o  prodej  majetku,  který  dlužník  nabyl 

v minulosti, majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení se do majetkové 

podstaty nezahrnuje.

Majetkovou podstatu lze zpeněžit:

o veřejnou dražbou,

o prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního 

řádu o výkonu rozhodnutí

o prodejem majetku mimo dražbu.

Tento způsob oddlužení není však není příliš častý. Z následující tabulky vyplývá, 

že oddlužení zpeněžením majetkové podstaty představuje z celkového schváleného 

počtu oddlužení, pouze mizivé procento.

Tab. č. 2.1 Srovnání četnosti povolených oddlužení podle schváleného způsobu oddlužení
Zdroj: Creditreform s.r.o.















2010 Oddlužení formou 
splátkového kalendáře

Oddlužení formou 
zpeněžení majetku

leden 270 4
únor 243 2
březen 272 9
duben 333 3
květen 397 7
červen 405 11
červenec 308 7
srpen 439 9
září 434 7
říjen 468 11
listopad 477 8
prosinec 529 6

CELKEM 4 575 84



 Oddlužení plněním splátkového kalendáře - dlužník hradí věřiteli po dobu 5 

let, v měsíčních splátkách, ze svých příjmů stejnou částku, v jakém mohou být při 

výkonu  rozhodnutí  uspokojeny  přednostní  pohledávky,  případně  v  rozsahu 

stanoveném soudem na návrh dlužníka. Tato část se v poměru jejich pohledávek 

rozdělí mezi nezajištěné věřitele.

Zajištění  věřitelé  jsou  uspokojování,  podobně  jako  při  konkurzu,  z výtěžku 

zpeněžení zajištění. 

Po dobu plnění oddlužení dlužník sám disponuje se svými příjmy, se kterými však 

musí naložit pouze způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení, tzn. 

že je v určené výši musí vydat  dobrovolně svým věřitelům. Dlužníkův majetek 

tedy nebude postižen,  dlužník  však  musí  po  dobu 5  let  vykonávat  přiměřenou 

výdělečnou činnost a usilovat o maximální uspokojení věřitelů. 

Po  dobu  trvání  účinků  schválení  oddlužení  plněním  splátkového  kalendáře  je 

dlužník povinen:

o vykonávat  vhodnou  výdělečnou  činnost  nebo  usilovat  o  získání  příjmu, 

v případě, že je nezaměstnaný,

o hodnoty,  získané  v průběhu oddlužení  dědictvím a  darem,  zpeněžit  a  jejich 

výtěžek, stejně jako další mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám 

nad rámec splátkového kalendáře,

o oznamovat  insolvenčnímu  soudu,  insolvenčnímu  správci  a  věřitelskému 

výboru všechny změny svého bydliště a zaměstnavatele,

o vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu 

soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled o svých příjmech 

za uplynulých 6 kalendářních měsíců,

o nezatajovat žádný ze svých příjmů,

o neposkytovat nikomu z věřitelů mimořádné výhody,

o netvořit další, nové, závazky, které by nebyl schopen v době jejich splatnosti 

hradit.

Zrušení oddlužení

Soud může již schválené oddlužení zrušit, v případě oddlužení pak dojde k prohlášení 

konkurzu na majetek dlužníka. Již schválené oddlužení může být zrušeno v případě že:



 dlužník neplní podstatné povinnosti schváleného způsobu oddlužení,

 ukáže se, že podstatnou část svých závazků nebude schopen splnit,

 dlužník po schválení oddlužení zaviní vznik dalších závazků, které nehradí.

Osvobození od zbytku dluhu

Pokud dlužník řádně a včas splní podmínky schváleného oddlužení, osvobodí ho soud 

na  základě  jeho  návrhu  od  zůstatku  nesplacených  závazků,  které  byly  přihlášeny  do 

oddlužení, ale také od závazků, které do oddlužení přihlášeny nebyly, přestože přihlášeny být 

mohly. 

Toto zproštění se ale netýká závazků dlužníka, které vznikly po schválení oddlužení. 

Osvobození od placení pohledávek se také nevztahuje na právo zajištěného věřitele domáhat 

se uspokojení své pohledávky zpeněžením předmětu zajištění,  ke kterému nedošlo v době 

plnění oddlužení. 

Osvobození od placení závazků však může soud dlužníkovi zrušit, 

 pokud do 3 let od přiznání osvobození vyjde najevo, že ke schválení oddlužení 

nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka,

 dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům.

2.10.2 Návrh na oddlužení

Může jej podat pouze dlužník, na formuláři předepsaném Ministerstvem spravedlnosti. 

Musí být podán na insolvenční soud, kterým je místně příslušný krajský soud, pouze písemně 

a musí obsahovat:

 určení soudu a určení věci, které se návrh týká,

 označení dlužníka, popř. osob, které za něj mohou jednat,

 údaje o předpokládaných příjmech v následujících pěti letech,

 seznam majetku a seznam závazků

 listiny dokládající příjem dlužníka za poslední 3 roky

 případný  písemný  souhlas  nezajištěného  věřitele  s dohodou,  že  mu  dlužník 

v rámci schváleného oddlužení splatí méně, než 30% pohledávky.



Osoby, které se chtějí zavázat pomoci dlužníkovi s plněním při povolení oddlužení, 

buď  jako  spoludlužníci nebo  ručitelé,  musí  návrh  také  podepsat.  Dále  musí  být  návrh 

podepsán i druhým z manželů, který musí výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí.

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže:

 je jím sledován nepoctivý záměr – na tento lze usuzovat jestliže ve vztahu k osobě 

dlužníka nebo jeho zákonného zástupce:

o v posledních  5 letech  probíhalo  insolvenční  nebo jiné řízení,  řešící  úpadek, 

v závislosti na jeho výsledku,

o podle  výpisu  z  rejstříku  trestů  v  posledních  5  letech  před  zahájením 

insolvenčního  řízení  proběhlo  trestní  řízení,  které  skončilo  pravomocným 

odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy

 hodnota  plnění,  které  by  při  oddlužení  obdrželi  nezajištění  věřitelé, 

bude nižší než 30 % jejich pohledávek a dlužník nepředloží jejich souhlas s nižším 

plněním,

 jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již 

dříve rozhodnuto,

 dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k 

plnění povinností v insolvenčním řízení.

V případě,  že  soud  rozhodne  o  úpadku  dlužníka  a  návrh  na  oddlužení  odmítne, 

zamítne  nebo  zruší,  současně,  s některým  z těchto  usnesení,  rozhodne  o  řešení  dlužníka 

konkurzem. Ve většině případů se jedná o  nepatrný konkurz, jehož provedení v případě 

fyzické osoby, nepodnikatele je efektivnější.

2.11 Shrnutí kapitoly

Možnosti, které poskytuje využití ustanovení insolvenčního zákona při řešení úpadku 

fyzických  osob  -  spotřebitelů,  jsou  využívány  se  vzrůstající  tendencí.  Jak  vyplývá 

z následujícího  grafu,  od  počátku  účinnosti  zákona,  je  počet  návrhů  na  oddlužení  stále 

stoupající, zčásti je to zapříčiněno neuváženým zadlužováním domácnosti, v důsledku dopadů 

ekonomické  krize  na  ně,  zčásti,  ale  také  vzrůstajícím  právním  povědomím  obyvatel  a 

hledáním cest jak tyto osobní finanční krize řešit. 



Obr. č 2.3    Srovnání podaných návrhů na oddlužení se skutečně schválenými návrhy
Zdroj: Creditreform s.r.o.

  

Insolvenční  zákon  nabízí  řešení  jak  se  ubránit  exekucím  a  v relativně  krátkém 

časovém horizontu uhradit část svých dluhů a poté, kdy dlužník splní své povinnosti, nařízené 

mu  v rozhodnutí  soudu,  má  velkou  šanci,  že  mu  zbytek  dluhů  bude  prominut.  Hlavní 

podmínkou je, že nebude tvořit dluhy nové, které nebude schopen hradit.

Časové lhůty,  zejména  na  počátku  insolvenčního  řízení,  které  se  pohybují  v řádu 

hodin, či dnů, mají umožnit okamžité řešení úpadku dlužníka, bez zbytečných prodlev. Řízení 

musí  být  rychlé  a  efektivní,  jednak,  aby bylo  zastaveno  narůstání  dluhů a  současně,  aby 

nedocházelo k velkým časovým prodlevám při uspokojování dlužníků 

Velice  důležitou  osobou  v průběhu  celého  insolvenčního  řízení  je  insolvenční 

správce,  který působí prakticky jako prostředník  mezi  dlužníkem,  věřiteli  a insolvenčním 

soudem. Tato činnost je pro něj výdělečnou činností, kterou vykonává za úplatu, je tedy na 

průběhu insolvenčního řízení finančně zainteresován. Je tak v jeho zájmu najít pro dlužníka 

nejlepší způsob řešení jeho situace a na jeho schopnostech také závisí, jaký bude konečný 

dopad insolvenčního řízení na tohoto dlužníka a jak budou uspokojeny pohledávky věřitelů.

Na osobě  dlužníka  především závisí  zvolený způsob řešení  úpadku. Jsou způsoby 

řešení  úpadku  specifické  pouze  pro  podnikatelské  subjekty  (reorganizace,  popř. 

předpřipravená reorganizace) a způsob využitelný pouze pro fyzické osoby - nepodnikatele 

(oddlužení).  Pokud  však  řešení  úpadku  některou  z těchto  metod  selže,  nastupuje  řešení 

úpadku konkurzem. Ten je metodou použitelnou pro všechny subjekty, jeho specifická forma 

závisí na počtu věřitelů a velikosti a povaze daného subjektu.
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Zásadní  vliv  na  průběh  insolvenčního  řízení  mají  i  věřitelé. Insolvenční  zákon 

umožňuje  věřitelům ovlivnit  zejména  způsob řešení  úpadku a vybrat  osobu insolvenčního 

správce. Zákon dále umožňuje věřitelům, aby v případě, kdy je možnost volby, zvolili, zda 

formou  řešení  bude  konkurs  nebo  reorganizace,  nebo  která  z forem  oddlužení  bude 

realizována.  V případě  oddlužení  sice  není  potřeba  jejich  souhlasu,  pokud bude uhrazeno 

minimálně 30% jejich pohledávek, souhlas věřitele je potřeba pouze pokud by úhrada byla 

nižší.  Současně ale mají  reálnou šanci na to,  že jejich pohledávka bude uhrazena alespoň 

zčásti, což v případě vymáhaní exekucí zajištěno není.

3 Exekuce  jako  donucovací  prostředek  ke  splnění  uložené 
povinnosti

Subjektivní  právo  přiznané  rozhodnutím  soudu  nebo  jiného  správního  orgánu  se 

nuceně uskutečňuje:

 samočinně - k jeho uskutečnění není třeba součinnosti subjektů práva,

 exekučním  řízením -  uskutečnění  je  realizováno  státní  donucovací  mocí,  postup, 

kterým k tomu dochází se nazývá výkon rozhodnutí, nebo-li exekuce.

Nesplní-li  tedy  povinný  dobrovolně,  co  mu  ukládá  vykonatelné  rozhodnutí,  může 

oprávněný  podat  návrh  na  exekuční  výkon  rozhodnutí,  kterým  bude  splnění  povinnosti 

vynuceno. 

Exekuční  řízení  lze  vést  pouze  na  základě  rozhodnutí,  která  povinnému  subjektu 

ukládají ve stanovené lhůtě splnění povinnosti ke konkrétnímu plnění:

 něco dát,

 něco konat,

 něčeho se zdržet,

 něco strpět.

3.1 Vykonatelný titul



Vykonatelným (exekučním) titulem, jehož vymožení lze dosáhnout prostřednictvím 

exekučního řízení, je vždy pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, mezi 

něž patří:

 pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, přiznávající právo, zavazující k 

povinnosti  nebo  postihující  majetek,  jedná  se  především  o  rozsudek,  platební 

příkaz, či směnečný platební příkaz,

 vykonatelné  rozhodnutí  soudu  či  jiného  orgánu  činného  v trestním  řízení, 

přiznávající právo nebo postihující majetek, zde se jedná o rozsudek nebo trestní 

příkaz,

 vykonatelný rozhodčí nález,

 notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, 

 vykonatelné  rozhodnutí  orgánu  veřejné  správy  včetně  platebních  výměrů, 

výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí,

 vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění 

a sociálního zabezpečení,

 jiná rozhodnutí, schválené výroky smírčího řízení a listiny, i zahraniční, jejichž 

výkon připouští zákon.

Exekuční titul nemusí vždy obsahovat lhůtu ke splnění povinnosti, je však pravidlem, 

že povinnosti uložené exekučním titulem je třeba splnit do tří dnů, povinnost vyklizení bytu 

do 15 dnů, od nabytí právní moci rozhodnutí.

V případě, že je povinností plnit exekuční titul zavázáno více povinných, jsou povinni 

plnit všichni rovným dílem.

Pokud exekuční titul nevznikl na základě soudního rozhodnutí,  je orgán, který toto 

rozhodnutí  vydal,  povinen  opatřit  jej  potvrzením  o  vykonatelnosti.  Mezi  pravomocným 

rozhodnutím a vykonatelností je rozdíl. 

Vykonatelnost je  procesním  institutem,  většinou  spojeným  s peněžitým  plněním, 

který zaručuje jeho vynutitelnost státní mocí, pokud nebyl splněn dobrovolně. Vykonatelné 

rozhodnutí je však možno provést až po nabytí právní moci.

Právní moc je procesní institut, spočívající v konečnosti, závaznosti a nezměnitelnosti 

soudního  nebo  správního  rozhodnutí.  Tato  skutečnost  musí  nastat  vůči  všem účastníkům 

řízení  současně,  pokud  jen  jeden  z nich  může  dané  rozhodnutí  napadnout  zákonným 

opravným prostředkem, rozhodnutí právní moc dosud nenabývá.



Nabytí právní moci ale ještě v mnoha případech neznamená samotnou vykonatelnost 

rozhodnutí, v těchto případech totiž ještě neuplynula rozhodnutím nebo zákonem stanovená 

lhůta k plnění. Naproti tomu, například v oblasti výživného, existují předběžně vykonatelná 

rozhodnutí, kdy lze plnění vynutit, aniž by tato rozhodnutí dosud nabyla právní moci.

3.2 Výkon rozhodnutí a exekuce

V současnosti se v oblasti nuceného vymáhání pohledávek objevují dva pojmy, jimiž 

jsou výkon rozhodnutí a exekuce. Jejich náplň je totožná, rozdíl je pouze v tom, zda je toto 

rozhodnutí prováděno soudem, či jiným státním úřadem.

Soudní  výkon  rozhodnutí probíhá  na  základě  návrhu  oprávněného,  podaného 

k místně  příslušnému  soudu,  který  usnesením výkon  rozhodnutí  nařídí.  V tomto  usnesení 

rozhodne i  o nákladech, které  jsou pak vymáhány v rámci  nařízeného výkonu rozhodnutí. 

Soud se,  prostřednictvím osoby  soudního vykonavatele,  také  postará  o  provedení  tohoto 

usnesení.  Soudní  výkon rozhodnutí  probíhá  na základě  ustanovení  zákona č.  99/1963 Sb. 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněný v tomto případě může navrhnout pouze jeden druh výkonu rozhodnutí, 

při vynucení peněžité pohledávky, např. pouze srážky ze mzdy. Pokud by k uspokojení jeho 

pohledávky takovým způsobem nedošlo,  musí  podat  návrh nový, např.  k výplatě  z účtu u 

peněžního  ústavu.  Tak může  dojít  k situaci,  že  tímto  zdlouhavým postupem,  v konečném 

důsledku, není z čeho vymáhat.

Soudní  výkon rozhodnutí  končí především vymožením pohledávky oprávněného a 

nákladů tohoto výkonu, lze ho však ještě předtím zastavit ze zákonem stanovených důvodů 

mezi něž patří: 

 neexistence vykonatelného exekučního titulu,

 již splněná vymáhaná povinnost nebo 

 nedostatek exekučně postižitelného majetku. 

O zastavení rozhoduje soud i bez návrhu.

Exekuce prováděná soudním exekutorem je oproti  soudnímu výkonu rozhodnutí 

podstatně  rychlejší  a  ve  svém důsledku  efektivnější.  Soudní  exekutor  je  totiž  existenčně 

závislý na tom, do jaké míry vymůže plnění pro oprávněného, úplata za exekuční činnost je 



jeho příjmem a tedy důležitou motivací. Exekuční řízení se pro oprávněného v tomto případě 

velmi zjednodušuje. Exekutorovi pouze prokáže, že disponuje vykonatelným titulem a sepíše 

s ním obecný návrh na zahájení  exekuce v němž jej  pověří  provedením exekuce,  všechny 

další kroky v exekučním řízení již provádí exekutor sám. 

Návrh  na  zahájení  exekučního  řízení exekutor  postoupí  místně  příslušnému 

exekučnímu soudu, kterým je okresní soud, podle místa bydliště povinného. Exekuční soud 

pak exekuci usnesením nařídí a daného soudního exekutora pověří jejím provedením.

Soudní  exekutor  může  v jedné  věci,  na  rozdíl  od  soudního  výkonu  rozhodnutí, 

kombinovat různé metody provedení  exekuce současně,  pro každou z nich vydá zvláštní 

exekuční příkaz.  Je také ze zákona oprávněn, stejně jako soudy,  žádat  o součinnost třetí 

osoby, které mu musí poskytovat takové informace, aby mohla exekuce úspěšně proběhnout. 

Pokud některý ze subjektů tuto svou povinnost nesplní, plně odpovídá za škody, které tím 

vzniknou. Povinnost součinnosti se vztahuje na nejrůznější subjekty - orgány státní správy a 

samospráv, Policii ČR, notáře, advokáty, banky, podnikatele a další.

Oprávněný předem zpravidla  zaplatí  exekutorovi  zálohu,  sloužící  ke  krytí  nákladů 

exekutora v průběhu řízení.  Veškeré  náklady exekuce však  hradí povinný a vymáhají  se 

v rámci  již nařízené exekuce,  na základě samostatného příkazu k úhradě nákladů exekuce. 

Povinný  tak  uhradí  nejenom dluh  samotný,  ale  také  odměnu  a  ostatní  náklady  soudního 

exekutora, který po úspěšně vykonané exekuci zálohu oprávněnému vrátí. 

Stejně  jako  soudní  výkon  rozhodnutí,  končí  exekuce  vymožením  pohledávky  a 

nákladů exekuce, lze ji ze stejných důvodů i zastavit.  O zastavení rozhoduje i bez návrhu 

soudní exekutor, pokud je však návrh na zastavení podán a exekutor mu nevyhoví, postoupí 

tento návrh exekučnímu soudu, který ve věci rozhodne s konečnou platností.

Daňová exekuce slouží pouze k vymáhání  daňových nedoplatků a nedoplatků na 

pokutách, udělených v daňovém řízení.  Správce daně zde stojí v pozici  oprávněného, má 

pohledávku  za  daňovým poplatníkem a  současně  je  v pozici  vymáhajícího  orgánu,  jeho 

činnost na tomto úseku je blíže upravena zákonem č.  280/2009 Sb., daňový řád.  Možnost 

využití  daňové  exekuce  však  nebrání  finančním  úřadům  v podání  návrhu  na  zahájení 

soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce prostřednictvím soudního exekutora.

Exekučním  titulem pro  daňovou  exekuci  je  vykonatelný  výkaz  nedoplatků, 

vykonatelné rozhodnutí ukládající peněžité plnění nebo splatná částka zálohy na daň (od roku 

2011 vykonatelný zajišťovací příkaz).



Daňová exekuce probíhá z moci úřední, správce daně vydá daňový exekuční příkaz, 

čímž zahájí exekuci, která může proběhnout pouze přikázáním pohledávky, srážkou ze mzdy 

nebo  jiného  příjmu,  prodejem  movitých  věcí  nebo  nemovitosti  nebo  postižením  jiných 

majetkových  práv.  Náklady  této  exekuce  jsou  vymáhány  současně  s vymáhaným 

nedoplatkem.

Správní  exekuce může  proběhnout  na  základě  vykonatelného  správního 

rozhodnutí,  vydaného  správním  orgánem.  Vymáhat  plnění  může  nejenom  daný  správní 

orgán,  ale  také  kdokoli,  komu  bylo  vykonatelným správním rozhodnutím přiznáno  určité 

právo.  Návrh  na  zahájení  exekuce  se  podává k exekučnímu správnímu orgánu,  kterým je 

většinou  obec  s rozšířenou  působností,  krajský  úřad  nebo  i  jiný  správní  úřad.  Pokud  je 

exekučním správním orgánem, ten státní orgán, který vydal  exekuční titul,  pak o zahájení 

vykonávacího  řízení  musí  rozhodnout  z moci  úřední.  Vystupuje  zde  totiž  současně  jako 

exekuční správní orgán a současně je i oprávněný, v jehož prospěch se plnění vymáhá.

Způsob provedení správní exekuce se liší v závislosti na tom, zda vymáhané plnění 

je  peněžité,  či  nikoli.  Pro  peněžité  plnění  je  postup  stejný  jako  u  daňové  exekuce,  u 

nepeněžitého plnění vydá správní orgán vlastní správní exekuční příkaz, který může znít na 

provedení  náhradního  výkonu,  přímé  vynucení  povinnosti  (např.  vyklizením)  nebo  na 

ukládání donucovacích pokut. Náklady správní exekuce jsou v případě, že nejsou povinným 

uhrazeny dobrovolně, posléze také vymáhány exekučně.

Příkaz k úhradě nákladů exekuce vydává  soudní exekutor, specifikuje v něm své 

náklady a náklady oprávněného v exekuci vzniklé. Náklady, které v příkazu stanoví, musí být 

písemně odůvodněny a přezkoumatelně vyčísleny.

Opravným prostředkem proti příkazu k úhradě nákladů exekuce jsou námitky, které 

je nutné podat do osmi dnů od jeho doručení. Pokud jim soudní exekutor nevyhoví, rozhodne 

o nich bezodkladně exekuční soud, který může napadený příkaz buď zrušit  nebo potvrdit. 

Proti tomuto rozhodnutí již není možno se odvolat.

3.3 Soudní exekutor

Ve své práci se chci zaměřit především na exekuce, které v současné době, vzhledem 

ke  své  rychlosti  a  především  efektivnosti,  převládají  nad  soudními  výkony  rozhodnutí. 

Exekuce jsou prováděny soudními exekutory, jejichž činnost je upravena především zákonem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_exekutor


č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů a 

zákonem č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Exekutor je: 

 státem pověřená  fyzická osoba, provádějící  nucený výkon exekučních titulů za 

úplatu, 

 při výkonu má postavení veřejného činitele, 

 samosprávným orgánem exekutorů je Exekutorská komora ČR, 

 státní  dohled  vykonává  ministerstvo  spravedlnosti,  jehož  ministr  exekutory 

jmenuje a odvolává.

Soudním exekutorem může  být  jmenován jen občan České  republiky,  který je  dle 

příslušných zákonných podmínek plně způsobilý k právním úkonům, získal vysokoškolské 

vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v ČR, je bezúhonný a po absolvování 

praxe složil exekutorskou zkoušku. Výběrová řízení provádí Ministerstvo spravedlnosti ČR a 

jejich součástí  je též psychologický test,  jehož výsledky posuzují  nezávislí  odborníci  a je 

velmi důležitým kritériem při výběru vhodného kandidáta na soudního exekutora.

Soudní exekutor se zabývá také sepisováním exekutorských zápisů, včetně zápisů se 

svolením k vykonatelnosti. Na žádost, formou zápisu, osvědčuje skutkové děje a stav věci, 

například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být 

prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem. Žadatel získá sepsáním 

zápisu jednoznačný důkaz o osvědčené skutečnosti. 

Obr. č. 3.4   Vývoj počtu sepsaných exekutorských zápisů v letech 2001 - 2010             

Zdroj: Exekutorská komora

Zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého 

účastníka  vyplývající  ze  závazkového právního vztahu,  je  listinou,  v  níž  svolí,  aby podle 

tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost 
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řádně  a  včas  nesplní.  Tento  vykonatelný  exekutorský  zápis má  významné  výhody  pro 

oprávněného. Pro případ nesplnění povinnosti  druhé smluvní  straně ušetří  čas i peníze při 

vymáhání svého nároku. Oprávněný se nemusí svého nároku domáhat u soudu v případě, že 

povinný nedostojí své povinnosti včas a řádně a má k dispozici přímo vykonatelný exekuční 

titul.

Další  z činností,  které  může  exekutor  provádět,  je  omezená  právní  pomoc 

oprávněnému i povinnému po vydání exekučního titulu, může přijímat do úschovy peníze, 

listiny a jiné movité věci, může také provádět dražby movitých i nemovitých věcí.

3.4 Druhy pohledávek, které mohou být uspokojeny v exekučním řízení

Všechny pohledávky nejsou, co do časové posloupnosti uspokojování, postaveny na 

stejnou  úroveň.  Záleží  na  obsahu  pohledávky,  důvodu  vzniku  a  osobě  oprávněného. 

S ohledem na tato kritéria se tak dělí na pohledávky přednostní a pohledávky nepřednostní. 

Mezi pohledávky přednostní se řadí:

 pohledávky výživného a to bez rozdílu, zda se jedná o nezletilé dítě, či zletilého 

oprávněného, např.výživné manželky a bez rozdílu, zda se jedná o výživné běžné, 

či dlužné,

 pohledávky  náhrady  škody  způsobené  poškozenému  ublížením  na  zdraví,  tato 

pohledávka  je  přednostní  v případě,  že  je  vymáhána  samotným  poškozeným, 

pokud tato pohledávka přejde na jiný subjekt, stává se automaticky pohledávkou 

nepřednostní,

 pohledávky  náhrady  škody  způsobené  úmyslnými  trestnými  činy  je  přednostní 

v případě,  že  rozhodnutí  o  náhradě  škody  vychází  z  odsuzujícího  trestního 

rozsudku,  není  pak  rozhodující,  zda  byla  přisouzena  rozsudkem  vydaným  v 

trestním či občanském soudním řízení,

 pohledávky daní a poplatků,

 pohledávky  náhrady  přeplatků  na  dávkách  nemocenského  a  důchodového 

pojištění a důchodového zabezpečení,

 pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, pohledávky pojistného na zákonné úrazové pojištění a pohledávky 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění,



 pohledávky  náhrady  za  příspěvek  na  výživu  dítěte  a  příspěvek  na  úhradu 

potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,

 pohledávky náhrady přeplatků  na podpoře v nezaměstnanosti  a  podpoře  při 

rekvalifikaci,

 pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,

 pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,

 pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené 

odměny,  poskytované v období  prvních  21 kalendářních  dnů dočasné  pracovní 

neschopnosti nebo karantény.

Všechny ostatní  pohledávky,  např.  nesplácené úvěry a půjčky,  jsou  pohledávkami 

nepřednostními,  jejichž  uspokojování  nastává  až  po  uspokojení  nároků  z pohledávek 

přednostních.

Pořadí uspokojování pohledávek

Jak bylo řečeno výše pohledávky se dělí na přednostní a nepřednostní. Ze samotného 

jejich pojmenování již vyplývá, že přednostní pohledávky se uspokojují dříve než pohledávky 

nepřednostní.  V případě,  že  po  povinném je  vymáháno  více  přednostních  pohledávek,  je 

rozhodující datum doručení exekučního příkazu poddlužníkovi. Pokud byly exekuční příkazy 

doručeny ve stejný den, mají tyto pohledávky stejné pořadí a jsou uspokojovány poměrně. 

I mezi  přednostními pohledávkami však má vždy  výsadní postavení pohledávka 

výživného.  Absolutní  přednost  mezi  všemi  pohledávkami  má  běžné  výživné,  které  se 

uspokojuje vždy v první řadě, za ním pak následuje dlužné výživné. 

Při uspokojování pohledávek nepřednostních platí stejná pravidla, aplikují se však až 

po uspokojení pohledávek přednostních.

3.5 Druhy a způsoby provedení exekuce

Podle druhu povinnosti, jejíž plnění má být podle exekučního titulu (vykonatelného 

rozhodnutí)  na  povinném  vynuceno,  buď  splnění  povinnosti  k majetkovému  plnění  nebo 

splnění jiné osobní nemajetkové povinnosti, lze rozlišit dva základní druhy exekucí. Jedná se 

o exekuci k vymožení peněžité pohledávky a exekuci k vymožení nepeněžitých plnění. Vedle 



nich stojí třetí, zcela specifický, druh exekuce, zabývající se naplněním práv nezletilých dětí a 

to je exekuce o výchově a styku s neletilými dětmi.

3.5.1 Exekuce k vymožení peněžité pohledávky

Jedná se v současné době o nejčastější druh exekuce, ukládající povinnému zaplacení 

určité peněžité částky.  Exekuce je v tomto případě zaměřena přímo na majetek povinného, 

který je tvořen:

 pohledávkami povinného v nejširším smyslu - jedná se o jeho právo na mzdu 

nebo jiné příjmy naroveň mzdě postavené, jiné peněžité pohledávky, které nejsou 

právem na mzdu nebo jiná majetková práva,

 nemovitostmi - vymezené podle §119, odst. 2 občanského zákoníku, pozemky 

a stavby spojené se zemí pevným základem,

 movitými  věcmi -  v oblasti  exekucí  se  jedná  o  věci,  které  nejsou 

nemovitostmi.

Exekuce rozhodnutí  ukládajícího zaplacení  peněžité  částky je prováděna především 

srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, 

prodejem  movitých  věcí  a  nemovitostí,  prodejem  podniku  nebo  zřízením  exekutorského 

zástavního práva na nemovitostech.

U exekucí, které postihují pohledávku povinného, tj. jeho právo na mzdu, jiné peněžité 

pohledávky a majetková práva, se objevují v konečném důsledku pohledávky dvě:

 jako první je to pohledávka, pro kterou je vlastně exekuční řízení vedeno a tou 

je  pohledávka  oprávněného  vůči  povinnému,  která  je  vymezena  exekučním 

titulem,

 druhou  je  oprávněná  pohledávka  povinného  vůči  jeho  dlužníkovi,  která  je 

předmětem exekuce, z něhož má být pohledávka oprávněného nuceně uspokojena. 

Dlužník povinného vystupuje v exekučním řízení jako třetí  osoba, která však není 

účastníkem exekučního řízení. Souhrnně se tato třetí  osoba označuje jako  poddlužník, při 

exekuci  srážkami  ze  mzdy je  to  plátce  mzdy,  přikázáním pohledávky z účtu  u peněžního 

ústavu je to peněžní ústav a v exekuci přikázáním jiné pohledávky je to dlužník povinného. 

Například při uspokojení pohledávky oprávněného vyplacením členského podílu povinného 

v bytovém družstvu, se do role poddlužníka dostává toto bytové družstvo.



Doručením usnesení o nařízení exekuce této třetí osobě vzniká mezi oprávněným a 

touto  třetí  osobou,  poddlužníkem,  exekuční  právní  poměr,  jehož  obsahem  je  to,  aby 

poddlužník  neplnil  svůj  dluh  vůči  svému  věřiteli,  tj.  povinnému,  nýbrž  aby  to,  co  dluží 

povinnému, zadržel a vyplatil oprávněnému.

Pokud  poddlužník  neplní  obsah nařízení  exekuce,  oprávněný  má  právo  podat  tzv. 

poddlužnickou žalobu.  V návrhu na zahájení  řízení  se oprávněný svým jménem domáhá 

splnění  povinností  poddlužníka  vůči  povinnému,  vedoucí  k plnému  uspokojení  svých 

pohledávek.  Poddlužník  v tomto  případě  nese  plnou  odpovědnost  za  správné  provedení 

nuceného uspokojení oprávněného.

Postižení mzdy a příjmů jí naroveň postavených

Srážka ze mzdy nebo jiného příjmu povinného je nejúčinnějším prostředkem, jak co 

nejsnáze dosáhnout uspokojení  peněžité  pohledávky věřitele.  Lze ji  provádět  jen do výše 

výkonem rozhodnutí  vymáhané  pohledávky,  včetně  jejího  příslušenství.  Srážkou ze  mzdy 

však nelze u zaměstnavatele postihnout mzdu v celém jejím rozsahu, ale pouze v její zákonem 

stanovené části, tak, aby nedošlo k ohrožení existence dlužníka.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se obecně vypočte následujícím způsobem: od 

mzdy se odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a 

funkčních  požitků,  pojistné  na  sociální  zabezpečení,  příspěvek  na  státní  politiku 

zaměstnanosti  a pojistné na veřejné zdravotní  pojištění.  Srážené částky se vypočtou podle 

podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.

Do čisté mzdy se pro účely srážek na uspokojení exekucí,  započítávají i  náhrady 

mzdy, odměny za pracovní pohotovost, mzdové příplatky a čisté odměny za vedlejší činnost, 

kterou  pracovník  vykonává  u  stejného  zaměstnavatele,  vedle  svého  hlavního  pracovního 

poměru.  Do  čisté  mzdy  se  naopak  nezapočítávají částky  poskytované  zaměstnanci  jako 

náhrada výdajů spojených s pracovním výkonem, především se jedná o náhradu nákladů při 

pracovních cestách.

Pobírá-li  povinný  mzdu  od  několika  plátců  mzdy,  vztahuje  se  nařízení  výkonu 

rozhodnutí na všechny jeho mzdy. Soud pak jednotlivým plátcům mzdy jednotlivě určí, jakou 

část základní částky nemají srážet.

Ustanovení o výkonu exekuce srážkami ze mzdy se použijí i  na výkon rozhodnutí 

srážkami  z  platu,  z  odměny  z  dohody  o  pracovní  činnosti,  z  odměny  za  pracovní  nebo 



služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek 

státní  sociální  podpory,  které  nejsou  vyplaceny  jednorázově.  Srážky  se  dále  provádějí  z 

příjmů, které povinnému nahrazují  odměnu za  práci nebo jsou poskytovány vedle  ní, 

nakládá se s nimi jako by byly mzdou. Tyto příjmy tvoří:

 náhrada mzdy nebo platu ,

 nemocenské,

 ošetřovné,

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,

 peněžitá pomoc v mateřství,

 důchody,

 stipendia,

 podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

 odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením 

zaměstnání,

 peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se 

zaměstnáním,

 úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta.

Má-li  povinný vedle  práva na mzdu  i  právo na některý  z výše uvedených příjmů, 

postupuje se tak, jakoby šlo o několik mezd.

Pokud se v ustanoveních o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy hovoří o plátci mzdy, 

vztahují se příslušná ustanovení též na právnickou a fyzickou osobu, vůči kterým má povinný 

nárok na některé z příjmů uvedených

Povinný má zákonný nárok na základní nezabavitelnou částku, která mu nemůže být 

zabavena. Výše nezabavitelné částky se odvozuje od částky životního minima jednotlivce a 

od částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, stanovených pro byt užívaný 

na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Tímto postupem výpočtu 

je  zaručeno,  že nezabavitelná  částka  bude valorizována  vždy se změnou  částky životního 

minima a bude s ní korespondovat. 

Příklad výpočtu základní nezabavitelné částky a částek, které je možno postihnout 

exekucí přednostních a nepřednostních pohledávek tvoří Přílohu č. 4 této práce

Povinnému tak musí být vyplacena: 



 základní nezabavitelná částka pro něj a jím vyživované osoby, 

 drobná částka vzniklá zaokrouhlováním, 

 třetina  zbytku čisté  mzdy po odečtení  nezabavitelné  částky a  pokud nejsou 

přednostní pohledávky, tak také druhá třetina zbytku čisté mzdy.

Srážky ze mzdy nikdy nesmějí  přesáhnout  předepsanou mez,  provádět  srážky ve 

větším rozsahu je nepřípustné i v případě, že s tím povinný souhlasí.

Plátce mzdy je povinen, aby od okamžiku doručení exekučního příkazu prováděl 

srážky ze mzdy povinného a zadržoval je na účtu. Po doručení vyrozumění exekutora o tom, 

že usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci, zadržené částky mzdy vyplatí na účet 

exekutora.

Změní-li  se  po  nařízení  výkonu  rozhodnutí  plátce  mzdy,  vztahuje  se  nařízení 

výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce mzdy.

Povinný  musí  do  jednoho  týdne  ohlásit  soudu,  který  nařídil  výkon  rozhodnutí 

srážkami ze mzdy, že přestal pracovat u dosavadního plátce mzdy. Do jednoho týdne musí 

povinný soudu rovněž oznámit, že nastoupil práci u jiného plátce mzdy. 

Současně i plátce mzdy musí oznámit soudu do jednoho týdne, že u něho přestal 

povinný pracovat. Zároveň zašle soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy povinného provedl a 

vyplatil  oprávněným, a oznámí soudu, pro které pohledávky byl  nařízen výkon rozhodnutí 

srážkami ze mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky.

Zaměstnavatel, který přijímá nového zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od 

něj potvrzení, vystavené předešlým zaměstnavatelem, zda byl u tohoto zaměstnancem nařízen 

výkon  rozhodnutí  srážkami  ze  mzdy.  Toto  potvrzení  je  zaměstnavatel  povinen  vystavit 

zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, musí obsahovat kterým soudem, či soudním 

exekutorem byl výkon exekuce srážkami ze mzdy nařízen a v čí prospěch.

Dalšími způsoby provedení exekuce k vymožení  peněžité  pohledávky,  kterými se 

podrobněji zabývám v Příloze č.2 jsou:

 přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu,

 přikázání jiných peněžitých pohledávek,

 postižení jiných majetkových práv,

 prodej movitých věcí a nemovitostí,

 zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech.



Pohledávky nepodléhající exekuci

Ne všechny pohledávky, které má dlužník po třetích stranách, však podléhají exekuci, 

najde se několik výjimek, mezi něž patří:

 náhrady, které podle pojistné smlouvy vyplatila pojišťovna a mají být použity 

na výstavbu nové, či k opravě staré budovy,

 jednorázové dávky sociální péče a jednorázové dávky státní sociální podpory 

(porodné, pohřebné atd.),

 pohledávky  fyzických  osob,  jsou-li  podnikateli  a  pohledávky  autorských 

odměn, podléhají exekuci jen dvěma pětinami, v případě přednostních pohledávek 

třemi pětinami,

3.5.2 Exekuce k vymožení nepeněžitých plnění
Tento druh exekuce slouží  k vydobytí práv oprávněného a ukládá povinnému jiné 

plnění než je zaplacení určité částky. Jedná se především o: 

 povinnost dát či poskytnout něco jiného než peněžitou částku,

 povinnost něco vykonat či provést,

 povinnost něco opomenout či zdržet se nějakého jednání

 povinnost trpět trvání určitého stavu.

Pro  rozmanitost  možných  plnění  je  exekuční  řád  nevymezuje.  Vychází  se 

z občanského soudního řádu,  který specifikuje,  že tento druh exekuce lze provést pouze 

některým z následujících způsobů: 

 vyklizením, 

 odebráním věci, 

 rozdělením společné věci, 

 provedením prací a výkonů. 

Soud  v nařízení  exekuce  stanoví  ten  způsob,  který  odpovídá  povaze  vynucované 

povinnosti, oprávněný zde nemá možnost volby způsobu.



Pokud chce oprávněný uplatnit  také náklady tohoto druhu exekuce,  které  mu byly 

soudem přiznány, musí navrhnout současně některý ze způsobu exekuce pro peněžitá plnění, 

kterým budou tyto náklady vymoženy.

3.5.3  Exekuce o výchově nezletilých dětí

Tento  druh  exekuce,  vzhledem  ke  zvláštní  povaze  plnění,  je  upraven  odlišně od 

předchozích druhů. Exekuce toho typu se týká:

 rozhodnutí o výchově nezletilých dětí,

 rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy,

 rozhodnutí o styku rodičů s dítětem,

 vymožení plnění schválených dohod.

Při tomto druhu exekuce  není zpravidla  určen povinný, zjištění osoby povinného a 

určení způsobu výkonu exekuce je úkolem soudu. Výkon této exekuce spočívá v ukládání 

pokut, v určení komu má být dítě odňato a komu má být naopak svěřeno, nebo kdo a v jakém 

rozsahu, má právo na styk s dítětem. Tato exekuce může být zahájena i  bez návrhu, soud 

postupuje dle zásady oficiality, z moci úřední, aby bylo co nejrychleji dosaženo zaručených 

práv dítěte. 

Specificky je také upravena exekuce realizující předběžné opatření o předání dítěte do 

péče osoby stanovené soudem, pokud se dítě ocitne bez jakékoli péče nebo je-li jeho život 

nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny.

3.6 Zásady exekučního řízení

V exekučním řízení se uplatňují obecné zásady civilního soudního řízení. Vzhledem 

k různým druhům exekucí  a  různým způsobům jejich provádění  jsou však některé zásady 

prosazovány intenzivněji, jiné jsou však naopak potlačeny. Exekuční řízení může být vedeno 

jako:

 řízení  sporné -  je  založeno  na  povinnosti  účastníka  tvrdit  skutečnosti  a 

navrhovat  důkazy,  je  uplatňována  zásada formální  pravdy,  důkazní  povinnost 

účastníka je zde hlavní zásadou, soud má právo, nikoli povinnost, provést i důkazy 

účastníky nenavržené, jde však pouze o důkazy vyplývající z dosud provedeného 



dokazování,  v případě,  že  v řízení  vyšla  najevo  potřeba  jejich  provedení  pro 

zjištění skutkového stavu, soud sám není povinen pátrat po důkazech, uplatňuje se 

zde zásada projednací, další uplatňované zásady:

o zásada volného hodnocení  důkazů -  nejsou stanovena žádná  pravidla  pro 

hodnocení, soudce musí vycházet jen ze svého vnitřního přesvědčení,

o zásada dispoziční - řízení může být zahájeno pouze na návrh oprávněného a 

může v něm být pokračováno pouze v souladu s jeho vůlí, 

o zásada veřejnosti - řízení je veřejné,

o zásada rovnosti účastníků - všem účastníkům jsou v řízení garantována stejná 

procesní práva,

o zásada ústnosti - jako podklad rozhodnutí lze použít jen to, co bylo při jednání 

u soudu ústně předneseno, 

o zásada přímosti - velmi důležitá zásada upravující dokazování, podle ní může 

soud činit skutková zjištění jen z těch důkazů, které sám provedl,

o zásada hospodárnosti - soud při řízení postupuje co nejhospodárněji tak, aby 

byly náklady řízení i zátěž pro strany minimální a přitom nebyl zmařen účel 

řízení.

 řízení  nesporné -  typickým  příkladem  je  řízení  o  svěření  dítěte  do  péče, 

v tomto druhu řízení  se uplatňuje především  zásada vyšetřovací -  je právem a 

současně i povinností soudu provádět i jiné důkazy nad rámec navržených, soud 

musí  provést všechny důkazy potřebné ke zjištění  skutkového stavu věci,  které 

uzná za vhodné, není vázán návrhy účastníků, dále se uplatňují tyto zásady:

o zásada  materiální  pravdy -  soud  se  musí  snažit  o  přesné  a  úplné 

zjištění skutkového stavu,

o zásada oficiality - soud jedná z úřední povinnosti, řízení musí zahájit i 

bez návrhu, jestliže se hodnověrně dozví, že vznikla jeho potřeba, soud musí v 

řízení pokračovat, dokud není dosaženo jeho účelu.

Zásady vztahující se obecně k exekučnímu řízení:

 zásada  rozhodování  samosoudcem -  exekuci  provádí  vždy  předseda 

senátu,  který  má  v exekučním  řízení  postavení  samosoudce,  v součinnosti  se 

soudním vykonavatelem,



 zásada  zákonné  ochrany  povinného -  exekuce  může  sloužit  jen 

k uspokojení  práv  oprávněného,  nesmí  povinnému  způsobit  újmu  a  nesmí 

neúměrně  snížit  jeho  životní  úroveň,  zákon  přímo  vylučuje  určité  věci  nebo 

pohledávky z exekuce, 

 zásada  přednosti -  pokud  se  zúčastní  více  oprávněných,  musí  být 

přednostně uspokojeny pohledávky určitého druhu,

o přednostní pohledávky 

- výživné, běžné i dlužné, na zletilého i nezletilé dítě, 

- náhrady škody způsobené ublížením na zdraví a úmyslnými 

trestnými činy,

- pohledávky daní a poplatků, 

- pojistné  na  sociální  zabezpečení  a  státní  politiku 

zaměstnanosti a zdravotní pojištění,

- náhrady  přeplatků  na  dávkách  nemocenského  a 

důchodového pojištění a důchodového zabezpečení,

- náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,

o nepřednostní pohledávky jsou všechny ostatní,

 zásada priority - pohledávky oprávněných jsou uspokojovány v určitém pořadí,

 zásada proporcionality - pohledávky se uspokojují 

všechny, podílem odpovídajícím jejich výši, poměrně k docílenému výsledku.

3.7 Průběh exekučního řízení

Samotnému exekučnímu řízení zpravidla předchází nalézací řízení, které má doložit, 

zda nárok na plnění je oprávněný. 

Nalézací řízení je druhem civilního procesu, ve kterém soud zjišťuje podklady pro své 

budoucí rozhodnutí. Předmětem nalézacího řízení není vlastní výkon práva, ale pouze zjištění 

na čí straně právo stojí:

 je prováděno pro závazné stanovení subjektivních práv a povinností, 

 soud v něm zjistí, zda jsou splněny všechny podmínky vzniku a trvání nároku a

 svým  výrokem  ve  formě  usnesení,  či  rozsudku,  tyto  nároky  autoritativně 

potvrdí nebo stanoví. 



Rozhodnutí o nákladech nalézacího řízení je součástí rozhodnutí, jímž řízení končí. 

Náklady řízení tvoří především: 

 hotové  výdaje  účastníků  a  jejich  zástupců,  včetně  soudního  poplatku,  který  je 

stanoven v závislosti na výši vymáhaného peněžního plnění, 

o při plnění do 15 000 je poplatek 600 Kč, 

o u plnění nad 15 000 činí poplatek 4% z částky plnění,

 ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, 

 náklady důkazů, odměna notáře za prováděné úkony soudního komisaře a jeho 

hotové výdaje, 

 odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje, tlumočné, náhrada za daň z přidané 

hodnoty a odměna za zastupování.

Soudní poplatky u řízení jehož předmětem  není peněžité plnění činí 3 000 Kč za 

každou nemovitost,  10 000 Kč za každý podnik nebo za každou jeho organizační  složku, 

v ostatních případech je to 1 000 Kč.

Po nabytí právní moci a vykonatelnosti se rozhodnutí soudu stává veřejnou listinou, 

která  opravňuje  účastníka  řízení  žádat  o  vynucení  jemu  přisouzeného  nároku.  Vynucení 

nároku lze vykonat prostřednictvím vykonávacího (exekučního) řízení.

Po nalézacím řízení však nemusí vždy následovat exekuční řízení, soud nemusí přiznat 

povinnost  k plnění,  povinný  splní  povinnost  mu  stanovenou  soudem  dobrovolně,  nebo 

oprávněný nepodá návrh na zahájení řízení.

Exekuční řízení má za úkol zajistit jednomu subjektu (oprávněnému) vynucení jemu 

přiznaných práv a u jiného subjektu (povinného) vynutit splnění s tím související povinnosti. 

Tak  jako  po  nalézacím  řízení  nemusí  vždy  následovat  exekuční  řízení,  tak  ani 

exekučnímu  řízení  nemusí  vždy  nutně  předcházet  nalézací  řízení.  Exekučním  titulem 

(podkladem pro exekuci),  může být i rozhodnutí  vydané jiným státním orgánem, nejenom 

soudem.  Mezi  nalézacím  a  vykonávacím řízením tak  neexistuje  bezprostřední  návaznost, 

exekuční řízení je samostatný druh civilního procesu se specifickými procesními zásadami a 

instituty, v jehož průběhu navíc vznikají nové hmotněprávní vztahy.

Exekuční  řízení  se  zahajuje  pouze  na  návrh  oprávněného,  který  jej  podává  u 

soudního exekutora. Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat: 

 jméno toho, kdo jej podává, které věci se týká a co sleduje, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Civiln%C3%AD_proces


 musí  být podepsán a datován, 

 kromě toho musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, 

 přesné označení exekučního titulu, 

 uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena,  

 údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, 

případně označení důkazů, kterých se dovolává, 

 v návrhu  se  také  uvede  jméno  soudního  exekutora,  který  má  být  pověřen 

provedením exekuce, s uvedením jeho sídla.

K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii 

exekučního titulu, opatřeného doložkou vykonatelnosti. 

Soudní exekutor na základě tohoto návrhu požádá soud, aby nařídil exekuci a pověřil 

ho k jejímu provedení. Výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla  bez slyšení povinného, na 

základě  listinných  důkazů,  předložených  exekutorem.V dalším  průběhu  exekučního  řízení 

hrají soudy roli jakéhosi garanta, či dohlížitele, nad prací exekutora, protože naprostá většina 

rozhodovacích  pravomocí  leží  na  exekutorovi  a  soudy  rozhodují  pouze  o  opravných 

prostředcích proti některým jeho rozhodnutím.

Pokud si věřitel zvolí provedení exekuce soudním exekutorem, získává tu výhodu, že 

v návrhu na nařízení exekuce nemusí určovat způsob, jakým má být exekuce provedena, jak 

je tomu při soudním výkonu rozhodnutí. Vhodnou metodu provedení exekuce, nebo jejich 

kombinaci, zvolí exekutor na základě provedených zjištění o majetku povinného. Soud nařídí 

exekuci do 15 dnů ode dne doručení návrhu.

Před  vykonáním exekuce  musí  soudní  exekutor  v  prvé  řadě  zjistit  osobní  poměry 

povinného a složení jeho majetku. Jednou z možností, které exekutor má, je navrhnout soudu, 

aby předvolal povinného a vyzval jej k prohlášení o majetku. Soud povinného vyslechne a 

vyzve jej, aby uvedl úplné a pravdivé údaje o svém majetku a poučí ho o následcích nesplnění 

této povinnosti. Jestliže i přesto povinný této své povinnosti nedostojí, dopouští se trestného 

činu poškozování věřitele, podle § 256 trestního zákona. Prohlášení o majetku je institut, 

který zvyšuje šanci na úspěch exekuce a povinný v něm musí uvést:

 plátce mzdy, 

 bankovní účty, kterými disponuje, 

 dlužníky, proti kterým má pohledávky, 

 movité a nemovité věci, které vlastí atd. 



Dlužník  má  již  po  obdržení  usnesení  o  nařízení  exekuce  zákaz  jakkoliv  se  svým 

majetkem nakládat a jakékoliv dispozice s majetkem (prodej, darování apod.) jsou neúčinné. 

V případě neoprávněného nakládání s majetkem může být za tento čin trestně stíhán.

Exekuční příkaz je přímé rozhodnutí soudního exekutora, kterým poté, co je pověřen 

provedením exekuce a zjištění konkrétního postižitelného majetku, rozhodne o způsobu jejího 

provedení. V jedné exekuci může těchto způsobů zvolit více, tedy vydat i více exekučních 

příkazů, vždy by však měl dbát na účelnost provedení exekuce vzhledem k výši vymáhané 

částky, nebo charakteru jiné vymáhané povinnosti.

Exekuční příkaz musí být vždy vyhotoven písemně a doručen účastníkům řízení do 

vlastních rukou. Musí obsahovat: 

 označení  exekučního  soudu  a  soudního  exekutora,  exekučního  titulu  a 

účastníků řízení, 

 vymáhané povinnosti a zvolený způsob provedení exekuce, 

 komu se exekuční příkaz doručuje, 

 výrok, ve kterém se uvedou podrobnosti o daném způsobu provedení exekuce, 

poučení  o  možnostech  odvolání,  datum  a  místo  vydání  a  podpis  soudního 

exekutora. 

Exekuční příkaz neobsahuje odůvodnění a nelze se proti němu odvolat. 

Odvolat se lze pouze proti usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora 

jejím provedením. Exekuce se však provádí  až po právní moci usnesení o jejím nařízení a 

proto odvolání není možné.

Odklad exekuce 

Odklad exekuce znamená stav, ve kterém s v provádění exekuce nepokračuje, ale do 

té doby učiněné kroky se neruší. Odklad může být povolen v případě, že:

 povinný se dostal,  na  přechodnou dobu,  ne  vlastní  vinou,  do  postavení,  ve 

kterém by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něj, nebo jeho rodinu, 

zvláště  nepříznivé  důsledky  a  povolením  odkladu  nebude  vážně  poškozen 

oprávněný,

 i bez návrhu může být exekuce odložena, lze-li očekávat, že bude zastavena,

 exekuce může být odložena z důvodů, které činí exekuci nepřípustnou - např. 

změna pravomocného rozhodnutí.
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O odkladu rozhoduje exekutor  usnesením,které musí obsahovat dobu, na kterou byl 

odklad  povolen,  popř.  podmínky,  za  kterých byl  povolen.  Proti  tomu rozhodnutí  je  vždy 

opravný prostředek.  Usnesení  o  odkladu  i  rozhodnutí  o  pokračování  v exekuci,  je  vždy 

doručeno všem účastníkům.

Zastavení exekuce

Jestliže při exekuci nebyly dodrženy formální a věcné podmínky pro její nařízení, je 

taková  exekuce  nepřípustná.  Pokud  je  nepřípustná,  nemůže  být  nařízena  a  byla-li  již 

nařízena, musí být zastavena. Důvody pro zastavení exekuce:

 exekuce byla nařízena, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným,

 rozhodnutí, které je podkladem exekuce bylo zrušeno nebo se stalo neúčinným,

 oprávněný navrhl zastavení exekuce

 exekucí byly postiženy movité věci, které jsou z exekuce vyloučeny,

 pro neúčelnost exekuce - výtěžek nepostačí ani k pokrytí nákladů exekuce,

 zánik práva oprávněného na plnění, které zaniklo po vydání rozhodnutí,

 exekuce je nepřípustná z právních důvodů - promlčení, dohoda uzavřená mezi 

oprávněným a povinným a jiné právní a věcné vady exekuce.

K zastavení  exekuce  může  dojít  v průběhu  celého  řízení,  rozhoduje  se  vždy 

usnesením, proti kterému je přípustný opravný prostředek. Zastavení exekuce neznamená, že 

k exekuci nemělo dojít, ani to, že se zruší všechna předchozí usnesení. Skončení exekuce

Exekuční řízení může skončit třemi způsoby:

 uspokojení oprávněného - účel sledovaný exekučním řízením byl dosažen,

 zastavení exekuce - v případě, že exekuce je nepřípustná,

 bezvýsledností, marností - exekuce nemůže vést k uspokojení oprávněného.

3.8 Náklady exekuce

Základem  pro  určení  odměny  za  provedení  exekuce  ukládající  zaplacení  peněžité 

částky je výše exekutorem vymoženého plnění.

Mezi náklady exekuce patří především odměna exekutora a náhrada hotových výdajů, 

které  má  exekutor  s vymáháním  exekuce.  Zálohu  na  náklady exekutora  obvykle  skládá 

oprávněný při podání návrhu na exekuci, avšak s ohledem na to, že všechny vzniklé náklady 

exekuce  hradí  povinný  na  základě  Příkazu  k úhradě  nákladů  exekuce  je  mu  posléze  tato 

záloha vrácena současně s pohledávkou, kterou pro něj exekutor vymáhal. 



Výše a způsob odměny exekutora je určena ve vyhlášce č. 330/2001 Sb., podrobnější 

informace o stanovení odměny exekutora jsou obsahem Přílohy č. 3, této práce

3.9 Shrnutí kapitoly

Stejně  jako u insolvenčních  návrhů,  tak  i  u  nařízených  exekucí  je  patrný  výrazný 

meziroční nárůst. Přehled o tom podává graf na obrázku č. 3.4. Od počtu 4 302 nařízených 

exekucí v roce 2001, který byl prvním rokem platnosti zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti, k počtu 760 923 nařízených exekucí v roce 2009, který byl 

v počtu  nařízených exekucí  zatím rokem rekordním,  se  počet  nařízených exekucí  zvedl  o 

téměř 18 000 %. Pokles v roce 2010 je patrně zapříčiněn tím, že ze strany dlužníků se začíná 

projevovat mírně zodpovědnější přístup k řešení svých finančních problémů. Ne tím, že by 

nevznikaly  nové  dluhy,  ale  dlužníci  se  snaží  předcházet  nařízení  exekucí  návrhem  na 

oddlužení. 
Obr. č. 3.5   Vývoj počtu nařízených exekucí v letech 2001 – 2010

Zdroj: Exekutorská komora

Smyslem exekuce  není trestat povinného,  ale  uspokojit pohledávku oprávněného. 

Každá  nařízená  exekuce  tak  směřuje  pouze  k uspokojení  jedné  pohledávky,  ve  prospěch 

jednoho z věřitelů.  Soudní exekutor však může k uspokojení jedné pohledávky kombinovat 

různé způsoby provedení exekuce. Tento postup je rychlejší a ve svém důsledku efektivnější 

než těžkopádný soudní výkon rozhodnutí, kdy oprávněný může navrhnout jen jeden způsob 

výkonu rozhodnutí a v případě, že tento nevyjde, musí celou proceduru s vydáním soudního 

výkonu  rozhodnutí  opakovat  znovu.  Tak  dojde  většinou  k tomu,  že  oprávněný  se  stejně 

nedočká naplnění své oprávněné pohledávky, protože skutečná pohledávka se navýší mimo 
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úroky a penále i o soudní poplatky a náklady výkonu rozhodnutí nebo exekuce, které mnohdy 

značně převýší původní hodnotu pohledávky a jejich uhrazení je přednostní.

Exekuční  řízení  představuje  v  podstatě  druh  civilního  soudního  řízení,  ve  kterém 

vystupují  jeho účastníci  -  označováni  jako  oprávněný  a povinný.  Toto  řízení  lze  zahájit 

pouze na návrh, je zde tedy vyžadována iniciativa ze strany účastníka. Návrh může být podán 

pouze  na  základě  vykonatelného  titulu,  kterým  je  zákonem  určená  listina,  která  ukládá 

povinnost něco plnit.

Dlužníkovi,  který nesplácí  dluhy,  může exekutor zabavit  část  pravidelného příjmu, 

jakým jsou např. mzda, nemocenské , ošetřovné za péči o nemocného člena rodiny, mateřská 

nebo důchod. Z těchto příjmů zůstane dlužníkovi jen nezabavitelné minimum, stanovené na 

základě životního minima dlužníka a členů jeho rodiny a normativních nákladů na bydlení.

Výše minima závisí rovněž na tom, komu dotyčný dluží. Pokud je mezi věřiteli stát či 

dlužník neplatí výživné, musí tedy hradit tzv. přednostní pohledávky, zůstane mu na živobytí 

méně, než když dluží třeba bance , či nebankovnímu poskytovateli půjček. Uplatňuje se tzv. 

třetinový systém, kdy dvě třetiny z příjmu, převyšujícího nezabavitelné minimum, připadají 

každá na úhradu určitého typu pohledávek.

Rozhodující pro uspokojování věřitelů je druh pohledávek, kterými disponují a také 

pořadí, ve kterém byly doručeny. Při uspokojování peněžitých pohledávek tak může docházet 

k situacím,  že  některé  pohledávky  nebudou  uspokojeny  nikdy,  protože  pohledávky  jsou 

hrazeny tím způsobem,  že nejdříve jsou hrazeny ty dříve doručené a ty později  doručené 

čekají  v pořadí,  až  na ně přijde řada a  uvolní  jim místo  zcela  zaplacené,  dříve doručené, 

pohledávky.

4 Komparace  ekonomických  dopadů  osobního  bankrotu  a 
exekuce na dlužníka

Pro  srovnání  ekonomických  dopadů  možných  způsobů  řešení  osobní  platební 

neschopnosti jsem si vybrala obecně trošku netypický příklad, se kterými se však, díky svému 

zaměstnání, setkávám stále častěji.

4.1 Majetkové poměry a závazky dlužnice



Dlužníkem je v tomto případě, těžce zdravotně postižená,  rozvedená, osaměle žijící 

žena,  ve  věku  56  let,  bydlící  v nájemním  bytě.  Jejím  pravidelným  příjmem  je,  vedle 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, také příjem ze zaměstnání, které vykonává 

na základě pracovní smlouvy, na zkrácený pracovní úvazek.

Pro určení výše částek možných splátek, jak u exekucí, tak i při schválení oddlužení, 

je rozhodující  majetek dlužníka, který slouží jednak jako zajištění pohledávek, jednak ten, 

který lze zpeněžit na úhradu pohledávek, dlužníkovy pravidelné příjmy a případné další jeho 

pohledávky.

Majetek  dlužnice  představuje  pouze movitý  majetek,  který  nikde  nefiguruje  jako 

předmět zajištění.  Movitý majetek tvoří  pouze běžné zařízení  domácnosti,  jehož hodnota, 

vzhledem  k tomu,  že  bylo  pořízeno  přibližně  před  25  -  30  lety,  je  téměř  zanedbatelná. 

Mladšího data pořízení je pouze televizor, lednice, pračka a mobilní telefon, vše je však starší 

pěti  let.  Zpeněžení  prodejem  majetkové  podstaty,  či  exekuce  prodejem  movitých  nebo 

nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, tak zcela jistě nepřinese požadovaný výsledek.

Pravidelným příjmem jsou:

 invalidní důchod, vyplácený ČSSZ, ve výši 9 398 Kč měsíčně,

 příjem ze zaměstnání, vyplácený zaměstnavatelem, ve výši:

o průměrný čistý měsíční příjem za poslední tři měsíce, tj. leden - březen 

2011, činí 3 873 Kč,

o průměrný čistý měsíční příjem za minulý kalendářní rok, tj. rok 2010, 

činí 3 949 Kč.

Součet  těchto  příjmů je  základem pro výpočet  nezabavitelných částek,  které  musí 

dlužnici zůstat na živobytí a následně se od něj odvíjí také výše částky, která je postižitelná 

exekucí, popř. částky určenou na poměrnou úhradu pohledávek při oddlužení.

Závazky dlužnice jsou tvořeny pouze pohledávkami s vykonatelnými tituly, které není 

schopna hradit. Je mezi nimi i pohledávka přednostní, většinu závazků však tvoří pohledávky 

nepřednostní, vzniklé nesplácením úvěrů a zastavením plateb poskytovatelům služeb.

Tabulka č. 4.2  Seznam nesplácených závazků dlužnice

Oprávněný Celková částka 
pohledávky

Původní 
pohledávka

Statutární město Ostrava ÚMO Ostrava - Jih 2 250,00 Kč 1 750,00 Kč

ČPP, a.s. Vienna Insurance Group 30 130,10 Kč 3 237,00 Kč

FORSET COLLECT LIMITED, Nicosia, Kypr 38 999,50 Kč 5 883,50 Kč



UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 68 000,54 Kč 18 194,50 Kč

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 30 438,80 Kč 9 801,50 Kč

FORSET COLLECT LIMITED, Nicosia, Kypr 38 096,50 Kč 5 112,50 Kč

CETELEM ČR, a.s. 45 618,50 Kč 13 623,00 Kč

ČEZ Prodej, s.r.o. 27 092,00 Kč 2 653,00 Kč

Grato, spol. s r.o. 22 597,88 Kč 1 008,00 Kč

FORSET COLLECT LIMITED, Nicosia, Kypr 38 096,50 Kč 5 112,50 Kč

FORSET COLLECT LIMITED, Nicosia, Kypr 39 652,38 Kč 6 062,00 Kč

CELKEM 342 876,20 Kč 67 325,00 Kč

Jak je vidět z předcházející tabulky, původní pohledávky, nenavýšené o úroky, penále, 

soudní poplatky a další náklady spojené s vymáháním těchto pohledávek, nebyly, vzhledem 

k příjmům dlužnice,  nijak závratně vysoké a ve svém prvopočátku, by jejich řešení patrně 

nebylo nijak složité. Jejich nesplácením, domněnkou, že se na ně snad zapomene a „nějak“ se 

to vyřeší bez aktivní účasti dlužnice, se jejich výše, v konečném důsledku, vyšplhala na více 

než pětinásobek původní částky.

4.2 Ekonomické dopady exekuce na dlužnici 

Věřitelé  se  v poslední  době  stále  častěji  domáhají  naplnění  svých  nesplácených 

pohledávek  prostřednictvím  exekucí.  Existují  dokonce  společnosti,  tuzemské,  častěji  však 

zahraniční, které tyto pohledávky odkupují a následně je od dlužníků nesmlouvavě vymáhají. 

Věřitelé se pak obracejí na soudní exekutory, jejichž činnost je efektivnější, rychlejší a přináší 

častější  uspokojení  pohledávek,  než  soudní  výkon rozhodnutí.  Po  předání  vykonatelného, 

exekučního titulu soudnímu exekutorovi věřitel již prakticky nemusí vyvíjet žádnou aktivitu, 

vše potřebné za něj, samozřejmě za úplatu, vyřídí exekutor. Věřitel zpravidla zaplatí zálohu, 

která je mu však vrácena, neboť i náklady exekuce, v konečném důsledku, také hradí dlužník.

Soudní exekutor návrh oprávněného na provedení exekuce předá exekučnímu soudu, 

který  usnesením  exekuci  nařídí  a  exekutora  pověří  jejím  provedením.  Exekutor  poté  v 

exekučním příkazu  nařídí  způsob  výkonu  exekuce,  v případě  peněžitého  plnění  nejčastěji 

srážkou  z některého  z pravidelných  příjmů  dlužníka.  Pokud  je  plátců  příjmu  více,  soud 

v usnesení stanoví, který plátce jakou část příjmu bude dlužníkovi vyplácet. 



V řešeném modelovém případě dlužnice se exekuční soud přiklonil k postupu, který je 

poslední  dobou,  u  poživatelů  invalidních  důchodů,  uplatňován  stále  častěji.  Základní 

nezabavitelnou částku vyčísluje a dlužníkovi vyplácí plátce důchodu, kterým je ČSSZ.

Ostatní plátci příjmu pak již s nezabavitelnou částkou nepočítají, chovají se jakoby 

jimi vyplácený příjem byl zbylým čistým příjmem, již po odečtení nezabavitelného minima. 

Postup je znázorněn v Příloze č. 3, plně zabavitelnou  částku, přesahující hranici 7 989 Kč, 

srazí  bez  omezení  ve prospěch přednostních pohledávek,  pokud ty neexistují,  připočítá  ji 

plátce mzdy k první skupině na nepřednostní pohledávky. Částku 7 989 Kč nebo menší pak 

rozdělí na třetiny, z nichž:

 první je určena na přednostní pohledávky, pokud nejsou přednostní pohledávky je 

vyplacena dlužníkovi,

 druhá na nepřednostní pohledávky, popř. pokud první třetina nestačí, tak také na 

přednostní pohledávky, které zde však ztrácejí svou přednost,

 třetí třetina musí být vyplacena dlužníkovi.

Tabulka č. 4.3  Rozdělení vykonatelných pohledávek dlužnice podle pořadí a data doručení

Datum 
doručení

Číslo 
pohledáv

ky
Oprávněný

Částka 
pohledávky 

celkem

Původní 
pohledávka

Přednostní pohledávky
7.4.2011 P 1. Statutární město Ostrava ÚMO Ostrava - Jih 2 250,00 Kč 1 750,00 Kč

Nepřednostní pohledávky
5.8.2010 N 1. ČPP, a.s. Vienna Insurance Group 30 130,10 Kč 3 237,00 Kč
20.1.2011 N 2. FORSET COLLECT LIMITED, Nicosia, Kypr 38 999,50 Kč 5 883,50 Kč
8.2.2011 N 3. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 68 000,54 Kč 18 194,50 Kč
21.2.2011 N 4. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 30 438,80 Kč 9 801,50 Kč
28.2.2011 N 5. CETELEM ČR, a.s. 45 618,50 Kč 13 623,00 Kč
6.3.2011 N 6. ČEZ Prodej, s.r.o. 27 092,00 Kč 2 653,00 Kč
12.3.2011 N 7. Grato, spol. s r.o. 22 597,88 Kč 1 008,00 Kč
13.4.2011 N 8. FORSET COLLECT LIMITED, Nicosia, Kypr 38 096,50 Kč 5 112,50 Kč
20.4.2011 N 9. FORSET COLLECT LIMITED, Nicosia, Kypr 39 652,38 Kč 6 062,00 Kč

Nepřednostní pohledávky celkem 340 626,20 Kč 65 575,00 Kč
CELKEM 342 876,20 Kč 67 325,00 Kč

Nezabavitelná částka na povinnou, kterou v rámci výplaty důchodu vyplácí ČSSZ, 

představuje částku 5 326 Kč, jedná se o nezabavitelnou částku na jednotlivce, povinná nemá 

manžela, ani vyživované děti. Na třetiny se rozdělí zbývající část důchodu, tj. 4 072 Kč, po 

zaokrouhlení 4 071 Kč, každá třetina pak tvoří 1 357 Kč. 



Od září  2010 je z důchodu povinné,  z třetiny na nepřednostní pohledávky,  hrazena 

pohledávka  N 1.,  v částce 1 357 Kč měsíčně.  Částka vypláceného důchodu je tak složena 

z nezabavitelné části, korunového rozdílu a dvou třetin, které nelze použít k úhradě dalších 

nepřednostních pohledávek, celkem se jedná o částku 8 041 Kč.

Příjem ze zaměstnání, 3 873 Kč, který je nižší než 7 989 Kč a není z něj, dle usnesení 

soudu, již uplatňována nezabavitelná částka, se celý rozdělí na třetiny, tj. 1/3 je  1 291 Kč. 

Přednostní  pohledávka  P 1. tak může být ve dvou splátkách uhrazena z třetiny určené na 

přednostní pohledávky. Dále je ze mzdy hrazena pohledávka  N 2. a to z třetiny na úhradu 

nepřednostních  pohledávek,  ve  výši  1 291 Kč.  Dlužnici  tak  bude  po  uhrazení  přednostní 

pohledávky vyplácena zbývající částka ze mzdy ve výši 2 582 Kč.

Jak  tedy  vyplývá  z těchto  výše  zmíněných  skutečností,  pohledávka  N  1. bude 

uspokojována  z důchodu  minimálně  po  dobu  22  měsíců,  nepočítáme-li  k tomu  celkové 

náklady  exekuce,  které  budou  vyčísleny  až  po  úhradě  pohledávky,  na  samostatném 

exekučním  příkaze.  Podobný  případ  je  i  u  pohledávky  N 2.,  která  bude,  bez  celkových 

nákladů exekuce, hrazena po dobu  30 měsíců. Další pohledávky pak budou uspokojovány 

postupně,  tak  jak  byly  doručovány,  po  uhrazení  jedné  pohledávky na  její  místo  nastoupí 

pohledávka jiná. 

Dlužnici  tak po úhradě exekučních příkazů zbude čistý příjem ve výši  10 623 Kč. 

Částka, kterou může hradit na nepřednostní pohledávky, činí celkem, u obou plátců 2 640 Kč. 

Pokud splácení vykonatelných pohledávek bude probíhat i v následujících letech ve stejných 

splátkách, je šance, že je dlužnice uhradí za 130 měsíců. 

Podmínkou však je, že po celou dobu splácení exekucí, bude mít stále dva příjmy, což 

je vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu, málo pravděpodobné. V případě, že exekuce 

budou spláceny pouze z invalidního důchodu, doba splácení se samozřejmě protáhne a je více 

než pravděpodobné, že všichni  věřitelé stejně nakonec  uspokojeni nebudou. V její situaci 

není také nic, co by ji omezovalo ve vytváření nových dluhů a zabránilo jí dostat se tak do 

začarovaného kruhu dalších půjček, ze kterého v podstatě není cesty ven.

4.3 Návrh možnosti řešení finanční situace dlužnice oddlužením

V situaci, ve které se výše zmíněná dlužnice ocitla, se nabízí jako možné a současně 

vhodné  řešení,  oddlužení.  Návrh  na  řešení  úpadku  oddlužením  může  podat  pouze  sám 



dlužník.  Podává jej  k insolvenčnímu  soudu,  kterým je  místně  příslušný krajský soud,  dle 

bydliště dlužníka. 

Dlužnice,  jejíž  situací  jsem  se  zabývala  v předcházející  části  své  práce,  splňuje 

současně všechny podmínky pro vynesení usnesení soudu o úpadku a povolení řešení tohoto 

úpadku oddlužením:

 dlužník  má současně více věřitelů -  věřitelů  má  osm,  z nich  jeden má za 

dlužnicí tři vykonatelné pohledávky,

 závazky jsou delší dobu než 30 dnů po splatnosti - s ohledem na exekuční 

příkazy je  zřejmé,  že závazky jsou delší  dobu po splatnosti,  a  jejich plnění  se 

nebylo možno domoci jinak,

 závazky  není  schopen  plnit -  většinu  z  pohledávek  není  možné  exekucí 

uspokojit.

Vzhledem  k tomu,  že  není  naděje  uspokojit  pohledávky  ze  zpeněžení  majetkové 

podstaty, protože téměř žádná není, je oddlužení možno provést pouze plněním splátkového 

kalendáře. To znamená, že v následujících pěti letech po schválení oddlužení, musí dlužník 

uhradit v měsíčních splátkách minimálně 30% ze svých dluhů svým nezajištěný věřitelům, 

pokud některý z těchto věřitelů nebude písemně souhlasit s nižším procentem uspokojení své 

pohledávky. 

Dlužník musí návrh na povolení oddlužení podat na předepsaném formuláři, ve kterém 

musí uvést skutečnosti významné pro schválení oddlužení. Vložit do této práce celý formulář 

Návrhu na povolení oddlužení není nezbytné, uvádím proto jen podstatné náležitosti tohoto 

návrhu, s údaji týkajícími se výše zmíněné dlužnice.

V návrhu musí dlužník uvést podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši 

hodnoty plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé dlužníka.

V současné době činí měsíční příjem dlužnice 13 271,- Kč, nemá žádnou vyživovací  

povinnost, takže částka na měsíční splátku nezajištěným věřitelům činí 5 296,- Kč, což za pět  

let  představuje  částku  317 760,-  Kč.  Celková  výše  pohledávek  nezajištěných  věřitelů  činí  

340 626,20  Kč,  z toho  vyplývá,  že  dlužnice  bude  schopna  za  5  let,  svým  nezajištěným  

věřitelům, uhradit více než 30% svých závazků. Tyto skutečnosti musí být doloženy doklady o  

příjmech



Dále  musí  být  uvedeny  očekávané příjmy dlužníka v následujících  pěti  letech,  z 

nichž by bylo možno vyvodit, že dlužník bude schopen plnit podmínky oddlužení po celou 

dobu účinnosti.

V současnosti  má  dlužnice  příjem  z vypláceného  důchodu  a  příjem  z pracovního 

poměru.  Pokud by  však  v budoucnu nemohla  dále  vykonávat  zaměstnání  a  jejím  jediným  

příjmem by zůstal pouze invalidní důchod, který v současnosti činí 9 398,- Kč, představuje  

částka, kterou by bylo možno použít na splátky 2 714,- Kč měsíčně. Tato částka představuje  

za 5 let splácení částku 162 840,- Kč, což stále zaručuje to, že nezajištěným věřitelům bude  

uhrazeno více než 30% jejich pohledávek.

V tomto případě je možné požádat soud i o stanovení jiné výše splátek než je zákonem  

daná.  Existuje  reálná  možnost,  že  dlužnice  splatí  za  pět  let  více  než  50% pohledávek  

nezajištěných věřitelů, což ji opravňuje k podání návrhu na změnu výše splátek.

Návrh musí obsahovat také  příjmy za poslední tři roky, včetně potvrzení o těchto 

příjmech. 

Soud z těchto údajů hodnotí  vývoj  platební  schopnosti,  zda například nízké příjmy  

současnosti nejsou pouze účelové a nezakládají podezření z podvodného jednání a neukazují  

na nepoctivý záměr dlužníka, navrhujícího oddlužení.

Současně musí být v návrhu uvedeno, zda dlužník, či jeho zákonný nebo statutární 

zástupce, byl v posledních pěti letech účastníkem obdobného řízení řešícího úpadek a zda 

byl pravomocně odsouzen pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Součástí návrhu je také  popis veškerého majetku dlužníka, rozdělený na majetek, 

který není předmětem zajišťovacích práv a majetek, který předmětem těchto práv je. 

Majetek dlužnice je představován pouze běžným zařízením domácnosti v pořizovací  

ceně 20 000,- Kč a elektrospotřebiči v pořizovací ceně 25 000,- Kč. Jedná se pouze o majetek,  

který není předmětem zajišťovacích práv.

Popis všech závazků dlužníka který je rozdělen na čtyři oddíly:

 nevykonatelné  závazky,  ze  kterých  nevyplývá  právo  na  uspokojení  ze 

zajištění,

 nevykonatelné závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění,

 vykonatelné závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění,

 vykonatelné závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění.



Závazky řešené dlužnice tvoří pouze vykonatelné závazky, ze kterých nevyplývá právo  

na uspokojení ze zajištění. 

Obsahem závazku ke Statutárnímu městu Ostrava je neuhrazený poplatek, věřitel tuto  

pohledávku  pouze  oznámí  insolvenčnímu  správci,  který  je  povinen  ji  plnit,  jako  by  byl  

dlužníkem on. Tato pohledávka je postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

K návrhu oddlužení musí být připojen i souhlas druhého z manželů, že s oddlužením 

souhlasí.

Oddlužení  se  může  dotknout  i  manžela  dlužníka.  Ten  nemusí  sice  nikde  oficiálně  

figurovat jako dlužník, ale po zjištění, že u toho z manželů, který figuruje na smlouvách, bylo  

zahájeno insolvenční řízení, věřitelé začnou, s ohledem na společné jmění manželů, vymáhat 

plnění po druhém z manželů. 

Oddlužení  manželů,  je  ve  srovnání  s oddlužením  jednotlivce  nevýhodné.  Manželé  

musí  podat  návrh  každý  sám  za  sebe,  z toho  vyplývá,  že  každý  z manželů  musí  splatit  

minimálně 30% svých dluhů. Ve výsledku tak oddluží dohromady minimálně  60% závazků,  

protože většina dluhů v manželství spadá do společného jmění manželů.

Je  vhodné,  aby  insolvenční  řízení,  které  zahájí  každý  z manželů  samostatně,  bylo  

soudem spojeno ke  společnému projednání, aby společné jmění manželů náleželo do jedné  

majetkové podstaty a aby pro oba byl ustanoven jeden insolvenční správce.

Manžel dlužníka se může stát také účastníkem insolvenčního řízení dobrovolně, buď  

v pozici ručitele nebo spoludlužníka, tyto příklady však nejsou velmi obvyklé.

Manžel dlužníka může vystupovat také v roli donátora, kdy se zaváže k poskytování  

pravidelného peněžního daru a tím zvýší příjem dlužníka a současně zvýší také jeho šance na  

schválení oddlužení. Pokud však tuto svou povinnost, ke které se zavázal, nebude plnit, je to  

jeden z důvodů pro zrušení oddlužení a převedení oddlužení v konkurz.

Pohledávky nezajištěných věřitelů, kteří je řádně a bez závad přihlásí ve stanoveném 

termínu, které nejsou insolvenčním správcem popřeny a jsou dlužníkem odsouhlaseny, musí 

být  hrazeny  v poměrné  výši,  podle  výše  jejich  pohledávek.  Žádný  z věřitelů  nesmí  být 

zvýhodněn.

V usnesení soudu, kterým schválí  oddlužení,  je určeno, jakou část  mzdy má plátce 

mzdy odvádět na účet insolvenčního správce. Obvykle se jedná o částku, kterou je možno 

srazit  ze mzdy při exekuci nebo výkonu rozhodnutí  na uspokojení přednostní pohledávky. 

V některých případech je na účet  insolvenčního správce  zasílána  celá  mzda a  insolvenční 



správce,  po  uhrazení  pohledávek  věřitelům,  dlužníkovi  vyplácí  zbylou  částku,  která  mu 

náleží.

Z částky,  kterou insolvenční správce obdrží si ponechává zálohu na svou měsíční 

odměnu. Uhradí z ní také pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky na roveň jim 

postavené.

Záloha  na  odměnu  insolvenčního  správce  je  složena  z odměny  insolvenčního  

správce, která činí 750,- Kč a z paušální náhrady hotových výdajů, to je 150,- Kč. Pokud je  

správce plátcem DPH, tak se tato částka zvyšuje ještě o DPH, dle aktuální sazby. 

Pohledávka,  kterou  má  za  dlužnicí  Statutární  město  Ostrava,  je  pohledávkou  

postavenou  na  roveň  pohledávkám  za  majetkovou  podstatou,  které  jsou  hrazeny  před  

pohledávkami nezajištěných věřitelů, současně se zálohou správci.

Zbývající částku pak insolvenční správce rozdělí mezi nezajištěné věřitele v soudem 

stanoveném poměru, v závislosti na výši jejich pohledávek.

Tabulka č. 4.4   Stanovení procentních podílů plnění pohledávek nezajištěných věřitelů

Přihláška č. Věřitel Pohledávka % plnění věřiteli

1. ČPP, a.s. Vienna Insurance Group 30 130,10 Kč 8,845 %

2. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 68 000,54 Kč 19,963 %

3. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 30 438,80 Kč 8,936 %

4. CETELEM ČR, a.s. 45 618,50 Kč 13,393 %

5. ČEZ Prodej, s.r.o. 27 092,00 Kč 7,954 %

6. Grato, spol. s r.o. 22 597,88 Kč 6,634 %

7. FORSET COLLECT LIMITED, Nicosia, Kypr 116 748,38 Kč 34,275 %

Pohledávky nezajištěných věřitelů celkem 340 626,20 Kč 100 %

Podle tohoto, soudem schváleného stanoveného podílu pohledávek, pak insolvenční 

správce  hradí  pohledávky  jednotlivých  věřitelů.  Částku,  kterou  obdrží  od  dlužníka,  po 

odečtení zálohy na svou odměnu, rozdělí podle stanoveného poměru a zašle věřitelům.

Při  řádném plnění  podmínek  oddlužení,  po  uplynutí  5  let,  může  soud  na  návrh 

dlužníka, osvobodit jej od zbývajících, dosud nesplacených, přihlášených pohledávek a také 

pohledávek, které přihlášeny nebyly, i když přihlášeny být mohly.



4.4 Srovnání dopadů exekuce a oddlužení na dlužníka

Závěrem bych chtěla srovnat jaký finanční dopad mají tyto dvě, prakticky nejčastěji 

využívané formy řešení osobní finanční krize, na dlužníka.

Při oddlužení jsem pro srovnání použila postižitelnou částku, která je odvozena od 

stávajícího příjmu dlužnice, tj. 5 296,- Kč a také částku, kterou by mohla splácet v případě, že 

by jejím jediným příjmem zůstal pouze invalidní důchod, tj. 2 714,- Kč. Tyto částky budu brát 

jako pevné, bez toho, že by se v nastávajícím období do výše těchto částek promítaly možné 

legislativní změny, např. valorizace důchodů nebo změna stanovené částky životního minima.

Tab. č. 4.5   Plnění pohledávek při povoleném oddlužení plněním splátkového kalendáře

Pohledávka Výše 
pohledávky % plnění

Plnění při splátce 5 296,- Kč
po odečtu odměny IS - 4 396,- Kč

Plnění při splátce 2 714,- Kč
po odečtu odměny IS – 1 814,- Kč

měsíčně za 60 měsíců měsíčně za 60 měsíců
1. 30 130,10 8,845% 389,- 23 332,- 160,- 9 628,-
2. 68 000,54 19,963% 878,- 52 654.- 362,- 21 728.-
3. 30 438,80 8,936 % 393,- 23 570,- 162,- 9 725,-
4. 45 618,50 13,393% 589,- 35 325,- 243,- 14 577,-
5. 27 092,00 7,954 % 350,- 20 979,- 144,- 8 657,-
6. 22 597,88 6,634 % 292,- 17 498,- 120,- 7 220,-
7. 116 748,38 34,275% 1 507,- 90 404.- 622,- 37 305,-

CELKEM 340 626,20 100% 4 396,- 263 762,- 1 814,- 108 840,-

CELKOVÉ % PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 77,43% 31,95%

Z údajů uvedených v tabulce č. 4.5 vyplývá, že v obou možných variantách bude 

dlužnice schopna splácet své závazky dle zákonem stanoveného kritéria – minimálně 30% 

z přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů. 

Tab. č.  4.6   Srovnání celkových dopadů exekuce a oddlužení na dlužníka

Celkový 
čistý příjem

Postižitelná částka 
na splátky

Příjem po 
srážkách Délka splácení

EXEKUCE 13 271,- 2 640,- 10 623,- minimálně 130 měsíců
ODDLUŽENÍ 13 271,- 5 296,- 7 975,- 60 měsíců, pak možnost vymazání dluhů

Jak vyplývá z předcházející  tabulky č. 4.6, okamžité faktické ekonomické dopady 

na dlužníka jsou na první pohled výrazné, rozdíl v příjmu je 2 648,- Kč. Ovšem s výhledem 

na  přesně  stanovenou dobu splácení,  nenarůstání  dalších  nákladů  spojených s vymáháním 



pohledávky  a  možnost  tyto  dluhy  jednou  provždy  vymazat,  se  oddlužení  nabízí  jako 

výhodnější a efektivnější řešení.

5 Závěr

Cílem práce bylo,  na základě  na základě objasnění pojmů a právních souvislostí, 

srovnat  ekonomické  dopady osobní  finanční  krize  na dlužníka  v případě  jejího včasného 

řešení a neřešení. 

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  dynamika  nárůstu  zadlužování  domácností  měla 

v posledních letech stoupající tendenci, tak se v současnosti stále častěji projevují negativní 

dopady tohoto chování. Lidé nejsou schopni dostát svým závazkům a ocitají se tak v dluhové 

pasti, která v mnoha případech končí doručením exekučního příkazu. Současně si ale lidé více 

uvědomují rizika, která jsou s dluhy spojená a hledají řešení těchto problémů. Jedním z nich je 

pak  využití  možnosti,  které  občanům  v případě  platební  neschopnosti  nabízí  insolvenční 

zákon.

V předcházejících kapitolách své práce jsem se zaměřila na dopady, které má výkon 

exekuce  na  peněžité  plnění,  prováděné  srážkou  z příjmu  a  oddlužení  formou  plnění 

splátkového kalendáře,  na dlužníka.  Ani jeden z těchto způsobů není bezbolestný,  ale oba 

mají své opodstatnění.

Exekuce většinou nastupuje ve chvíli, kdy dlužník své závazky nehradí, s věřitelem 

nekomunikuje a nevyvíjí žádnou snahu svou situaci řešit. Věřitelům pak nezbývá nic jiného, 

než  požádat  o  vynucení  naplnění  práva  státní  orgány,  ale  ani  poté  není  pravidlem,  že 

k uspokojení věřitelovy pohledávky vůbec někdy dojde.

Exekuce,  ale  také  bývá tím impulsem,  který lidi  převede k rozhodnějšímu řešení 

jejich složité  finanční  situace.  Hledají  pak způsob jak exekucím uniknout  a  tu  jim nabízí 

využití možnosti oddlužení, které fyzickým osobám umožňuje insolvenční zákon. 

Možnost,  že  dlužník  splatí  minimálně  30%  svých  závazků  je  ve  své  podstatě 

přínosem  i  pro  věřitele.  I  když  se  věřitel  bude  snažit  vydobýt  svou  pohledávku 

prostřednictvím exekuce,  nemá jistotu,  že k uspokojení  jeho pohledávky dojde.  Pokud má 

dlužník  exekucí  více,  uspokojují  se  postupně  a  to  někdy  ve  velmi  dlouhém  časovém 

horizontu.  Při  schválení  oddlužení  má  věřitel  reálně  zaručeno,  že  mu  bude  splaceno 

minimálně 30% jeho pohledávek a pokud se finanční situace dlužníka v průběhu účinnosti 

oddlužení zlepší, tak i více.



Oddlužení je tedy pro dlužníky cestou jak se zbavit svých dluhů beze strachu, že 

budou  dále  narůstat  a  věřitelům  přináší  naději  na  alespoň  částečné  uspokojení  jejich 

pohledávek.
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