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1 Úvod 
 

V současné době se stále častěji setkáváme s pojmem oddlužení, často nazývaném 

také jako osobní bankrot. Dnes je zcela běžné, kdy jedna půjčka je výhodnější než druhá 

a půjčit si na dovolenou nebo nové auto není žádný problém. Výsledkem toho jsou 

pak zadlužené domácnosti, které nejsou schopny své závazky splácet. Své dluhy se pak snaží 

řešit další půjčkou až do situace, kdy už si nemají kde půjčit. Jedno z možných řešení této 

situace je požádat o oddlužení, jehož cílem je osvobození dlužníka od dluhů. Díky tomu tak 

může dlužník začít nový život. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je charakterizovat oddlužení a věřitele, sledovat 

pozici věřitele v oddlužení a vyvodit pro něj důsledky, aby se jeho pozice zvyšovala či zůstala 

alespoň nadále zachována, a porovnat pozici věřitele v posledních letech. Vzhledem k tomu, 

že většina problematiky vychází z IZ (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení), pokusí se tato práce skloubit obecné informace s touto základní právní normou.  

Druhá kapitola bude zaměřena na samotnou charakteristiku věřitele a institutu 

oddlužení. Věřitel je zde sledován ve dvou základních skupinách a to z pohledu bankovního 

a nebankovního sektoru. Přes vymezení pojmu oddlužení v insolvenčním zákoně se dále 

dostaneme k metodě výpočtu zabavitelné částky a uvedení na vzorových příkladech. 

Závěr kapitoly srovná výhody a nevýhody oddlužení, vývoj osobních bankrotů v ČR 

a věkovou strukturu dlužníků. 

Třetí kapitola bude zaměřena na věřitele a jeho práva a povinnosti v oddlužení. 

Tato část popíše proces uplatňování pohledávek, který začíná řádným přihlášením pohledávky 

a pokračuje schválením na přezkumném jednání. Dále práce vymezí věřitelské orgány, 

které se ustavují během insolvenčním řízení. Závěr kapitoly uvede několik základních 

pravidel, které by měl věřitel dodržovat, aby se jeho pozice zvýšila a mohly být 

tak uspokojeny všechny jeho pohledávky. Některé z těchto zásad lze dodržovat také jako 

preventivní opatření v době, kdy dlužník řádně splácí. 

 Na rozdíl od druhé a třetí kapitoly, jakožto teoretické části, se čtvrtá kapitola bude 

zabývat praktickým výzkumem. Zde se bude analyzovat uspokojení věřitelů na konkrétních 

vzorcích dlužníků. Porovnáme, jaký byl vývoj pozice věřitele v letech 2008 a 2012. 

Rovněž porovnáme celkové složení závazků dlužníků z pohledu bankovního a nebankovního 
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sektoru. Závěr kapitoly bude sledovat rozdíly mezi českou a slovenskou úpravou oddlužení, 

porovná, která z úprav je výhodnější pro věřitele, a která naopak pro dlužníka. 

 Bakalářská práce by svou komplexností zpracování mohla být používaná především 

jako metodická příručka pro věřitele nebo dlužníky, kteří neznají základní principy 

a problematiku oddlužení, poskytnout tak cenné informace a praktické příklady. Věřitelé, 

na které je tato práce zaměřena, se zde mohou seznámit s možnostmi, jak postupovat 

v případě, dostane-li se některý z jejich dlužníků do problémů se splácením. 

 Při zpracování bakalářské práce byly použity metody popisu, analýzy a srovnání. 
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2 Charakteristika věřitele a oddlužení 
  

Dne 1. ledna 2008 vešel v platnost zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho 

řešení (IZ), který do společenské praxe zavádí řadu nových pojmů, které nepochybně přejdou 

do jazyka široké veřejnosti a které odpovídají svým významem novým právním institutům. 

Mezi tyto pojmy lze uvést reorganizaci, určenou pro ozdravení ekonomiky PO nebo nový 

pojem oddlužení, jakožto institutu určeného pro předlužené FO. Od zavedení tohoto zákona si 

všichni slibují zrychlení insolvenčního řízení, posílení pozice věřitele a zejména zrychlení 

finančního uspokojení věřitelů. 

Tato kapitola bude rozdělena do dvou základních celků. V první části se obecně 

seznámíme s věřitelem, jakožto osobou nabízející úvěr dlužníkovi. Druhá část se zaměří 

na možnost řešení úpadku dlužníka formou oddlužení. Bude zde popsán princip oddlužení, 

metoda výpočtu zabavitelné částky a vývoj v ČR. Zaprvé je však nutné vymezit některé 

základní pojmy k prvotní orientaci v terminologii, kterou používá IZ, a která bude dále 

využívána v této práci. 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

 

Následující vymezení pojmů podle Maršíkové (2009) bude sloužit k lepšímu pochopení 

následně probírané problematiky v dalších kapitolách: 

 Insolvenční návrh 

Slouží jako návrh na zahájení insolvenčního řízení. K jeho podání je oprávněn 

jak dlužník, tak také kterýkoliv z věřitelů dlužníka. 

 Insolvenční rejstřík (viz Příloha 1) 

Jedná se o informační systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem spravedlnosti 

ČR. Rejstřík je veřejně přístupný a obsahuje seznam dlužníků, insolvenčních správců 

a digitalizovaný obsah insolvenčních spisů. 

 Insolvenční soud 

Insolvenční soud je soudem, u kterého probíhá insolvenční řízení. U FO nepodnikatele 

je to místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má dlužník trvalé bydliště. 
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 Insolvenční správce 

Tuto osobu vybírá předseda insolvenčního soudu ze seznamu insolvenčních správců. 

V průběhu insolvenčního řízení plní uložené povinnosti insolvenčním zákonem, 

zvláštními předpisy nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. 

 Majetková podstata 

Majetek, který dlužník vlastnil v době zahájení insolvenčního řízení (při podání 

insolvenčního návrhu dlužníkem) nebo v době vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka 

(při podání insolvenčního návrhu věřitelem). Majetkovou podstatu tvoří zejména 

peněžní prostředky, věci movité a nemovité, podnik, vkladní knížky, vkladní listy 

a jiné formy vkladů, dlužníkova mzda nebo plat, a další majetek, který má ocenitelnou 

hodnotu.
1
 

 Věřitel zajištěný 

Věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty 

a to nejčastěji zástavním nebo zadržovacím právem. 

 Věřitel nezajištěný 

Věřitel, jehož pohledávka není zajištěna majetkem, který náleží do majetkové 

podstaty. 

 Incidenční spor 

Jedná se o spory vyloučení majetku z majetkové podstaty nebo o spory určení 

pravosti, výše či pořadí popřené pohledávky. 

 Přednostní pohledávka 

Patří zde především dlužné výživné, náhrady škody způsobené poškozenému 

ublížením na zdraví, náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky 

daní a poplatků atd. 

 Nepřednostní pohledávky 

Ostatní pohledávky dlužníka jako např. půjčky, úvěry, leasingy atd. 

 

2.2 Věřitel 
 

 Obecně lze pojem věřitel chápat jako osobu, vůči které má dlužník závazek, tedy dluh. 

Věřitelem je ten, kdo poskytuje službu nebo prodává jakýkoliv druh zboží a není 

                                                           
1
 Přesný obsah majetkové podstaty je vymezen v § 206 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon). 
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mu za to zaplacena dohodnutá výše ceny. Věřitel má právo na úhradu celého dluhu, 

nikoliv jen části. Nejčastěji se věřitelem může stát osoba starší 18 let, ale také osoba mladší 

(zde se o majetek stará opatrovník nebo rodič či osoba určená soudem). [8] 

 V užším pojetí, týkajícího se spotřebitelských úvěrů, lze pojem věřitel definovat jako: 

„Osobu nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti 

nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“
2
 

 Pilátová (2011) vymezuje vztah mezi věřitelem a dlužníkem, který dává vznik 

závazkovému vztahu (upraveno v občanském zákoníku), v němž na jedné straně vzniká 

věřiteli právo na plnění a na druhé straně (dlužník) povinnost plnit. Toto právo věřitele 

požadovat na dlužníkovi plnění se označuje jako pohledávka, povinnost dlužníka jako dluh 

nebo závazek. 

 

2.2.1 Druhy úvěrů 

 

Na splátky či na úvěr si dnes můžeme koupit v podstatě všechno. Stejně hodně 

možností, jak použít peníze, je i mnoho variant, kde a jak chybějící peníze získat. Základním 

dělením systému půjček je dělení podle věřitele, který půjčku poskytne. Podle toho můžeme 

půjčky rozdělit do dvou základních skupin na bankovní a nebankovní půjčky: [9] 

 Bankovní půjčka 

Bankovní sektor je pod dozorem ČNB a všechny nabízené produkty musejí být a jsou 

kontrolovány. Tím je zajištěna určitá garance nabízených produktů. Všechny vklady 

a transakce jsou chráněny, takže v případě krachu banky jsou vklady pojištěny 

až do výše 100 000 EUR. Pro získání půjčky je ve většině případů potřeba předložit 

občanský průkaz a druhý průkaz totožnosti (pas, řidičský průkaz apod.), někdy také 

potvrzení o výši příjmů. Dále může následovat výpis z bankovního účtu, kopie 

pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele a další náležitosti, podle požadavků 

jednotlivých bank. Banka nevychází pouze z předložených dokladů, ale často nahlíží 

do registru dlužníků, kde jsou evidování dlužníci, kteří měli v minulosti problémy 

s řádným splácením svých dluhů. Pokud se zde žadatel vyskytne, banka většinou 

žádost o půjčku zamítne, jelikož se nechce dostat do problémů s platební neschopností 

                                                           
2
 § 3 odst. b) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. 
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klienta. Výhodou bankovního úvěru je nízká úroková sazba a seriózní jednání 

ze strany banky.  

 Nebankovní půjčka 

Tento sektor není pod dozorem ČNB, takže prakticky kdokoliv může nabízet úvěry. 

Vzniká tak relativně velký a nepřehledný trh. Na nebankovním trhu se pohybují 

samozřejmě i kvalitní, stabilní a seriózní instituce, které se vyrovnávají bankovním 

společnostem. Existují však poskytovatelé, kteří se chovají velmi nesolidně a jejich 

podnikání hraničí až se zákonem. Výhodou těchto půjček je jejich rychlost uzavření 

a snadná dostupnost. Vyřízení je na počkání a peníze lze dostat téměř okamžitě. 

Obvykle stačí pouze dva doklady. Některé instituce nepožadují doklad o výši příjmů 

a nenahlížejí do registru dlužníků. Díky tomu tak dostane půjčku i ten, kdo má zápis 

v registru. Nevýhodou je však vyšší riziko a úrok v porovnání s bankovním sektorem. 

Vyšší úrok je stanoven proto, jelikož nebankovní instituce nepožadují tolik informací 

o klientovi a podstupují riziko špatné bonity klienta. Mezi další nevýhodu patří 

zajištění půjčky (např. nemovitostí) u některých smluv. Pokud se dlužník dostane 

do problémů se splácením, může díky několika tisícové půjčce skončit na ulici. 

Důležitostí těchto půjček je tedy řádné splácení, jinak se může dlužník vystavit 

velkým problémům s případným exekutorem.  

Nyní blíže k jednotlivým druhům půjček. Základní typy bankovních a nebankovních 

úvěrů: [10] 

 Hypotéka 

Jedná se o nejčastější druh úvěru. Úvěry na bydlení mohou dosahovat 

mnohasettisícové až milionové sumy, které vyžadují zástavu nemovitosti. 

 Leasing 

Jedná se o pronájem různých zařízení (např. aut) poskytovanými finančními 

institucemi. Lze jej rozdělit na finanční a operativní leasing podle možnosti získání 

(resp. nezískání) do osobního vlastnictví. 

 Spotřebitelské úvěry 

Běžně jej zajišťují banky a další finanční instituce, ale také úvěrové společnosti, 

které se na tento typ úvěrů specializují. Úvěr slouží především pro nákup spotřebního 

zboží a lze jej jednoduše získat, především u nebankovních společností. 
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 Prodej na splátky 

Půjčka je sjednána přímo u obchodníka, u kterého zákazník nakupuje zboží či službu. 

Poskytovatelem se však nestává obchodník, ale banka či nebankovní splátková 

společnost. 

 Kontokorentní úvěry 

Tento typ úvěrů poskytuje většina tuzemských bank k běžným účtům (možnost jít 

do mínusu). Jedná se o předem stanovenou krátkodobou půjčku do limitu dle bonity 

klienta.  

 Kreditní karty 

Jedná se o platební kartu, která není vydána k běžnému účtu, ale samostatně (rozdíl 

od kontokorentního úvěru). 

 

2.2.2 Cena úvěru 

 

 Pokud si klient chce půjčit co nejvýhodněji, je potřeba si porovnat, který z nabízených 

úvěrů je ten nejlepší. Klient může využít hned několika pomocníků pro porovnání výhodnosti 

jednotlivých půjček mezi sebou. Těmito hlavními ukazateli jsou především RPSN, úroková 

sazba a koeficient navýšení, z nichž každý nese jinou informaci: [11] 

 RPSN 

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů je ukazatel, který lze použít pro posouzení 

finanční náročnosti úvěru. Platí zde, že čím vyšší je RPSN, tím je úvěr dražší. RPSN 

zahrnuje veškeré náklady spojené s úvěrem (např. úrokovou sazbu, poplatky, 

pojištění). Nicméně to tak nemusí být vždy, protože zákon o spotřebitelském úvěru 

umožnuje do výpočtu nezahrnout všechny nákladové položky. 

 Koeficient navýšení 

Koeficient zjistíme jako podíl celkové částky se započtením veškerých nákladů 

(tj. úroků a všech souvisejících poplatků) a výší půjčky. Nevýhodou tohoto ukazatele 

je fakt, že nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Pokud bychom měli dva různé úvěry 

se stejným koeficientem navýšení, ale s různou dobou splatnosti, je pochopitelně 

výhodnější ten úvěr, který budeme splácet delší dobu. 
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 Úroková sazba 

Úroková sazba vyjadřuje hodnotu, kterou musí klient zaplatit navíc nad rámec úvěru. 

Na rozdíl od RPSN však tato sazba nezahrnuje související poplatky. Především 

na tuto sazbu se většina bank snaží své zákazníky nalákat ve svých reklamních 

materiálech. 

 Srovnání jednotlivých úrokových sazeb a RPSN uvádí tabulka 2.1. Tabulka je 

uspořádana sestupně od nejvýhodnější půjčky a to podle celkové sumy ke splacení. Tučně 

vyznačení poskytovatelé úvěru jsou zástupci náhodně vybraných bankovní společností. 

Naopak nevyznačení poskytovatelé jsou zástupci nebankovních společností. V tabulce je 

na první pohled zřejmé, že bankovní půjčky jsou výhodnější oproti nebankovním půjčkám. 

Tab. 2.1 Srovnání bankovních a nebankovních úvěrů 

Vlastní vyobrazení, Zdroj: Internetové kalkulačky jednotlivých poskytovatelů půjček. 

 

 

Poskytovatel 
Výše 

půjčky 
Doba splácení 

Měsíční 

splátka 

Úroková 

sazba 
RPSN 

Celkem ke 

splacení 

mBank 
50 000 

Kč 
36 měsíců 1 731 Kč 14,90% 17,20% 62 309 Kč 

Raiffeisen 

Bank 

50 000 

Kč 
36 měsíců 1 731 Kč 14,90% 16,00% 62 316 Kč 

Poštovní 

spořitelna 

50 000 

Kč 
36 měsíců 1 780 Kč 16,90% 18,34% 64 080 Kč 

Komerční 

banka 

50 000 

Kč 
36 měsíců 1 733 Kč 13,33% 18,40% 64 297 Kč 

Citibank 
50 000 

Kč 
36 měsíců 1 828 Kč 15,99% 20,51% 65 808 Kč 

Cetelem 
50 000 

Kč 
36 měsíců 1 840 Kč 16,49% 21,08% 66 240 Kč 

Česká 

spořitelna 

50 000 

Kč 
36 měsíců 1 812 Kč 17,90% 23,50% 67 869 Kč 

Cofidis 
50 000 

Kč 
36 měsíců 1 902 Kč 24,00% 24,00% 68 469 Kč 

GE Money 

Bank 

50 000 

Kč 
36 měsíců 1 631 Kč 16,40% 25,20% 71 458 Kč 

Provident 

Financial 

50 000 

Kč 

100 týdnů 

(cca 23 měsíců) 

1 019 Kč 

týdně 
19,00% 49,70% 101 841 Kč 

Profi Credit 
50 000 

Kč 
36 měsíců 3 307 Kč 94,97% 94,96% 119 052 Kč 
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2.2.2 Předražené půjčky 

 

 Závěr této podkapitoly, která je zaměřena na věřitele, se zmíní o posledním druhu 

půjčky. V pomyslném žebříčku bankovních a nebankovních půjček lze předražené půjčky 

(obecně nazývané také jako lichva) zařadit až na úplný konec nebankovních půjček a brát je 

tedy jako tu nejhorší možnost získání úvěru.  

Tento druh půjček není nikterak vymezený zákonem, takže může téměř kdokoliv 

půjčovat komukoliv. Základem úspěchu je nastrčení peněz až pod nos. Poskytovatelé těchto 

půjček se zaměřují především na lidi ve finanční tísni a spoléhají na to, že se tito lidé brzy 

dostanou do problémů se splácením, po kterém pak následuje uplatňovaní mnohdy 

vražedných pokut a sankcí. K těmto půjčkám se uchylují hlavně klienti, kterým už žádná 

banka nechce půjčit, nebo mají na krku exekuci a potřebují nutně peníze. Kromě jednotlivců 

můžou tyto půjčky nabízet také firmy, které se na tento druh půjček zaměřují. Ztížením těchto 

půjček jsou většinou obchodní podmínky, ve kterých jsou stanoveny nemalé smluvní pokuty 

a penále. V těchto podmínkách je vymezeno například vysoké procentní penále, drahé 

upomínkové SMS, poplatky za splátkový kalendář a jeho následné úpravy a další poplatky, 

které se liší smlouvu od smlouvy. [12] 

 Většina těchto smluv dále obsahuje tzv. rozhodčí doložku. V případě sporu 

mezi dlužníkem a věřitelem bude rozhodovat rozhodce, vybraný věřitelem, nikoliv nezávislý 

soud. Také zde se objevuje hned několik poplatků týkajících se podání rozhodčí žaloby 

nebo poplatek za samotné rozhodčí řízení. Mezi další praktiky patří, že pokud není půjčka 

splacena v termínu, firma pohledávku okamžitě předává inkasní společnosti. Tím dochází 

k dalšímu navyšování pokut a sankcí, které bude muset dlužník v konečném důsledku 

zaplatit.
3
 [12] 

 

 

 

                                                           
3
 Od 1. ledna 2013 došlo ke změně zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých 

zákonů. Cílem je především posílení postavení spotřebitele a zpřísnění podmínek poskytnutí úvěru. 

Změny se například týkají samotného zprostředkování úvěru, nemožnosti využívání směnek a šeků ke splacení 

nebo zajištění spotřebitelského úvěru, a zajištění pohledávky v poměru k výši úvěru. 
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2.3 Oddlužení 
 

 Oddlužení je způsob řešení úpadku dlužníka, který v současné době využívá čím dál 

více lidí. Jeho zavedení lze považovat za krok správným směrem, jelikož oddlužení není 

tak tvrdé jako konkurz. V literatuře a zejména na internetu se můžeme setkat také s pojmem 

osobní bankrot, což se považuje za jiné vyjádření pojmu oddlužení. 

 

2.3.1 Vymezení pojmu oddlužení v insolvenčním zákoně 

 

 Insolvenční zákon přesně definuje jednotlivé pojmy insolvenčního řízení. Insolvenční 

návrh může věřitel nebo dlužník podat tehdy, pokud je dlužník v úpadku: 

Dlužník je v úpadku, jestliže má: 

a) více věřitelů a 

b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

c) tyto závazky není schopen plnit.
4
 

Jakmile dlužník splní všechny tyto kritéria, mohou nastat dvě formy úpadku: 

a) platební neschopnost – dlužník splňuje všechny tři podmínky úpadku 

b) předlužení – souhrn závazků (dluhů) převyšuje hodnotu dlužníkova majetku 

Maršíková (2009) popisuje základní způsoby řešení úpadku. Mezi ně patří konkurz, 

reorganizace, oddlužení a zvláštní řešení úpadku:  

 Konkurz 

Pohledávky věřitelů jsou uspokojeny poměrně z výnosu zpeněžení majetkové 

podstaty, neuspokojené pohledávky po skončení konkurzního řízení nezanikají 

a věřitelé jsou oprávněni k jejich dalšímu vymáhání. 

 Reorganizace 

Postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova 

podniku, zajištění opatření k ozdravení hospodaření podniku podle reorganizačního 

plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. 

                                                           
4
 § 3 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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 Oddlužení 

Účelem je osvobození dlužníka od dluhů. Oddlužení lze realizovat ve formě pětiletého 

splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty. 

Konkurz a reorganizace se týkají především PO, naopak oddlužení je určeno 

pro FO a PO, které jsou nepodnikateli. FO, která nepodniká, může kromě oddlužení využít 

také konkurzu, ten je však méně výhodný. 

   

2.3.2 Charakteristika oddlužení 

 

 Oddlužení, jako jeden ze způsobu řešení úpadku lze využít u dlužníka (FO nebo PO), 

který není podnikatelem. Tohoto institutu tedy nejčastěji využívají spotřebitelé. 

Mezi předpoklady pro oddlužení patří poctivý záměr dlužníka k podání návrhu na povolení 

oddlužení (viz Příloha 2). Návrh na povolení oddlužení podává vždy a jen dlužník sám 

současně s insolvenčním návrhem. V případě, že by věřitel podal insolvenční návrh 

jako první, pak má dlužník 30 denní lhůtu na reakci – podání návrhu na povolení oddlužení 

a o této možnosti musí být informován soudem. Překážkou pro povolení oddlužení může být, 

pokud byl dlužník v posledních 5 letech před zahájením konkurzu pravomocně odsouzen 

pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy, případně také, jestliže v posledních 

5 letech probíhalo insolvenční řízení, v němž byl úpadek tohoto dlužníka řešen. Je 

na dlužníkovi, aby v návrhu na povolení oddlužení sám aktivně tvrdil a prokázal okolnosti, 

z nichž by bylo možno usoudit, že i přes existenci odsouzení nebo předchozího úpadku se 

u dlužníka o nepoctivý záměr nejednalo. [13] 

 Při zpeněžení majetku se předpokládá, že dlužník ke zpeněžení nabízí svůj majetek 

takové hodnoty, jehož prodejem bude uspokojeno alespoň 30 % pohledávek nezajištěných 

věřitelů. Pokud majetek takové hodnoty nemá, ale jeho pravidelné příjmy (nejčastěji mzda 

z pracovního poměru) dovolí v následujících 5 letech postupně uhradit 30 % pohledávek 

nezajištěných věřitelů, lze oddlužení také uskutečnit. Pokud dlužníkovi příjmy k dodržení této 

minimální kvóty nestačí, může dlužníkovi se splněním oddlužení vypomoct třetí osoba, 

která se např. smlouvou o důchodu (podle občanského zákoníku) zaváže dlužníkovi měsíčně 

po dobu trvání oddlužení poskytnou určitou částku tak, aby byl dlužník schopen svým 

závazkům dostát. 
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 Na základě popsaných skutečností lze vyvodit, že základním principem oddlužení je 

buď zpeněžení dlužníkova majetku, který tvoří majetkovou podstatu a který dlužníkovy patřil 

v okamžiku schválení oddlužení zpeněžením, nebo ponecháním stávajícího majetku 

k dispozici dlužníka a zavázáním dlužníka ke splátkovému kalendáři. 

Rychlejší formou oddlužení je zpeněžení majetku. Tento majetek je specifikován 

jednak v soupisu majetkové podstaty, jednak ve výrokové části rozhodnutí insolvenčního 

soudu o schválení této formy oddlužení. Majetek (např. pravidelný příjem, dědění či dar), 

který dlužník nabude až po schválení oddlužení, již do majetkové podstaty nespadá a dlužník 

je oprávněn s ním naložit dle svého uvážení. Do majetkové podstaty v případě oddlužení patří 

i veškerý majetek, který tvoří společné jmění manželů. Dlužníkův partner svým podpisem 

v návrhu na oddlužení uděluje výslovný souhlas k použití společného jmění za účelem 

uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů. Následný prodej majetku provádí insolvenční 

správce, který majetkovou podstatu zpeněží podle příslušných pravidel stanovených 

pro zpeněžení v konkurzu. 

Druhá možnost oddlužení je ve formě splátkového kalendáře, kdy dlužník povinně 

po dobu 5 let splácí částky ze svého příjmu svým nezajištěným věřitelům prostřednictvím 

insolvenčního správce.
5
 Dlužník není aktivně zapojen do plnění splátkového kalendáře, 

jelikož plátce mzdy (zaměstnavatel) vypočítá zabavitelnou část mzdy (nebo jinou soudem 

určenou část mzdy) a zašle ji rovnou insolvenčnímu správci, který z ní provede úhrady 

věřitelům. Dlužník obdrží od plátce mzdy pouze její nezabavitelnou část a tu je oprávněn 

použít pro vlastní účely. Majetek, který dlužník nabude (formou dědictví nebo daru) je 

povinen zpeněžit a výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. 

„Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen 

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

insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 

6 kalendářních měsíců.“
6
  Pokud dojde v průběhu plnění splátkového kalendáře k podstatným 

změnám v okolnostech, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních 

splátek, může insolvenční soud rozhodnout o změně splátkového kalendáře i bez podání 

                                                           
5
 Splátkovým kalendářem nejsou řešeny pohledávky zajištěných věřitelů. Pohledávky zajištěných věřitelů se 

uspokojují výlučně ze zpeněžení majetku, který slouží k zajištění jejich pohledávek a toto zpeněžení provádí 

insolvenční správce. Neuspokojenou část pohledávky zajištěných věřitelů již nelze uspokojit v rámci 

splátkového kalendáře. 
6
 § 412 odst. 1d)  zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

V praxi se však používají i jiné měsíce kalendářního roku (např. vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního 

roku) podle toho, kdy je schváleno oddlužení. 
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návrhu dlužníka. Takovými okolnostmi mohou být např. nové potřeby hradit přednostní 

pohledávky, změna v okruhu uspokojovaných věřitelů (při zpětvzetí přihlášené pohledávky 

věřitelem) nebo ukončení incidenčního sporu, v jehož průběhu byla pohledávka věřitele 

úspěšně popřena.  

Po skončení oddlužení však nedochází automaticky k osvobození dlužníka od dluhů. 

K tomuto kroku dojde až na základě rozhodnutí vydaného insolvenčním soudem podle § 414 

a násl. IZ. Rozhodnutí o  osvobození vydá insolvenční soud pouze na návrh dlužníka, 

který by měl podat tento návrh co nejdříve, neboť po skončení insolvenčního řízení přestávají 

působit účinky insolvenčního řízení, a zároveň tak končí ochrana dlužníka před výkonem 

rozhodnutí a exekucí. Věřitelé jsou tak oprávněni pokračovat ve výkonu rozhodnutí či exekuci 

na majetek dlužníka až do té doby, dokud insolvenční soud nerozhodne o osvobození 

dlužníka od dluhů. 

 

2.3.3 Metodika výpočtu zabavitelné částky 

 

 Výpočet zabavitelné částky se používá v případě oddlužení formou splátkového 

kalendáře. Při výpočtu se vychází z čisté mzdy dlužníka nebo jeho jiného pravidelného příjmu 

(např. starobní důchod, invalidní důchod apod.). Podívejme se nyní na jednotlivé kroky 

při výpočtu zabavitelné částky. 

Prvním krokem je zjištění nezabavitelné částky na dlužníka (resp. na jednotlivce), 

která představuje 2/3 součtu životního minima na jednotlivce (v roce 2013 činí 3 410 Kč, 

stejně jako v roce 2012) a normativních nákladů na bydlení na 1 osobu. Normativní náklady 

vychází vždy z nákladů na bydlení v nájemním bytě obce od 50 000 do 99 000 obyvatel. 

Ke skutečnému místu bydliště a způsobu bydlení dlužníka se nepřihlíží. Aktuálně v roce 2013 

činí tyto normativní náklady na bydlení částku 5 687 Kč. Nezabavitelná částka na dlužníka 

tedy odpovídá v roce 2013: 

2/3 × (3 410 + 5 687) = 6 064,67 Kč 

Ve druhém kroku je potřeba zjistit počet osob, které je dlužník povinen vyživovat. 

Povinně vyživovanými osobami jsou manželka, vlastní nebo osvojené nezaopatřené děti 

a neprovdaná matka dítěte. Pokud by dlužník prokázal, že jsou na něm závislí rodiče, 

jiní příbuzní nebo rozvedený manžel, bylo by možno i tyto osoby mezi vyživované zahrnout. 
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Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme jako 1/4 z nezabavitelné částky 

na dlužníka (tj. 6 064,67 Kč za rok 2013). Na každou vyživovanou osobu tedy připadá 

1 516,16 Kč (1/4 z 6 046,67 Kč). Celkovou nezabavitelnou částku dlužníka 

(dále jen „základní částka“) stanovíme jakou součet nezabavitelné částky na jednotlivce 

a celkové částky na vyživované osoby (výsledek zaokrouhlený na koruny nahoru): 

6 064,67 + počet vyživovaných osob × 1 516,16 

V posledním kroku můžeme konečně zjistit zabavitelnou částku dlužníka. Pokud čistá 

mzda dlužníka snížená o základní částku přesahuje součet životního minima jednotlivce 

a normativních nákladů na bydlení (3 410 + 5 687 = 9 097 Kč v roce 2013), je tento rozdíl 

srazitelný bez omezení. Na úhradu přednostních pohledávek lze srazit 2/3 součtu životního 

minima a normativních nákladů na bydlení (6 064 Kč v roce 2013). Na úhradu nepřednostních 

pohledávek lze srazit 1/3 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení 

(3 032 Kč v roce 2013). Pro společnou úhradu přednostních i nepřednostních pohledávek 

lze srazit 1/3 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení na každou 

z pohledávek. Zbylá hodnota čisté mzdy dlužníka, snížená o základní částku a o hodnotu 

životního minima a normativních nákladů na bydlení, je částka srazitelná bez omezení. 

Jiná situace však nastává, pokud čistá mzda dlužníka snížená o základní částku 

nepřesahuje součet životního minima a normativních nákladů (v roce 2013 je tedy snížená 

částka čisté mzda nižší než 9 097 Kč). Potom se jednotlivé úhrady přednostních pohledávek 

(2/3 ze snížené čisté mzdy), nepřednostních pohledávek (1/3 ze snížené čisté mzdy) 

a přednostních i nepřednostních pohledávek (1/3 ze snížené čisté mzdy na každou z nich) 

počítají z této snížené čisté mzdy a nevzniká tak částka srazitelná bez omezení. Problematika 

výpočtu bude nyní ilustrována na vzorových příkladech. 
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1. Příklad: Modelový dlužník má čistou mzdu 20 000 Kč. Povinně vyživovanými 

osobami je dlužníkova manželka a 2 děti.  

Tab. 2.2 Výpočet zabavitelné a nezabavitelné části mzdy 

Čistá mzda 20 000 Kč 
Poznámky: 

Počet vyživovaných osob 3 

Základní částka 10 614 Kč 6 064,67 + 3 × 1 516,16 = 10 613,15 Kč 

Snížená čistá mzda 9 386 Kč 18 000 – 10 614 

Je snížená čistá mzda vyšší 

nebo nižší (než 9 097 Kč)? 
Vyšší 

Čistá mzda je vyšší než součet životního 

minima a normativních nákladů na bydlení 

(vzniká částka zabavitelné bez omezení). 

Nezabavitelná část mzdy 13 647 Kč 13 647 Kč 16 679 Kč 

Zabavitelná část mzdy 6 353 Kč 6 353 Kč 3 321 Kč 

A) pouze přednostní pohl. 
6 064 Kč 

(2/3 z 9 097 Kč) 
– – 

B) přednostní i nepřednostní – 
6 064 Kč 

(2 × 1/3 z 9 097 Kč) 
– 

C) pouze nepřednostní pohl – – 
3 032 Kč 

(1/3 z 9 097 Kč) 

Částka bez omezení 
289 Kč 

(9 386 – 9070) 

289 Kč 

(9 386 – 9070) 

289 Kč 

(9 386 – 9070) 

 

2. Příklad: Modelový dlužník má čistou mzdu 18 000 Kč. Povinně vyživovanými 

osobami je dlužníkova manželka a 2 děti. 

Tab. 2.3 Výpočet zabavitelné a nezabavitelné části mzdy 

Čistá mzda 18 000 Kč 
Poznámky: 

Počet vyživovaných osob 3 

Základní částka 10 614 Kč 6 064,67 + 3 × 1 516,16 = 10 613,15 Kč 

Snížená čistá mzda 7 386 Kč 18 000 – 10 614 

Je snížená čistá mzda vyšší 

nebo nižší (než 9 097 Kč)? 
Nižší 

Čistá mzda je nižší než součet životního 

minima a normativních nákladů na bydlení 

(nevzniká částka zabavitelné bez omezení). 

Nezabavitelná část mzdy 13 076 Kč 13 076 Kč 15 538 Kč 

Zabavitelná část mzdy 4 924 Kč 4 924 Kč 2 462 Kč 

A) pouze přednostní pohl. 
4 924 Kč 

(2/3 z 7 386 Kč) 
– – 

B) přednostní i nepřednostní – 
4 924 Kč 

(2 × 1/3 z 7 386 Kč) 
– 

C) pouze nepřednostní pohl – – 
2 462 Kč 

(1/3 z 7 386 Kč) 

Částka bez omezení – – – 

 

 Současně s výpočtem je třeba upozornit, že od výsledné zabavitelné částky je nutno 

odčítat odměnu (750 Kč) a náhradu hotových výdajů (150 Kč) insolvenčního správce, 



20 
 

která dohromady činí 900 Kč bez DPH (1 089 Kč – je-li insolvenční správce plátcem DPH). 

Tato částka se odvádí za každý započatý kalendářní měsíc během trvání účinku schváleného 

oddlužení formou splátkového kalendáře. [14] 

 

2.3.4 Výhody a nevýhody oddlužení 

 

 Při řešení úpadku formou oddlužení lze nalézt určité výhody a nevýhody. 

Nyní uveďme některé z nich. 

Hanousková (2010) uvádí jako hlavní výhody: 

1) Pokud dlužník dodržuje veškeré povinnosti, které mu insolvenční zákon stanovuje, může 

být oddlužen – zbývající dluhy, které neuhradil v rámci oddlužení, jsou prominuty. 

2) Dlužník musí splatit minimálně 30% svého dluhu. 

3) Dlužník se nemusí bát věřitelů – může např. bez strachu chodit do práce, užívat si bezpečí 

domova. 

4) Dlužník může v podmínce 5 let vidět konečné řešení – ví, že pokud bude 5 let řádně 

dodržovat soudem dané podmínky, může se osvobodit z dluhové spirály a ví, že po tuto dobu 

nesmí být nijak atakován věřitelem (zde je zákon v určité míře na straně dlužníka a drží 

nad ním pomyslnou ochrannou ruku). 

 A naopak mezi nevýhody Hanousková (2010) uvádí: 

1) Soud může požadovat zaplacení zálohy před zahájením řízení až do výše 50 000 Kč. 

2) Proti rozhodnutí soudu se není možné odvolat. 

3) Pokud soud návrh na povolení oddlužení neschválí, je situace dlužníka řešena nepatrným 

konkurzem
7
 – dochází k urychlení insolvenčního řízení oproti běžnému konkurzu 

(např. se nemusí zřizovat věřitelský výbor, stačí pouze zástupce věřitelů). Insolvenční soud 

může stanovit různé odchylky, pokud povedou k rychlému a hospodárnému průběhu 

insolvenčního řízení (nesmí však být dotčeno postavení zajištěných věřitelů a zásady 

insolvenčního řízení). 

                                                           
7
 § 314 a § 315 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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4) Při oddlužení ve formě splátkového kalendáře musí dlužník dodržovat 5 let splátkový 

kalendář, který mu určí soud. Během těchto pěti let musí dlužník dělat vše pro zajištění svých 

příjmů, nesmí odmítnou dědictví apod. Pokud dlužník během této lhůty svou povinnost 

poruší, výhoda povolení oddlužení je mu odejmuta a mohou být vykonány veškeré exekuce. 

 

2.3.5 Vývoj oddlužení v České republice 

 

  V současné době může oddlužení využít jen dlužník, který je nepodnikatel. 

V poslední době se však začíná připouštět, že určité menší dluhy z předchozího podnikání 

nemusí být překážkou k řešení dlužníkova úpadku oddlužením. Tyto dluhy z podnikání se 

pak posuzují u každého dlužníka individuálně. Nabízí se tak otázka, jak bude vývoj oddlužení 

dále probíhat a není vyloučené, že se v budoucnu rozšíří i na podnikatele, jak je 

tomu například v jiných evropských státech.  

 V grafu 2.1 lze sledovat vývoj růstu počtu podaných návrhů na oddlužení a počet 

schválených oddlužení. Děje se tak v důsledku doznívání ekonomické krize, čímž neustále 

dochází k růstu počtu podaných návrhů na oddlužení a jejich schválení. Již na první pohled je 

z grafu zřejmé, že tyto počty se průměrně v jednotlivých měsících zvyšují 

a podle předpokladů bude tento růst pokračovat i v letošním roce, jelikož vysoká míra 

zadlužení u nízkopříjmových skupin spotřebitelů neklesá. Výraznou měrou k tomu přispívá 

nižší spotřebitelská poptávka způsobená zvýšení DPH.  Za celý rok 2012 bylo podáno celkem 

23 179 žádostí na povolení oddlužení. Oproti roku 2011 vzrostl počet podaných žádostí o 45, 

9 %.  Za rok 2012 bylo povoleno oddlužení v 17 933 případech, což je nárůst o 56 % 

oproti předchozímu roku. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2012 

celkem 412 dlužníků (2,4 % z celkového počtu schválených oddlužení v roce 2012). 

V ostatních případech se jednalo o oddlužení formou splátkového kalendáře. [15] 
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Graf 2.1 Vývoj počtu podaných návrhů na oddlužení a schválených oddlužení 

 

Zdroj:<http://web.creditreform.cz/cs/content/press/information/Insolvenzen_2012.pdf>. 

[citováno 2013-01-20] 

 

Graf 2.2 uvádí strukturu dlužníků podle jejich věku. Největší počet dlužníků 

se nachází ve věkovém intervalu 31 – 40 let. Do této skupiny spadají především mladé rodiny 

s dětmi nebo lidé, kteří si pořizují bydlení či vybavení a zakládají si rodinu. Druhá největší 

skupina je v intervalu 41 – 50 let. Nejméně osob s povolením oddlužení jsou lidé ve věku 

61 let a více. Tato skupina je limitována svými příjmy a neochotou finančních institucí 
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této skupině ve větší míře půjčovat. Ve srovnání věkové struktury s rokem 2011 byl rok 

2012 naprosto identický.  

Graf 2.2 Věková struktura dlužníků v roce 2012 

 

Zdroj:<http://web.creditreform.cz/cs/content/press/information/Insolvenzen_2012.pdf>. 

[citováno 2013-01-20] 
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3 Práva a povinnosti věřitele 
 

 Třetí kapitola se zaměří na pozici věřitele během insolvenčního řízení. Seznámíme se 

zde s druhy pohledávek a přihlašováním pohledávek během insolvenčního řízení. Následovat 

budou jednotlivé věřitelské orgány a nakonec se podíváme na strategii a zásady věřitele, 

aby jeho pozice v insolvenčním řízení byla co nejvýhodnější. 

 

3.1 Uplatňování pohledávek 
 

Pohledávky přihlašuje věřitel, který má pohledávku vůči dlužníkovi, s nímž je vedeno 

insolvenční řízení. Věřitel přihlašuje pohledávky peněžité nebo nepeněžité, vykonatelné 

(přisouzené) nebo nevykonatelné (nevymáhané), zajištěné nebo nezajištěné. 

 

3.1.1 Druhy pohledávek 

 

 Insolvenční zákon rozeznává hned několik druhů pohledávek, se kterými se můžeme 

během insolvenčního řízení setkat.  

Prvním druhem pohledávek jsou pohledávky zapodstatové, které lze dále rozdělit 

do dvou skupin: 

 Pohledávky za majetkovou podstatou: 

 Pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního řízení. Jde o tyto pohledávky: 

a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li 

předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem, 

b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného 

soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému 

správci nebo insolvenčnímu správci, 

c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru, 

d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu 

s rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník, 
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e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 

odst. 2 IZ, 

f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování.
8
 

 Pohledávky za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku. 

Jde o tyto pohledávky: 

a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, 

b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, 

c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném 

postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou 

po rozhodnutí o úpadku, 

d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním 

soudem za účelem ocenění majetkové podstaty, 

e) daně, poplatky, cla, pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 

f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními 

oprávněními, s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení 

g) pohledávky věřitelů ze smluv, jejichž splnění osoba s dispozičními 

oprávněními povolila, jakož i ze smluv, které osoba s dispozičními oprávněními 

nevypověděla, 

h) pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, 

od nichž bylo odstoupeno nebo která osoba s dispozičními oprávněními 

vypověděla, 

i) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci 

součinnost, 

j) další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon.
9
 

 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou: 

 Zde patří tyto pohledávky: 

a) pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně 

některých z nich nestanoví jinak, 

b) pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, 

c) pohledávky státu – Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené 

zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů, 

                                                           
8
 § 168 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

9
 § 168 odst. 2) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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d) pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem 

e) pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, 

f) náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložili na zhodnocení majetkové podstaty, 

mají-li z toho důvodu proti dlužníkovi pohledávku z bezdůvodného obohacení, 

g) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením 

insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, bylo-li insolvenční řízení zahájeno 

ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria, 

h) další pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon.
10

 

Pohledávky za majetkovou podstatou, a pohledávky jim na roveň postavené, 

se v insolvenčním řízení neuplatňují přihláškou, ale přímo u insolvenčního správce. 

Tyto pohledávky jsou uspokojovány v insolvenčním řízení průběžně. 

Druhou skupinu tvoří klasické pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení pomocí 

přihlášky, a to v době od zahájení insolvenčního řízení do uplynutí stanovené lhůty 

v rozhodnutí o úpadku (pozn. 30 denní lhůta v případě řešení úpadku oddlužením). Tyto 

pohledávky lze rozdělit na pohledávky zajištěného a nezajištěného věřitele. 

Zajištěné pohledávky jsou zajištěny majetkem, který náleží do majetkové podstaty, 

a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitostí, zajišťovacím 

převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění či obdobným právem 

podle zahraniční právní úpravy. Věřitelé mají nárok, aby jejich zajištěná pohledávka byla 

uspokojena přednostně z výtěžku získaného zpeněžením zástavy ještě v průběhu 

insolvenčního řízení. Věřitelé tento požadavek uplatňují přímo vůči insolvenčnímu správci.  

Po úplném uhrazení všech výše uvedených pohledávek, lze v insolvenčním řízení 

uhradit rovněž podřízené pohledávky. Podřízenou pohledávkou je pohledávka, která má být 

podle smlouvy uspokojena až po uspokojení jiné pohledávky, případně ostatních pohledávek 

dlužníka.  

Existují také pohledávky, které jsou vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení 

a neuspokojují se tak žádným způsobem. Mezi vyloučené pohledávky patří: 

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

vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí, 

                                                           
10

 § 169 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly 

splatné až po rozhodnutí o úpadku, 

c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv, 

d) mimosoudní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení 

daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit 

toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku, 

e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku, 

f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.
11

 

 

3.1.2 Přihláška pohledávky 

 

 Maršíková (2009) uvádí, že pokud je insolvenčním navrhovatelem věřitel, je úplně 

první přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení přihláška právě tohoto věřitele, 

neboť přihláška pohledávky je povinnou přílohou insolvenčního návrhu. Pokud podá 

insolvenční návrh dlužník (včetně návrhu na povolení oddlužení), jsou věřitelé oprávněni 

podávat přihlášky od zahájení insolvenčního řízení. Jakým způsobem má být přihláška 

do insolvenčního řízení podána, se věřitelé dozvědí z výzvy k podání přihlášek, kterou 

insolvenční soud učiní bezprostředně po zahájení insolvenčního řízení. Tato doba je vhodná 

pro ty věřitele, kterým bezprostředně hrozí promlčení pohledávky. Věřitelům, kterým nehrozí 

promlčení pohledávky, se vyplatí vyčkat až na vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka 

a do insolvenčního řízení se přihlásit až ve lhůtě, stanovené v rozhodnutí o úpadku. 

Pokud by totiž nedošlo k rozhodnutí o úpadku dlužníka (insolvenční návrh bude odmítnut, 

řízení bude zastaveno či insolvenční návrh bude zamítnut), pak by bylo podání přihlášky 

v této fázi insolvenčního řízení zcela zbytečné. 

 Pokud soud rozhodne o úpadku dlužníka, začne věřitelům běžet 30 denní lhůta 

pro podání přihlášky pohledávek. Jedná se o lhůtu propadnou (přihlášku nelze podat 

po uplynutí této lhůty). Pokud věřitel tuto lhůtu zmešká, insolvenční soud vydá 

podle § 185 IZ usnesení, kterým opožděnou přihlášku pohledávky odmítne. Tímto usnesením 

o odmítnutí opožděné přihlášky pohledávky se účast věřitele v insolvenčním řízení ukončuje. 

                                                           
11

 § 170 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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 Březinová (2009) popisuje náležitosti přihlášky pohledávky. Ta musí obsahovat 

obecné náležitosti a důvod vzniku pohledávky. Dále musí přihláška obsahovat výši 

pohledávky v penězích a to i v případě, jde-li o pohledávku nepeněžitou. Pokud se jedná o 

nepeněžitou pohledávku, je nutné, aby tato pohledávka byla vyjádřena v penězích na základě 

odhadu její hodnoty. Pokud je pohledávka v cizí měně, je nutné ji přepočítat na českou měnu 

podle devizového kurzu vyhlášeného ČNB. V případě zajištění musí věřitel označit druh 

zajištění a dobu vzniku, a v případě vykonatelné pohledávky věřitel uvede skutečnosti, 

o které se vykonatelnost opírá. 

 Přihláška pohledávky se podává na předem stanoveném formuláři (viz Příloha 3), 

který lze bezplatně stáhnout na internetových stránkách. Přihláška se podává u insolvenčního 

soudu spolu s přílohami (např. kopie smluv, soudní nebo jiné rozhodnutí a další listiny) 

ve dvojím vyhotovení. Pokud věřitel nepodá přihlášku na předem stanoveném formuláři, 

vyzve insolvenční správce věřitele k odstranění vad (insolvenční správce určí lhůtu, 

která nesmí být kratší než 15 dnů, a zároveň poučí věřitele, že nebudou-li vady odstraněny, 

k vadné přihlášce nebude přihlíženo). Budou-li vady odstraněny tak, že věřitel podá 

dodatečně přihlášku pohledávky, je lhůta pro podání přihlášky zachována.  

 Maršíková (2009) dále uvádí, že věřitel je oprávněn u své včas přihlášené pohledávky, 

až do jejího přezkoumání na přezkumném jednání, změnit její výši, důvod nebo pořadí. 

Není však možné touto cestou dopřihlásit, ke včas přihlášené pohledávce, po uplynutí lhůty 

pro přihlášení další pohledávku a tvrdit, že jde o změnu co do výše uplatněné pohledávky.  

 Březinová (2009) uvádí, jak je to s odpovědností za přihlášené pohledávky. Věřitel je 

odpovědný především za výši přihlášené pohledávky. Pokud bude po přezkoumání zjištěno, 

že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, nebude se 

dále přihlížet k této pohledávce ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna ve skutečné výši. 

Věřiteli, který takto pohledávku přihlásí, může insolvenční soud uložit na návrh insolvenčního 

správce, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, která převýšila rozsah, 

ve kterém byla zjištěna. Obdobně se také přihlíží na věřitele, který má právo na uspokojení 

ze zajištěné pohledávky v rozsahu menším než 50 % hodnoty zajištění nebo má právo 

na uspokojení ze zajištění v pořadí horším, než uvedl v přihlášce pohledávky. 

K takto přihlášené pohledávce se dále v insolvenčním řízení nepřihlíží. I zde může 

insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit věřiteli, aby zaplatil částku, o kterou 

pohledávka převýšila zjištěnou hodnotu. 
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 IZ uvádí (§ 203), jak je to s pohledávkami za majetkovou podstatou a pohledávky 

jim na roveň postavené. Tyto pohledávky se uplatňují vůči insolvenčnímu správci pořadem 

práva tak, jako by insolvenční správce byl v nich dlužníkem. Znamená to tedy, že nositel 

pohledávky se obrátí na insolvenčního správce s žádostí o zaplacení pohledávky. Pokud má 

tedy insolvenční správce dostatek finančních prostředků, měl by takovou pohledávku 

uspokojit. Insolvenční správce dále odpovídá za škodu, kterou způsobil dlužníkovi, věřitelům 

nebo třetím osobám tím, že porušil povinnosti při výkonu své funkce, které mu ukládá zákon. 

Této odpovědnosti se insolvenční správce sprostí jen tehdy, pokud prokáže, že škodě nemohl 

zabránit. 

  

3.1.3 Přezkumné jednání 

 

 Kozák (2008) popisuje přezkumné jednání, jako jednání, které slouží k přezkoumání 

přihlášených pohledávek, jež se děje podle seznamu přihlášených pohledávek. 

Termín prvního přezkumného jednání při oddlužení určí insolvenční soud tak, aby se konalo 

nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. Účast dlužníka a věřitele není 

povinná, insolvenční správce však musí být vždy přítomen. Věřitel se může nechat zastoupit 

zmocněncem. Přezkumné jednání vede insolvenční soudce, který každou přihlášku přednese 

(podle seznamu přihlášených pohledávek) a uvede, zda je uznána nebo popřena insolvenčním 

správcem. Věřitel může měnit výši své přihlášené pohledávky až do skončení přezkumného 

jednání, dokud není jeho pohledávka zjištěna. Při přezkumném jednání může insolvenční 

správce, dlužník a přihlášení věřitelé popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených 

pohledávek.  

„Popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí. Popření pořadí pohledávky nemá 

vliv na pravost nebo výši pohledávky.“
12

 

 O popření pravosti pohledávky jde především v situaci, kdy pohledávka nevznikla, 

zcela zanikla nebo zcela promlčela. Při popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li 

dlužníkův závazek nižší než přihlášená částka. Věřitel v této situaci musí prokázat, jaká je 

ve skutečnosti výše pohledávky. Pokud dojde k popření pořadí pohledávky, jedná se většinou 

                                                           
12

 § 196 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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o situaci, kdy má přihlášená pohledávka méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené 

v přihlášce pohledávky. Může také dojít k popření práva uspokojení pohledávky ze zajištění.
13

 

 Pokud přihlášenou pohledávku popře insolvenční správce, má věřitel právo 

(u nevykonatelné pohledávky) podat incidenční žalobu na zjištění pohledávky ve lhůtě 30 dní 

od přezkumného jednání. Pokud dojde k popření vykonatelné pohledávky, musí takovou 

žalobu podat sám insolvenční správce. 

 Z hlediska průběhu oddlužení je mimo jiné také rozhodující, jestli pohledávku popře 

insolvenční správce nebo dlužník. Pokud pohledávku popře dlužník, má toto popření stejné 

účinky jako by pohledávku popřel insolvenční správce. Žalobu na popření pohledávky musí 

podat věřitel vůči insolvenčnímu správci (i když pohledávku popřel dlužník), jinak by se 

k pohledávce dále nepřihlíželo. 

 Výsledkem přezkumného jednání je seznam přihlášených pohledávek. Tento upravený 

seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Insolvenční soud můžu z tohoto seznamu 

vydat výpis věřitelům, kteří o něj požádají. 

 

3.2 Věřitelské orgány 
 

Věřitelské orgány v insolvenčním řízení tvoří schůze věřitelů, věřitelský výbor 

a zástupce věřitelů. Jako základní věřitelský orgán lze považovat schůzi věřitelů, které přísluší 

volba věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů a jejich náhradníků. 

 

3.2.1 Schůze věřitelů 

  

Schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud. Oznámení o svolání schůze věřitelů 

zveřejní insolvenční soud vyhláškou, ve které stanoví předmět, místo a termín konání schůze. 

Může ji svolat z vlastní iniciativy nebo na návrh insolvenčního správce, věřitelského výboru 

nebo alespoň dvou věřitelů, jejichž pohledávky činí alespoň desetinu přihlášených 

pohledávek. Schůze věřitelů by se měla konat do 30 dní poté, co bylo o její svolání požádáno, 

                                                           
13

 § 192 až § 195 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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pokud není navržen pozdější termín konání. Právo zúčastnit se mají přihlášení věřitelé, 

dlužník, insolvenční správce a státní zastupitelství.
14

 

Součástí programu schůze věřitelů, jež se koná po nejbližším přezkumném jednání, je 

hlasování o osobě insolvenčního správce. Mohou tak odvolat insolvenčním soudem 

ustanoveného insolvenčního správce a ustanovit nového. Pro tuto změnu však musí hlasovat 

minimálně polovina všech přítomných věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání 

schůze věřitelů a je počítána podle výše jejich pohledávek.
15

 

 Schůze věřitelů slouží k volbě a odvolání členů věřitelského výboru a jeho náhradníků. 

Ještě před první schůzí věřitelů může insolvenční soud ustanovit prozatímní věřitelský výbor. 

Teprve až první schůze věřitelů rozhoduje, zda ponechá ve funkci prozatímní výbor 

nebo schválí vlastní věřitelský výbor. Jakmile insolvenční soud potvrdí věřitelský výbor 

ustanovený schůzí věřitelů, ukončí prozatímní věřitelský výbor svou činnost. 

Na schůzi věřitelů má každý z přítomných a zastoupených věřitelů hlasovací právo. 

Platí zde, že na každou 1 Kč přihlášené a na přezkumném jednání zjištěné pohledávky, 

připadá jeden hlas. Věřitelé mohou na schůzi hlasovat buď osobně (nebo prostřednictvím 

právního zástupce) nebo korespondenční formou (prostřednictvím hlasovacího lístku 

na předepsaném formuláři). Hlasovací lístek musí být doručen insolvenčnímu soudu 

nejpozději v den, který předchází schůzi věřitelů. Pokud se věřitel rozhodne zvrátit svůj hlas 

vyjádřený v korespondenční formě, musí tak učinit osobní účastí na schůzi věřitelů. Soud 

bude na schůzi věřitelů přihlížet k osobnímu stanovisku věřitele oproti stanovisku na řádném 

a včasném korespondenčním hlasovacím lístku.  

Na hlasovací právo mají také nárok věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, mohou 

hlasovat v rozsahu popření pohledávky, dohodne-li se na tom schůze věřitelů. 

Pokud se schůze neusnese, rozhodne o hlasovacím právu insolvenční soud. Pokud pohledávka 

věřitele nebyla ještě zjištěna nebo je zde incidenční spor, rozhoduje o hlasovacím právu 

insolvenční soud. 

  

                                                           
14

 § 47 a § 48 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
15

 § 29 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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3.2.2 Věřitelský výbor 

 

 Pokud je v insolvenčního řízení přihlášených více než 50 věřitelů, musí schůze 

věřitelů ustanovit věřitelský výbor. Tento výbor se skládá z nejméně tří a nejvýše sedmi 

členů, podle toho, jak rozhodne schůze věřitelů. Každý z těchto ustanovených členů má navíc 

svého náhradníka. Věřitelský výbor volí svého předsedu, který svolává a řídí jednotlivé 

schůze. Pokud si věřitelský výbor nezvolí opakovaně svého předsedu, určí ho z řad členů 

věřitelského výboru insolvenční soud. 

Náplň činností věřitelského výboru je přesně vymezena v § 58 IZ. Mezi základní 

činnosti věřitelského výboru patří dohlížení na činnost insolvenčního správce a poskytování 

podpory při jeho činnosti, oprávnění podávat insolvenčnímu soudu návrhy týkající se průběhu 

insolvenčního řízení.  

  

3.2.3 Zástupce věřitelů 

 

 Pokud není volba věřitelského výboru povinná (do insolvenčního řízení 

se tedy přihlásí 50 a méně věřitelů), může schůze věřitelů zvolit pouze zástupce věřitelů 

a jeho náhradníka místo věřitelského výboru. Pro zástupce věřitelů platí stejná práva 

a povinnosti jako u věřitelského výboru, nemohou však být jmenováni insolvenčním soudem. 

 

3.3 Strategie postavení věřitele 
 

 Strategii věřitele lze rozdělit do dvou základních kategorií a to na obecné zásady 

před zahájením insolvenčního řízení dlužníka a na zásady od zahájení insolvenčního řízení.
16

 

 

 

                                                           
16

 Zde zaměřeno na řešení úpadku formou oddlužení. 
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3.1.1 Obecné zásady strategie věřitele 

 

 Tyto obecné strategie by měl věřitel využívat u všech svých dlužníků, ať již jsou 

v platebních problémech nebo řádně splácí své závazky. Tyto zásady by měl věřitel 

především využívat v době, kdy se dlužník dostává do situace, kdy začíná mít problémy 

se splátkami svých dluhů. Mezi obecné zásady věřitele lze jmenovat: 

 Zásadu prevence 

Tato zásada bývá také označována jako zásada péče o vlastní majetek. Smyslem je, 

aby se věřitel snažil monitorovat všechny své dlužníky, jestli pravidelně splácí 

své závazky nebo jsou v prodlení. Věřitel by měl sledovat základní varianty úskoků 

a krycích úkonů, které mohou někteří dlužníci používat, aby prodloužili dobu, 

ve které jsou v prodlení se svými splátkami. Celkový stav by měl věřitel systematicky 

analyzovat a z každé změny by měl vyvodit určitý závěr, jak by měl dále postupovat. 

Pokud v této fázi věřitel rozezná, že se dlužníkova platební morálka zhoršuje, 

je vhodné dlužníka kontaktovat a získat tak informace přímo od něj a dát mu 

tak najevo, že o jeho problémech se splácením ví. 

 Zásada spolupráce s dominantními věřiteli 

Pokud věřitel již tuší, že dlužníkova platební morálka je velmi špatná a blíží 

se tak insolvenční řízení, je tato spolupráce na místě. V době před zahájením 

insolvenčního řízení je možné začít jednat s ostatními věřiteli o způsobu řešení úpadku 

a o společném postupu při složení věřitelského výboru.  

 Zásada pravidelného monitorování insolvenčního rejstříku 

Mezi poslední obecnou zásadu lze zařadit sledování insolvenčního rejstříku. 

Díky tomu je možné zjistit, zda nedošlo k zahájení insolvenčního řízení u některého 

z věřitelových dlužníků a pokud k tomuto zahájení došlo, kolik času zbývá věřiteli 

k podání přihlášky pohledávky. 

 

3.1.2 Strategie věřitele při schválení oddlužení 

 

 Pokud se některý z věřitelových dlužníků dostane až do situace, kdy není schopen 

dostát svým závazkům, a dojde tak k insolvenčnímu řízení, musí se věřitel i nadále snažit 
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o získaní svých pohledávek zpět od dlužníka. I v této situaci lze vyvodit několik základních 

zásad, jak dále postupovat: 

 Zásada včasného podání přihlášky pohledávky 

Pokud se věřitel dozví, že na některého z jeho dlužníků bylo zahájeno insolvenční 

řízení, musí co nejrychleji podat přihlášku své pohledávky (doba od zahájením 

insolvenčního řízení a lhůty 30 dní pro podání přihlášky při rozhodnutí o povolení 

oddlužení). Toto včasné a řádné podání přihlášky pohledávky lze zařadit 

mezi nejdůležitější úkon věřitele, jinak jeho účast v insolvenčním řízení končí. 

 Zásada řádného vypracování přihlášky pohledávky 

I když se věřitel dozví, že má přihlásit svoji pohledávku a učiní tak například 

na špatném formuláři, který není předepsaný pro přihlášení pohledávky, může 

jeho účast v insolvenčním řízení skončit. Kromě obecných náležitostí musí tedy věřitel 

také připojit nezbytné listiny, na kterých se přihlášená pohledávky dovolává. 

Pokud se jedná o zajištěného věřitele, je nezbytné, aby v přihlášce uplatnil právo 

na uspokojení ze zajištění a označil druh zajištění a dobu jeho vzniku. 

 Hostinský (2009) uvádí, že mezi další strategie věřitele při oddlužení patří aktivní 

podpora dlužníka. Z dosavadních zkušeností totiž vyplývá, že většina dlužníků má velký 

problém s vypracováním potřebných listin pro podání insolvenčního návrhu a návrhu 

na povolení oddlužení. Dlužník ve většině případů nezná principy a podmínky oddlužení, 

a proto by měl být věřitel v této situaci dlužníkovi nápomocen, pokud to pro něj bude mít 

ve výsledku větší prospěch než pasivní účast.
17

 IZ upravuje proces, v jehož průběhu si může 

dlužník s nezajištěnými věřiteli uzavřít dohodu (před podáním návrhu na povolení oddlužení), 

kde je vymezen konkrétní způsob, jakým má být oddlužení prováděno (§ 400 IZ). 

 

  

                                                           
17

 V praxi se například setkáme se situací, kdy si dlužník během plnění splátkového kalendáře myslí, 

že jakmile jeho plnění dosáhne 30%, tak již nemusí dále platit věřitelům. Dlužník v této situaci kontaktuje svého 

insolvenčního správce, že má splněno minimální plnění a myslí si, že již bude insolvenčním soudem osvobozen 

od zbylých dluhů. 

Mezi další mýty, které se mezi veřejností šíří lze například jmenovat: 

- mýtus, kdy stačí mít trvalý příjem a insolvenční soud oddlužení povolí, 

- mýtus, že oddlužení může využít každá FO  

- a mýtus, kdy si dlužník myslí, že bude věřitelům odvádět jen část svým příjmů z pracovního poměru a ostatní 

příjmy (např. mateřská, příspěvek na bydlení, dar, vdovský důchod atd.) dlužníkovi zůstanou v plné výši. 
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4 Analýza návratnosti finančních prostředků věřiteli 
 

 Poslední kapitola bakalářské práce bude zaměřená na praktickou stránku pozice 

věřitele. Práce se zaměří na stanovený cíl, kterým je sledování vývoje pozice věřitele 

v oddlužení. Bude zde analyzována míru uspokojení věřitele v oddlužení ve vybraných letech 

a na náhodném vzorku dlužníků. Kapitola dále porovná složení dlužníkových závazků 

z pohledu bankovního a nebankovního sektoru. Závěr kapitoly srovná rozdíly v pozici věřitele 

v České a Slovenské republice. 

 

4.1 Analýza uspokojení pohledávek v oddlužení 
 

 Tato část bude zaměřena na srovnání dvou skupin dlužníků. Porovnáme vývoj plnění 

splátkového kalendáře mezi těmito skupinami. Na závěr zjistíme, jaké možnosti dává IZ 

dlužníkovi, pokud řádně neplní schválené oddlužení. 

 

4.1.1 Náhodně vybraná skupina dlužníků 

 

 Analýza se skládá z náhodně zvoleného vzorku dlužníků. Jedná se o dvě skupiny 

dlužníků, které lze rozdělit na VZOREK 1 a VZOREK 2. Každá z těchto dvou skupin 

obsahuje přesně 15 dlužníků, vztahujících se k určitému datu schválení oddlužení formou 

splátkového kalendáře. Jedná se o náhodně zvolené dlužníky a jejich insolvenční správce 

z různých míst ČR. V obou vzorcích byli vyhodnoceni jen takoví dlužníci, u kterých byla 

snadná dohledatelnost údajů pro následující analýzu. Přesný seznam náhodně vybraných 

dlužníků obsahuje Příloha 4, kde prvních 15 dlužníků je VZOREK 1 a následujících 

15 dlužníků je VROZEK 2 (zvýrazněn šedým stínováním).
18

 

  

                                                           
18

 Všechna použitá data byla vybrána ze seznamu Insolvenčního rejstříku, dostupného z internetových stránek: 

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx 
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VZOREK 1 obsahuje údaje o dlužnících, u kterých bylo schváleno oddlužení plněním 

splátkového kalendáře během roku 2008. Tato skupina dlužníků se tedy v současné době 

nachází na konci svého 5 letého splácení. U tohoto vzorku byla dohledatelnost údajů 

pro potřebnou analýzu složitější. Problém byl především v různorodém vykazovaní plnění 

dlužníkových závazků, kdy se u některých dlužníků nedala dohledat současná 

a předpokládaná míra uspokojení věřitelů. U této skupiny dlužníků se současné plnění 

již téměř rovná očekávanému plnění na konci splátkového kalendáře. 

VZOREK 2 naopak obsahuje údaje o dlužnících, u kterých bylo schváleno oddlužení 

plněním splátkového kalendáře teprve v nedávné době a to konkrétně v měsíci březnu a dubnu 

roku 2012. Tyto dva měsíce byly vybrány právě proto, jelikož lze u těchto dlužníku snadno 

dohledat plnění za prvních 6 měsíců (u některých dlužníků i následujících měsíců) 

splátkového kalendáře. Tito uvedeni dlužníci jsou tedy teprve na začátku svého splácení 

a jejich současná míra uspokojení věřitelů se pohybuje pouze v řádu několika málo procent.  

Celkový počet 30 dlužníků byl vybrán proto (15 dlužníků v každém vzorku), 

aby došlo k objektivnímu porovnání obou vzorků mezi sebou. U VZORKU 1, který vychází 

z náhodně vybraných dlužníků z roku 2008, lze k analýze využít pouze 464 dlužníků
19

, 

u kterých v tomto roce bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře. Z celkového 

počtu 464 dlužníků je nutno odečíst ty dlužníky, kteří splnili oddlužení předčasně 

(např. již v roce 2010) a dlužníky, u kterých bylo schválené oddlužení zrušeno. Využití těchto 

dlužníků dále snižuje velmi špatná dohledatelnost potřebných údajů k analýze. Tyto potřebné 

údaje (např. současná a očekávaná míra uspokojení věřitelů, složení dlužníkových závazků 

atd.), nutné k analýze v této práci, schází u většiny těchto dlužníků. Nakonec tedy zůstává 

jen několik málo desítek dlužníků, které lze použít pro analýzu. Naopak u VZORKU 2, 

lze využít hned 17 581 dlužníků
20

, u kterých bylo v roce 2012 schváleno oddlužení formou 

splátkového kalendáře. Téměř u všech těchto dlužníků lze snadno dohledat potřebné údaje 

pro analýzu v této práci. Není proto důležité u tohoto vzorku brát v úvahu dlužníky za celý 

rok, ale stačí použít dlužníky z měsíců března a dubna 2012. 

 

 

                                                           
19

 Zdroj: http://insolvencni-zakon.justice.cz/downloads/statistiky/2008.pdf 

Citováno dne: 2013-04-13 
20

 Zdroj: http://web.creditreform.cz/cs/content/press/information/Insolvenzen_2012.pdf 

Citováno dne: 2013-04-13 
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4.2.2 Předpokládaná míra uspokojení věřitelů 

 

 Tabulka 4.1 porovnává oba vzorky mezi sebou, co do pohledu předpokládaného 

uspokojení věřitelů. Na první pohled se může zdát, že očekávaná míra uspokojení věřitelů 

na konci splácení bude téměř totožná u obou zkoumaných vzorků. Je však nutno zdůraznit, 

že dlužníci, kterým bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře v roce 2008 

(tedy VZOREK 1), již mohli své závazky splatit dříve, než došlo k uplynutí 5 leté lhůty. 

VZOREK 1 totiž obsahuje pouze ty dlužníky, kteří v současné době splácí poslední měsíce 

svého 5 letého splátkového kalendáře. Dlužníci, kteří splnili splátkový kalendář dříve, nejsou 

ve VZORKU 1 zahrnuti. Lze se tedy domnívat, že hodnota očekávané míry uspokojení 

věřitelů u VZORKU 1 dosahuje ve skutečnosti vyšší hodnoty, než je uvedeno v tabulce 

4.1 a je tedy zřejmé, že míra uspokojení věřitelů klesá. 

 Z hlediska maximálních a minimálních hodnot, jde dále vidět v tabulce 4.1, 

že ve VZORKU 1 nikdo nedosahuje očekávané míry uspokojení vyšší než 100 %. 

Tito dlužníci splnili splátkový kalendář již dříve a nejsou tak ve VZORKU 1 zahrnuti. 

Naopak, u VZORKU 2 jsou zahrnuti hned 2 dlužníci, u kterých je očekávaná míra uspokojení 

vyšší než 100 % a lze tedy předpokládat, že budou mít splaceno již dříve, než na konci 

splátkového kalendáře po 5 letech. Dále je vidět, že minimální hodnota u VZORKU 2 

dosahuje pouze 12,8 %, z čehož lze usoudit, že pokud se dlužníkova situace splácení nezlepší, 

nemusí insolvenční soud prominout zbývající dluhy a situace dlužníka bude následně řešena 

konkurzem. 

 U VZORKU 2 je nutno taktéž zohlednit to, že současné plnění dosahuje teprve 

několika málo procent a je tedy jisté, že očekávaná míra uspokojení se bude neustále měnit. 

U většiny sledovaných dlužníků je tento vývoj negativní, kdy hodnoty očekávané míry 

uspokojení na konci splátkového kalendáře v jednotlivých měsících pomalu klesají. 

U některých dlužníků tento pokles pokračuje již v prvních měsících splácení 

pod hodnotu plnění 30 %. Hodnoty současného plnění se u tohoto vzorku pohybují v rozmezí 

2 – 5 %.
21

 

 Naopak u VZORKU 1 se hodnoty současného a očekávaného plnění téměř rovnají 

(dlužník je téměř na konci splátkového kalendáře a rozdíl mezi očekávaným a současným 

plněním je pouze předpoklad plnění během posledních měsíců splátkového kalendáře). 

                                                           
21

 Hodnota současného plnění vychází z dat, která byla dostupná k 13. březnu 2013. 
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I když se tedy dlužník ve VZORKU 1 dostane do situace, že již nebude moci z různých 

důvodů dále splácet závazky svým věřitelům, nebude se očekávaná míra plnění již příliš 

snižovat. Postupně se jen přiblíží současné míře uspokojení, která se u tohoto vzorku 

pohybuje v průměru okolo 40 %.
22

 

Tab.4.1 Srovnání uspokojení věřitelů na konci splátkového kalendáře 

 VZOREK 1 VZOREK 2 

Očekávaná míra uspokojení věřitelů na konci 

splátkového kalendáře 
47 % 44,7 % 

Nejvyšší hodnota 81,83 % 113 % 

Nejnižší hodnota 26,69 % 12,8 % 

 

 Pokles míry uspokojení věřitelů je příčinou hned několika faktorů. Mezi ně lze zařadit 

především zhoršující se ekonomickou situaci domácností, která je způsobena neustále se 

zvyšujícími cenami základního zboží a služeb (ať již zvyšování cen na světových trzích 

nebo zvyšováním DPH v ČR), pomalým nebo téměř žádným růstem reálných mezd 

a v neposlední řadě také zvyšování zadluženosti domácností. Další faktorem je zvyšující se 

nezaměstnanost, způsobena poklesem ekonomiky, která se v současné době nachází ve stavu 

recese. Hned u několika dlužníků ve VZORKU 2 jde vidět nepravidelný příjem, způsobený 

zhoršující se situací na pracovním trhu. Tento nepravidelný příjem či dokonce žádný příjem 

(způsobený ztrátou zaměstnání), dále snižuje očekávanou míru uspokojení věřitelů a má 

za následek, že u některých dlužníků dosahuje současné plnění hodnoty nižší než 30 %. 

V této situaci se u některých dlužníků přesouvá problém uspokojení věřitelů na rodinu, 

které se snaží dlužníkovi pomoci se splácením ať již formou peněžitého daru či jinak. 

 Z výše vyhodnocené situace bude nejspíše velmi brzy nutné navrhnout úpravu IZ, 

v části, která se vztahuje k podmínkám plnění oddlužení. I když každý rok využívá institutu 

oddlužení stále více osob
23

, míra uspokojení věřitelů na konci splátkového kalendáře klesá 

a pozice věřitele se zhoršuje, jak bylo uvedeno v tabulce 4.1, jelikož se věřiteli v oddlužení 

vrací stále méně finančních prostředků. Případná úprava zákona by měla změnit podmínky 

                                                           
22

 Hodnota vychází z uvedeného údaje očekávané míry uspokojení ve VZORKU 1 (viz tabulka 4.1), tedy 47 %. 

Tuto hodnotu je nutno snížit o několik procent, které představují rozdíl mezi současnou a očekávanou mírou 

uspokojení na konci splátkového kalendáře. 
23

 Jen pro srovnání, v roce 2008 bylo oddlužení povoleno u 646 dlužníků, kdežto v roce 2012 již u 17 993 

případů. 

Zdroj: stejně jako v poznámce 19 a 20. 
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splátkového kalendáře a posílit pozici věřitele při řešení úpadku oddlužením. Řešení by mělo 

spočívat ve zpřísnění podmínek schválení samotného oddlužení a to zejména v dodržování 

podmínek oddlužení v jeho průběhu a rovněž posunutím minimální hranice plnění 

splátkového kalendáře ze stanovených 30 % na 50 % či výše. 

 

4.2.3 Důsledky neplnění splátkového kalendáře 

 

Jak bylo v předchozí podkapitole dokázáno, platební morálka dlužníků se zhoršuje 

vlivem nepříznivé ekonomické situace. Je tedy na místě si uvést, jaké mohou nastat situace, 

pokud dlužníkovo plnění splátkového kalendáře nedosahuje hodnoty 30 %.  

Pokud je hodnota na konci plnění splátkového kalendáře nižší než 30 %, 

může insolvenční soud po slyšení insolvenčního správce a dlužníka, i přesto přiznat 

osvobození od placení dosud neuhrazených pohledávek, které byly zahrnuty v oddlužení. 

Dlužník však musí uvést, za jakých okolností, které nezavinil, došlo k nenaplnění požadované 

hodnoty a zároveň, že částka, kterou dosud dlužník splatil, je vyšší než částka, 

kterou by věřitelé dostali, kdyby byl dlužníkův úpadek řešen konkurzem.
24

 

IZ také dále pamatuje na situaci, kdy dlužník neplní povinnosti během schváleného 

oddlužení formou splátkového kalendáře. Insolvenční soud může schválené oddlužení zrušit 

v situacích, jestliže: 

a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo 

b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné plnit, nebo 

c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení plánu oddlužení 

peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo 

d) to navrhne dlužník.
25

 

 Jestliže dojde k některé z výše uvedených situací, je dále dlužníkova situace řešena 

konkurzem, který je pro něj mnohem méně výhodný než oddlužení. 

                                                           
24

 § 415 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

Vzorový příklad: Pokud má modelový dlužník dluhy ve výši 1 000 000, majetek ve výši 200 000 a při oddlužení 

formou splátkového kalendáře splatí za 5 let 25 % závazků, může i v této situaci insolvenční soud dlužníka 

od zbylých dluhů osvobodit. Modelový dlužník splatil věřitelům 250 000, což je více, než kdyby jeho situace 

byla řešena zpeněžením majetku. 
25

 § 418 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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4.2 Analýza složení dlužníkových závazků 
 

 Druhá část analýzy se blíže zaměří na dlužníkovi závazky, konkrétně na srovnání 

bankovního a nebankovního sektoru. Závěr podkapitoly popíše celkovou výši závazků 

dlužníků ve vybraných vzorcích. 

 

4.2.1 Dlužníkovy závazky z pohledu bankovního a nebankovního sektoru 

  

Další částí analýzy pozice věřitele budou sledovány rozdíly mezi vybranými vzorky 

co do složení dlužníkových závazků z pohledku bankovních a nebankovních půjček. 

Z hlediska srovnání složení závazků lze i zde sledovat tendenci negativního vývoje, 

kdy se podíl nebankovních půjček zvyšuje. Jak bylo uvedeno v podkapitole 2.2.1, jsou tyto 

nebankovní půjčky méně výhodné a vlivem vyššího úroku oproti bankovním půjčkám mohou 

dlužníka snadno dostat do dluhové spirály a jeho finanční situaci tak dále zhoršit. 

 Tabulka 4.2 porovnává oba vzorky výzkumu mezi sebou z hlediska složení 

bankovního a nebankovního sektoru. Na první pohled je zřejmé, že VZOREK 2 mnohem více 

využívá nebankovních půjček a jen se tak potvrzuje tendence větší dostupnosti těchto úvěrů 

oproti VZORKU 1. Taky zhoršující se ekonomická situace a obezřetnost bankovních domů 

podporuje rozvoj nebankovního sektoru. 

Tab. 4.2 Srovnání bankovního a nebankovního sektoru 

 
VZOREK 1 VZOREK 2 

Počet výskytů % vyjádření Počet výskytů % vyjádření 

Bankovní sektor 54 43,2 % 35 25 % 

Nebankovní sektor 71 56,8 % 105 75 % 

Celkem 125 100 % 140 100 % 

 

V Příloze 5 jsou vyhodnoceny banky, z kterých bylo vycházeno ve výzkumu. 

Všechny ostatní půjčky a jiné závazky, které nevznikly u bank uvedených v příloze, byly 

zahrnuty společně do nebankovního sektoru. Do nebankovního sektoru, který se v obou 

vzorcích vyskytoval, lze mimo spotřebitelských úvěrů také zahrnout dluhy vůči státu, obcím, 
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finančním úřadům, telefonním operátorům, zdravotním pojišťovnám, firmám za služby, 

ostatním FO atd. 

 

4.2.2 Celková výše závazků 

 

 Poslední část analýzy sleduje celkovou výši závazků u jednotlivých dlužníků. Jedná se 

o souhrn bankovních i nebankovních půjček včetně ostatních závazků. 

 Tabulka 4.3 uvádí složení celkového počtu závazků ve vybraných vzorcích. Jak je 

z tabulky zřejmé, celková výše závazků se zvyšuje. I zde je hlavním důsledkem zvyšování 

celkových závazků dlužníků, což má za následek zhoršující se ekonomická situace a rozvoj 

nebankovních půjček v posledních letech. 

Tab. 4.3 Srovnání celkové výše závazků u jednotlivých vzorků 

Celková výše 

závazků v Kč 

VZOREK 1 

(počet výskytů) 

Vyjádřeno 

v % 

VZOREK 2 

(počet výskytů) 

Vyjádřeno 

v % 

0 – 300 000 2 13 % 1 7 % 

300 001 – 600 000 7 47 % 4 26,5 % 

600 001 – 1 000 000 5 33 % 6 40 % 

1 000 001 – více 1 7 % 4 26,5 % 

Celkem 15 100 % 15 100 % 

Průměr na dlužníka 596 000 Kč - 786 000 Kč - 

 

 V tabulce 4.3 je dále zobrazen průměr na dlužníka. Tento průměr vychází 

ze skutečných závazků dlužníka ve vybraném vzorku a je tedy vidět, že průměrné zadlužení 

u dlužníků v oddlužení formou splátkového kalendáře, stouplo za 4 roky (mezi lety 2008 

a 2012) téměř o 200 000 Kč (v procentním vyjádření jde o nárůst o 32 %). I přes tento vysoký 

nárůst zadlužení ve vybraných vzorcích však pozice věřitele klesá, jelikož se míra uspokojení 

věřitele snižuje, jak již bylo dokázáno výše. 
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 Pro srovnání vypočtených dat je uveden graf 4.1, který srovnává výši dluhu 

u dlužníků, kteří navštívili v roce 2011 Poradnu při finanční tísni
26

. I když data uvedená 

v tomto grafu vypadají optimističtěji, než data uvedená v tabulce 4.3, je nutno zmínit, že tento 

graf zahrnuje pouze ty dlužníky, kteří navštívili zmíněnou poradnu, aby se poradili o svých 

finančních problémech a zjistili si možné formy řešení své situace. Naopak, tabulka 4.3 

zohledňuje dlužníky, kteří jsou již po schváleném oddlužení formou splátkového kalendáře. 

Graf 4.1 Průměrná výše celkového dluhu 

 

Zdroj: http://www.financnitisen.cz/doc/vyrocni_zprava_11.pdf 

[citováno 2013-04-13] 

 Jak je z druhé části analýzy vidět, i zde se pozice věřitele zhoršuje, jelikož dlužníkovy 

závazky se zvyšují, ale míra uspokojení věřitelů klesá (jak bylo dokázáno v podkapitole 4.2.2) 

vlivem zhoršující se ekonomické situace. Jelikož ani budoucí výhled ekonomické situace 

v ČR není příliš pozitivní, lze předpokládat, že domácnosti se budou zadlužovat stále častěji a 

problémy se splácením se budou zvyšovat. 

 

                                                           
26

 Tato obecně prospěšná společnost se snaží poskytnout pomoc dlužníkům, kteří jsou v tíživé finanční situaci. 

Poradna se snaží řešit následky způsobené platební neschopností. Společnost dále vytváří podmínky 

pro komunikaci a spolupráci mezi spotřebitelem a jeho věřiteli. 
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4.3 Srovnání pozice českého a slovenského věřitele při oddlužení 
 

 Poslední část analýzy porovná pozici českého a slovenského věřitele při oddlužení. 

Tato podkapitola se zaměří na výhody a nevýhody oddlužení v obou státech a porovná, 

která z úprav je výhodnější spíše pro věřitele, a která naopak pro dlužníka. 

 Samotná úprava osobního bankrotu byla na Slovenku uzákoněna o 2 roky dříve 

než v ČR, tedy v roce 2006.
27

 Stejně jako v ČR, tak i na Slovensku je oddlužení určeno 

pro FO nepodnikatele. Na rozdíl od pravidelného příjmu, který je předpokladem pro schválení 

oddlužení u českého dlužníka, musí ten slovenský navíc plnit podmínku, že má majetek, 

který lze zpeněžit.   

Celý proces na Slovensku se skládá ze dvou částí, a to z malého konkurzu a osobního 

bankrotu. Slovenský dlužník začíná osobní bankrot malým konkurzem (obdoba českého 

nepatrného konkurzu), kde je však také podmínka mít majetek minimálně v hodnotě 1 659, 70 

eur (42 820 Kč
28

), dlužník dále musí zaplatit zálohu na odměnu insolvenčního správce ve výši 

664 eur (17 131 Kč). Při schválení konkurzu dochází ke zpeněžení majetku dlužníka, jež 

provede náhodně vybraný konkurzní správce a uspokojí tak část věřitelů. Během lhůty konání 

konkurzu musí dlužník podat návrh na osobní bankrot (pokud jej nepodal již včetně návrhu na 

provedení konkurzu). Pokud tento návrh nepodá, jeho závazky vůči věřitelům, které nebyly 

v konkurzu uspokojeni, nezanikají. 

Jestliže soud osobní bankrot schválí, ustanoví také rovněž nového insolvenčního 

správce. Právoplatným povolením osobního bankrotu začne plynout tří leté zkušební období, 

ve kterém bude muset dlužník platit soudem stanovené roční splátky. Tyto splátky mohou 

dosáhnout až 70 % čistého příjmu dlužníka za předcházející zkušební rok. Na rozdíl 

od českého dlužníka, který musí splátky odvádět pravidelně každý měsíc, u slovenského 

dlužníka se splátka odvede prostřednictvím insolvenčního správce jednou za rok. Slovenský 

dlužník si tak může sám rozvrhnout, jak si bude peníze během roku spořit (např. využitím 

termínovaného vkladu). Pokud dlužník během těchto tří let řádné plní, je od zbylých dluhů 

osvobozen. 

                                                           
27

 Konkrétně se jedná o zákon č. 7/ 2005 o konkurze a reštrukturalizácii. 
28

 K přepočtu na českou měnu je použito kurzu ČNB, který se ke dni 26. března 2013 rozval 1 euro = 25,80 Kč. 
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Díky těmto tvrdým podmínkám, kdy slovenský dlužník hned na začátku přijde 

téměř o všechen svůj majetek, nedochází k tak hojnému využívání oddlužení jako u českého 

dlužníka. Slovenští ministři spravedlnosti se tedy snaží o novelizaci osobního bankrotu 

a přiklánějí se tak k českému principu oddlužení, kdy si dlužník, zjednodušeně řečeno, může 

vybrat mezi zpeněžením majetku nebo splátkovým kalendářem. 

Při srovnání české a slovenské úpravy lze vyvodit několik výhod, které z každého 

principu vycházejí: 

 Z pohledu věřitele 

Z pohledu věřitele se jeví více výhodný slovenský systém. Věřitel může obdržet 

většinu svých pohledávek již na začátku oddlužení, při zpeněžení majetku dlužníka malým 

konkurzem. Dále má věřitel jistotu, že splátky určuje insolvenční soud a dlužník je tedy musí 

splnit, jinak mu není oddlužení schváleno. 

 Z pohledu dlužníka 

Naopak pro dlužníka je výhodnější systém využívaný v tuzemsku. Dlužník 

(po domluvě s věřiteli) si může vybrat mezi zpeněžením majetku nebo splátkovým 

kalendářem. Velkou výhodou pro dlužníka je v situaci plnění oddlužení formou splátkového 

kalendáře to, že nedochází ke zpeněžení majetku a dlužníkovi tak zůstává jeho majetek během 

oddlužení (vyjma mimořádných příjmů a zajištěných pohledávek) a po něm. 

Výhody a nevýhody mezi jednotlivými státy uvádí tabulka 4.4, ve které lze vidět 

shrnutí obou úprav oddlužení. Pro věřitele je tedy výhodnější slovenský systém, naopak 

pro dlužníka je výhodnější systém využívaný v tuzemsku. Bylo by tedy vhodné tyto dvě 

úpravy spojit, aby se staly výhodné pro oba subjekty. 

  



45 
 

Tab. 4.4 Srovnání výhod a nevýhod oddlužení v České a Slovenské republice 

 Výhody Nevýhody 

Česká 

republika 

Dlužníkovu situaci je možné 

řešit v oddlužení hned dvěma 

způsoby: splátkovým 

kalendářem nebo zpeněžením 

majetku. Při splátkovém 

kalendáři nepřichází dlužník o 

svůj majetek. Po zpeněžení 

majetku již neplyne žádná lhůta, 

kdy musí dlužník splácet. 

Dlužník musí dokládat všechny 

své příjmy a posílat pravidelné 

splátky insolvenčnímu správci 

každý měsíc. Oddlužení formou 

splátkového kalendáře trvá 5 let 

(pokud dlužník nesplatí všechny 

závazky dříve). 

Slovenská 

republika 

Většina věřitelových pohledávek 

může být uhrazena již na 

počátku oddlužení při malém 

konkurzu. Oddlužení trvá pouze 

3 roky. Splátky se odvádí pouze 

jednou za rok. 

Dlužník musí mít majetek, který je 

hned na začátku oddlužení 

zpeněžen. Není žádná minimální 

hodnota splácení. Výši splátek 

určuje insolvenční soud a tato 

částka se může každý rok měnit. 
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5 Závěr 
  

 Cílem bakalářské práce bylo zaměření se na sledování pozice věřitele v oddlužení 

a na důsledky, které z něj plynou. Využití oddlužení je pro dlužníka jakýmsi vysvobozením se 

od neustále se zvyšujících dluhů. Naopak při pohledu na věřitele již oddlužení tak výhodné 

není, jelikož věřiteli se podstatná část ze zapůjčených finančních prostředků dlužníkovi 

nemusí vrátit.  

V teoretické části byly uvedeny základní princip oddlužení, včetně jeho výhod 

a nevýhod. Dále se práce zaměřila na věřitele a jeho práva a povinnosti, které mu před 

a během oddlužení vznikají. V praktické části bakalářské práce byl vyhodnocen vývoj 

uspokojení věřitele v oddlužení. Závěrem je možné konstatovat, že i přes každoroční nárůst 

počtu schválených oddlužení, se míra uspokojení věřitele snižuje a oddlužení se pro věřitele 

stává čím dál méně výhodným řešením uspokojování jeho pohledávek u FO nepodnikatelů. 

 Téma pozice věřitele v oddlužení bylo velmi oslovující a bylo zajímavé 

jej zpracovávat. Jelikož je toto téma velmi obsáhlé, ale z důvodu omezeného rozsahu 

bakalářské práce nezbylo více místa na hlubší rozebrání problematiky, bylo by dobré 

jej rozšířit o další informace a dále srovnávat v diplomové práci.  

 Bakalářská práce může být využita jako metodická příručka pro dlužníky a věřitele, 

kteří neznají nebo se chtějí dozvědět základní principy oddlužení a z něj plynoucí výhody 

a nevýhody. Toto téma bylo zpracováno dostatečně přehledně a srozumitelně, 

a proto by se tato práce mohla stát přínosem ať již pro věřitele, dlužníka či někoho, 

kdo se chce pouze dozvědět o oddlužení a pozici věřitele něco navíc. 
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Seznam zkratek 
 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká Republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

FO  Fyzická osoba 

IZ  Insolvenční zákon 

Kč  Koruny české 

PO  Právnická osoba 

RPSN  Roční procentní sazba nákladů 

SMS  Short message service (služba krátkých textových zpráv)
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