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USNESENÍ
Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Zdeňkem Dokulilem jako samosoudcem ve věci
insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení
dlužníka:

Vladimír Ondruš, rodné číslo 770917/2306
Nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
adresa pro doručování: Bohumíra Šmerala 3767/7, Prostějov

o úpadku dlužníka, o povolení oddlužení a souvisejících skutečnostech
takto:
I.

Zjišťuje se úpadek dlužníka: Vladimír Ondruš, rodné číslo 770917/2306, Nám. T.G.
Masaryka 130/14, Prostějov.

II.

Úpadek dlužníka bude řešen oddlužením.

III.

Insolvenčním správcem se ustanovuje Mgr. Ing. Eva Hepperová, IČO: 47634588,
Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, provozovna Náměstí Svobody 1548/8, 669 02
Znojmo.

IV.

Dlužník:
a) je povinen hradit od účinnosti tohoto usnesení o úpadku a povolení oddlužení k rukám
insolvenčního správce zálohy na odměnu ve výši 750 Kč a hotové výdaje ve výši 150 Kč
a to za každý i započatý měsíc počínaje měsícem březnem 2021 až do skončení
plnění splátkového kalendáře (při schválení oddlužení splátkovým kalendářem se
zpeněžením majetkové podstaty) nebo do měsíce, kdy bude v insolvenčním
rejstříku zveřejněno usnesení o schválení oddlužení prodejem majetkové podstaty
nebo do měsíce, kdy bude v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení o
neschválení povoleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení nebo o
neschválení povoleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka.
V případě, že insolvenční správce je plátcem DPH, je dlužník povinen odměnu a hotové
výdaje hradit navýšené o tuto daňovou povinnost,
b) pokud tak doposud neučinil, ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění tohoto usnesení
v insolvenčním rejstříku sestaví a odevzdá insolvenčnímu správci seznam svého majetku,
ve kterém uvede své dlužníky.
c) pokud tak doposud neučinil, ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění tohoto usnesení
v insolvenčním rejstříku sdělí insolvenčnímu soudu, zda má věřitele s obvyklým
místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém členském státě Evropské unie (s
výjimkou České republiky), a tyto věřitele označí názvem a sídlem

V.

Insolvenční správce:
a) neprodleně sdělí dlužníkovi číslo účtu za účelem splnění povinností stanovených
výrokem IV. tohoto usnesení a rovněž jej bude informovat o tom, zda je plátcem DPH,
b) ve lhůtě 30 dnů od uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek (výrok VI. tohoto usnesení)
předloží insolvenčnímu soudu:
- zprávu o přezkumu,
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- zprávu pro oddlužení,
- soupis majetkové podstaty a
- znalecký posudek, bude-li v majetkové podstatě zahrnuta nemovitá věc,
c) při osobním jednání s dlužníkem prověří splnění povinností dlužníka dle výroku IV.
písm. c) tohoto rozhodnutí, a pokud zjistí další věřitele s obvyklým místem pobytu,
bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou České
republiky), uvede je v rámci záznamu o jednání s dlužníkem,
d) se v průběhu insolvenčního řízení bude řídit těmito pokyny:
- podmínky, za kterých bude insolvenční správce v průběhu celého insolvenčního
řízení zpeněžovat majetek zařazený do soupisu majetkové podstaty úpadce (např.
zprostředkovatel prodeje, výše odměny a nákladů tohoto zprostředkovatele, podmínky
příp. výběrového řízení apod.), podléhají předchozímu souhlasu insolvenčního
soudu. Tento postup se vztahuje také na prodej majetku, který slouží k zajištění
pohledávek zajištěných věřitelů. Insolvenční správce je povinen informovat
insolvenční soud o podmínkách prodeje majetku zařazeného do soupisu majetkové
podstaty nejméně 10 pracovních dnů před samotným prodejem. Tento pokyn je pro
insolvenčního správce závazný, pokud insolvenční soud v dalším průběhu
insolvenčního řízení nestanoví jinak,
- v komunikaci s podepsaným insolvenčním soudem bude insolvenční správce používat
formuláře, které jsou insolvenčním zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu
určeny pro daný typ podání.
e) je povinen po celou dobu insolvenčního řízení dodržovat standardy činnosti podle
vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce
insolvenčního správce; před rozhodnutím o schválení či neschválení oddlužení zejména
povinnosti podle § 9, 11 a 14 této vyhlášky
f) prověří a při osobním jednání s dlužníkem projedná, zda dlužník vynakládá veškeré
úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek věřitelů,
především prověří, zda dlužník v rámci své výdělečné činnosti dosahuje maximálních
příjmů, které by mohl dosahovat u jiného zaměstnavatele ve stejné oblasti, či v případě, že
je podnikatelem, by nebyl vyšších příjmů schopen dosahovat v rámci zaměstnaneckého
poměru, a to i s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dlužníka, jeho vzdělání, zkušenostem,
dovednostem a v minulosti vykonávaným činnostem. Pokud je dlužník bez příjmů,
insolvenční správce prověří, zda dlužník o získání příjmů dostatečně usiluje. O těchto
skutečnostech podá soudu zprávu spolu se zprávou o přezkumu a zprávou pro oddlužení.
VI.

Věřitelé dlužníka:
a) kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili nejpozději do
dvou měsíců od okamžiku zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.
K přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, nebude podepsaný soud přihlížet
a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny,
b) neprodleně sdělí insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech
dlužníka, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách; nestane-li se tak,
mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že do majetkové podstaty
nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, že nebudou včas
zjištěna zajišťovací práva,
c) se vyzývají, aby nejpozději do dvou měsíců od okamžiku zveřejnění tohoto
rozhodnutí v insolvenčním rejstříku v případě zájmu o výkon funkce ve věřitelském
orgánu, sdělili tuto skutečnost insolvenčnímu soudu.

VII. Nezajištění věřitelé dlužníka se vyzývají, aby insolvenčnímu soudu ve lhůtě 7 dnů od
zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku:
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a) v případě, že mají zájem, aby se konala schůze věřitelů, konání schůze věřitelů navrhli
(§ 399 odst. 1 insolvenčního zákona),
b) hlasovali v otázce způsobu řešení povoleného oddlužení dlužníka (§ 400 insolvenčního
zákona); nebudou-li věřitelé hlasovat v otázce způsobu řešení povoleného oddlužení
dlužníka, rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud,
c) hlasovali o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše
měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře (pokud takový návrh byl
nebo bude dlužníkem podán); nebudou-li věřitelé hlasovat v otázce žádosti dlužníka o
stanovení jiné výše měsíčních splátek, rozhodne o povolení nižších splátek insolvenční
soud.
VIII. Rozhodnutí insolvenčního soudu budou doručována pouze zveřejněním v insolvenčním
rejstříku, nestanoví-li zákon jinak.
IX.

Účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

X.

Mezinárodní příslušnost Krajského soudu v Brně k vedení tohoto insolvenčního řízení
je založena ustanovením článku 3 odstavce 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, s tím, že se jedná o hlavní
úpadkové řízení.
Odůvodnění:

V souladu s § 136 odst. 3 IZ toto rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění, neboť žádný z
věřitelů neuplatnil stanovisko podle ustanovení § 389 odst. 2 písm. a) IZ a nebyly zde
pochybnosti podle ustanovení § 397 odst. 1 IZ.
Podle ustanovení § 427 odst. 1 IZ musí rozhodnutí o úpadku v insolvenčním řízení s evropským
mezinárodním prvkem obsahovat výrok o mezinárodní příslušnosti insolvenčního soudu podle
přímo použitelného právního předpisu Evropské unie spolu s odkazem na ustanovení, jímž je
jeho mezinárodní příslušnost založena, a proto soud výrokem X. konstatoval svou mezinárodní
příslušnost. Dlužník je fyzickou osobou s bydlištěm v České republice a nebylo prokázáno, že by
jeho bydliště nebylo střediskem jeho hlavních zájmů (čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení).
Poučení:
Poučení o opravných prostředcích:
Proti výrokům I., II., IV. až IX. tohoto rozhodnutí není odvolání přípustné. (§ 91, § 141 odst. 1
věta první a § 397 odst. 1 poslední věta insolvenčního zákona)
Proti výroku III. tohoto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
Usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71
odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Dlužníkovi a insolvenčnímu správci bude toto rozhodnutí doručeno do
vlastních rukou (§ 75 IZ); těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení
rozhodnutí do vlastních rukou. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci
prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. V odvolání proti
výroku III. usnesení lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky
pro ustanovení nebo že není nepodjatý (§ 26 IZ).
Proti výroku X. mohou dlužník a věřitelé podat odvolání z důvodu nesprávného posouzení
mezinárodní příslušnosti, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Usnesení se považuje za
doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ).
Dlužníkovi a insolvenčnímu správci bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou (§ 75 IZ);
těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních
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rukou. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu
v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. (§ 427 odst. 3 IZ).
Poučení pro dlužníka:
Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů podle
odstavce 1 do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Insolvenční správce je
povinen se schůze věřitelů podle odstavce 1 osobně zúčastnit. Dlužník je povinen zúčastnit se
takové schůze osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů. (§ 399 odst. 2 insolvenčního
zákona)
(1) Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly
účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s
majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití
nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé
před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek
stanovených tímto zákonem. (2) Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění
povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého
hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění
procesních sankcí. Dále se omezení podle odstavce 1 nevztahuje na uspokojování pohledávek za
majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávek jim postavených na roveň (§ 169); tyto pohledávky se
uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné. (3) Právní
úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se
zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho
věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu. (§ 111 insolvenčního zákona)
Poučení pro insolvenčního správce:
(1) Insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to
výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky
vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v
seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a
údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se
navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné a
pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může věřitel požadovat plnění podle
§ 183 odst. 1 a 2. V seznamu se vyznačí návrh na rozhodnutí o hlasovacím právu u pohledávek,
které zatím nejsou přezkoumány, a údaj o existenci propojení podle § 53 odst. 1, 3 a 5, je-li
insolvenčnímu správci známa. (2) Seznam přihlášených pohledávek insolvenční správce sestavuje
a doplňuje tak, aby jej mohl uzavřít neprodleně po skončení lhůty k podání přihlášek pohledávek
a v dostatečném předstihu před termínem konání přezkumného jednání. Účastníci jsou oprávněni
u insolvenčního správce nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na
jejichž základě byl sestaven. (3) 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 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek,
nejpozději 10 dnů přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání. Je-li způsobem řešení
úpadku oddlužení, zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejstříku seznam přihlášených
pohledávek spolu se zprávou o přezkumu. Insolvenční soud dále bez zbytečného odkladu
zveřejní v insolvenčním rejstříku každou změnu seznamu přihlášených pohledávek a zprávy o
přezkumu. (4) Seznam přihlášených pohledávek se předkládá pouze na elektronickém formuláři,
jehož náležitosti a formát stanoví prováděcí právní předpis. (§ 189 insolvenčního zákona)
(1) Zprávu pro oddlužení s návrhem na způsob řešení oddlužení včetně návrhu a zdůvodnění
výše zálohové splátky podle § 398b odst. 2 předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu
spolu se zprávou o přezkumu podle § 410 odst. 2 ve lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. f). (2)
Shodu s prvopisem potvrzuje Dagmar Dvořáková.
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Insolvenční správce ve zprávě pro oddlužení zhodnotí předpokládané plnění věřitelům při
realizovaných způsobech oddlužení, odůvodní ocenění položek soupisu a připojí k ní znalecký
posudek, je-li v majetkové podstatě nemovitá věc; navrhuje-li insolvenční správce provést
oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, připojí rovněž
propočet předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů a návrh distribučního schématu
splátkového kalendáře pro jednotlivé nezajištěné věřitele a vyjádří se také k návrhu dlužníka podle
§ 398 odst. 4. (3) Insolvenční soud přezkoumá zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení a
odstraní zpravidla po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v nich obsažené. (4) O
zprávě o přezkumu a o zprávě pro oddlužení po jejich úpravě uvědomí insolvenční soud
účastníky řízení tím, že tyto zprávy zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 7 dnů
od zveřejnění zprávy o přezkumu a zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku mohou proti
nim podat námitky; námitky nelze uplatnit vůči popěrnému úkonu. (5) Stejnopis námitek podle
odstavce 4 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci k doplnění přezkoumání přihlášených
pohledávek či k opravě zprávy o přezkumu nebo k opravě zprávy pro oddlužení a určí mu k
tomu lhůtu, která není delší než 10 dnů; odstavce 1 a 2 a § 410 odst. 2 se použijí obdobně.
Neshledá-li insolvenční správce námitky důvodnými, sdělí to insolvenčnímu soudu ve stejné
lhůtě. (6) Insolvenční soud rozhodne o námitkách nejpozději v rozhodnutí podle § 404 nebo 405;
za účelem projednání námitek může insolvenční soud též nařídit jednání, ke kterému předvolá
dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, kteří podali námitky. Proti rozhodnutí
o námitkách není odvolání přípustné. (7) V případě změny v poměru uspokojení nezajištěných
věřitelů vyvolané a) rozhodnutími insolvenčního soudu podle § 185 a 186 nebo rozhodnutími o
pravosti, výši nebo pořadí pohledávek včetně zohlednění náhrady nákladů řízení přiznaných
úspěšnému věřiteli v incidenčním sporu ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 věty druhé, b)
zjištěním pohledávky podle § 198 odst. 1 věty poslední a podle § 201 odst. 1 nebo 2, c)
zpětvzetím přihlášky pohledávky podle § 184 a 187, d) změnou v osobě věřitele podle § 18, nebo
e) výsledkem zvláštního přezkumného jednání se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 6;
insolvenční správce je povinen tyto změny zohlednit neprodleně a do doby uplynutí lhůty k
námitkám nebo do doby rozhodnutí o námitkách příslušné částky uložit na zvláštní účet podle §
36 odst. 5. (§ 398a insolvenčního zákona)
Má-li insolvenční správce za to, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí
nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní na ně ve zprávě pro oddlužení; v případě
svolání schůze věřitelů k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí na ně upozorní
nejpozději před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení. (§ 403 odst. 1 insolvenčního
zákona)
Poučení o přihláškách pohledávek a jejich přezkumu:
(1) Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního
řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány
později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení
neuspokojují. (2) Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky
vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. (3) Přihlásit lze
i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na
splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud
rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací
podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv. (4) 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. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než
insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává
rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde
insolvenčnímu soudu. (§ 173 insolvenčního zákona).
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Uplynutím lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k podání přihlášky zaniká účinek spojený se
zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 3. (§ 173a insolvenčního zákona).
(1) Přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy
doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci. (2) Přihláška pohledávky musí kromě obecných
náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku
přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. (3) Jdeli o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení
ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že právo na
uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo. (4) Jdeli o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost
opírá. (§ 174 insolvenčního zákona)
Pohledávku je nutné vždy vyčíslit v penězích, i když jde o pohledávku nepeněžitou. Pohledávka v
cizí měně musí být přepočítána na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného
Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka splatnou
dříve, podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. Pro přepočet pohledávek v cizích měnách,
pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, se použije střední kurz centrální
banky příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo
k euru. Jde-li o pohledávku nepeněžitou nebo pohledávku neurčité výše, musí být vyjádřena v
penězích na základě odhadu její hodnoty. (§ 175 insolvenčního zákona)
Za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku
pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis.
Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba
nesmí být zpoplatněna. (§ 176 insolvenčního zákona)
(1) K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost
pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. (2) Věřitel, který nabyl pohledávku postoupením nebo
obdobným způsobem po zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před
zahájením insolvenčního řízení, doloží v příloze přihlášky pohledávky čestné prohlášení, v němž
uvede informaci o tom, kdo je jeho skutečným majitelem podle zvláštního zákona67), a důvod, pro
který se podle zvláštního zákona67) taková osoba považuje za skutečného majitele. (3) Věřitel
nemá povinnost podle odstavce 2, ač má skutečného majitele podle zvláštního zákona67), jestliže
se na obchod podle zvláštního zákona67), z něhož pohledávka věřitele vznikla, uzavřený mezi
povinnou osobou podle zvláštního zákona67) a věřitelem, nevztahuje povinnost provést kontrolu
klienta podle zvláštního zákona67). Věřitel nemá povinnost podle odstavce 2 ani v případě, kdy je
hodnota plnění z právního jednání učiněného mezi věřitelem a jinou než povinnou osobou,
z něhož pohledávka věřitele vznikla, nižší než 10 000 EUR. Důvod, pro který je povinnost podle
odstavce 2 vyloučena, uvede věřitel v čestném prohlášení, které předloží v příloze přihlášky. (4)
Je-li věřitelem podle odstavce 2 osoba, která skutečného majitele podle zvláštního zákona67)
nemá, doloží v příloze přihlášky pohledávky čestné prohlášení o tom, že skutečného majitele
nemá. (5) Je-li věřitelem fyzická osoba, odstavce 2 a 3 se nepoužijí. (6) Dokud věřitel povinnost
stanovenou v odstavcích 2 až 4 nesplní, nesmí vykonávat hlasovací práva spojená s pohledávkou.
(7) Je-li informace o skutečném majiteli věřitele podle odstavce 2 uvedena v soudu a
insolvenčnímu správci přístupné evidenci podle zvláštního právního předpisu, věřitel podle
odstavce 2 nemá povinnost doložit ji podle odstavce 2 ani doložit prohlášení podle odstavců 3 a
4. (§ 177 insolvenčního zákona)
____________________________
67)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů.“.

(1) Bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že
skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené
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pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí
insolvenčního soudu o výši přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu.
Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního
správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke
všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená
pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor. (2) Pro účely
posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, se nepovažuje za přihlášenou ta část
pohledávky, kterou vzal věřitel účinně zpět předtím, než nastal účinek, na základě kterého se
podle tohoto zákona nepřihlíží k popřené části pohledávky. (§ 178 insolvenčního zákona)
(1) Bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená zajištěná pohledávka
zjištěna tak, že věřitel má právo na uspokojení této pohledávky v rozsahu menším než 50 % její
výše nebo že má právo na uspokojení ze zajištění v pořadí horším, než uvedl v přihlášce
pohledávky, k jeho právu na uspokojení této pohledávky ze zajištění se v insolvenčním řízení
nepřihlíží; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši zajištěné přihlášené
pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Ustanovení § 167 odst. 4 tím není
dotčeno. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh
insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch zajištěných věřitelů, kteří přihlásili pohledávku se
zajištěním ke stejnému majetku, zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem
uplatnění a přezkoumání práva na uspokojení ze zajištění, nejvýše však částku, o kterou hodnota
zajištění uvedená v přihlášce převýšila hodnotu zjištěného zajištění; jde o incidenční spor. (2) Pro
účely posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, se nepovažuje za uplatněnou
v přihlášce ta část práva na uspokojení ze zajištění, kterou vzal věřitel účinně zpět předtím, než
nastal účinek, na základě kterého se podle tohoto zákona nepřihlíží k popřené části práva na
uspokojení ze zajištění. (§ 179 insolvenčního zákona)
Povinnost zaplatit částku podle § 178 nebo 179 nelze uložit věřiteli, který práva spojená s
nezjištěnou pohledávkou v průběhu řízení nevykonával. (§ 180 insolvenčního zákona)
Osoby, které přihlášku pohledávky podepsaly, ručí za splnění povinnosti zaplatit částku podle §
178 nebo 179; v případě, že jde o zástupce na základě plné moci, však za splnění této povinnosti
ručí osoby, které zástupce k takovému úkonu zmocnily, nejde-li o zastupování v rozsahu
obvyklém pracovnímu zařazení nebo funkci. To neplatí, je-li věřitelem stát nebo Česká národní
banka. (§ 181 insolvenčního zákona)
Jestliže na základě přihlášky pohledávky zjištěné v rozsahu uvedeném v § 178 nebo 179 učinil
věřitel v insolvenčním řízení úkon, který zhoršil nebo mohl zhoršit postavení jiného věřitele nebo
vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení najevo, že tento věřitel nepřihlásil pohledávku v dobré
víře, nemá skutečnost, že věřitel vzal přihlášku pohledávky zpět, žádný vliv na postup podle § 178
odst. 1 nebo § 179 odst. 1. (§ 182 insolvenčního zákona)
(1) Věřiteli, který je cizincem s obvyklým pobytem v cizině nebo zahraniční právnickou osobou,
může insolvenční soud uložit na návrh jiného účastníka řízení nebo insolvenčního správce, aby ve
stanovené lhůtě složil jistotu na náklady insolvenčního řízení určenou soudem nebo jistotu na
náhradu škody, které mohou vzniknout účastí věřitele v insolvenčním řízení jiným účastníkům
řízení. Ustanovení § 202 odst. 4 se použije obdobně a ustanovení občanského soudního řádu o
jistotě u předběžného opatření se použijí přiměřeně. (2) Rozhodnutí podle odstavce 1 doručí
insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, osobě, která návrh podala, a věřiteli,
kterému byla povinnost složit jistotu podle odstavce 1 uložena. (3) Proti rozhodnutí, kterým
insolvenční soud uloží složení jistoty podle odstavce 1, se může odvolat pouze věřitel, kterému
byla povinnost složit jistotu podle odstavce 1 uložena. Proti rozhodnutí, kterým byl návrh na
složení jistoty podle odstavce 1 zamítnut, se může odvolat pouze osoba, která tento návrh podala.
(4) Nesloží-li věřitel jistotu ve stanovené lhůtě, k přihlášce pohledávky se nepřihlíží. Povinnost
složit jistotu podle odstavce 1 nemá věřitel, který ve stanovené lhůtě osvědčí, že jistotu bez své
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viny nemohl složit, a že je tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout
újma. (5) Povinnost složit jistotu na náklady insolvenčního řízení ani povinnost složit jistotu na
náhradu škody podle odstavce 1 nelze uložit
a) věřiteli, který je občanem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor nebo zahraniční právnickou osobou mající v takovém státě sídlo,
b) jestliže ve státě, jehož je věřitel občanem, se v podobných případech od státních občanů České
republiky nebo právnických osob se sídlem v České republice jistota nevyžaduje, nebo
c) jestliže má věřitel v České republice nemovitou věc v hodnotě dostačující k úhradě nákladů
insolvenčního řízení anebo náhradě škody podle odstavce 1. (§ 182a insolvenčního zákona).
(1) Přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty
třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zajištění.
(2) Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po
kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele
požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to
platí obdobně. (3) Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou
pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku
podmíněnou. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu,
v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj bez zřetele k tomu, zda ji
přihlásily, s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení
mohou podat samy. (§ 183 insolvenčního zákona)
(1) Insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to
výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky
vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v
seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a
údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se
navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné a
pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může věřitel požadovat plnění podle
§ 183 odst. 1 a 2. V seznamu se vyznačí návrh na rozhodnutí o hlasovacím právu u pohledávek,
které zatím nejsou přezkoumány, a údaj o existenci propojení podle § 53 odst. 1, 3 a 5, je-li
insolvenčnímu správci známa. (2) Seznam přihlášených pohledávek insolvenční správce sestavuje
a doplňuje tak, aby jej mohl uzavřít neprodleně po skončení lhůty k podání přihlášek pohledávek
a v dostatečném předstihu před termínem konání přezkumného jednání. Účastníci jsou oprávněni
u insolvenčního správce nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na
jejichž základě byl sestaven. (3) 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 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek,
nejpozději 10 dnů přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání. Je-li způsobem řešení
úpadku oddlužení, zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejstříku seznam přihlášených
pohledávek spolu se zprávou o přezkumu. Insolvenční soud dále bez zbytečného odkladu
zveřejní v insolvenčním rejstříku každou změnu seznamu přihlášených pohledávek a zprávy o
přezkumu. (4) Seznam přihlášených pohledávek se předkládá pouze na elektronickém formuláři,
jehož náležitosti a formát stanoví prováděcí právní předpis. (§ 189 insolvenčního zákona)
(1) Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou
uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání
nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a);
tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2
nebo § 410 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve
stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží;
pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí
uvedeném při jejím popření. (2) V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod
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vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil
nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl
později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas
převzetí dlužníkova závazku. (3) Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že
popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby,
žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199. (§ 198
insolvenčního zákona)
(1) Insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od
přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle §
410 odst. 3 písm. a) u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který
vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního
dne lhůty soudu. (2) Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané
pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly
uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření
však nemůže být jiné právní posouzení věci. (3) V žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti
popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. (§ 199
insolvenčního zákona)
(1) Věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít
stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se
popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři,
jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. (2) K popření pohledávky přihlášeným
věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu
soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené
pohledávce a, je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty
k přihlašování pohledávek; v případě řešení úpadku oddlužením lhůta neskončí dříve než 7 dní
ode dne zveřejnění přihlášky pohledávky v insolvenčním rejstříku. V případě postupu podle věty
první se § 43 občanského soudního řádu nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit
uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání
přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho
originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihlíží. (3) Dospěje-li
insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne
je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce
nebo nejpozději v rozhodnutí podle § 410. (4) Osobou oprávněnou k podání odvolání proti
rozhodnutí podle odstavce 1 je pouze věřitel, který popřel pohledávku. (5) Jestliže insolvenční
soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel
pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od
skončení přezkumného jednání a, je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, po schválení zprávy o
přezkumu, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli,
který pohledávku přihlásil. (6) Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky
přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které
nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem
popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. (§ 200 insolvenčního zákona)
(1) Není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti
oddlužení obdobně § 190 až 202. (2) Přezkoumání přihlášených pohledávek provede insolvenční
správce tak, že v seznamu přihlášených pohledávek podle § 189 odst. 1 u každé z pohledávek
výslovně uvede, zda ji on sám, dlužník nebo věřitel popírá nebo nepopírá, přičemž ke stanovisku
dlužníka bude připojen i podpis dlužníka; stanovisko dlužníka zjistí insolvenční správce při
osobním jednání s dlužníkem, jehož datum a místo konání sdělí dlužníkovi nejméně 7 dní
předem. Skončením osobního jednání s dlužníkem končí přezkumné jednání. Věřitele, jehož
nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí
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a poučí jej o dalším postupu. Poté insolvenční správce vypracuje zprávu o přezkumu; její součástí
je záznam o jednání s dlužníkem podepsaný insolvenčním správcem a dlužníkem, seznam
přihlášených pohledávek a doklad o písemném vyrozumění věřitele, jehož nevykonatelná
přihlášená pohledávka byla popřena. (3) O zprávě o přezkumu rozhodne insolvenční soud bez
jednání nejpozději v rozhodnutí podle § 404 nebo 405 tak, že a) schválí předloženou zprávu o
přezkumu, nejsou-li vůči ní podány žádné námitky podle § 398a odst. 4 nebo podané námitky
nejsou důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu zprávy o přezkumu, jestliže shledá, že některé
z námitek podle § 398a odst. 4 proti ní jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, nebo c)
odmítne zprávu o přezkumu, shledá-li, že námitky podle § 398a odst. 4 proti ní vznesené
důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby znovu
provedl přezkoumání přihlášených pohledávek a předložil novou zprávu o přezkumu a novou
zprávu pro oddlužení ve lhůtě, kterou určí. (4) Rozhodnutí podle odstavce 3 nemusí obsahovat
odůvodnění, jestliže proti zprávě o přezkumu nebyly podány námitky; proti tomuto rozhodnutí
není odvolání přípustné. (5) Popření pohledávky věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení
oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2
tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající
se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku před schválením oddlužení,
nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro
počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé
nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. (6)
Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu,
může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou
důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je
promlčená. (§ 410 insolvenčního zákona)
Poučení ke schůzi věřitelů:
(1) Schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud. Svolá ji z vlastní iniciativy, nebo na návrh
insolvenčního správce, věřitelského výboru anebo, není-li způsobem řešení úpadku oddlužení,
alespoň 2 věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) činí alespoň desetinu
přihlášených pohledávek; je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, svolá ji na návrh nadpoloviční
většiny všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše (§ 49 odst. 1) činí zároveň
nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek. Insolvenční soud svolá schůzi věřitelů tak, aby se
konala do 30 dnů poté, co byl o její svolání požádán, není-li navržen pozdější termín konání. (2)
Právo zúčastnit se schůze věřitelů mají přihlášení věřitelé, dlužník, insolvenční správce a státní
zastupitelství, pokud se účastní insolvenčního řízení. Má-li dlužník zaměstnance, má právo
zúčastnit se schůze věřitelů také odborová organizace, která u dlužníka působí. Působí-li u
dlužníka vedle sebe více odborových organizací, má toto právo odborová organizace s největším
počtem členů nebo sdružení odborových organizací s největším počtem členů, nedohodnou-li se
odborové organizace působící u dlužníka jinak. (§ 47 insolvenčního zákona)
Poučení o námitkách proti rozhodnutí o povolení oddlužení a o hlasování o způsobu
oddlužení:
Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže
s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde; platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději spolu
s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto
své stanovisko odůvodní. (§ 389 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona)
(1) Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře
se zpeněžením majetkové podstaty. (2) Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se
postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a zpeněžení
majetkové podstaty při oddlužení má tytéž účinky jako zpeněžení majetkové podstaty v konkursu.
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Není-li dále stanoveno jinak, při tomto způsobu oddlužení do majetkové podstaty nenáleží
majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení
oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění. (3) Při oddlužení
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen vydat
insolvenčnímu správci majetek náležející do majetkové podstaty ke zpeněžení postupem
obdobným podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a dále do doby podání
zprávy o splnění oddlužení měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve
stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny
přednostní pohledávky. (4) Nestačí-li částka podle odstavce 3 k uspokojení všech pohledávek za
majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň, uspokojí se nejdříve odměna a
hotové výdaje insolvenčního správce, poté pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, jestliže
vznikly po rozhodnutí o úpadku, poté pohledávka podle § 390a odst. 5, poté záloha na úhradu
odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, poté ostatní pohledávky věřitelů na výživném
ze zákona a poté náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty. Ostatní
pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uspokojí poměrně.
Po uspokojení těchto pohledávek rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce částku
podle odstavce 3 mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v
rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z
výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o
zpeněžení zajištění v konkursu. (5) Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení
nebo v odůvodněných případech nejpozději při jednání s insolvenčním správcem podle § 410
odst. 2, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se
zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že je výše splátek určená podle odstavce 3
způsobilá ohrozit plnění splátkového kalendáře nebo že míra uspokojení pohledávek
nezajištěných věřitelů bude vyšší i při jiné výši měsíčních splátek. Přitom dále přihlédne k
důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a
očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých
příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše
měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.
Insolvenční soud může obdobně stanovit jinou výši měsíčních splátek i po schválení oddlužení,
jestliže o to požádá dlužník pro změnu poměrů. Soud tak učiní jen tehdy, lze-li se zřetelem ke
všem okolnostem důvodně předpokládat, že je výše dosavadních splátek způsobilá ohrozit plnění
splátkového kalendáře nebo že míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší i při
jiné výši měsíčních splátek. Odvolání proti rozhodnutím podle vět první a šesté není přípustné.
(6) Dlužník není povinen vydat majetek ke zpeněžení podle odstavce 3, vyplývá-li ze zprávy pro
oddlužení, že by se zpeněžením tohoto majetku nedosáhlo uspokojení věřitelů. Dlužník také není
povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, ledaže ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že jeho hodnota
přesahuje hodnotu určenou podle prováděcího právního předpisu násobkem částky na zajištění
obydlí v dlužníkově bydlišti. Není-li dále stanoveno jinak, pro účely zpeněžení podle odstavce 3
do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté,
co nastaly účinky schválení oddlužení. Ustanovení § 409 odst. 4 není dotčeno. (7) Je-li způsobem
oddlužení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může insolvenční
soud na návrh insolvenčního správce za účelem předcházení budoucímu úpadku uložit dlužníku
povinnost využít v rozsahu nejvýše 100 hodin služby odborného sociálního poradenství
poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb; odvolání proti tomuto rozhodnutí
není přípustné. Tato služba se dlužníku poskytuje bez úhrady nákladů. (§ 398 insolvenčního
zákona)
(1) Není-li dále stanoveno jinak, použije se o hlasovacím právu věřitelů při oddlužení obdobně
§ 49 až 53. K projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů
svolané za tím účelem na návrh nadpoloviční většiny věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle
výše (§ 49 odst. 1) činí zároveň nadpoloviční většinu nezajištěných přihlášených pohledávek, do 7
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dnů od zveřejnění zprávy o přezkumu a zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku nebo za
podmínek stanovených tímto zákonem mimo schůzi věřitelů; jinak rozhodne o způsobu
oddlužení insolvenční soud. Obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují
vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. (2) Dlužníku a insolvenčnímu správci
doručí insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů podle odstavce 1 do vlastních rukou s
poučením o nezbytnosti jejich účasti. Insolvenční správce je povinen se schůze věřitelů podle
odstavce 1 osobně zúčastnit. Dlužník je povinen zúčastnit se takové schůze osobně a zodpovědět
dotazy přítomných věřitelů. (3) Schůzi věřitelů k projednání způsobu oddlužení insolvenční soud
nesvolá nebo již svolanou schůzi věřitelů zruší, jestliže k tomu oprávnění věřitelé hlasovali o
přijetí způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů a některý ze způsobů oddlužení získal většinu
hlasů podle § 402 odst. 3; obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět
žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Výsledky hlasování v takovém případě zveřejní
vyhláškou. (§ 399 insolvenčního zákona)
(1) O přijetí způsobu oddlužení mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před
podáním návrhu na povolení oddlužení nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli
možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím,
které musí být obsaženy v návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách. Obdobně to platí
pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše
měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové
podstaty. (2) Výsledky hlasování dosažené mimo schůzi věřitelů se připočtou k výsledkům
hlasování dosažených na schůzi věřitelů. Je-li rozpor mezi hlasováním věřitele mimo schůzi
věřitelů a jeho hlasováním na schůzi věřitelů, považuje se za rozhodné hlasování věřitele na
schůzi věřitelů; o tom insolvenční soud tohoto věřitele neprodleně vyrozumí. (§ 400
insolvenčního zákona)
(1) Hlasují-li věřitelé o přijetí způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního
řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako
"Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné,
jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání
obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející
schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. (2) Hlasují-li věřitelé o přijetí
způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení, k jejich hlasu se
přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které
nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je
úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti
doručeno dlužníku nejpozději posledního dne lhůty, kterou dlužník k tomuto účelu stanovil a
známým věřitelům písemně oznámil; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. (3) O tom, že k
hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů nelze přihlédnout z důvodů podle odstavců 1 a 2, tohoto
věřitele neprodleně vyrozumí a) insolvenční správce, jde-li o hlasování po zahájení insolvenčního
řízení, b) dlužník, jde-li o hlasování před zahájením insolvenčního řízení. (4) Postup podle
odstavců 1 až 3 se obdobně uplatní pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti
dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře se
zpeněžením majetkové podstaty. (5) Náležitosti hlasovacího lístku stanoví prováděcí právní
předpis. (§ 401 insolvenčního zákona)
(1) Právo hlasovat o způsobu oddlužení mají pouze nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou
pohledávku. Zajištění věřitelé nehlasují ani v rozsahu, ve kterém je podle znaleckého posudku
vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše
zajištěné pohledávky. Právo hlasovat nemají osoby dlužníkovi blízké a osoby, které tvoří s
dlužníkem koncern. (2) Svůj souhlas se způsobem oddlužení není věřitel oprávněn změnit. (3) O
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způsobu oddlužení rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů nezajištěných věřitelů
počítanou podle výše jejich pohledávek; obdobně to platí pro hlasování věřitelů mimo schůzi
věřitelů. (4) Postup podle odstavců 1 až 3 se obdobně uplatní pro hlasování věřitelů o tom, zda
doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. (5) Jestliže ani jeden ze
způsobů oddlužení nezíská prostou většinu hlasů nezajištěných věřitelů podle odstavce 3,
rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o schválení oddlužení o provedení oddlužení plněním
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. (§ 402 insolvenčního zákona)
(1) Má-li insolvenční správce za to, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly
odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní na ně ve zprávě pro
oddlužení; v případě svolání schůze věřitelů k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho
přijetí na ně upozorní nejpozději před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení. (2)
Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti,
které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto
námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu
oddlužení; v případě, že schůze věřitelů svolána nebude, do 7 dnů od zveřejnění zprávy pro
oddlužení v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným
věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží. Platí, že věřitelé, kteří včas
neuplatnili námitky podle věty první, souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má
dluhy z podnikání. (3) O včas podaných námitkách podle odstavce 2 uplatněných oprávněnými
osobami rozhodne insolvenční soud nejpozději v rozhodnutí podle § 404 nebo 405; za účelem
jejich projednání může nařídit jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce,
věřitelský výbor a věřitele, kteří podali námitky. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
(§ 403 insolvenčního zákona)
Poučení o dispozičních právech k majetkové podstatě:
(1) Zákon stanoví v závislosti na průběhu řízení, způsobech řešení úpadku a vlastnictví majetku
náležejícího do majetkové podstaty, kdo je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s
dispozičními oprávněními, případně komu přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou
ohledně části těchto oprávnění nebo pouze ohledně některých z nich. (2) Je-li majetek náležející
do majetkové podstaty ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka, lze právo této osoby s takovým
majetkem nakládat omezit jen zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. (3) Nestanoví-li
tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními a)
dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu, d)
dlužník v době od povolení reorganizace a e) dlužník v době od povolení oddlužení. (4)
Ustanovením odstavce 3 nejsou dotčena omezení uložená dlužníku s dispozičními oprávněními
insolvenčním zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v průběhu insolvenčního řízení.
Má-li dispoziční oprávnění jiná osoba než dlužník, nejsou tím dotčeny povinnosti uložené
dlužníku tímto zákonem. (5) Od rozhodnutí o úpadku a je-li dlužník insolvenčním
navrhovatelem, od okamžiku, kdy se jím stal, platí o povinnostech dlužníka s dispozičními
oprávněními ustanovení § 36 a 37 přiměřeně. (§ 229 insolvenčního zákona).
(1) Účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení
v insolvenčním rejstříku. (2) Právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení se ruší omezení
dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo před jeho vydáním v dosavadním průběhu
insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. (3) Rozhodnutí o
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou
rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm.
b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o
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doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může
podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle
měněného rozhodnutí. (§ 407 insolvenčního zákona)
(1) O účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně majetku
náležícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení obdobně ustanovení tohoto zákona
o účincích prohlášení konkursu, včetně zániku společného jmění dlužníka a jeho manžela. Jde-li o
oddlužení povolené na základě společného návrhu manželů (§ 394a), považuje se od okamžiku,
kdy nastanou účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, všechen majetek
těchto manželů za majetek ve společném jmění manželů, které nezaniká. (2) Dispoziční
oprávnění k majetku, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, má od
právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník. Výkon
rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit
nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně
které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení. (3) Majetek, který slouží k zajištění,
insolvenční správce po schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty zpeněží, ledaže
zajištěný věřitel požádá, aby tento majetek zpeněžen nebyl, a zpeněžením ostatního majetku
dojde k plnému uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebo zajištěná pohledávka zjevně
přesahuje hodnotu zajištění. (4) Poté, co insolvenční správce zpeněží majetek, který podléhá
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, se v insolvenčním řízení dále postupuje podle
ustanovení tohoto zákona o konečné zprávě a rozvrhu v konkursu. (§ 408 insolvenčního zákona)
(1) Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými
příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. (2) Jestliže insolvenční soud
uložil dlužníku povinnost vydat majetek ke zpeněžení, použije se pro oddlužení plněním
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty § 408 odst. 1 obdobně. Poté, co
insolvenční správce zpeněží majetek, který podléhá oddlužení plněním splátkového kalendáře se
zpeněžením majetkové podstaty, předloží insolvenčnímu soudu zprávu o stavu insolvenčního
řízení, pro niž se použije přiměřeně ustanovení o konečné zprávě v konkursu, a poté se postupuje
obdobně podle ustanovení o rozvrhu v konkursu. (3) Dispoziční oprávnění k majetku,
náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, s výjimkou toho majetku, který
byl postižen v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty dlužník;
to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění nebo který insolvenční soud uložil vydat ke
zpeněžení. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části
příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo
exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a
provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou
poté, co nastanou účinky schválení oddlužení. (4) Majetek, který slouží k zajištění, zpeněží
insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením
majetkové podstaty, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádáli o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně
podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu. (§ 409 insolvenčního zákona)
Poučení o soudních a jiných řízeních dotčených insolvenčním řízením:
(1) Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
Rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech
týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo
na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v
insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170). Není-li dále stanoveno jinak, v těchto řízeních nelze
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pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku. (2) Je-li řízení podle odstavce
1 přerušeno, nekonají se jednání a neběží stanovené lhůty. Jestliže se v řízení pokračuje, počínají
lhůty běžet znovu. (3) Přerušení řízení působí na účastníky řízení, kteří v řízení vystupují na téže
straně jako dlužník, jen jde-li o nerozlučné společenství nebo o vedlejší účastenství. (4) Jakmile se
soud nebo jiný orgán příslušný k projednání a rozhodnutí věci dozví o přerušení řízení podle
odstavce 1, vyrozumí o tom účastníky řízení; současně je poučí, že v řízení nelze pokračovat po
dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutí již vydaná se v době, kdy je
řízení přerušeno, nedoručují, ledaže se týkají i jiných pohledávek; bylo-li řízení přerušeno po
doručení rozhodnutí, avšak ještě předtím, než rozhodnutí nabylo právní moci, nenabývá
rozhodnutí v rozsahu, v němž bylo řízení přerušeno, právní moci. Jestliže se v řízení pokračuje,
rozhodnutí se doručuje znovu. (§ 140a insolvenčního zákona)
Nejde-li o řízení uvedená v § 140a, nelze v jiných soudních nebo rozhodčích řízeních po dobu,
po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, rozhodnout o pohledávkách a jiných právech
týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo
na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v
insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170); to neplatí, jde-li o pohledávky věřitelů na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného
obohacení získaného trestným činem, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn
majetek v majetkové podstatě dlužníka. K rozhodnutím vydaným v rozporu s tímto zákazem se v
insolvenčním řízení nepřihlíží. (§ 140b insolvenčního zákona)
V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze zahájit soudní a rozhodčí řízení o
pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním
řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené,
nejde-li o incidenční spory, ani řízení o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují
(§ 170). (§ 140c insolvenčního zákona)
(1) Jiná řízení než soudní a rozhodčí řízení se rozhodnutím o úpadku nepřerušují a lze je nově
zahájit i v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku; v těchto řízeních však po dobu, po
kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze rozhodnout o náhradě škody nebo jiné újmy. K
rozhodnutím vydaným v rozporu s tímto zákazem se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Nestanovíli zákon jinak, je účastníkem těchto jiných řízení i nadále dlužník. (2) rozhodnutím o úpadku se z
jiných řízení podle odstavce 1 nepřerušují zejména a) daňové řízení, b) řízení ve věcech vkladu
práva k nemovitostem, c) řízení o dlužných mzdových nárocích zaměstnanců dlužníka podle
zvláštního právního předpisu, d) řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti. (§ 140d insolvenčního zákona)
(1) V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo zahájit výkon
rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný
majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu
rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203
odst. 5. (2) Pro výkon rozhodnutí nebo exekuci nařízenou nebo zahájenou v rozporu s omezením
podle odstavce 1 platí § 109 odst. 6 obdobně. (§ 140e insolvenčního zákona)
Po právní moci rozhodnutí o úpadku zastaví soud nebo jiný k tomu příslušný orgán řízení o
pohledávkách nebo jiných právech, která byla zahájena v rozporu s omezeními podle § 109 odst.
1 písm. a) a podle § 140c. (§ 141a insolvenčního zákona)
Brno 3. března 2021
Mgr. Zdeněk Dokulil v. r.
soudce
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