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Dluhy českých domácností vůči bankám 
ke konci ledna vzrostly na 1,43 bilionu 
korun. Ve srovnání s koncem loňského roku 
byly vyšší o 1,8 miliardy korun, meziročně 
se zvýšily o 101 miliard. Vyplývá to z údajů, 
které na svém webu zveřejnila Česká 
národní banka. Stoupla také zadluženost 
podniků.



leden 2016 1388 1306

únor 2016 1485 1747

březen 2016 1257 1672

duben 2016 1523 1714

květen 2016 1476 1843

červen 2016 1516 1669

červenec 2016 1054 1363

srpen 2016 1385 1545

září 2016 1370 1468

říjen 2016 1291 1428

listopad 2016 1289 1552

prosinec 2016 1110 1492

Oddlužení Konkurz

CELKEM           16 144 18 799





Novela insolvenčního zákona
14.2.2017 podepsal prezident

Tato novela zohledňuje podněty z aplikační 
praxe, které byly získány ze strany insolvenčních 
soudců, insolvenčních správců a dalších 
zástupců odborné veřejnosti, a rovněž poznatky 
ministerstva spravedlnosti vyplývající z jeho 
dohledové činnosti a z vyhodnocování 
účinnosti právní úpravy.

Vyhlášen 3.3.2017 – účinnost 1.7.2017



Hlavním cílem akreditační novely je důsledná 
ochrana práv účastníků insolvenčního řízení, 
zvýšení transparentnosti insolvenčních řízení, 
posílení dohledových pravomocí ministerstva 
nad insolvenčními správci, snížení 
administrativní zátěže insolvenčních soudů, 
regulace subjektů poskytujících služby v 
oblasti oddlužení a intenzivnější ochrana před 
podáváním tzv. šikanózních insolvenčních 
návrhů.



Dlužníci, kteří navrhují jako způsob řešení 
úpadku oddlužení, se budou muset 
především již s žádostí o sepis návrhu obrátit 
na akreditované subjekty (zejména advokáty 
nebo jiné právnické osoby s udělenou 
akreditací od ministerstva). Mezi oddlužující se 
dlužníky bude možno opět v širší míře zahrnout 
i fyzické osoby, podnikatele, pokud jejich 
věřitelé budou k otázce oddlužení neteční a 
o způsobu řešení úpadku bude v případě 
oddlužení častěji než dosud namísto věřitelů 
rozhodovat přímo insolvenční soud.



Kdo může podat návrh na oddlužení ?



§ 389
(1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho 
hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o
a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a 
současně nemá dluhy z podnikání, nebo
b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.

(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího 
úpadku oddlužením, jestliže 
a) 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, 
nebo 
b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení 
insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek 
dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo 
c) jde o pohledávku zajištěného věřitele. 
(3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat.



Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 
30.4.2009 sp. zn. KSBR 37 INS 740/2009, 2 

VSOL 117/2009-A

Z pouhého zápisu dlužníka v živnostenském 
rejstříku jako držitele živnostenského 
oprávnění nelze vždy vyvozovat závěr, že 
dlužník je podnikatelem.



§ 80a
(1)Osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu16a) zřizuje datová 

schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě 
do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných 
případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně učinit 
v listinné podobě.

(2) Není-li podání učiněno na stanoveném formuláři, ve stanoveném 
formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle 
§ 43 občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí také tehdy, zřizuje-li se podle zvláštního 
právního předpisu16a) datová schránka bez žádosti pouze zástupci 
osoby, která činí podání, nebo činí-li za dlužníka podání osoba podle §
390a odst. 1. 

16a)Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů.



Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o 
povolení oddlužení, zašle soud výzvu nezajištěným 
věřitelům, aby soudu ve lhůtě do 7 dnů od zveřejnění 
zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku navrhli 
konání schůze věřitelů podle § 399 odst. 1 nebo aby 
v této lhůtě hlasovali podle § 400, s poučením o 
následcích zmeškání této lhůty. 



§ 394a
Společný návrh manželů na povolení oddlužení
(1) Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na 
povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda 
jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, 
je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu 
soudu.
(2) Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné 
prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl 
pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za 
majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto 
prohlášení musí být úředně ověřeny.
(3) Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu 
trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení 
postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.



Institut společného oddlužení manželů je postaven na konceptu 
právní fikce jediného dlužníka. Úmrtím jednoho z manželů v 
době trvání účinků schváleného oddlužení se pohledávky, 
které byly původně pouze zemřelého manžela a které byly 
zahrnuty do společného splátkového kalendáře, nevylučují z 
uspokojení v rámci probíhajícího oddlužení. V oddlužení 
pokračuje nadále pozůstalý manžel.





Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, 
jestliže výše pohledávek dlužníkových nezajištěných věřitelů 
přesahuje tisícinásobek existenčního minima podle zvláštního 
právního předpisu. To neplatí, lze-li se zřetelem ke všem 
okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které 
tito věřitelé při oddlužení obdrží, dosáhne alespoň 30 % jejich 
pohledávek, ledaže souhlasí i s plněním nižším.
Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také 
tehdy, jestliže v posledních 10 letech před podáním 
insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím 
přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do 
oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny.



Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také 
tehdy, jestliže v posledních 3 letech před podáním 
insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení 
oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím 
sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu 
nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení 
zrušeno.

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také 
tehdy, jestliže v posledních 3 měsících před podáním 
insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na 
povolení oddlužení zpět.



Postup podle předchozích snímků se 
nepoužije, jsou-li pro to důvody 
zvláštního zřetele hodné, zejména 
zavázal-li se dlužník z ospravedlnitelného 
důvodu nebo existuje-li výrazný nepoměr 
mezi výší dluhu a poskytnutého plnění.



§ 412a
Splnění oddlužení

(1) Oddlužení plněním splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné 
výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil 
nezajištěným věřitelům alespoň 50 % jejich pohledávek,
c) dlužník v době 5 let od schválení oddlužení splatil 
nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek, nebo
d) po dobu 7 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku 
oddlužení zrušeno.

(2) Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je splněno, 
jestliže dlužník řádně splnil všechny povinnosti stanovené v 
rozhodnutí o schválení oddlužení.



Nově by do procesu oddlužení mohli vstoupit lidé bez ohledu 
na výši dluhů. Oddlužení by pak trvalo tři, pět nebo sedm let v 
závislosti na výši splacených pohledávek. 

Ke splnění oddlužení bude dostačující, pokud dlužník za sedm 
let zaplatí hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, 
náklady spojené s udržování a správou majetkové podstaty 
dlužníka a náklady na vypracování a podání návrhu na 
povolení oddlužení.

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, 
jestliže výše pohledávek dlužníkových nezajištěných věřitelů 
přesahuje tisícinásobek existenčního minima podle zvláštního 
právního předpisu. Tato maximální výše je přitom 
nezanedbatelná - aktuálně 2 200 000,- Kč).



Účinky zahájeného 
insolvenčního řízení



§ 102 IZ
Neprodleně poté, co byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh 
podaný dlužníkem, a bylo-li insolvenční řízení zahájeno na základě 
insolvenčního návrhu podaného věřitelem, neprodleně poté, co byl učiněn 
záznam do spisu podle § 100a odst. 5, vyrozumí insolvenční soud o zahájení 
insolvenčního řízení 

f) soud, správce daně, soudního exekutora nebo jiný orgán, u kterého podle 
údajů obsažených v insolvenčním návrhu a listinách k němu připojených 
probíhá řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek dlužníka, …

Rozhodne-li insolvenční soud podle § 100a odst. 1 a neodmítne-li insolvenční návrh pro 
zjevnou bezdůvodnost, vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení podle odstavce 1 
neprodleně poté, co uplynula lhůta podle § 128a odst. 1. Odmítne-li insolvenční soud v této 
lhůtě insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost, vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení 
podle odstavce 1 neprodleně poté, co bylo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro 
zjevnou bezdůvodnost pravomocně zrušeno. 



§ 109 IZ – Se zahájením 
insolvenčního řízení se spojují tyto 
účinky:
….
c) výkon rozhodnutí či exekuci, která 
by postihovala majetek ve vlastnictví 
dlužníka, jakož i jiný majetek, který 
náleží do majetkové podstaty, lze 
nařídit nebo zahájit, nelze jej však 
provést. …….







§ 139 IZ
Oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku
(1) O vydání rozhodnutí o úpadku vyrozumí insolvenční soud
a) orgán, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán,
b) finanční úřad, v jehož obvodu má dlužník sídlo, je-li právnickou osobou, 
jinak finanční úřad, v jehož obvodu má dlužník bydliště; místo toho vyrozumí 
jiný finanční úřad, o němž je mu známo, že je správcem daně dlužníka,
c) krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž obvodu má dlužník, který je 
zaměstnavatelem, sídlo nebo bydliště, je-li dlužníkem fyzická osoba, která 
nemá sídlo,
d) příslušný orgán sociálního zabezpečení,
e) obecný soud dlužníka,
f) soud, správce daně, soudního exekutora nebo jiný orgán, u kterého podle 
dosavadních výsledků insolvenčního řízení probíhá řízení o nárocích, které se 
týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové 
podstaty, včetně řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek 
dlužníka,



Rozhodnutí o insolvenčním návrhu

Rozhodnutí o úpadku

→ Je-li osvědčením nebo dokazováním ujištěn úpadek dlužníka nebo hrozící úpadek

→ Jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu

Zastavení řízení → pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se 
nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu

Odmítnutí návrhu → pro vady insolvenčního návrhu (návrh neobsahuje všechny náležitosti, je 
nesrozumitelný nebo neurčitý a nelze proto pokračovat v řízení)

Zamítnutí návrhu → Nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o 
úpadku (zejména nebyl-li osvědčen úpadek)

Zamítnutí pro nedostatek majetku – Zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (majetek 
dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení)



Podle zákona musí každé rozhodnutí o úpadku obsahovat:

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

• výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce,

• údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku,

• výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 30 dnů, s 
poučením o následcích jejího zmeškání,

• výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na 
dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, s 
poučením, že jinak 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; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného 
seznamu,

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

• výrok, jímž se uloží dlužníku, který tak dosud neučinil, aby ve stanovené lhůtě sestavil a 
odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých 
dlužníků a věřitelů.



§ 140e
Výkon rozhodnutí a exekuce
(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; 



Nutnost přihlášení pohledávek???

Přihláška pohledávky



Podle ustanovení § 202 IZ platí, že ve sporu o 
pravost, výši nebo pořadí přihlášených 
pohledávek nemá žádný z účastníků právo na 
náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu 
správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto 
sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou 
podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním 
řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o 
kterou se vede spor.



Zahájení	
insolvenčního	řízení

Rozhodnutí	soudu	o	
úpadku

Přihláška	
pohledávek

Přezkumné	jednání

Rozhodnutí	o	
skončení	insolvence

Exekuční	
příkaz

Přihláška	
pohledávky Změna	

petitu

Exekuč
ní	

příkaz





Insolvence a 
nezletilá osoba



§ 148 DŘ Lhůta pro stanovení daně
(1) Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty
pro stanovení daně, která činí 3 roky.
Lhůta pro stanovení daně počne běžet
dnem, v němž uplynula lhůta pro podání
řádného daňového tvrzení, nebo v němž
se stala daň splatnou, aniž by zde byla
současně povinnost podat řádné daňové
tvrzení.



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 						2012		2013	 						2015		2016	

Vyměřeno	–	NP	

Doručeno	–	ZZ	

Vyměřeno	–	NP	
nebo	ZZ	

Doručeno	–	ZZ	

	

Vyměřeno	–	ZZ	

Doručeno	–	ZZ	

	



Podle novely zákona bude povinnost za placení místních 
poplatků za nezletilé poplatníky přecházet na jejich zákonné 
zástupce. Nové znění od 1.1.2016 § 12 je:
"(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke 
dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který 
je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován 
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková 
povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo 
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má 
stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek 
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou 
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.“.



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 						SPLATNOST	 							

	

Nezletilý	

	

	

Zletilý	

	

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je 
ke dni splatnosti nezletilý 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 						SPLATNOST	 						PLATEBNÍ	VÝMĚR	

	

Předpis	NP	

	

Daňovým	
dlužníkem	ZZ	-	
převedení	

	

Vyměření	ZZ	

	

Přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na 
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka V 
případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek 
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.



Poplatek za provoz systému nakládání s odpady

„(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení 

pro výkon  ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
(§ 215 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních)

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
(42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí)

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální 
služby, nebo

(§ 48 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 

seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.“.
(§ 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.



§ 152
Pořadí úhrady daně
(1) Úhrada daně se na osobním daňovém účtu použije na úhradu splatných daňových pohledávek
postupně podle těchto skupin:
a) nedoplatky na dani a splatná daň,
b) nedoplatky na příslušenství daně,
c) vymáhané nedoplatky na dani,
d) vymáhané nedoplatky na příslušenství daně.
(2) Úhrada daně vymožené jednotlivými způsoby vymáhání podle § 175 se použije na úhradu
nedoplatků evidovaných u daného správce daně postupně podle těchto skupin:
a) nedoplatky na dani vymáhané daným způsobem vymáhání,
b) nedoplatky na příslušenství daně vymáhané daným způsobem vymáhání.
(3) Úhrada daně hrazené jako pohledávka za majetkovou podstatou se na osobním daňovém účtu
použije na úhradu splatných daňových pohledávek postupně podle těchto skupin:
a) nedoplatky na dani a splatná daň z daňových povinností, které vznikly v době ode dne účinnosti
rozhodnutí o úpadku,
b) nedoplatky na příslušenství daně z daňových povinností, které vznikly v době ode dne účinnosti
rozhodnutí o úpadku.
(4) V jednotlivých skupinách podle odstavců 1 až 3 se úhrada daně použije nejdříve na splatné
daňové pohledávky s dřívějším datem splatnosti.



§ 150 odst. 6 DŘ
Částka dobrovolně uhrazená ze strany daňového subjektu v 
souvislosti s vyrozuměním podle § 153 odst. 3 se přijímá a 
eviduje na osobním depozitním účtu daňového subjektu. Takto 
získanou částku převede správce daně na osobní daňový účet s 
datem platby evidovaným na osobním depozitním účtu. Jsou-li 
nedoplatky evidovány na více osobních daňových účtech, 
převede se tato částka na úhradu nedoplatků postupně podle 
jednotlivých skupin uvedených v § 152 odst. 1 bez ohledu na to, 
na jakém osobním daňovém účtu se nacházejí.



Pokud daňový subjekt uhradí určitou částku 
dobrovolně, i když je po něm současně vymáhána 
ještě úhrada nějakého nedoplatku (exekuce, 
insolvence, dražba, započte se dobrovolná úhrada 
nejprve na nedoplatek, který není vymáhán (§ 152 
odst. 1 DŘ). Pokud je ale částka získána některým 
ze způsobů vymáhání (§ 175 DŘ) použije se pouze 
na úhradu vymáhaného nedoplatku. 



§ 164 DŘ
(1) Daňový subjekt je povinen uvést, na kterou daň je platba
určena, a správce daně ji na tuto daň přijme.
(2) Platbu vykonanou bez dostatečného označení daně
přijme správce daně na účtu nejasných plateb a vyzve
daňový subjekt, aby mu ve stanovené lhůtě oznámil, na
kterou daň byla platba určena. Obdrží-li správce daně
odpověď ve stanovené lhůtě, zaeviduje platbu na daň
určenou daňovým subjektem v odpovědi s účinností ke dni,
kdy byla vykonána. Neodpoví-li daňový subjekt ve stanovené
lhůtě, určí správce daně, na kterou daň se platba zaeviduje; v
tomto případě platí za den platby den, kdy ji správce daně
zaevidoval.



§ 168 Pohledávky za majetkovou podstatou

Odst. 2 Pohledávkami za majetkovou podstatou, 
pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou
…
e) daně, poplatky a jiná obdobná plnění, pojistné 
……..
…



Jiné způsoby uplatňování pohledávek
§ 203

(1) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za 
majetkovou podstatou a pohledávky jim 
postavené na roveň se uplatňují písemně vůči 
osobě s dispozičními oprávněními. O uplatnění 
takové pohledávky věřitel současně vždy vyrozumí 
insolvenčního správce; náležitosti tohoto 
vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.



Předpis č. 311/2007 Sb. Vyhláška o jednacím 
řádu pro insolvenční řízení a kterou se 
provádějí některá ustanovení insolvenčního 
zákona

§ 21a
Vyrozumění o uplatnění pohledávky za 
majetkovou podstatou nebo pohledávky jí 
postavené na roveň



Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí
postavené na roveň obsahuje

a) označení „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo
pohledávky jí postavené na roveň“,
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení
vedeno,
c) označení dlužníka,
d) označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště
nebo sídla věřitele,
e) bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku
pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky,
f) údaje, zda pohledávka či její část je vykonatelná,
g) údaj o povaze pohledávky, h) údaj o výši pohledávky,
i) seznam příloh,
j) údaje o osobě, která vyrozumění podepsala, jde-li o osobu odlišnou od osoby
věřitele,
k) datum a podpis.



§ 203a

V pochybnostech, zda pohledávka uplatněná  věřitelem 
je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo 
pohledávkou na roveň postavenou (a obdobně v 
pochybnostech o tom, zda jde o pohledávku vyloučenou 
z uspokojení v insolvenčním řízení), uloží insolvenční 
soud, v souladu s výše uvedeným, věřiteli povinnost 
podat žalobu o určení pořadí uplatněné pohledávky 
proti insolvenčnímu správci (nikoli vůči osobě s 
dispozičním oprávněním).



§ 170 Insolvenčního zákona

V insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů 
řešení úpadku, 
není-li dále stanoveno jinak,

d) Mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s 
výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků a jiných 
obdobných peněžitých plnění, 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.



Realizace oddlužení



Zpeněžení majetkové podstaty



Plnění splátkového kalendáře



§ 409
(1) Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 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.

(2) Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení 
oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků 
nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o 
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který 
slouží k zajištění. 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.



§ 412
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník 
povinen
a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání 
příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, 
který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu 
správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k 
mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a 
věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, 
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 
kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu 
předkládání,



e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, 
insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí 
svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,
f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti 
splnit.
(2) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového 
kalendáře vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. O 
výsledcích své činnosti pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský 
výbor.
(3) Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení 
plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez 
souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník 
uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, 
podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Má se 
za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne 
dědictví, uplatnil výhradu soupisu.



Zrušení schváleného oddlužení



§ 418
(1) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o 
způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže
a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu 
oddlužení, nebo
b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné 
splnit, nebo
c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení 
oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, 
anebo
d) to navrhne dlužník.
(2)Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle 
odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen 
výkon rozhodnutí nebo exekuce.



§ 140e
Výkon rozhodnutí a exekuce
(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; 



Letecké povinnosti může být zbaven 
ten, kdo je uznán za psychicky 
narušeného, a zároveň požádá o 
uvolnění. Ovšem to, že o uvolnění 
požádá, svědčí o jeho psychickém 
zdraví, takže být uvolněn nemůže! 
(Hlava XXII- Joseph Heller)



Uspokojení
zajištěných
věřitelů



§ 170 DŘ
Zástavní právo
(1) Správce daně může zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku daňového
subjektu k zajištění jím neuhrazené daně za podmínek stanovených občanským
zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Rozhodnutí o zřízení zástavního práva obsahuje ve výroku kromě náležitostí
podle § 102 odst. 1 výši daně zajištěné zástavním právem a označení zástavy.
(3) Správce daně může rozhodnout o zřízení zástavního práva k majetku
vlastníka, odlišného od daňového subjektu, jehož nedoplatek je zajišťován, a to
na základě předchozího písemného souhlasu vlastníka s úředně ověřeným
podpisem.
(4) Zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva
daňovému subjektu nebo osobě podle odstavce 3. Zástavní právo k nemovité
věci evidované v katastru nemovitostí, jakož i k dalšímu majetku, o kterém
jsou vedeny veřejné registry, vzniká doručením rozhodnutí o zřízení
zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, popřípadě tomu, kdo vede
veřejný registr.



Automobil se řadí mezi věci movité hmotné a z pohledu zástavního práva 
věci neregistrované, přestože jsou automobily evidovány v registru 
silničních vozidel vedeném podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tento registr není 
považován za veřejný seznam, proto je automobil považován za věc 
neregistrovanou. Z movitých věcí jsou předmětem registrace ve veřejných 
seznamech jen velké dopravní prostředky (letadla podle zákona č.
49/1997 Sb., o civilním letectví, námořní plavidla dle zákona č. 61/2000 
Sb., o námořní plavbě). Ohledně motorových vozidel platilo dle dosavadní 
judikatury, že zástavní právo zřízené na základě zástavní smlouvy k 
silničnímu motorovému vozidlu nebo k přípojnému vozidlu vzniká zápisem 
zástavního práva do technického průkazu těchto vozidel a do registru 
silničních vozidel.



Insolvenční správce



Splnění oddlužení 



Osvobození 
dlužníka



Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny 
povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, 
vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka 
osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do 
oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly 
uspokojeny. Bez návrhu dlužníka.



Konkurs
Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v
tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení
konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů
zásadně poměrně uspokojeny z výnosu
zpeněžení majetkové podstaty s tím, že
neuspokojené pohledávky nebo jejich části
nezanikají.



Nepatrný konkurz



Daňový řád – vztah k insolvenčnímu řízení



Vztah k insolvenčnímu řízení
§ 242
Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka
(1) Daňové pohledávky, které vznikají v důsledku daňových 
povinností, které vznikly v době ode dne účinnosti rozhodnutí o 
úpadku do ukončení insolvenčního řízení, jsou pohledávky za 
majetkovou podstatou.
(2) Pro potřeby insolvenčního řízení je za majetek daňového 
subjektu považován vratitelný přeplatek s tím, že přeplatek vzniklý 
na základě daňových povinností, které vznikly nejpozději dnem 
předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku, se použije 
pouze na úhradu splatných daňových pohledávek, které nejsou 
pohledávkami za majetkovou podstatou, nejpozději do jejich 
přezkoumání při přezkumném jednání.
(3) Přeplatek vzniklý na základě daňových povinností, které vznikly 
v době ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, se použije pouze 
na úhradu splatných pohledávek za majetkovou podstatou.



§ 243
Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení
(1) Po zahájení insolvenčního řízení lze daňové řízení zahájit a v 
celém daňovém řízení pokračovat, s výjimkou daňové exekuce, 
kterou lze nařídit, avšak nelze ji provést, pokud insolvenční zákon 
nestanoví jinak.
(2) Ukončením přezkumného jednání se nalézací řízení týkající se 
pohledávek, které nejsou pohledávkami za majetkovou 
podstatou, zastavuje a dosud nepravomocné rozhodnutí 
nabývá právní moci.
(3) Ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku nevzniká k daňové 
pohledávce, která není pohledávkou za majetkovou podstatou, 
úrok z prodlení.
(4) Výsledek popření daňové pohledávky v rámci incidenčního 
sporu zohlední správce daně v evidenci daní.



Promlčecí doba § 160 DŘ a insolvence



(4) Lhůta pro placení daně neběží po dobu
a) vymáhání daně soudem nebo soudním
exekutorem,
b) přihlášení daňové pohledávky do 
insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby,
c) odkladu daňové exekuce odložené na návrh,
d) daňové exekuce srážkami ze mzdy, nebo
e) dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání
nedoplatku.



Zadržovací právo



Zadržovací právo
§ 1395 OZ
(1) Kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle
zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat.
(2) Zajistit zadržovacím právem lze i nesplatný dluh,
a) nezajistí-li dlužník dluh jinak, ač jej podle smlouvy nebo podle zákona zajistit měl,
b) prohlásí-li dlužník, že dluh nesplní, nebo
c) stane-li se jinak zřejmým, že dlužník dluh nesplní následkem okolnosti, která u
něho nastala a která věřiteli nebyla ani nemohla být známa při vzniku dluhu.
§ 1396 OZ
(1) Zadržet cizí věc nesmí ten, kdo ji má u sebe neprávem, zejména zmocnil-li se jí
násilně nebo lstí.
(2) Zadržet cizí věc nesmí ani ten, komu bylo uloženo, aby s ní naložil způsobem
neslučitelným s výkonem zadržovacího práva; to neplatí, měl-li věc u sebe v době
zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek
dlužníka.



§ 1397 OZ
(1) Kdo zadržel cizí věc, vyrozumí dlužníka o jejím
zadržení a jeho důvodu. Má-li věřitel věc u sebe na
základě smlouvy uzavřené v písemné formě, vyžaduje i
vyrozumění písemnou formu.
(2) Věřitel je povinen pečovat o zadrženou věc jako řádný
hospodář a má proti dlužníku právo na náhradu nákladů
jako řádný držitel. Užívat zadrženou věc může věřitel jen
se souhlasem dlužníka a způsobem pro dlužníka
neškodným. Není-li jiného ujednání, započte se prospěch
z věci na náhradu nákladů podle odstavce 1.



§ 1398 OZ
Věřiteli, který zajistil svou pohledávku zadržovacím právem,
náleží z výtěžku zpeněžení zadržené věci přednostní
uspokojení před jiným věřitelem, a to i věřitelem
zástavním. Pro zpeněžení zadržené věci věřitelem platí
obdobně § 1359.



Doba trvání insolvenčního řízení (počet let) 



Návratnost pohledávek v insolvenčním řízení (centy za dolar)



Bez systému to nepůjde







Děkuji za pozornost
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