
Povinnosti dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře 
v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty 

 
Dlužník  má  dispoziční  právo k  majetku,  jenž  náležel  do  majetkové podstaty  v  době schválení
oddlužení a který není předmětem zajišťovacích práv, jakož i k příjmům, které dlužník získá po
schválení oddlužení. K majetku, který slouží k zajištění, má dispoziční oprávnění správce, který
tento majetek zpeněžení a výtěžek zpeněžení vydá zajištěným věřitelům, stejně tak k majetku, který
je dlužník povinen vydat ke zpeněžení a bude vymezen rozhodnutím soudu.

 Základní povinností dlužníka je naložit se svými příjmy způsobem uvedeným v rozhodnutí o
schválení oddlužení. V podstatě to znamená, že dlužník je povinen způsobem stanoveným v
rozhodnutí o schválení oddlužení dobrovolně platit nezajištěným věřitelům peněžitou částku
dle schváleného splátkového kalendáře. Dlužník je povinen po dobu pěti let (3 roky  u osob
pobírajících starobní nebo invalidní důchod II.a III. stupně, a nezletilí) z příjmů označených
v rozhodnutí o schválení oddlužení hradit nezajištěným věřitelům stanovenou částku. 

 Dlužník  musí  strpět  dohled  insolvenčního  správce  nad  svojí  činností,  kdy  musí
insolvenčnímu správci poskytovat veškerou součinnost, jakož i podávat nutná vysvětlení a
potřebné informace.

 Je povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o
získání příjmu usilovat (např. podáním žádost o zprostředkování vhodného zaměstnání na
místně  příslušném  úřadu  práce);  nesmí  rovněž  odmítat  splnitelnou  možnost  si  příjem
obstarat (např. nabídky úřadu práce). 

 Dlužník musí 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 (např.
výhra ve sportce, vrácení přeplatku daně atd.) použít k mimořádným splátkám nad rámec
splátkového  kalendáře.  Pokud  dlužník  odmítne  přijetí  daru  či  dědictví  bez  souhlasu
insolvenčního správce, či bez souhlasu insolvenčního správce uzavře dohodu o vypořádání
dědictví, na jejímž základě má získat méně než je jeho dědický podíl, je takový právní úkon
dlužníka neplatný. 

 Dlužník musí oznámit insolvenčním soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru
každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání (změna zaměstnavatele,  ukončení
pracovního poměru). Tuto povinnost musí dlužník splnit bez zbytečného odkladu. 

 Dlužník  je  povinen  oznámit  správci  neprodleně  informaci  o  tom,  že  je  dočasně  práce
neschopen (jakož i ukončení DPN), že nastoupil na mateřskou, či rodičovskou dovolenou, je
také  povinen  doložit  výši  přiznaných  a  přijatých  peněžitých  dávek,  které  mu  byly  v
souvislosti s DPN, mateřskou či rodičovskou dovolenou přiznány a poskytnuty.

 Dále  je  dlužník  povinen  oznámit  insolvenčnímu  správci,  že  došlo  ke  změně  v  počtu
vyživovaných osob, tj. že uzavřel sňatek či registrované partnerství, že došlo k rozvodu jeho
manželství či  zrušení registrovaného partnerství,  že došlo k zániku či  vzniku vyživovací
povinnosti vůči jeho dětem (narození, ukončení studia atd.) a takto ohlášené změny řádně
doložit.

 Je povinen vždy  k 15.  březnu a k 15.  září  kalendářního roku po dobu trvání  oddlužení
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. Tento přehled musí být zpracován písemně a
musí obsahovat pravdivé a úplné informace. 

 Nesmí zatajovat  žádný ze svých příjmů a na žádost  insolvenčního soudu, insolvenčního
správce nebo věřitelského výboru předložit  k  nahlédnutí  svá daňová přiznání  za  období
trvání plánu oddlužení. 

 Nemůže poskytovat  nikomu z  věřitelů  žádné zvláštní  výhody (např.  mimořádné splátky
pouze některému z věřitelů mimo schválený splátková kalendář atd.). 



 Nesmí přijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (např.
další půjčky aj.) 

 pakliže  dochází  ke  zpeněžení  předmětu  zajištění,  je  dlužník  povinen  poskytovat
insolvenčnímu správci veškerou součinnost potřebnou k realizaci zpeněžení nemovitosti

 
Všechny výše uvedené povinnosti je dlužník povinen řádně a včas plnit. V případě, že některé ze
svých povinností zanedbává, vystavuje se nebezpečí, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší
a rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (§ 418 insolvenčního zákona). Toto
řešení pak bude znamenat omezení dispozičních práv dlužníka k veškerému jeho majetku, jakož i k
budoucím příjmům a  zařazení  majetku  a  příjmů  dlužníka  do  majetkové  podstaty,  jejíž  výtěžek
zpeněžení bude použit k uspokojení dlužníkových věřitelů. V tomto případě se dlužník do budoucna
připraví  o možnost osvobození  od placení části  svých pohledávek dle  ust.  § 414 insolvenčního
zákona a dluhy bude muset uhradit v plné výši. 

Povinnosti dlužníka při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

 Ohledně  majetku,  který  dlužník  nabyl  do  okamžiku,  než  je  rozhodnutí  o  schválení
rozhodnutí zveřejněno v insolvenčním rejstříku platí, že dispoziční oprávnění (=oprávnění
nakládat s majetkem) k tomuto majetku má insolvenční správce.  Dispoziční oprávnění k
majetku, který dlužník získal po schválení oddlužení má okamžikem právní moci usnesení o
schválení oddlužení dlužník. 

 
 Povinnosti  dlužníka  ohledně  majetku,  který  nabyl  do  okamžiku,  než  je  rozhodnutí  o

schválení rozhodnutí  zveřejněno v insolvenčním rejstříku jsou srovnatelné s povinnostmi
dlužníka, na jehož majetek byl prohlášen konkurs. Předmětné povinnosti zejména spočívají
v součinnosti dlužníka s insolvenčním správcem, dlužník je povinen být správci nápomocen
při  zjišťování  a  zpeněžování  majetkové podstaty,  je  povinen umožnit  správci,  popř.  jím
pověřené  osobě  umožnit  vstup  do  nemovitostí  v  majetkové  podstatě  dlužníka,  jakož  je
zejména povinen zpeněžení majetkové podstaty strpět.

Kdy může dojít ke zrušení schváleného oddlužení?

 jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení 
 jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit
 jestliže  v důsledku zaviněného jednání  vznikl  dlužníku po schválení  oddlužení  peněžitý

závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (má se za to, že dlužník zavinil vznik
peněžitého závazku, byl-li k jeho vymožení nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce) 

 vyjdou-li  po  schválení  oddlužení  najevo  okolnosti  ,  na  jejichž  základě  lze  důvodně
předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr

 jestliže to dlužník navrhne

Dojde-li ke zrušení schváleného oddlužení, rozhodne insolvenční soud zároveň o řešení dlužníkova
úpadku konkursem, což znamená, že dlužník nebude osvobozenod placení části svých pohledávek
dle ust. § 414 insolvenčního zákona a dluhy bude muset uhradit v plné výši. 

Uvedené poučení jsem převzal a jeho obsahu rozumím.

V Olomouci dne 
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