
              

 

 

 

Praha, 16. 1. 2019 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 

jakožto zástupci organizací, které pracují s předluženými lidmi, si dovolujeme obrátit se na vás 

s žádostí o podporu té varianty novely Insolvenčního zákona, kterou na konci prosince schválil 

Senát PSP ČR. 

Uvědomujeme si, že mnozí poslanci a poslankyně vyvinuli značné úsilí při přípravách novely 

tohoto zákona, a ležela jim při tom na srdci jeho co nejlepší podoba pro všechny zúčastněné 

strany. Ceníme si i toho, že maximální doba oddlužení byla určena na 5 let, neboť původně 

navrhované sedmileté trvání doby oddlužení se jeví jako neúnosně dlouhé. 

Přesto jsme upozorňovali, že varianta novely, která vzešla z Poslanecké sněmovny PSP ČR, 

obsahuje dvě problematická ustanovení. Senát schválil pozměňovací návrhy, které naše obavy 

řeší, a zároveň posilují možnosti zrušit oddlužení v jeho průběhu, pokud dlužník poruší svou 

povinnost vynakládat veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému 

uspokojení pohledávek svých věřitelů, a dávají demonstrativní výčet jednání, která jsou 

považována za nepoctivý záměr dlužníka. 

Došlo tedy k tomu, že z § 412a odst. 1 písm. c), který stanovuje podmínky pro splnění 

oddlužení, byla odstraněna vnitřně rozporná a právně nejasná úprava. Toto přinese do celého 

procesu jednak transparentnost pro dlužníka, jednak odlehčení soudům, které nebudou 

muset na konci posuzovat každý případ zvlášť (předpokládá se, že soudy budou muset ročně 

obsloužit desetitisíce případů). Zároveň je ošetřeno riziko, že by se oddlužovali dlužníci 

s nepoctivým záměrem, nebo že by si dlužník v průběhu oddlužení nebyl vědom toho, že jeho 

úsilí nebude soudem chápáno jako veškeré a v dobré víře by pokračoval v oddlužení, které by 

v závěru bylo posouzeno jako nesplněné. 

Senát v druhém pozměňovacím návrhu odstranil podmínku, aby dlužník mohl vstoupit do 

oddlužení jedině, je-li schopen platit měsíčně nejméně dvojnásobek odměny insolvenčního 

správce (§ 395 odst. 1 písm. b). Toto ustanovení by se dotklo primárně starobních a invalidních 

důchodců s příjmem do výše cca 9 700 Kč měsíčně, druhotně též nízkopříjmových domácností 

s jedním živitelem. Příjmová hranice by se rovněž každoročně zvyšovala kvůli navýšení částky 

normativních nákladů na bydlení a případnému navyšování částky životního minima. Ti, kteří 

by tímto ustanovením byli zasaženi, reálně nemají možnost vlastním úsilím dosahovat výrazně 

vyšších příjmů a těžko by to tedy mohlo být vzhledem k jejich věku a dalším omezením po nich 

spravedlivě požadováno. Držet tyto zranitelné osoby do konce života v dluhové pasti by 



nepřineslo žádný prospěch jejich věřitelům, a navíc by znamenalo zvýšené náklady pro veřejné 

a státní instituce, případně i pro exekutory. 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme přesvědčeni, že varianta novely 

insolvenčního zákona, která vzešla ze Senátu, přinese sociálně spravedlivé řešení, kdy téměř 

žádný předlužený člověk nezůstane bez možnosti do oddlužení vstoupit, a zároveň splatí 

maximum toho, co bude v jeho možnostech, s jasným výsledkem na konci. To přináší 

spravedlivější řešení i na věřitelské straně a předejde nadměrnému zatížení soudů.  

S úctou, 

 

  

 

 

Šimon Pánek                                           Lukáš Curylo                                     Stanislav Skalický 

Člověk v tísni                                            Charita ČR                            Asociace občanských poraden 

 

 

 

 

 

 

        Martina Zikmundová                             Dagmar Doubravová                               Jiří Horecký 

    Česká asociace streetwork                          Rubikon Centrum                        Asociace poskytovatelů  

                                                                                                                                       sociálních služeb ČR 

 

 

 

 

 

 

             Miroslav Zima                                           Štěpán Ripka                                   

   DROM – romské středisko                   Platforma pro sociální bydlení                    Armáda spásy v ČR 

 



 

               

 

 

             Karel Schwarz                                               Pavel Pěnkava 

   Evropská síť proti chudobě                   Sekce sociálních kurátorů SSP ČR 

   a sociálnímu vyloučení v ČR 
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