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Obecná východiska:

Společné jmění manželů (dále „SJM“) je upraveno v § 143 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“) a skládá se jak z majetku (§ 143

odst. 1 písm. a) OZ), tak závazků (§ 143 odst. 1 písm. b) OZ). Z toho vyplývá, že probíhající

insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „IZ“), a jeho účinky, má dopad na

SJM ve dvou případech:

(a) když jeden nebo oba z manželů jsou dlužníci a jsou v úpadku, tj. společné závazky, které

spadají do SJM jsou předmětem insolvenčního řízení (viz část I),

(b) když manželé mají společnou pohledávku za jiným dlužníkem-úpadcem a tato společná

pohledávka spadající do SJM je uplatněna v insolvenčním řízení (viz část II).

Níže popsaný postup v insolvenčním řízení ve vztahu k SJM se neliší podle toho, zda je

příčinou úpadku (úpadku manžela, manželů, resp. třetí osoby) platební neschopnost nebo

předlužení (jedná se o dvě možné formy úpadku dle § 3 IZ, není nezbytná jejich kumulace1).

Pojem úpadek ve formě předlužení je však omezen na fyzické osoby-podnikatele a na

právnické osoby (§ 3 odst. 3 IZ).

                                                          
1 Usnesení VS ze dne 13.11.2008, sp. Zn. MSPH 95 INS 2212/2008, 2 VSPH 207/2008-B.
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Část I. Úpadek jednoho nebo obou manželů:

(a) Insolvenční návrh a postavení dlužníka:

Insolvenční řízení je zahájeno na návrh (§ 97 IZ), který může podat dlužník nebo jeho věřitel.

Jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

U fyzických osob-nepodnikatelů neexistuje povinnost dlužníka podat insolvenční návrh bez

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém

úpadku ve formě platební neschopnosti, resp. v dalších případech uvedených v § 98

(povinnost podat insolvenční návrh dlužníka se vztahuje toliko na dlužníka, který je

právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem).

V případě, že se jedná pouze o dluhy náležející do výlučného majetku jednoho z manželů

(nikoli do SJM), má postavení dlužníka (§ 9 a 14 IZ) pouze sám dlužník a nikoli jeho manžel.

Jedná-li se o dluhy náležející do SJM, pak má každý z manželů postavení dlužníka, tj. jak

aktivní legitimaci k případnému podání insolvenčního návrhu, tak i pasivní legitimaci být

účastníkem insolvenčního řízení. SJM je koncipováno na principu zákonné dlužnické

solidarity obou manželů ve vztahu k dluhům náležejícím do SJM (§ 511 OZ)2. V případě, že

se jedná o dluhy náležející do SJM, soudní praxe zná tři možné varianty zahájení

insolvenčního řízení:

(i) insolvenční řízení je zahájeno jen proti jednomu z manželů,

(ii) insolvenční řízení je zahájeno proti každému z manželů zvlášť, a

(iii) insolvenčního řízení je zahájeno proti oběma manželům (solidárně).

Ad (i)

V případě podání insolvenčního návrhu jedním z manželů, spolu s návrhem na oddlužení

(který dle § 390 IZ podává dlužník současně s insolvenčním návrhem, resp. podá-li

insolvenční návrh jiná osoba, tj. věřitel, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do

30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku), dovozuje judikatura, že takový návrh na

oddlužení podaný jen jedním z manželů, spolu se souhlasem druhého manžela, má stejné

účinky jako kdyby insolvenční návrh, spolu s návrhem na oddlužení, podal každý z manželů

                                                          
2 Dvořák, T. Společné jmění manželů a insolvenční zákon. Právní fórum (Wolters Kluwer ČR, a.s.), 2010, č. 2,
str. 56 (dále jen “Dvořák”).
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samostatně, resp. jako kdyby insolvenční návrh byl podán společně oběma manželi (pokud

jde o závazky spadající do SJM).

Vrchní soud v Praze v konstantní judikatuře (zejména od r. 2009)  dovozuje, že „Je namístě

… pokládat za žádoucí, aby tam, kde insolvenční návrh spojený  s návrhem na oddlužení

(opatřený ověřeným podpisem manžela navrhovatele) podává jen jeden z manželů,

insolvenční soud již ve vyhlášce oznamující zahájení insolvenčního řízení (§ 101 odst. 1 IZ)

poskytl věřitelům informaci o tom, že oddlužení se bude týkat i dlužníkova manžela (míněno

tím společných závazků dlužníka a jeho manžela).“3 Dovozuje se totiž, že souhlas manžela

s povolením oddlužení, který je povinnou náležitostí návrhu na povolení oddlužení (§ 392

odst. 3 IZ) představuje souhlas manžela, „aby pro účely oddlužení byl použit veškerý majetek

v SJM jeho a dlužníka, včetně příjmů, které budou v budoucnu vypláceny. Lhostejno přitom,

zda půjde o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, či plněním splátkového kalendáře.“4

Dle soudu platí, že tento kvalifikovaný souhlas manžela představuje nejen souhlas s tím, aby

veškerý majetek tvořící SJM byl využit pro oddlužení manžela, který podává insolvenční

návrh spolu s návrhem na oddlužení, ale stejně tak i k oddlužení společných závazků ve

smyslu § 143 odst. 1 písm. B) občanského zákoníku. Vrchním soud v Praze opakovaně

dovodil, že „není a ani nemůže být rozdílu v tom, zda společné dluhy manželů se řeší v rámci

insolvenčního řízení, jehož účastníkem je jeden z manželů, který podá návrh na povolení

oddlužení a druhý k tomuto návrhu připojí svůj podpis, ve srovnání se situací, kdy oba

manželé podají jako navrhovatelé a dlužníci společný insolvenční návrh, popřípadě každý

z nich samostatně.“5

Proti tomu stojí názor vyjádřený JUDr. Maršíkovou v odborné publikaci z r. 2009, podle

kterého oddlužení a následné osvobození od společných dluhů se na druhého z manželů

nevztahuje6, není-li podán společný insolvenční návrh nebo insolvenční návrh ze strany obou

manželů s návrhem na povolení oddlužení. Byť se tento názor jeví být překonaný výše

citovanou judikaturou, v každém případě zůstává, i při aplikaci výše citované judikatury,

                                                          
3 Usnesení VS ze dne 15.12.2009, sp. zn. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009 (dále jen “1 VSPH
669/2009”).
4 Viz 1 VSPH 669/2009.
5 Usnesení VS ze dne 19.4.2011, sp. zn. KSPH 40 INS 10341/2010, 3 VSPH 325/2011-B-16.
6 Maršíková, J.Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 2009, str. 122:
„Bohužel platí, že osvobození od dluhů se na druhého z manželů nevztahuje. Věřitel je tak oprávněn poté, kdy
skončila insolvenční řízení (neboť do té doby je majetek patřící do společného jmění manželů proti výkonu
rozhodnutí o exekuci chráněn) vymáhat společný dluh vůči manželce od dluhů osvobozeného manžela a ve
výkonu rozhodnutí či exekuci pak postihnout i majetek ve společném jmění. Aby došlo k oddlužení „rodiny“,
museli by oba manželé podat každý samostatně návrh na povolení oddlužení.“
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nejasné, zda oddlužení manželů zasahuje výhradně SJM a dále výlučný majetek úpadce

(tedy toho manžela, který podal insolvenční návrh), anebo i výlučný majetek druhého

manžela (který sám nepodal insolvenční návrh), a to v případě, kdy druhý manžel pouze

připojil podpis k návrhu, který podal první manžel (ale insolvenční řízení proti němu není

vedeno). Pokud by byla odpověď taková, že výhradní majetek druhého manžela by v takovém

případě nebyl oddlužením dotčen, mohl by být významně prolomen samotný smysl

oddlužení, neboť takový věřitel, který má pohledávku pouze za výhradním majetkem druhého

manžela, by tuto pohledávku mohl, po provedeném oddlužení, uplatit za veškerým výhradním

majetkem druhého manžela (který nebyl dotčen oddlužením) a současně by ji mohl následně i

uplatnit za zbytkem SJM (které nezaniklo v důsledku oddlužení (!) - viz podrobněji níže).7

S ohledem na výše uvedené proto doporučujeme, je-li záměrem obou manželů se plně

“sanovat” nejen od všech společných závazků, ale i závazků za výhradním majetkem

každého z manželů (např. závazků vzniklých před uzavřením manželství), aby každý

z manželů podal insolvenční návrh s návrhem na oddlužení (viz ad ii) níže), a současně

uplatnil návrh na spojení obou řízení.

Jiná situace je v případě podání insolvenčního návrhu jedním z manželů bez návrhu na

oddlužení. Není-li podán návrh na oddlužení současně s insolvenčním návrhem, je úpadek

dlužníka řešen formou konkursu, resp. u podnikatelů (tj. podnikajících fyzických osob, tzv.

OSVČ) též přichází v úvahu reorganizace. Insolvenční řízení se v takovém případě bude týkat

výhradně konkrétního označeného dlužníka, nikoli jeho manžela, avšak jeho dopady (v rámci

konkursu, event. reorganizace) budou mít nutný dopad i na SJM (viz podrobněji níže).

Ad (ii)

V případě podání dvou samostatných insolvenčních návrhů proti každému z manželů zvlášť,

insolvenční soud zpravidla rozhodne, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí, o spojení obou

řízení ke společnému projednávání (pod jednou spisovou značkou). Tento postup vyplývá

z právního názoru Vrchního soudu v Praze, který vyjádřil, že spojení ke společnému

projednávání je vhodné jak z hlediska zásady spravedlivého insolvenčního řízení, tak i

z hlediska zájmu věřitelů na hospodárném průběhu řízení a na co nejvyšším uspokojení.8 Tím

                                                          
7 Viz Dvořák, str. 7.
8 Viz 1 VSPH 669/2009:  „V rozporu se zásadou spravedlivého insolvenčního řízení, i v rozporu se zájmem
věřitelů na hospodárném a co nejvyšším uspokojení (§ 5 písm.a/ IZ), by bylo, kdyby vedle sebe běžela dvě
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je v praxi dosaženo toho, „aby společné jmění manželů náleželo do jedné majetkové podstaty

a aby pro oba tyto dlužníky byl ustanoven jeden insolvenční správce.“9 Veškeré další účinky

insolvenčního řízení (ať již bude řešen formou konkursu, reorganizace či oddlužení)

v souvislosti s dluhy, které náleží do SJM, budou řešeny ve vztahu k oběma manželům právě

v rámci spojeného řízení.

Ad (iii)

Možnost solidárního účastenství manželů v jediném insolvenčním řízení (kdy by bylo

rozhodováno o úpadku dvou dlužníků) byla považována v odborné literatuře za spornou10.

Aktuální judikatura tuto možnost však opatrně připouští – v takovém případě se nejedná o

spojení dvou samostatných insolvenčních řízení vedených proti každému z manželů zvlášť,

ale přímo o jediné insolvenčního řízení vedené proti oběma manželům.11

(b) Jednotlivé způsoby řešení úpadku:

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí

konkurs, reorganizace, oddlužení a jiné zvláštní způsoby řešení úpadku pro určité subjekty

nebo určité druhy případů. Postup v těchto jednotlivých způsobech řešení úpadku se ve vztahu

k SJM liší, jak níže popsáno.

Konkurs:

Konkurs je základním způsobem řešení úpadku, nepřipadá-li v úvahu reorganizace, oddlužení

či jiná forma řešení úpadku. U dlužníků-fyzických osob bude úpadek řešen konkursem

nejčastěji v situaci, kdy dlužník sice podal insolvenční návrh, ale nesplňuje podmínky pro

                                                                                                                                                                                    
separátní řízení řešící různým způsobem úpadek každého z obou manželů …, jestliže úpadek je v obou případech
dán neschopností každého z manželů zapravit závazky společné”.
9 Viz 1 VSPH 669/2009.
10 Srov. Dvořák „…soudní praxe bude patrně i nadále vycházet z dosavadního ustáleného výkladu a dovozovat,
že solidární účastenství manželů v insolvenčním řízení je – až na výjimku v případě, kdy jako insolvenční věřitelé
přihlašují solidární pohledávku za třetí osobou – obecně nepřípustné.“;
11 Srov. usnesení VS ze dne 31.3.2011, sp. zn. 1 VSPH 10/2011-37, 76 Icm 557/2010 101 VSPH 10/2011-37,
které připouští obě možnosti “ jediné[ho] insolvenční[ho] řízení, jehož předmětem je řešení úpadku-oddlužením
dvou dlužníků [manželů], nebo … dvě společně projednávané insolvenční řízení vedená pod jednou spisovou
značkou.” Srov. 1 VSPH 669/2009, v němž soud zmiňuje „situaci, kdy oba manželé podají jako navrhovatelé a
dlužníci společný insolvenční návrh“. K tomu srov. Dvořák „V úvahu tento postup [jediného insolvenčního
řízení proti oběma manželům] dle mého soudu připadá zejména tehdy, pokud ani jeden z manželů nemá výlučný
majetek anebo je tento majetek pouze nepatrné hodnoty a jejich společný majetek je velmi silně zadlužen nebo
dokonce předlužen. Je nepochybné, že insolvenční soud by musel v daném případě zkoumat naplnění zákonných
definičních znaků úpadku podle § 3 ins.zák. ve vztahu k oběma manželům – solidárním dlužníkům, nikoli pouze
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povolení oddlužení, anebo podal insolvenční návrh a opomenul současně podat návrh na

oddlužení. Zásadním rozdílem oproti řešení úpadku oddlužením je skutečnost, že po

ukončení konkursu není dlužník-fyzická osoba osvobozen od neuhrazených dluhů, tj.

neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, nestanoví-li zákon jinak (§ 244

IZ).

Ustanovení § 268 IZ a násl. upravují účinky insolvenčního řízení na SJM v souvislosti

s prohlášením konkursu tak, že v okamžiku prohlášení konkursu na majetek jednoho

z manželů zaniká SJM, které musí být vypořádáno, neboť se do majetkové podstaty

zahrnuje i majetek spadající do SJM (§ 205 a § 268 odst. 1 IZ). Není-li zjištěn jiný stav

věcí, je rozhodující zákonné vymezení SJM, z něhož soud též vychází; ustanovení § 7 IZ

stanoví, že v insolvenčním řízení se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu,

v daném případě pak judikatura12 dovozuje přiměřenou aplikaci ustanovení § 262a odst. 1

občanského soudního řádu. Odborná literatura poukazuje na to, že „Skutečnost, že veškerý

majetek v SJM je zahrnut do majetkové podstaty ještě ale neznamená, že z něj budou také

věřitele uspokojeni (s výjimkou části SJM, kterou dlužník použil se souhlasem manžela

k podnikání, neboť dle § 270 odst. 2 insol. zák. tato část spadá při vypořádání SJM vždy do

majetkové podstaty)“ 13 (neboť je nutné provést vypořádání SJM). Majetek, který

vypořádáním připadne úpadci (dlužníkovi), poslouží k úhradě pohledávek věřitelů

přihlášených v insolvenčním řízení. Jsou-li závazky dlužníka tak vysoké, že ani majetek v

SJM nestačí k jejich pokrytí, neprovádí se vypořádání SJM a do majetkové podstaty spadá

celý majetek náležející do SJM (§ 274 IZ). Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního

správce oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání SJM nebo navrhnout jeho vypořádání

u soudu (§ 270 IZ).

Probíhá-li již soudní řízení o vypořádání dříve zaniklého SJM, prohlášením konkursu se

nepřerušuje, ale namísto úpadce do něj vstupuje insolvenční správce (§ 273 odst. 1 IZ). Pokud

v době prohlášení konkurzu již uplynula lhůta k vypořádání SJM,  aniž  byla  uzavřena

dohoda o vypořádání SJM,  nastanou  účinky  spojené podle § 150 odst. 4 ObčZ14 až po 6

                                                                                                                                                                                    
ve vztahu k jednomu, s tím, že by všechny zákonné znaky úpadku musely být naplněny ve vztahu k oběma
manželům.”
12 Viz usnesení VS ze dne 13.11.2008, sp. Zn. MSPH 95 INS 2212/2008, 2 VSPH 207/2008-B; rovněž viz
usnesení 1 VSPH 669/2009.
13 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.,
2011, s. 254 (dále „Dvořák, Spáčil“)
14 Ustanovení § 150 odst. 4 OZ stanoví, cit.: „(4) Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho
vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu,
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měsících od prohlášení konkurzu, do té doby lze uzavřít novou dohodu o vypořádání SJM

manželů nebo podat návrh na jeho  vypořádání  rozhodnutím  soudu; práva třetích osob

nabytá v dobré víře tím však nejsou dotčena (§ 269 odst. 2 IZ); tj. v případě, že v době

prohlášení konkursu nebylo SJM vypořádáno rozhodnutím soudu anebo dohodou, může

insolvenční správce uzavřít s manželem úpadce dohodu o vypořádání, nebo, nedojde-li

k dohodě, podat návrh na vypořádání soudem, a to bez ohledu na dřívější vypořádání nastalé

ze zákona, jehož již dříve nastalé účinky zůstanou zachovány jen tehdy, nebude-li do 6

měsíců uzavřena nová dohoda nebo podán návrh na soudní vypořádání.15 Zákon ovšem

výslovně neuvádí, zda lze takto odstranit účinky zákonné domněnky vypořádání dle

§ 150 odst. 4 OZ do minulosti, tj. neříká, zda jde jen o domněnku nastalou krátce před

prohlášením konkursu, případně po podání insolvenčního návrhu, nebo zda jde i o starší

domněnky. Z odborné literatury vyplývá, že „uvedené pravidlo se týká těch domněnek

vypořádání, které nastaly po podání insolvenčního návrhu“.16

Prohlášení konkursu má dále hmotněprávní účinky na zákonem vyjmenované smlouvy

uzavřené mezi manžely: smlouvy a dohody o vypořádání SJM mezi manželi jmenované § 269

odst. 1 IZ, které byly uzavřeny po podání insolvenčního návrhu  dlužníkem,  a  jde-li  o

insolvenční  návrh  věřitele poté, co nastaly účinky  spojené  se zahájením insolvenčního

řízení, se stávají prohlášením konkurzu neplatnými.

Po dobu trvání konkurzu nové SJM nevzniká, uzavře-li dlužník v této době nové manželství,

odkládá se vznik SJM až ke dni zániku konkurzu (§ 276 odst. 1 IZ).

Reorganizace:

Reorganizací lze řešit pouze úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem

(jsou-li splněny zákonné podmínky, jinak se úpadek zpravidla řeší konkursem), dopady na

SJM tak přicházejí v úvahu pouze u podnikatelů-fyzických osob. Nejedná se však o nikterak

výjimečnou situaci, v červnu r. 2011 poprvé od r. 2008 překročil počet insolvenčních řízení

                                                                                                                                                                                    
platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění
manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o
nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž
platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.”
15 Dvořák, Spáčil, s. 255-56.
16 Viz tamtéž, str. 256.
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zahájených proti fyzickým osobám-podnikatelům (OSVČ) počet insolvenčních řízení

zahájených proti právnickým osobám.17

Narozdíl od konkurzu, reorganizací k zániku SJM nedochází. Podmínkou k povolení

reorganizace je mj. prohlášení dlužníkova manžela, že souhlasí s použitím majetku ve SJM,

má-li být podle reorganizačního plánu tento majetek použit; souhlas musí být písemný a

vlastnoruční podpis na něm úředně ověřený (§ 342 písm. c) IZ).

Oddlužení:

Skutečnost, že majetek náležející do SJM je zahrnut do majetkové podstaty podle § 205 IZ má

dopady i v režimu oddlužení, a to v důsledku přiměřené aplikace § 262a odst. 1 občanského

soudního řádu. V režimu oddlužení však SJM nezaniká, na rozdíl od konkursu.

Jak uvedeno výše, návrh na povolení oddlužení musí podepsat i manžel dlužníka a výslovně

uvést, že s povolením oddlužení souhlasí; to neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen

majetek z nevypořádaného (zaniklého nebo zrušeného) SJM. Souhlas manžela umožňuje, aby

veškerý majetek v SJM byl využit pro účely oddlužení.

Judikatura pak podrobněji rozvádí postup při oddlužení formou zpeněžení majetkové

podstaty (§ 398 odst. 1 IZ18): „Jde-li o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, zpeněžuje

se všechen majetek ve SJM, který patří do majetkové podstaty dlužníka, bez ohledu na to, zda

oba manželé jako dlužníci jsou účastníky jednoho insolvenčního řízení. SJM může ovšem

tvořit jen majetek již nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání

manželství (viz ust. § 143 odst. 1 písm. a) ObčZ). Se zřetelem k tomu soudní praxe v

souvislosti s postižením mzdy (platu) manžela povinného dovozuje, že mzdový nárok manžela

povinného součástí SJM není. Naproti tomu vyplacená mzda nebo plat již je součástí SJM a

podle okolností je lze postihnout např. při výkonu rozhodnutí prodejem movité věci (soupisem

peněz v hotovosti) anebo typicky přikázáním jiných majetkových práv podle ust. § 320 OSŘ,

                                                          
17 Viz mediální zprávy zveřejněné v červenci 2011: např. Finanční noviny.cz, Počet bankrotů se letos
zdvojnásobil na skoro 5300, 1.7.2011.; ČTK, Creditreform: počet insolvenčních návrhů letos stoupl o 56
procent,  4.7.2011.
18 Ustanovení § 398 odst (1) IZ stanoví, cit. „Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním
splátkového kalendáře.”
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jestliže by již šlo o vyplacenou mzdu či plat, který má manžel povinného uložený na účtu u

banky.“19

Jedná-li se o oddlužení plněním splátkového kalendáře (§ 398 odst. 1 IZ), splátkový

kalendář vychází i z budoucích příjmů manžela, jak dovozuje judikatura: „svým podpisem na

návrhu dlužníka na povolení oddlužení dává manžel dlužníka souhlas, aby pro účely

oddlužení byl použit veškerý majetek v SJM jeho a dlužníka, včetně příjmů, které budou

v budoucnu vyplaceny.“ 20 Jinak řečeno,  „Ze stejných zásad je třeba vycházet při posouzení

toho, zda a za jakých podmínek mohou (resp. mají) být příjmy manžela, který není dlužníkem,

postiženy plněním splátkového kalendáře. V návaznosti na výše uvedené jsou to veškeré

příjmy, které náleží dlužníku, popřípadě jsou ve SJM dlužníka a jeho manžela, a patří tedy do

majetkové podstaty. Smysl oddlužení plněním splátkového kalendáře zadlužených rodin

(domácností) je založen na tom, že manželé mohou být po splnění splátkového kalendáře

osvobozeni od zbytku svých společných dluhů jedině za předpokladu, že po stanovenou dobu

odevzdávali na uspokojení pohledávek věřitelů veškeré své příjmy vyjma zákonem

stanovených částek zaručujících minimální životní úroveň rodiny. Ekonomickou podmínkou

úspěšného oddlužení je to, že se nezajištěným věřitelům musí dostat minimálně 30 % jejich

přihlášených a zjištěných pohledávek. Plnění splátkového kalendáře pak probíhá po zákonem

stanovenou dobu pěti let, ledaže se dříve dostane věřitelům uvedeným v usnesení podle ust. §

406 IZ plné úhrady (100 %) jejich pohledávek s příslušenstvím.

                                                          
19 Usnesení VS v Praze ze dne 8.2.2011, 2 VSPH 126/2011-A-11, KSUL 71 INS 65/2011 2 VSPH 126/2011-A-
11.
20 Usnesení VS v Praze ze dne 15.12.2009, KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009-A-21, str. 5. Dále cit.
(str. 4): „Právní úprava majetkové podstaty v ustanovení § 205 Iz stojí na zásadě, že majetek, který je ve
společném jmění dlužníka a jeho manžela, náleží do majetkové podstaty, což musí dlužníkův manžel respektovat
také v režimu oddlužení, neboť úprava tohoto způsobu řešení dlužníkova úpadku žádného podkladu pro jinou
právní konstrukci majetkové podstaty nedává… Jde-li o oddlužení zpěněžením majetkové podstaty, zpeněžuje se
všechen majetek v SJM, který patří podle výše uvedených zásad do majetkové podstaty dlužníka, bez ohledu na
to, zda jako dlužníci jsou účastníky jednoho insolvenčního řízení oba manželé. Společné jmění manželů může
ovšem tvořit jen majetek již nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství
(ustanovení § 143 odst. 1 písm. a/občanského zákoníku). Se zřetelem k tomu soudní praxe v souvislosti
s postižením mzdy (platu) manžela povinného dovozuje, že mzdový nárok manžela povinného součástí
společného jmění manželů není. Naproti tomu vyplacená mzda nebo plat již je součástí společného jmění
manželů a podle okolností ji lze postihnout např. při výkonu rozhodnutí prodejem movité věci (soupisem peněz
v hotovosti) anebo typicky přikázáním jiných majetkových práv podle § 320 osř, jestliže by již šlo o vyplacenou
mzdu či plat, který má manžel povinného uložený na účtu u banky. Ze stejných zásad je třeba vycházet při
posouzení toho, zda a za jakých podmínek mohou (resp. mají být) příjmy manžela, který není dlužníkem,
postiženy plněním splátkového kalendáře. V návaznosti na výše uvedené jsou to veškeré příjmy, které náleží
dlužníku, popřípadě jsou v SJM dlužníka a jeho manžela, a patří tedy do majetkové podstaty.”
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Přitom není ani nemůže být rozdíl v tom, zda se společné dluhy manželů řeší v rámci

insolvenčního řízení, jehož účastníkem je jeden z manželů, který podá návrh na povolení

oddlužení a druhý k němu připojí svůj podpis, ve srovnání se situací, kdy oba manželé podají

jako navrhovatelé a dlužníci společný insolvenční návrh, popřípadě jej podá každý z nich

samostatně (jako v posuzovaném případě). Jinak řečeno, ať podají manželé insolvenční návrh

s návrhem na povolení oddlužení společně, nebo každý zvlášť, anebo jen jeden z nich a druhý

návrh spolupodepíše, vždy jde o totéž, tedy o to, za jakých podmínek bude majetek ve SJM užit

pro účely oddlužení.“21

Vzhledem k tomu, že budoucí mzdový nárok manžela sám o sobě součástí SJM není (pouze

již vyplacená mzda), dovozuje judikatura, že manžel dlužníka, který podepsal návrh na

povolení oddlužení je proto vázán  povinností poskytnout nezbytnou součinnost, aby byla

jemu v budoucnu vyplacená mzda využita pro účely oddlužení (judikatura dovozuje, že

manžel je vázán povinností“poskytnout po celou dobu [splátkového kalendáře] i veškerou

součinnost potřebnou k tomu, aby se věřitelům dostalo prostřednictvím insolvenčního správce

z jeho příjmů plnění v rozsahu podle § 398 odst. 3 IZ. Nedostatek součinnosti bude zpravidla

bránit tomu, aby proces oddlužení byl ve vztahu k oběma manželům (i ke každému z nich

zvlášť) úspěšně dovršen rozhodnutím insolvenčního soudu o jejich osvobození od placení

zbývající části pohledávek… Takovou překážkou by například mohla být situace, kdy

dlužníkův manžel návrh na oddlužení sice podepsal, ale své příjmy či jejich část zatajil,

popřípadě neučinil všechny úkony potřebné k tomu, aby se jeho příjem stal v režimu oddlužení

zdrojem pro uspokojení věřitelských pohledávek.“22).

Část II. Uplatnění pohledávky náležející do společného jmění manželů:

Zatímco část I tohoto podkladu popisuje postup, kdy se insolvenční řízení týká závazků

spadajících do SJM, tato druhá část se naopak týká postupu, kdy mají manželé společnou

pohledávku (náležející do SJM) vůči jinému dlužníkovi, který je v úpadku.

V minulosti bylo judikováno, že pokud konkursní věřitelé mají vůči úpadci společnou

pohledávku nedílné povahy, pak v takovém případě mají i konkursní věřitelé postavení

společných účastníků konkursního řízení.23 Tento právní názor je aplikovatelný i na nový

                                                          
21 Viz tamtéž.
22 Viz tamtéž.
23 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21.8.2003, sp. zn. 29 Cdo 2290/2000, R 38/2004.
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insolvenční zákon, přičemž z odborné literatury vyplývá, že „tento názor … pokrývá situaci,

kdy by manželé jako solidární věřitelé podávali insolvenční návrh, resp. přihlašovali jako

insolvenční věřitelé společnou pohledávku proti jiné, třetí osobě.“.24 Manželé přihlašují tedy

společnou pohledávku náležející do SJM podáním jedné společné přihlášky do insolvenčního

řízení (což může být event. spojeno se společným insolvenčním návrhem manželů, jako

věřitelů, na dlužníka).

                                                          
24 Dvořák, str. 1.


