
Co přináší novela insolvenčního zákona? 

Novela zákona 31/2019 Sb., platná od 1. června 2019. Novela čítá 27 stran textu, my se zaměříme jen 

na to nejpodstatnější, tedy na změny podmínek oddlužení, často nazývaného osobním bankrotem.  

Dosud platilo, že soud schválil návrh na oddlužení jen dlužníkovi, který byl schopen během pěti let 

splatit 30 % pohledávek jeho věřitelů, tato podmínka však odpadá. Nyní se posuzování kritérií splnění 

oddlužení posunují zejména na konec doby, po které bude dlužník oddlužení plnit, ocitujme nové 

klíčové ustanovení § 412a insolvenčního zákona: 

“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 60 % jejich 

pohledávek, 

c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil 

svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému 

uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době 

splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.” 

Toto znění připouští i možnost, že také dlužníkovi, kterému se nepodaří za pět let splatit alespoň 30 % 

pohledávek, může soud oddlužení schválit. 

Za hodný pozornosti pak určitě můžeme pro naši komunitu označit odstavec 4 téhož ustanovení: 

„Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou 

dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení 

plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno 

po dobu 3 let od schválení oddlužení.“ 

Z tohoto odstavce tedy plyne, že bude-li se poživatel starobního nebo invalidního důchodu snažit 

poctivě tři roky po schváleném návrhu na oddlužení splácet, může být již po této době uznán soudem 

bezdlužným, i když by se mu nepodařilo splatit pohledávky ve výši v návrhu na oddlužení 

předpokládané. Toto „výjimečné“ schválení oddlužení (bez toho, aby dlužník splatil alespoň 30 % 

dluhů, není možné získat opakovaně, jedině za okolností zvláštního zřetele hodných, jak stanoví 

následující odstavec. Nová pravidla pro oddlužení bude možné aplikovat až na oddlužení povolená 

pravomocnými rozhodnutími soudu po účinnosti této novely, tedy po 1. červnu t. r. 

Za zmínku stojí i nová možnost přerušení průběhu oddlužení na návrh dlužníka či insolvenčního 

správce. Průběh oddlužení může být přerušen až na jeden rok, návrh musí být podložen vážnými 

důvody a nemůže k němu dojít opakovaně. 
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