PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

182/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. března 2006
o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)
§ 391 [Komentář]
(1) Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání20) obsahovat
a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech,
c) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.
(2) Není-li dlužník v pracovním nebo jiném poměru, uvede v návrhu jiný zdroj příjmu
a jeho výši za poslední tři roky.
(3)Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na
povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních
splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných
měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku.
Ustanovení § 395 tím není dotčeno.
(4) Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví
prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový
přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.
§ 393 [Komentář]
(1) Neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný
anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo
doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo
doplnění provést.
(2) Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení
oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené
náležitosti.

(3) Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně
doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho
výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu
stanovené náležitosti.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 3 doručí insolvenční soud dlužníku, předběžnému správci
nebo insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru, je-li proti dlužníkovi vedena exekuce, pak i
exekutorovia osobě, která návrh na povolení oddlužení podala; odvolání proti němu může podat jen
osoba, která návrh na povolení oddlužení podala.
§ 394 [Komentář]
(1) Návrh na povolení oddlužení může dlužník vzít zpět, dokud insolvenční soud
nerozhodne o schválení oddlužení.
(2) Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí
rozhodnutím, které se doručuje osobě, která návrh podala, dlužníku, insolvenčnímu správci a
věřitelskému výboru a je-li proti dlužníkovi vedena exekuce, pak i exekutorovi; odvolání proti
němu není přípustné.
(3) Vzal-li dlužník návrh na povolení oddlužení zpět, nemůže jej podat znovu.
(4) Byl-li návrh na povolení oddlužení vzat zpět až poté, co bylo rozhodnuto o schválení
oddlužení, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí není účinné; toto rozhodnutí, proti němuž není
odvolání přípustné, se doručuje osobě, která návrh podala, dlužníku, insolvenčnímu správci a
věřitelskému výboru.
Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení
§ 395 [Komentář]
(1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem
okolnostem lze důvodně předpokládat,
a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo
b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich
pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.
(2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže
a) jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, nebo
b) dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění
povinností v insolvenčním řízení.
(3) Na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat zejména
tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho
kolektivního statutárního orgánu
a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a
to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo

b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení
proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo
hospodářské povahy.
(4) Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení se doručuje dlužníku, osobě, která
návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru a je-li proti dlužníkovi vedena
exekuce, pak i exekutorovi. Odvolání proti němu může podat pouze osoba, která návrh podala.
§ 397 [Komentář]
(1) Nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo
zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje
dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru a je-li proti dlužníkovi vedena exekuce,
pak i exekutorovi. Odvolání proti němu není přípustné.
(2) Insolvenční soud může po rozhodnutí o povolení oddlužení i bez návrhu změnit své
předběžné opatření.

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
418/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 19. listopadu 2001
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Změna: 463/2009 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Provádění úkonů
(1) Úkony, které jsou předmětem exekuční a další činnosti, provádí soudní exekutor (dále
jen "exekutor"). Za podmínek stanovených zákonem může tyto úkony provádět též exekutorský
kandidát (dále jen "kandidát") a exekutorský koncipient. Úkony, které ve výkonu rozhodnutí podle
občanského soudního řádu provádí vykonavatel, může za podmínek stanovených zákonem provádět
též vykonavatel exekutora. Další zaměstnance může exekutor pověřit prováděním jednoduchých
úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.
(2) Úkony se provádějí podle okolností případu v takové době, kdy se dá nejspíše
předpokládat dosažení výsledku. Tyto úkony lze provádět i mimo obvyklou pracovní dobu a ve
dnech pracovního klidu.
(3) Má-li být úkon proveden v budově právnické osoby, v budově fyzické osoby, kterou tato
osoba užívá k podnikání, nebo v budově, s níž hospodaří organizační složka státu, a nejde-li o
budovu osoby, proti níž je exekuce prováděna jako proti povinnému, nebo o budovu organizační
složky státu v případě, kdy je exekuce prováděna proti státu jako proti povinnému a je vedena na
majetek, s nímž hospodaří tato organizační složka, oznámí exekutor úkon předem statutárnímu
orgánu, fyzické osobě-podnikateli nebo vedoucímu organizační složky státu. Má-li být úkon
proveden ve vojenském objektu nebo v objektu ozbrojeného sboru nebo zpravodajské služby, musí
si k tomu exekutor předem vyžádat svolení příslušného velitele nebo ředitele.
(4) Úkon, který má být proveden v budovách a místnostech osob, které požívají
diplomatické výsady a imunity, může být proveden jen tehdy, pokud to připouští mezinárodní

právo. O provedení úkonu musí exekutor včas vyrozumět Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo
zahraničních věcí a požádat je o vyslání zástupce k takovému úkonu.
(5) Exekutor je oprávněn učinit opatření, jichž je třeba k zachování pořádku a k nerušenému
výkonu exekuce. Dojde-li při provádění exekuce k napadení exekutora, případně k jiné situaci, která
znemožňuje provedení úkonu, upustí se od dalšího provádění úkonu a učiní se o tom záznam ve
spise; exekutor určí nový termín a místo provedení úkonu. Jsou-li splněny podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem,1) může exekutor požádat příslušný policejní orgán o poskytnutí
ochrany.
§2
Protokol
(1) O každém úkonu provedeném v rámci exekuční činnosti sepíše exekutor protokol. Byl-li
úkon učiněn v písemné formě a listina, v níž je úkon zachycen, je založena do spisu, protokol se
nevyhotovuje.
(2) V protokolu se uvede
a) označení exekutorského úřadu a spisová značka,
b) označení oprávněného a povinného,
c) místo, čas a předmět úkonu,
d) jména a příjmení zaměstnanců exekutora, kteří se zúčastnili úkonu, jména a příjmení přítomných
účastníků a jejich zástupců a jména a příjmení dalších osob, které byly při úkonu přítomny, pokud
bylo možno zjistit jejich totožnost,
e) stručné vylíčení průběhu úkonu, zejména obsah návrhů, které byly při něm podány.
(3) Protokol musí být sepsán bezprostředně po skončení úkonu, pokud možno ještě na místě
úkonu. Protokol podepíše exekutor, dále přítomní účastníci, jejich přítomní zástupci a ti, kteří
potvrzují příjem peněz nebo věcí, a osoby přibrané k úkonu. Protokol podepíší i ti, jejichž
prohlášení je nutno v protokolu uvést.
(4) Jestliže se přítomný účastník nebo jeho zástupce vzdálí před podpisem protokolu,
poznamená se tato skutečnost v protokolu. Pokud někdo z těch, kteří by měli protokol podepsat,
podpis odmítne, poznamená se to v protokolu s uvedením důvodů, pokud byly sděleny.
(5) Výjimečně může být protokol sepsán dodatečně podle poznámek učiněných při úkonu.
Takový protokol exekutor podepíše sám a v protokolu uvede důvod, proč byl sepsán dodatečně.
Takto nelze postupovat, má-li být protokolem osvědčen příjem peněz nebo věcí nebo má-li protokol
podepsat osoba přibraná k úkonu nebo ten, jehož prohlášení je třeba uvést v protokolu.
§3
(1) Při provádění exekuce exekutor poskytuje účastníkům, jakož i dalším osobám, kterých se
exekuce týká, poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

(2) Stanoví-li tak zákon, rozhoduje exekutor v exekučním řízení exekučním příkazem nebo
příkazem k úhradě nákladů exekuce, v ostatních případech rozhoduje usnesením. Nestanoví-li
zákon jinak, použijí se na rozhodnutí exekutora obdobně ustanovení občanského soudního řádu o
usnesení.
(3) Exekutor může vydat exekuční příkaz poté, kdy mu bylo doručeno usnesení o nařízení
exekuce. Exekuce se podle exekučního příkazu provede po právní moci usnesení o nařízení
exekuce.
(4) Exekutor vyhotoví vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení exekuce, odkladu exekuce
a zastavení exekuce, exekuční příkaz a příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyly právní moci, a
doručí je.
§4
Součinnost třetích osob
Exekutor před provedením exekuce požádá třetí osoby o poskytnutí součinnosti při jejím
provádění, v případě, byla-li výzva podle § 38 odst. 3 neúčinná, tento požadavek osvědčuje tak,
že těmto osobám zašle usnesení soudu o nařízení exekuce, které obsahuje jeho pověření k provedení
exekuce. Exekutor je oprávněn požadovat tuto součinnost třetích osob i opakovaně.
§5
Prohlášení o majetku povinného
(1) Exekutor je oprávněn
a) nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o majetku povinného, nebo
b) považuje-li to za účelné, musí předvolat povinného a vyzvat ho k dobrovolnému splnění
povinnosti, kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení o majetku.
(2) Pokud exekutor zvolí postup podle odstavce 1 písm. b), pak ohledně prohlášení o
majetku postupuje přiměřeně podle § 260a odst. 2 až § 260h občanského soudního řádu. Ustanovení
§ 260b odst. 1 se nepoužije. Exekutor též nepoučuje povinného o následcích, jestliže prohlášení
bude odmítnuto nebo jestliže v něm budou uvedeny nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.
§6
Náklady exekuce a náklady oprávněného
(1) V exekučním příkazu uvede exekutor způsob exekuce určený k provedení exekuce
ukládající zaplacení peněžité částky, jímž budou případně na základě příkazu k úhradě nákladů
exekuce vymoženy náklady exekuce a náklady oprávněného.
(2) V příkazu k úhradě nákladů exekuce uvede exekutor kromě výše nákladů exekuce a výše
nákladů účelně vynaložených oprávněným k vymáhání nároku (dále jen "náklady oprávněného")
případně rovněž název peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena částka odpovídající
nákladům exekuce a nákladům oprávněného.

(3) Jestliže se náklady exekuce nebo náklady oprávněného po vydání příkazu podle odstavce
1 zvýší nebo vzniknou další náklady, vydá exekutor další příkaz k úhradě nákladů exekuce.
HLAVA II
DORUČOVÁNÍ
nadpis vypuštěn
§7
zrušen
§8
(1) Soud může podle § 76 odst. 1 zákona pověřit doručením písemnosti jen exekutora, který
byl jmenován do obvodu okresního soudu, v němž má být doručení provedeno, nebo exekutora,
který má sídlo v obci, v níž má být doručení provedeno.
(2) Má-li být písemnost soudu podle odstavce 1 doručena v obvodu jiného okresního soudu,
pověří exekutora doručením písemnosti na žádost příslušného soudu soud, v jehož obvodu má být
doručení provedeno. Dožádanému soudu se zašle spolu se žádostí rovněž písemnost, která má být
doručena.
(3) Písemnost soudu uvedenou v odstavcích 1 a 2 může soudní exekutor doručovat jen sám
(osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).
§9
Doručování písemností exekutora
(1) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje
a) oprávněnému a povinnému,
b) dalším osobám, kterým se podle způsobu provedení exekuce, zvoleného k vymožení nákladů
exekuce a nákladů oprávněného, doručuje usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského
soudního řádu.
(2) Do vlastních rukou se osobám podle odstavce 1 písm. b) doručuje v případech, v nichž
podle zvoleného způsobu exekuce občanský soudní řád stanoví, že se doručuje do vlastních rukou
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
(3) Vyrozumění o tom, že usnesení soudu o nařízení exekuce nabylo právní moci, doručí
exekutor
a) osobám, jimž bylo doručeno usnesení soudu o nařízení exekuce, a
b) dalším osobám, kterým exekutor doručuje exekuční příkaz.

(4) Osobám podle odstavce 3 písm. b) se vyrozumění podle odstavce 3 doručí nejdříve spolu
s exekučním příkazem. Do vlastních rukou doručí exekutor vyrozumění oprávněnému, povinnému a
jiným osobám v případech, v nichž podle zvoleného způsobu exekuce občanský soudní řád stanoví,
že se do vlastních rukou doručuje vyrozumění soudu o tom, že usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí nabylo právní moci.
(5) Vyrozumění o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, se doručuje oprávněnému,
povinnému a dalším osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje usnesení o
nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.
(6) Vyrozumění o tom, že příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyl právní moci, doručí
exekutor oprávněnému a povinnému po marném uplynutí zákonné lhůty k podání námitek. Pokud
jsou proti tomuto příkazu podány námitky a exekutor jim v plném rozsahu vyhoví, zašle
vyrozumění po nabytí právní moci usnesení, jímž námitkám v plném rozsahu vyhověl. Vyrozumění
se doručuje dalším osobám, které jsou uvedeny v odstavci 1 písm. b) a jimž exekutor doručuje
příkaz k úhradě nákladů exekuce.
(7) Vyrozumění o tom, že usnesení o odkladu exekuce nebo o zastavení exekuce nabylo
právní moci, doručuje exekutor těm, jimž se doručuje rozhodnutí o odkladu nebo zastavení exekuce,
a dále těm, jimž se vyrozumění o odkladu nebo zastavení výkonu rozhodnutí doručuje podle
občanského soudního řádu.
§ 10
Společné ustanovení o doručování
(1) Při doručování se postupuje podle občanského soudního řádu a vyhlášky o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy2). Provádí-li doručení exekutor, má přitom stejná práva a povinnosti,
jaké tyto právní předpisy přiznávají a ukládají soudnímu doručovateli; totéž platí, provádí-li se
doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí
přepravu zásilek.
(2) Použije-li exekutor k doručení písemnosti provozovatele poštovních služeb nebo jiné
osoby, která provádí přepravu zásilek, odpovídá za doručení stejně, jako kdyby je provedl sám
(osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).
ČÁST DRUHÁ
POSTUP EXEKUTORA PŘI EXEKUČNÍ A DALŠÍ ČINNOSTI
§ 11
Nestanoví-li zákon nebo tato vyhláška jinak, použijí se pro postup exekutora při provádění
jednotlivých způsobů exekuce přiměřeně ustanovení části deváté oddílu druhého až pátého
vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.3)
Exekuce k vymožení peněžitého plnění
§ 12

Požádá-li o to při provádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů plátce mzdy,
oprávněný nebo povinný a není-li exekuce prováděna ve prospěch více oprávněných, určí exekutor,
jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena.
§ 13
Povolí-li soud nebo exekutor při provádění exekuce přikázáním pohledávky z účtu u
peněžního ústavu nebo příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu odklad exekuce a bylo-li
peněžnímu ústavu doručeno usnesení o povolení odkladu před provedením exekuce, neprovede
peněžní ústav exekuci, dokud mu nebude exekutorem doručeno vyrozumění, že odklad byl zrušen,
nebo v případě, že soud nebo exekutor povolil odklad exekuce podle § 54 odst. 3 zákona,
vyrozumění, že doba odkladu uplynula.“.
§ 14
Exekuce prodejem movitých věcí může být provedena s výslovným určením věcí, které mají
být prodány, nebo bez tohoto návrhu. Exekutor není při provedení exekuce vázán návrhem
oprávněného, že má být provedena exekuce pouze prodejem výslovně určených věcí.
§ 15
Zlato v jiné podobě než světově obchodovatelných slitcích, jiné drahé kovy a drahé kameny
odhadne znalec. Exekutor je následně prodá v dražbě jako jiné movité věci.
§ 16
Dražební jednání při provádění exekuce prodejem nemovitosti a prodejem podniku může
řídit jen exekutor nebo kandidát; jednotlivé úkony při jednání, jimiž se nerozhoduje, může na
základě pověření exekutora provést jiný zaměstnanec exekutora; řídí se přitom pokyny exekutora
nebo kandidáta.
§ 17
Exekuce k vymožení nepeněžitého plnění
Pokuty uložené při exekuci provedením prací nebo výkonů podle § 351 občanského
soudního řádu připadají státu a povinný je vždy povinen pokuty zaplatit na účet exekučního soudu;
o tom musí být exekutorem poučen.
§ 18
Dobrovolná dražba
(1) Na dražební jednání při provádění dražby movité nebo nemovité věci na návrh vlastníka
či osoby oprávněné disponovat s věcí se vztahuje ustanovení § 16.
(2) Výtěžek dražby se vyplatí navrhovateli.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 19
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Bureš v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 462/2009 Sb.
Přechodné ustanovení
Tato vyhláška se použije i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky;
právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají
zachovány.
____________________
1) § 44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 105/2000 Sb. a
zákona č. 120/2001 Sb.
2) § 28a až 28g vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění
pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 37/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb.,
vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č.
482/2000 Sb.

