
č. j. KSCB 27 INS 11275/2020-B-11 

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Michaela Krepsová  

USNESENÍ 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlínou Glaser Hrůzovou 
v insolvenční věci  

dlužníka: Daniel Dušák, narozený dne 25. 3. 1971, IČO 63270412  
 bytem Svobody 1013, 379 01  Třeboň 

o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, o schválení zprávy 
o přezkumu a schválení oddlužení  

takto: 

I. Dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení. 

II. Soud schvaluje zprávu o přezkumu zveřejněnou na č. l. B-3 spisu. 

III. Soud schvaluje oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty. 

IV. Ustanovenou insolvenční správkyní je JUDr. Daniela Urbanová, IČO 66240484, sídlem 
Mánesova 42/1092, 120 00  Praha 2. 

V. Soud ukládá dlužníku, aby vydal insolvenční správkyni ke zpeněžení:  

- spoluvlastnický podíl o velikosti 244/19379 na bytové jednotce č. 79/26 v budově č. p. 
79, 80, bytový dům na pozemku parc. č. 213 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
332/20573 na společných částech této budovy, vše zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České 
Budějovice, na listu vlastnictví  č. 4885 pro katastrální území a obec České Budějovice, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 244/19379 na bytové jednotce č. 79/28 v budově č. p. 
79, 80, bytový dům na pozemku parc. č. 213 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
373/20573 na společných částech této budovy, vše zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České 
Budějovice, na listu vlastnictví  č. 4885 pro katastrální území a obec České Budějovice, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 244/19379 na bytové jednotce č. 80/14 v budově č. p. 
79, 80, bytový dům na pozemku parc. č. 213 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
489/20573 na společných částech této budovy, vše zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České 
Budějovice, na listu vlastnictví  č. 4885 pro katastrální území a obec České Budějovice, 

- osobní automobil Volkswagen Golf, VIN WVWZZZ1JZXD087678, registrační 
značka 7C3 4244, rok výroby 1998. 

VI. Další majetek, který bude zpeněžen a ke dni vydání tohoto rozhodnutí náleží do majetkové 
podstaty dlužníka: 

- pohledávka za zaměstnavatelem dlužníka společností SB profi s.r.o., IČO 25181092, 
sídlem Čéčova 625/26, 370 04  České Budějovice z titulu nevyplacené mzdy v rozsahu 
jejího zajištění v rámci výkonu rozhodnutí. 
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VII. Zpeněžen bude rovněž majetek, který se případně stane součástí majetkové podstaty 
podle § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, půjde-li o majetek, který dlužník 
neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl nebo o hodnoty získané z neúčinného 
právního jednání. 

VIII. Soud ukládá dlužníku, aby do doby podání zprávy insolvenčního správce o splnění 
oddlužení platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím ustanovené insolvenční správkyně 
nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení 
oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí 
nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení stálých plateb 
připadajících na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně, včetně DPH, 
je-li správkyně jejím plátcem a uspokojení dalších pohledávek za majetkovou podstatou a 
pohledávek jim postavených na roveň.  

IX. Soud ukládá dlužníku, aby vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložil 
insolvenční správkyni přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců. 

X. Termín úhrady první splátky provedené z příjmu vypláceného dlužníku společností 
HYDRO & KOV s.r.o., IČO 27720161, sídlem Pražská 1333, 379 01  Třeboň, 
se stanovuje na den 31. 3. 2021. 

XI. Soud přikazuje plátci příjmu dlužníka, společnosti HYDRO & KOV s.r.o., 
IČO 27720161, sídlem Pražská 1333, 379 01  Třeboň, i každému budoucímu plátci příjmu 
dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí nebo exekucí, aby po doručení tohoto 
rozhodnutí prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, v jakém z něj mohou být 
při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel 
sražené částky dlužníkovi, ale ustanovené insolvenční správkyni na účet č. 456883673 / 
2700. 

XII. Insolvenční správkyni se přiznává záloha na odměnu za přezkoumané přihlášky 
pohledávek ve výši 1 210 Kč včetně DPH. 

XIII. Soud ukládá insolvenční správkyni, aby si každý měsíc z částky sražené dlužníku ponechala 
900 Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů navýšenou o DPH, je-li 
insolvenční správkyně jejím plátcem, uhradila další případné pohledávky za majetkovou 
podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a zbývající část 
vyplatila nezajištěným věřitelům podle poměru jejich pohledávek určeného ve zprávě 
pro oddlužení zveřejněné na č. l. B-8 spisu ve znění případných změn provedených 
insolvenční správkyní podle ustanovení § 398a odst. 7 insolvenčního zákona. 

XIV. Soud ukládá insolvenční správkyni povinnost předložit písemnou zprávu o stavu 
insolvenčního řízení po skončení 36. měsíce trvání splátkového kalendáře, nebude-li již 
oddlužení splněno, a dále pouze tehdy, lze-li důvodně předpokládat naplnění podmínek 
zrušení schváleného oddlužení, anebo dojde-li k jiným skutečnostem rozhodným pro 
průběh insolvenčního řízení (zejm. § 407 odst. 3 insolvenčního zákona). 

XV. Soud ukládá insolvenční správkyni, aby ve lhůtě sedmi dnů od provedení každé změny 
poměru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rámci schváleného oddlužení 
plněním splátkového kalendáře podle ustanovení § 398a odst. 7 insolvenčního zákona 
předložila nové distribuční schéma splátkového kalendáře. 

Odůvodnění: 

1. Dlužník podal u insolvenčního soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. 
Soud dne 27. 5. 2020 usnesením č. j. KSCB 27 INS 11275/2020-A-7 zjistil úpadek dlužníka a 
povolil řešení úpadku oddlužením. 
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2. Z obsahu spisu nevyplývá, že by dlužník nebyl osobou oprávněnou k podání návrhu na povolení 
oddlužení ve smyslu ustanovení § 389 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenčního zákona), a proto soud dle ustanovení § 397 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodl, 
že dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení. 

3. Poté, co soud přezkoumal zprávu pro oddlužení a zprávu o přezkumu, vůči nimž nebyly podány 
žádné námitky, zprávu o přezkumu schválil dle ustanovení § 410 odst. 3 písm. a) insolvenčního 
zákona.  

4. Výrok o schválení zprávy o přezkumu nemusí být odůvodněn podle ustanovení 
§ 410 odst. 4 insolvenčního zákona, neboť proti zprávě o přezkumu nebyly podány námitky. 

5. Ze zprávy pro oddlužení se podává, že insolvenční správkyně zhodnotila předpokládané plnění 
věřitelům při obou způsobech oddlužení a nezjistila existenci skutečností, které by jinak 
odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.  

6. Ani soud neshledal, že by dle ustanovení § 405 insolvenčního zákona vyšly v řízení najevo 
skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. 
Proto soud podle ustanovení § 406 odst. 1 insolvenčního zákona schválil oddlužení a jako jeho 
způsob podle ustanovení § 402 odst. 5 insolvenčního zákona zvolil plnění splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty, neboť ani jeden ze způsobů oddlužení nezískal prostou většinu 
hlasů nezajištěných věřitelů. V podrobnostech odkazuje soud na obsah zprávy pro oddlužení. 

7. Soud tímto usnesením v souladu s ustanovením § 406 odst. 3 insolvenčního zákona uložil dlužníku, 
aby do podání zprávy o splnění oddlužení platil nezajištěným věřitelům podle poměru jejich 
pohledávek určeného ve zprávě pro oddlužení prostřednictvím insolvenčního správce vždy 
k určenému dni měsíce z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, 
v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní 
pohledávky. Současně stanovil termín první splátky tak, aby byla uhrazena nejpozději do konce 
měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení [písm. a)]. Dále 
označil příjmy, ze kterých by dlužník podle stavu ke dni vydání rozhodnutí měl uhradit první 
splátku [písm. b)], přikázal plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem 
rozhodnutí, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného 
příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku [písm. d)] a uložil dlužníku 
povinnost vydat insolvenční správkyni ke zpeněžení majetek náležející do majetkové podstaty a 
majetek náležející do majetkové podstaty označil [písm. e)].  

8. Dle ustanovení § 398 odst. 6 insolvenčního zákona není dlužník povinen vydat majetek ke 
zpeněžení podle odstavce 3, vyplývá-li ze zprávy pro oddlužení, že by se zpeněžením tohoto 
majetku nedosáhlo uspokojení věřitelů. Dlužník také není povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, 
ledaže ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou podle 
prováděcího právního předpisu násobkem částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti. Není-li 
dále stanoveno jinak, pro účely zpeněžení podle odstavce 3 do majetkové podstaty nenáleží 
majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení 
oddlužení. Ustanovení § 409 odst. 4 není dotčeno. 

9. Do majetkové podstaty sepsala insolvenční správkyně tento majetek: 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 244/19379 na bytové jednotce č. 79/26 v budově č. p. 79, 
80, bytový dům na pozemku parc. č. 213 a spoluvlastnický podíl o velikosti 332/20573 na 
společných částech této budovy, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, na listu vlastnictví  
č. 4885 pro katastrální území a obec České Budějovice, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 244/19379 na bytové jednotce č. 79/28 v budově č. p. 79, 
80, bytový dům na pozemku parc. č. 213 a spoluvlastnický podíl o velikosti 373/20573 na 
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společných částech této budovy, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, na listu vlastnictví  
č. 4885 pro katastrální území a obec České Budějovice, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 244/19379 na bytové jednotce č. 80/14 v budově č. p. 79, 
80, bytový dům na pozemku parc. č. 213 a spoluvlastnický podíl o velikosti 489/20573 na 
společných částech této budovy, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, na listu vlastnictví  
č. 4885 pro katastrální území a obec České Budějovice, 

- pohledávku za zaměstnavatelem dlužníka společností SB profi s.r.o., IČO 25181092, sídlem 
Čéčova 625/26, 370 04  České Budějovice z titulu nevyplacené mzdy v rozsahu jejího 
zajištění v rámci výkonu rozhodnutí. 

10. Osobní automobil Volkswagen Golf, VIN WVWZZZ1JZXD087678, registrační značka 7C3 
4244, rok výroby 1998Insolvenční zákon stanovuje dvě výjimky v povinnosti dlužníka vydat 
majetek ke zpeněžení, přičemž prvá z nich je, že ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že by se 
zpeněžením tohoto majetku nedosáhlo uspokojení věřitelů, a druhá z nich je, že se majetkem 
dlužníka je jeho obydlí a ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že jeho hodnota nepřesahuje hodnotu 
určenou podle prováděcího právního předpisu násobkem částky na zajištění obydlí v dlužníkově 
bydlišti. 

11. Insolvenční správkyně spoluvlastnické podíly na bytových jednotkách a osobní automobil ocenila 
v souhrnu na částku 55 000 Kč, tudíž není pochyb, že ani při zohlednění minimální výše odměny 
insolvenční správkyně za zpeněžení podle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně 
insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků 
věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, která činí z výtěžku zpeněžení 
dosaženého způsoby podle § 286 insolvenčního zákona určeného k rozdělení mezi nezajištěné 
věřitele nejméně 20 000 Kč, zbyde výtěžek pro nezajištěné věřitele a není tak důvod neuložit 
dlužníku povinnost vydat tento majetek ke zpeněžení.  

12. Osobní automobil insolvenční správkyně nenavrhla ke zpeněžení s ohledem na skutečnost, že 
dlužník jej používá v případě samostatného výkonu činnosti. Dlužník je však v současné době 
zaměstnán u společnosti HYDRO & KOV s.r.o., přičemž ze zprávy pro oddlužení nevyplývá, že 
by osobní automobil nezbytně užíval k cestám do zaměstnání, přičemž navíc insolvenční správkyně 
výslovně uvádí, že nyní dlužník nepodniká a ani dlužník neočekává, že by v následujících měsících 
samostatně výdělečnou činnost opětovně vykonával. Druhá výjimka ustanovením § 398 odst. 6 
insolvenčního zákona předpokládaná rovněž není na místě, neboť žádný z bytů, na nichž má 
dlužník spoluvlastnický podíl, není jeho obydlím. 

13. Naopak k pohledávce za zaměstnavatelem dlužníka představující deponované srážky z příjmu má 
od schválení oddlužení dispoziční oprávnění dle § 409 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční 
správkyně, tato pohledávka tak bude zpeněžena bez dalšího. 

14. Metodika výpočtu srážek je dostupná na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti České 
republiky https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/. Částka, která bude každý měsíc 
rozdělována, se může měnit podle výše příjmu dlužníka. Mohou se měnit i osobní poměry dlužníka, 
s čímž souvisí i stanovení nezabavitelné částky.  

15. O záloze na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně rozhodl soud v souladu 
s ustanoveními § 38 odst. 4 insolvenčního zákona a § 3 odst. 2 písm. a) a § 7 odst. 4 vyhlášky 
č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně 
členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen „vyhláška“). 
Je-li způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty, náleží dle citovaných ustanovení vyhlášky insolvenčnímu správci za realizaci 
splátkového kalendáře odměna ve výši 750 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč + 21 % 

https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/
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DPH, je-li správce jejím plátcem (celkem tedy částka 1 089 Kč) za každý započatý kalendářní měsíc 
od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.  

16. Insolvenční správkyni dále dle ustanovení § 38 odst. 1 insolvenčního zákona náleží v případě 
oddlužení odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek ve výši 25 % z částky stanovené 
prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek 
v konkursu (odměna v konkursu činí dle ustanovení § 2a vyhlášky za každou přezkoumanou 
přihlášku pohledávky věřitele částku 1 000 Kč, nejvýše však 1 000 000 Kč celkem za přezkoumané 
přihlášky pohledávek). Při oddlužení tak insolvenčnímu správci za přezkoumanou přihlášku 
pohledávky náleží částka 250 Kč + DPH, je-li správce jejím plátcem. V daném případě se správkyni 
přiznává záloha na odměnu ve výši 1 210 Kč za přezkoumání 4 přihlášek. 

17. Insolvenční správkyni soud uložil přiměřené organizační úkoly a současně určil, kdy bude 
správkyně podávat zprávu o stavu insolvenčního řízení. 

18. V rámci výkonu dohlédací činnosti uložil soud insolvenční správkyni, aby ve lhůtě sedmi dnů od 
provedení každé změny poměru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rámci schváleného 
oddlužení plněním splátkového kalendáře podle ustanovení § 398a odst. 7 insolvenčního zákona 
předložila nové distribuční schéma splátkového kalendáře. 

Poučení: 

Proti výrokům III až XI usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu 
soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

Odvolání může podat odvolání pouze dlužník, je-li důvodem odvolání tvrzení, že mu soud uložil 
povinnost vydat ke zpeněžení majetek, který podle tohoto zákona není povinen vydat (§ 406 odst. 
4 insolvenčního zákona). 

Proti rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu, o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na 
povolení oddlužení a výrokům vydaným v rámci dohlédací činnosti není odvolání přípustné (§ 410 
odst. 4, § 397 odst. 3 a § 91 insolvenčního zákona). 

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, 
insolvenčnímu správci a plátci mzdy dlužníka se však doručuje i zvláštním způsobem.  

Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím 
po dni, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. 

Účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení 
v insolvenčním rejstříku (§ 407 odst. 1 insolvenčního  zákona). 

Podle § 409 odst. 1 insolvenčního zákona od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení 
oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným 
v tomto rozhodnutí. 

Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, 
s výjimkou toho majetku, který byl postižen v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má 
od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění nebo který 
insolvenční soud uložil vydat ke zpeněžení. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky 
schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. 
Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení 
nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a 
současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení (§ 409 odst. 3 insolvenčního 
zákona). 
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Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník 
povinen vydat insolvenčnímu správci majetek náležející do majetkové podstaty ke zpeněžení 
postupem obdobným podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a dále do doby 
podání zprávy o splnění oddlužení měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku 
ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny 
přednostní pohledávky (§ 398 odst. 3 insolvenčního zákona). 

Nestačí-li částka podle odstavce 3 k uspokojení všech pohledávek za majetkovou podstatou a 
pohledávek jim postavených na roveň, uspokojí se nejdříve odměna a hotové výdaje 
insolvenčního správce, poté pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, jestliže vznikly po 
rozhodnutí o úpadku, poté pohledávka podle § 390a odst. 5, poté záloha na úhradu 
odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, poté ostatní pohledávky věřitelů na 
výživném ze zákona a poté náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty. 
Ostatní pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uspokojí 
poměrně. Po uspokojení těchto pohledávek rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního 
správce částku podle odstavce 3 mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek 
způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé 
se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle 
ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu (§ 398 odst. 4 insolvenčního zákona). 

Podle § 412 insolvenčního zákona po dobu trvání účinku schválení oddlužení plněním splátkového 
kalendáře je dlužník povinen: 

a/ vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu 
usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, 

b/ 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 a část výtěžku zpeněžení majetku 
náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového 
kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a 
plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,   

c/ bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému 
výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, 

d/ vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, přehled svých 
příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení 
oddlužení jinou dobu předkládání,  

e/ nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo 
věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení 
oddlužení, 

f/ neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, 

g/ nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit, 

h/ vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení 
pohledávek svých věřitelů. 

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává insolvenční 
správce dohled nad činností dlužníka. O výsledcích své činnosti pravidelně informuje insolvenční 
soud a věřitelský výbor. Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním 
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty odmítne přijetí darů nebo dědictví bez 
souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu 
insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně než 
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činí jeho dědický podíl. Má se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení 
neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu. 

Podle § 418 insolvenčního zákona insolvenční soud schválené oddlužení zruší, jestliže 
dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení nebo 
v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek 
po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo dlužník není v důsledku okolností, které 
zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 
odst. 1 písm. b), jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku a rovněž tehdy, vyjdou-li po 
schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že 
oddlužením je sledován nepoctivý záměr. 

O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení 
platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí 
srážkami ze mzdy povinného. Částky sražené z dlužníkovy mzdy zasílá plátce mzdy dlužníka 
insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním 
splátkového kalendáře dosud není v právní moci (§ 406 odst. 5 insolvenčního zákona). 

České Budějovice 9. února 2021 

Mgr. Pavlína Glaser Hrůzová v. r. 
samosoudkyně 
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