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Kazuistika 6 

 

Uživatelka služby (US) ve věku 35 let přichází v záležitosti dluhů svých a svého manžela. US si za manželství 

vzala půjčky ve výši cca 350 000 Kč, věřitelé již posílají upomínky, jedná se o bankovní i nebankovní společnosti. 

Zároveň muž, si za trvání manželství vzal několik půjček, věřitelé po manželovi vymáhají cca 950 000 Kč. US je nyní 

nezaměstnaná. US skončila u svého zaměstnavatele, jelikož jí vypršela pracovní smlouva na dobu určitou, 

zaměstnavatel nechtěl prodloužit pracovní poměr. US je nyní vedená v evidenci úřadu práce, pobírá podporu v 

nezaměstnanosti, US má s manželem dvě nezletilé děti, US se domnívá, že je znovu těhotná. Manžel je zaměstnaný na 

pracovní smlouvu na dobu neurčitou, pobírá mzdu ve výši cca 18 000 Kč.  

US i její manžel se chtějí oddlužit, US se ptá na podrobnosti a jak vyplnit formulář pro oddlužení. 

 

 Poradce s US probral její i manželovu dluhovou situaci, US byly sděleny základní informace o oddlužení a 

předán leták dle Insolvenčního zákona č.182/2006. Vzhledem na komplikovanost vyplnění a podání návrhu na 

oddlužení u manželů US navrženo požádat o pomoc poradnu při finanční tísni. Poradce si není jistý, jak bude konkrétní 

soud postupovat v případě, že návrh podá každý manžel zvlášť, a také zda v případě oddlužení dluhy každého 

z manželů jsou též závazky druhého manžela. Pokud by každý z manželů uváděl pouze ty dluhy, které si vzal sám, pak 

by manželovi příjem na splátky v insolvenčním řízení dostačoval, ohledně US toto není jisté, jelikož nemá své 

těhotenství potvrzené a není ještě rozhodnuta, jakou variantu rodičovského příspěvku si vybere. Každopádně US nemá 

do budoucna jistotu zaměstnání a rodičovský příspěvek lze pobírat nejdéle 4 roky, US potřebuje mít příjem na 5 let. 

Pokud jsou dluhy manželů uzavřené každým zvlášť posuzovány jako dluhy společné, pak manžel svým příjmem 

nedosáhne na splnění podmínky 30%, v tomto případě US navrženo jednat s věřiteli o nižším plnění, případně použít 

darovací smlouvu. Soudce také může řízení manželů spojit v jedno. US se objedná ke konzultaci v Poradně při fin.tísni, 

poradce US sdělil, co všechno si má ke konzultaci připravit a jaké přílohy zajistit. 

 

 

Ve třetím roce fungování insolvenčního zákona- oddlužení stále není vytvořena opora v zákoně, což má za následek 

nejednotný postup v případě dluhů z manželství. Názory právníků se ohledně oddlužení manželů liší, jakož i přístup a 

rozhodování soudců. 

 


