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Kazuistika 11 

 
Klíčová slova: závazky vzniklé za trvání společného jmění, závazky manžela placené manželkou, 

společné oddlužení manželů 

 

Výchozí situace: 
Na Občanskou poradnu Brno se obrátila žena, která řeší záležitost týkající se dluhů. 

Uživateka služby (dále jen US) uvedla, že má asi 6 věřitelů. GE Money Bank, Provident, Domov, 

Smart, dluhy za energie. Dluhy, které vznikly, vznikly za manželství. US popisuje jak a proč dluhy 

vznikly. US uvádí, že její muž podnikal a podnikání mu zrovna nešlo, nadělal si různé dluhy vůči 

dodavatelům a také dluhy na sociálním a zdravotním pojištění. Aby mohl živnost ukončit s čistým 

štítem, rozhodla se mu manželka pomoci a vzala si tedy jednu půjčku, ovšem tato se pak rozrostla o 

další. Peníze, které z půjček vzala US na sebe dala manželovi, aby tím uhradil dluhy, které mu z 

podnikání vznikly. Ovšem muž manželce nepomáhal se splácením, jak očekávala a US nebyla 

schopna dodržovat smluvní podmínky.  Výše dluhů činí asi 306.000Kč US měla nějaké brigády a 

pobírá starobní důchod ve výši 9.200 Kč. Snažila se tedy pokrýt veškeré náklady na bydlení a 

zároveň splácet dluhy, které vznikly zejména kvůli nevydařenému podnikání manžela. V současné 

chvíli manželé společně nežijí. US se snaží hradit zejména bydlení, aby k tomu všemu nepřišla ještě 

o střechu nad hlavou.  S manželem se bohužel nedá mluvit, ten s tím nechce mít nic splečného, i 

když sitauce vznikla zejména kvůli jeho nevydařenému podnikání. US se snažila komunikovat se 

všemi věřiteli o snížení splátek nebo alespoň o odklad. Nikdo jí nevyšel vstříc. Bohužel nemá již 

příjem z brigád, takže může splácet jen z důchodu. Manžel rozhodně do oddlužení jít nechce, ovšem 

je ochoten návrh podepsat, že s jejím oddlužením souhlasí. 

 

 

Popis problému – zakázka:  
Cílem US je podání insolvenčního návrhu -  návrhu na oddlužení. US by chtěla návrh podat, 

obává se, že nesplňuje podmínky, zejména podmínku splacení potřebného procenta z celkové výše 

dluhu všem věřitelům.  

 

 

Intervence / možnosti řešení: 
US byly předány všechny základní informace týkající se insolvenčního řízení dle 

insolvenčního zákona. US bylo vypočteno, kolik by zaplatila  ze svého důchodu za pět let, zjištěno, 

že by 30% z celkové výše dluhu všem nezajištěným věřitelům neuhradila. Chybí jí na měsíční 

splátce zhruba 1600 Kč. Další podmínky pro insolvenční řízení splňuje. Majetek žádný nemá a 

proto by v úvahu připadlo oddlužení splátkovým kalendářem, na to má ale US nízký příjem. US by 

mohla potřebnou výši splátky do oddlužení získat na základě darovací smlouvy. Bylo ovšem 

zjištěno, že výše splátky  na darovací smlouvě by přeshovala výši splátky, kterou by do oddlužení 
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mohla vložit sama dlužnice. V takovém případě by soud nemusel oddlužení povolit, jelikož  

dlužníkem je US a  ne dárce a soud tedy posuzuje schopnost dlužníka splácet po dobu pěti let. 

US navrženo zkusit zjistit, zda by mohla nějakého dárce sehnat. Jako lepší varianta by se 

jevila nějaká brigáda, pokud by byla alespoň na dohodu s dobou neurčitou, kde lze prokázat 

schopnost splácení dlužníka. US obdržela všechny potřebné informace k tomu, aby mohla zvážit 

podání návrhu na oddlužení. V současné chvíli bohužel US nesplňuje podmínky. 

US bylo navrženo splácet dle svých možností všem věřitelům poměrnou částku splátky, aby 

předešla případným soudním sporům, kde by se dluh navíc navýšil o další náklady řízení.  

 

 

Prognóza: Z výše uvedeného popisu vyplývá, že pokud si US nenajde další zdroj příjmů, z nichž 

by mohla splnit podmínku uhrazení alespoň 30% z celkové výše dluhu všem nezajištěným 

věřitelům, nemá šanci na úspěch návrh na oddlužení podávat. I kdyby se jí podařilo sehnat dárce, 

který by doplatil sumu  potřebné měsíční splátky pro oddlužení, ještě není jisté, že by soud uznal 

schopnost splácet, jelikož dlužníkem je US nikoliv dárce. Dlužník musí prokázat schopnost splácení 

po dobu pěti let. US by v případě nepovolení oddlužení mohla navíc skončit v konkurzu.  

 

Zpětná vazba:  
US uvedla, že je jí vše jasné a srozumitelné. Uvedla, že je sklíčená, jelikož doufala, že  bude řešit v 

klidu tento dluh prostřednisctvím oddlužení a zároveň nějak bude řešit rozvod s manželem. Díky 

němu tato situaci z velké části vznikla  a je hlavně zklamaná z toho, že nemá ani snahu jí pomoci.  

US v každém případě bude pracovat na tom, aby získala nějaký vedlejší příjem a mohla případně 

návrh podat.  

 

 

 

Citované zdroje: 
Insolvenční zákon č.182/2006 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


