
Oddlužení formou daru 

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři. 

Následující článek bude důkazem 

toho, že legislativa jde vstříc 

lidem a jejich zájmům. Řeč bude o 

oddlužení a dvou novinkách, které 

přinesla poslední novela 

insolvenčního zákona. Obecně a 

neformálně lze oddlužení 

definovat jako řešení situace pro 

osobu, která se ocitla ve stavu, 

kdy své dluhy již není schopna 

sama splácet. 

Výsledkem procesu oddlužení pak 

je, že dlužník všechny své příjmy 

odevzdává insolvenčnímu správci, 

který je poměrně rozděluje mezi 

věřitele a dlužníkovi nechá pouze 

částku životního minima. Pokud je 

takto dlužník schopen během pěti 

let uhradit alespoň 30% svých 

dluhů, pak soud ve většině případů 

osvobodí dlužníka od placení 

zbývajících pohledávek a dotyčná 

osoba může po pěti letech, jak se 

říká, začít s čistým štítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V praxi se nám často stávalo, že 

předpokládaný příjem dlužníka 

v následujících pěti letech 

nepostačoval pokrýt oněch 30% 

jeho dluhů a možnost oddlužení 

tak zanikla. Tato situace se 

v některých případech řešila tak, 

že například někdo blízký 

dlužníkovi, matka, otec, 

sourozenec, podepsal s dlužníkem 

darovací smlouvu. Smlouvou se 

zavázal dlužníkovi v následujících 

pěti letech poskytovat každý 

měsíc finanční dar v potřebné výši 

tak, aby se ve výsledku dosáhlo 

uspokojení v požadované výši 

30% dluhů. Ani tak však ještě 

nebylo vyhráno, některé soudy 

tomuto řešení nepřály a zastávaly 

názor, že úmyslem zákonodárce 

bylo, aby dlužník dosáhl 

oddlužení svou vlastní aktivitou, 

prací, výdělkem. Bylo tedy vždy 

na soudci zda „oddlužení darem“ 

povolí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A právě výše zmíněná novela 

zavedla dar jako standardní 

součást oddlužovacího procesu. 

Dalším úskalím v procesu 

oddlužení byla podmínka, že 

dluhy, kterých se má oddlužení 

týkat nesmí pocházet z podnikání. 

Před oddlužením jsme museli 

prověřit, zda žadatel někdy 

nepodnikal a pokud ano, zda 

některý dluh nevznikl v období 

jeho podnikatelské činnosti. 

Pokud ano, pak se naděje na 

oddlužení značně zmenšila. 

Novela insolvenční zákona však 

přinesla řešení i pro ty, jejichž 

dluhy mají původ v podnikání.     

 

 

 


