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§ 389–§ 418 HLAVA V – Oddlužení
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d)	návrh	způsobu	oddlužení	nebo	sdělení,	že	dlužník	ta-
kový	návrh	nevznáší.
(2)	Dlužník,	který	navrhuje	oddlužení	plněním	splát-

kového	 kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty,	
může	v	návrhu	na	povolení	oddlužení	požádat	insolvenč-
ní	soud	o	stanovení	nižších	než	zákonem	určených	měsíč-
ních	splátek.	V	takovém	případě	musí	v	návrhu	na	povo-
lení	 oddlužení	 uvést	 také	 výši	 navrhovaných	měsíčních	
splátek	nebo	způsob	jejich	určení	a	vysvětlit	důvody pro 
snížení splátek a důvody,	 které	 vedly	 k	 jeho	 úpadku.	
Ustanovení	§	395	tím	není	dotčeno.

(3)	 Návrh	 na	 povolení	 oddlužení	 lze	 podat	 pouze	
na	 formuláři;	 náležitosti	 formuláře	 stanoví	 prováděcí	
právní	předpis.

§ 392 (od 1.6.2019)
Přílohy k návrhu na povolení oddlužení
(1)	K	návrhu	na	povolení	oddlužení	musí	dlužník	při-

pojit
a)	seznam	majetku a	 seznam	 závazků,	 popřípadě	 pro-
hlášení	o	změnách,	ke	kterým	v	mezidobí	došlo	v	po-
rovnání	 se	 seznamy,	které	v	 insolvenčním	řízení	 již	
dříve	předložil,

b)	listiny	dokládající	údaje	o	příjmech	dlužníka	za	po-
sledních 12 měsíců poslední	3	roky,

c)	písemný	 souhlas	 nezajištěného	 věřitele,	 který	 se	
na	tom	s	dlužníkem	dohodl,	s	tím,	že	hodnota	plnění,	
které	při	oddlužení	obdrží,	bude	nižší	než míra uspo-
kojení podle § 412a odst. 1 písm. b) nebo c) 30	%	
jeho	pohledávky, .

d) čestné prohlášení, že byl při sepisu insolvenčního 
návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenč-
ním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohle-
dávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, 
které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich 
plnému uspokojení, že bude plnit všechny povin-
nosti vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí 
o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré 
své příjmy v plné výši.
(2)	V	písemném	souhlasu	věřitele	podle	odstavce	1	

písm.	 c)	musí	 být	 uvedeno,	 jaká	 bude	 nejnižší	 hodnota	
plnění,	na	kterém	se	s	dlužníkem	dohodl.

(3)	Není-li	dále	 stanoveno	 jinak,	podpis	dlužníkova	
manžela	na	návrhu	na	povolení	oddlužení	se	nevyžaduje. 
Jsou-li	zde	osoby	ochotné	poskytnout	dlužníkovi	za	úče-
lem	splnění	oddlužení	dar	nebo	mu	po	dobu	trvání	oddlu-
žení	platit	pravidelné	peněžní	dávky,	připojí	dlužník	k	ná-
vrhu	na	povolení	oddlužení	i	písemnou	darovací	smlouvu	
nebo	smlouvu	o	důchodu;	podpisy	těchto	osob	na	smlou-
vách	musí	být	úředně	ověřeny.

(4)	Pro	označení	osob	v	návrhu	na	povolení	oddluže-
ní	a	v	seznamech	k	němu	připojených	platí	§	103	odst.	1	
obdobně.

§	393
(1)	 Není-li	 návrh	 na	 povolení	 oddlužení	 učiněn	

na	 stanoveném	 formuláři,	 ve	 stanoveném	 formátu	 nebo	
stanoveným	způsobem,	neobsahuje-li	všechny	náležitosti	
nebo	 je-li	 nesrozumitelný	 anebo	 neurčitý,	 insolvenční	

soud	 usnesením	 vyzve	 dlužníka,	 který	 jej	 podal,	 nebo,	
byl-li	 návrh	na	povolení	 oddlužení	 podán	podle	§	390a	
odst.	 1,	 osobu,	 která	 jej	 v	 zastoupení	 dlužníka	 podala,	
k	jeho	opravě	nebo	doplnění	v	určené	lhůtě,	která	nesmí	
být	delší	než	7	dnů.	Současně	jej	nebo	osobu	podle	§	390a	
odst.	1	poučí,	jak	má	opravu	nebo	doplnění	provést.	Byl-li	
návrh	na	povolení	oddlužení	podán	podle	§	390a	odst.	1,	
doručí	insolvenční	soud	toto	usnesení	také	dlužníku;	lhůta	
podle	věty	první	nezačne	běžet	dříve,	než	je	usnesení	do-
ručeno	jak	dlužníku,	tak	osobě	podle	§	390a	odst.	1.

(2)	 Podle	 odstavce	 1	 postupuje	 insolvenční	 soud	
i	tehdy,	nejsou-li	k	návrhu	na	povolení	oddlužení	připoje-
ny	zákonem	požadované	přílohy	nebo	neobsahují-li	tyto	
přílohy	stanovené	náležitosti.

(3)	 Návrh	 na	 povolení	 oddlužení	 insolvenční	 soud	
odmítne,	 není-li	 sepsán	 a	 podán	 osobou	 podle	 §	 390a	
odst.	1	nebo	2	nebo	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	záko-
nem	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	a	věřitelskému	výboru;	odvolání	proti	němu	může	
podat	jen	dlužník.

§	394
(1)	Návrh	na	povolení	oddlužení	může	dlužník	vzít	

zpět,	dokud	insolvenční	soud	nerozhodne	o	schválení	od-
dlužení.

(2)	 Zpětvzetí	 návrhu	 na	 povolení	 oddlužení	 vezme	
insolvenční	soud	na	vědomí	rozhodnutím,	které	se	doru-
čuje	dlužníku,	insolvenčnímu	správci	a	věřitelskému	vý-
boru.	Bylo-li	 uplatněno	právo	na	odměnu	podle	§	390a	
odst.	5,	 insolvenční	 soud	současně	dlužníkovi	uloží	po-
vinnost	uhradit	osobě	podle	§	390a	odst.	1	písm.	a)	odmě-
nu	za	sepis	a	podání	návrhu	na	povolení	oddlužení	anebo	
také	 insolvenčního	návrhu	podle	§	390a	odst.	3;	na	 její	
úhradu	 lze	využít	zálohu	podle	§	108	odst.	2.	Odvolání	
proti	rozhodnutí	podle	věty	první	a	druhé	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,	 insol-
venční	soud	rozhodne,	že	zpětvzetí	není	účinné;	toto	roz-
hodnutí,	proti	němuž	není	odvolání	přípustné,	se	doručuje	
dlužníku,	insolvenčnímu	správci	a	věřitelskému	výboru.

§ 394a (od 1.6.2019)
Společný návrh manželů na povolení oddlužení
(1)	 Manželé,	 z	 nichž	 každý	 samostatně	 je	 osobou	

oprávněnou	 podat	 návrh	 na	 povolení	 oddlužení,	mohou	
tento	návrh	podat	společně.	Pro	posouzení,	zda	jde	o	oso-
by	oprávněné	podat	společný	návrh	manželů	na	povolení	
oddlužení,	je	rozhodné,	zda	jde	o	manžele	ke	dni,	kdy	ta-
kový	návrh	dojde	insolvenčnímu	soudu.

(2)	 Společný	 návrh	manželů	 na	 povolení	 oddlužení	
musí	 obsahovat	 výslovné	 prohlášení	 obou	 manželů,	 že	
souhlasí	s	tím,	aby	všechen	jejich	majetek	byl	pro	účely	


