
POVINNOSTI DLUŽNÍKA PO SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ 
 

§ 412 z.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon) 

 

§ 412 
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty 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; 
insolvenční soud může v usnesení o schválení oddlužení stanovit i to, že přehled 
příjmů bude dlužník předkládat, 
 
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. 
 
 
(2) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty vykonává insolvenční správce dohled nad činností 
dlužníka. O výsledcích své činnosti informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. 
 
(3) Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním 
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty odmítne přijetí daru 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 činí jeho dědický podíl. Má se za to, že 
dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil 
výhradu soupisu. 


