Poučení pro dlužníky v případě popírání pohledávek v
oddlužení
Účelem přezkumného jednání je posouzení pohledávek přihlášených věřiteli do insolvenčního řízení.
Pohledávky bude nejprve posuzovat insolvenční správce. Podle předložených listin posoudí jejich
oprávněnost i výši a zaujme k nim stanovisko. Jestliže pohledávky budou v pořádku, insolvenční správce je
uzná. V opačném případě pohledávku popře.
Právo popírat pohledávky máte rovněž Vy jako dlužník. Jestliže budete mít dojem, že věřitel přihlásil
pohledávku neoprávněnou, nebo ji přihlásil v nesprávné výši, nebo uplatnil neexistující nárok na přednostní
uspokojení, můžete pohledávku popřít. Pohledávku můžete popřít co do:
1) pravosti (jestliže pohledávka je zcela neoprávněná),
2) výše (v takovém případě musíte uvést, v jaké výši pohledávku uznáváte a kterou její část popíráte),
3) pořadí (zpravidla půjde o uplatnění nároku na uspokojení ze zajištění, kterou Vy neuznáváte).
Přezkumné jednání je jediným okamžikem, kdy můžete pohledávku popřít. Přezkumné jednání končí
skončením osobního jednání dlužníka a insolvenčního správce. K pozdějšímu popření již soud
přihlížet nemůže. Proto se důkladně seznamte s pohledávkami, které budou přezkoumávány (seznam je před
přezkumným
jednáním
zveřejněn
v
insolvenčním
rejstříku
dostupném
zde
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do), abyste mohli svého popěrného práva využít. Přílohy
přihlášek jsou k nahlédnutí u insolvenčního správce po předchozí dohodě.
Popírány mohou být jak pohledávky nevykonatelné (takové, o kterých zatím nebylo rozhodováno), tak i
vykonatelné (takové, o kterých již před insolvenčním řízením probíhalo jiné řízení, které skončilo vydáním
pravomocného rozhodnutí – platebního rozkazu, rozsudku, rozhodčího nálezu, notářského či exekutorského
zápisu se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí a výkaz nedoplatků správního orgánu apod.).
Pohledávka, kterou nepopřel ani správce, ani dlužník, ani žádný z věřitelů, bude pokládána za zjištěnou. To
znamená, že proti těmto nárokům nikdo neuplatnil popěrné právo a pohledávka již dále zkoumána nebude
a automaticky bude zahrnuta do splátkového kalendáře či do rozvrhu (v závislosti na způsobu řešení úpadku).
Jestliže však dojde k popření pohledávky ze strany správce, věřitele, nebo dlužníka (pokud bude schváleno
oddlužení), pak další postup záleží na tom, zda byla popřena pohledávka vykonatelná nebo nevykonatelná.
V případě popření vykonatelné pohledávky musí osoba, která pohledávku popřela (tedy i Vy, budete-li
vykonatelnou pohledávku popírat), podat do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci
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rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu žalobu na popření vykonatelné pohledávky. Jestliže taková žaloba
podána nebude, stane se pohledávka zjištěnou a bude v řízení uspokojena. Bude-li žaloba podána, bude soud
posuzovat oprávněnost popření a podle předložených důkazů rozhodne, zda pohledávka věřitele bude či
nebude uspokojena. Jako důvod popření vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím
příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny v řízení, které předcházelo vydání
tohoto rozhodnutí. Důvodem popření nemůže být však jiné právní posouzení věci. V žalobě na popření
vykonatelné pohledávky lze uplatnit pouze skutečnosti, pro které byla pohledávka popřena.
V případě popření nevykonatelné pohledávky je na věřiteli, aby sám podal proti popírající osobě (tedy i
proti Vám, budete-li popírat nevykonatelnou pohledávku) žalobu na určení pravosti či výše popřené
pohledávky. Věřitel v tomto sporu bude muset prokázat oprávněnost i výši uplatněné pohledávky a soud
podle předložených důkazů bude posuzovat oprávněnost pohledávky a rozhodne, zda pohledávka věřitele
bude či nebude uspokojena. Nepodá-li věřitel ve lhůtě takovou žalobu, k jeho pohledávce se dále přihlížet
nebude.
Jestliže tedy budete jako dlužník popírat pohledávku některého věřitele a v následném sporu o pravost
pohledávky bude věřitel úspěšný, dojde k navýšení jeho pohledávky o náklady řízení, které mu vedením
tohoto sporu vzniknou. Při přezkumném jednání tedy budete insolvenčním správcem vyzván, abyste sdělil,
zda některou pohledávku chcete popřít. Jestliže tohoto práva využijete, musíte uvést, zda pohledávku
popíráte co do pravosti (zcela, v plné výši), co do výše (částečně – uvedete, kolik popíráte a kolik uznáváte)
nebo co do pořadí (sdělíte, že neuznáváte právo věřitele na uspokojení ze zajištění) a dále musíte uvést zcela
konkrétní důvody proč jí popíráte a na podporu svých tvrzení na místě předložit důkazy k prokázání
svých tvrzení.
Závěrem je nutné ještě upozornit na skutečnost, že na základě upraveného seznamu pohledávek lze
v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem po jeho zrušení podat návrh na výkon rozhodnutí nebo
exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel.

ISALIS v.o.s.
IČO: 05720834
Jankovcova 1518/2
170 00 Praha 7

web: www.isalis.cz
e-mail: info@isalis.cz
datová schránka: f4taerv
tel: 296 789 789, 734 768 931

