
Pravidla pro podání insolvenčního návrhu v rámci 

odborného sociálního poradenství akreditovanou osobou 

podle insolvenčního zákona 
 

Co je to oddlužení?  
Jde o jednu z forem insolvenčního řízení při řešení úpadku a hrozícího 
úpadku dlužníka v rámci soudního řízení, umožní dlužníkům (fyzickým 
osobám, i manželům) řešit situaci, kdy mají více věřitelů a  nejsou schopni 
plnit své splatné závazky, nebo je jim zřejmé, že toho nebudou schopni v 
blízké budoucnosti. 

Oddlužení může být provedeno buď zpeněžením majetkové podstaty 
(prodejem majetku např. nemovitosti) nebo plněním splátkového 
kalendáře. Jde o pět let trvající proces, během kterého dlužník splácí 
nezajištěným věřitelům měsíčně ze svých příjmů takovou částku, jaká by byla 
strhávána při exekuci na uspokojení přednostní pohledávky a to alespoň do 
předpokládané minimální výše 30 % v případě nezajištěných věřitelů. U 
zajištěných věřitelů se počítá s uspokojením ze zajištění (prodej zástavy). 

Dluhy z podnikání nejsou na překážku řešení dlužníkova úpadku nebo 
hrozícího úpadku oddlužením, jestliže s tím souhlasí věřitel (tj. s přihláškou 
pohledávky nezašle soudu nesouhlas a jeho odůvodnění), nebo jde o 
zajištěného věřitele, anebo jde o pohledávku, která zůstala neuspokojena po 
zrušení konkursu.  

Insolvenční soud může návrh na oddlužení zamítnout, pokud zjistí, že: 
návrhem je sledován nepoctivý záměr, dlužník má lehkomyslný nebo nedbalý 
přístup k plnění svých povinností, nebo nezajištění věřitelé obdrží při 
oddlužení méně než 30 % svých pohledávek (ne při souhlasu věřitelů).    

Během oddlužení je dlužník povinen ze splátky hradit také odměnu 
insolvenčnímu správci, ve výši 1.089 Kč měsíčně (u manželů 1.633,5 Kč) a 
302,5 Kč za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele včetně 
DPH.  http://insolvencni-zakon.justice.cz/ 

 

Jakým způsobem je možné návrh na oddlužení podat? 

 

Návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem musí být podle 
insolvenčního zákona sepsán a za dlužníka podán: 

a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, 
nebo  

b) akreditovanou osobou https://sako.justice.cz/ 

Odměna za sepis a podání návrhu včetně všech souvisejících služeb náleží jen 
advokátům, notářům, insolvenčním správcům a exekutorům. Její výše je 
omezena na 4.840 Kč a u manželů 7.260 Kč s DPH. V odměně jsou zároveň 
zahrnuty veškeré úkony i případné odstranění chyb návrhu. Žádné jiné platby 
zpracovateli návrhu nenáleží. Odměna bude hrazena ze splátek v oddlužení. 

Pokud návrh zpracovává akreditovaný subjekt, je takový návrh pro klienta 
zdarma. Je možné obrátit se na tyto organizace:  

 Poradna při finanční tísni, o.p.s. Působí v Praze, Ostravě a Ústí nad 
Labem. Výjezdní poradny navštěvují města Šumperk, Plzeň, Hradec 
Králové, Česká Lípa, Litvínov a Prostějov. 
www.financnitisen.cz 

 Člověk v tísni, o.p.s. Komplexní sociální pomoc včetně dluhového 
poradenství. Veškeré služby zdarma. Působí na celém území ČR. 
www.clovekvtisni.cz 

 Rubikon centrum Působí v oblasti prevence kriminality a 
efektivního řešení následků trestných činů. Cílovou skupinou 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/
https://sako.justice.cz/
http://www.financnitisen.cz/
http://www.clovekvtisni.cz/


jsou lidé s trestní minulostí. V rámci komplexní sociální práce řeší na 
velmi vysoké úrovni i zadluženost. Působí na celém území ČR. 
www.rubikoncentrum.cz 

 Asociace občanských poraden Poskytují nezávislé, nestranné 
a bezplatné sociálně odborné poradenství (mimo jiné i v dluhové 
problematice). Působí na celém území ČR. www.obcanskeporadny.cz 

Za jakých podmínek je možné podat návrh s OP Liberec? 

 
Občanská poradna bude akreditovanou osobou a je oprávněna podávat 
insolvenční návrhy, pokud se rozhodnete pro spolupráci s námi, je nutná vaše 
aktivní spolupráce. 

Návrh můžeme podat pouze na základě informací a dokladů, které nám sami 
dodáte. Jedná se především o: 

 údaje o očekávaných příjmech v příštích pěti letech (např. potvrzení 
zaměstnavatele o průměrném čistém příjmu, pracovní smlouvu, 
důchodový výměr, darovací smlouvu atd.), 

 listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (vysvětlení vzniku 
úpadku, rozpočet domácnosti atd.), 

 listiny dokládající výši dluhů (např. úvěrová smlouva (včetně 
ručitelských a spoludlužnických závazků), faktura, výzva k zaplacení, 
usnesení z nalézacího řízení, exekuce + seznam všech závazků 
s ověřenou současnou výší dluhu včetně nákladů vymáhání, pokud ještě 
splácíte výši splátek), 

 listiny dokládající majetek, 
 údaje o příjmech za poslední tři roky, 
 listiny dokládající poměry dlužníka (např. rodné listy dětí, oddací list, 

rozsudky o svěření dítěte do péče a stanovení výše výživného, nájemní 
smlouva apod.), 

 výpis z rejstříku trestů. 
 

Na základě potřebných dokladů a informací ve spolupráci s vámi vyplníme 
insolvenční návrh s návrhem na oddlužení a po doplnění vašeho podpisu 
spolu s potřebnými přílohami zašleme k soudu. V případě potřeby pak i 
odstraníme vady návrhu.  

 

Můžeme vás provázet po celou dobu od zjišťování rozsahu vašich dluhů přes 
získávání potřebných dokladů, až po podání návrhu soudu a jeho rozhodnutí 
o vašem úpadku. Naše společná práce na návrhu bude probíhat v naší 
poradně při konzultacích v délce cca1 hod., jejich počet se bude odvíjet podle 
toho, jak rychle získáme potřebné podklady k vypracování návrhu. 

 

Doporučení: Jako první krok vyžádání podrobného výpisu u okresního 
soudu v místě trvalého pobytu  

OP Liberec  

e-mail: poradna@d-os.net 

Adresa: 

Švermova 32, 460 10, Liberec 10 – Františkov  

(zastávka autobusu 16 a 22 – Františkov škola ) 

Telefon: 485 152 070 
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Návrh tabulky závazků 

   

Popis 
závazku 

Současný věřitel Způsob vymáhání Poznámka: (Ručitel 
spoludlužník, zajištěný 

závazek….) 

Datum splatnosti Výše závazku Výše splátky 

úvěr Česká spořitelna Exekuce – 104 EX 
123/2012 

Zajištěný závazek 
– nemovitost + 
spoludlužník 

První nezaplacená 
splátka / nebo právní moc 
rozhodnutí / datum 
sesplatnění pohledávky 

1 234 567,-Kč 10 000,-Kč 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    Celkový součet:   

 

 


