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Průvodce
oddlužením
v roce 2022

Jak postupovat při insolvenci



Pomohl jsem celé řadě dlužníků. Oddlužení může být výhodnější než 
splácet dluhy, pokuty, penále a úroky z prodlení. Díky oddlužení se tvůj 
život zjednoduší, zbavíš se stresu a přestane tě strašit případná exekuce.

JUDr. Ondřej Bečvář

Topíš se v dluzích?
Průvodce oddlužením v roce 2022 je tvým 
„záchranným kruhem“.

 Potřebuješ řešit tíživou životní situaci, hrozí ti   
   osobní bankrot nebo exekuce?

  Hledáš informace a odborníka, který by ti   
  podal pomocnou ruku?

   Chceš se zorientovat v problematice řešení    
      dluhové pasti oddlužením? 



www.ak-becvar.cz
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Co je oddlužení a komu může pomoci

Oddlužení je způsob, jak můžeš zvládnout úpadek či hrozící úpadek. 
Pokud jsi se dostal do tíživé finanční situace a máš dluhy u více věřitelů, které 
nejsi schopen po dobu delší jak 30 dnů hradit, pak jsi v úpadku. Můžeš být též 
v situaci, kdy dluhy jsi schopen platit, ale již víš, že do budoucna toho schopen 
nebudeš a úpadek ti hrozí. 
Oddlužení je upraveno zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, V. hlava, 
ustanovení § 389 a následující. 

Oddlužení se týká: 

▶  fyzických osob včetně podnikajících fyzických osob,
▶  právnických osob.

Pokud žiješ v manželství, pak můžeš o oddlužení požádat společně s partnerem. 
Vaše dluhy se budou řešit u jednoho insolvenčního řízení, což bude výhodnější, 
než kdybyste žádali o oddlužení každý zvlášť. 

V neposlední řadě.
Pokud dlužník umře v průběhu již započatého oddlužení, jeho dluhy přechází na 
dědice. Dědic nemůže v oddlužení pokračovat, ale musí dluhy doplatit v aktuální 
výši ke dni úmrtí dlužníka.

Víš, co je oddluženía v jakém zákoně je upraveno.Víš, koho se týká.Víš, co je úpadek nebo hrozící úpadek.



Podmínky oddlužení
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Pokud uvažuješ, že svoji situaci chceš řešit oddlužením, pak musíš splnit zákonné 
podmínky. Základní podmínkou oddlužení je, abys návrh na povolení oddlužení 
podal řádně a včas. Další podmínky jsou poctivost a schopnost splácet. Odpo-
vědný, nikoliv nedbalý přístup k plnění všech povinností v insolvenčním řízení 
a nesmíš mít současně tzv. kvalifikovanou insolvenční historii. Další podmínky, 
které musíš splnit jsou:
▶  Musíš být v úpadku nebo ti úpadek musí hrozit; co je úpadek a kdy ti hrozí se 

dočteš v kapitole č. 1.

▶ Musíš mít dluhy u více věřitelů, tedy minimálně u dvou.

▶ Musíš mít více dluhů, minimálně dva.

▶ Dluhy musí být po splatnosti více jak 30 dnů, opět minimálně dva.

▶  Musíš mít příjem nebo majetek, abys byl schopen hradit měsíčně náklady 
 insolvenčního správce a ve stejné výši splácet přihlášené pohledávky věřitelů; 
v současnosti minimální výše celé měsíční splátky činí 2.200 Kč. Pokud máš 
povinnost výživného, musíš vedle toho hradit běžné výživné. 

▶  Musíš podat na soud insolvenční návrh současně s návrhem na povolení oddlu-
žení. Návrh musí být perfektní bez chyb a se všemi přílohami.



Podmínky oddlužení
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Ještě pár řádek ke kvalifikované insolvenční historii, která by mohla zmařit tvo-
je oddlužení. O co se jedná? Kvalifikovaná insolvenční historie je proces, který 
proběhl v minulosti a týkal se tvého oddlužení, a to:

▶  Osvobození. Jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního ná-
vrhu ti bylo pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení po-
hledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeny.

▶  Zamítnutí. Jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu 
ti byl návrh na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodů nepoctivé-
ho záměru nebo schválené oddlužení ze stejného důvodu zrušeno.

▶   Zpětvzetí. Jestliže v posledních 3 měsících před podáním insolvenčního návr-
hu jsi vzal svůj předchozí návrh na oddlužení zpět.

Nyní víš, zda splňuješ podmínky oddlužení.Můžeš připravit vše potřebnépro podání insolvenčního návrhu.



Návrh na oddlužení, insolvenční návrh
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Návrh na oddlužení a insolvenční návrh je nutná nezbytnost pro to, abys mohl 
být oddlužen a podává se na insolvenční soud. Návrh však nemůžeš podat 
insolvenčnímu soudu ty sám. Podává ho advokát, notář, soudní exekutor, 
insolvenční správce nebo akreditované osoby. Musíš se rozhodnout, za kým 
půjdeš, koho oslovíš a kdo připraví tvým jménem návrh na soud. Ten může vedle 
tebe jako dlužníka podat i věřitel.
Zpracovatelů insolvenčních návrhů je na trhu celá řada. Doporučuji se informovat 
předem na podmínky. Často je možné se setkat s řadou skrytých a nepodložených 
poplatků. Na druhou stranu tvrdím, že zpracovat perfektní insolvenční návrh, 
který projde soudem je pracná záležitost a odměna je zasloužená.

Jaké podklady si musíš pro zpracovatele návrhu nachystat?

▶   Tvoje osobní údaje jako je jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště a doručovací 
adresa, popřípadě e-mail a číslo mobilního telefonu pro vzájemnou komunikaci 
mezi tebou a zpracovatelem.

▶  Jaké budou tvoje očekávané příjmy v následujících 12 měsících.

▶   Údaje o tvých příjmech za uplynulých 12 měsíců, které si můžeš vyžádat. Mo-
hou to být mzdové listy, výplatní pásky, bankovní výpisy, pobírané důchody a 
další.

▶ Návrh způsobu oddlužení, který je popsán v následující kapitole.

▶  Seznam tvého majetku, který doporučuji podrobně vypsat a doložit jeho exis-
tenci. Mohou to být bankovní účty, pojistné smlouvy, výpisy z katastru nemovi-
tostí, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání 
se seznamy, které jsi v insolvenčním řízení již dříve předložil.

▶ Seznam věřitelů a jejich pohledávek (stačí u dvou věřitelů).

▶ Výpis z rejstříku trestů, který může být soudem vyžadován.

▶  Pokud jsi v exekuci, pak výpis z centrální evidence exekucí, exekuční titul, vy-
číslení pohledávky a příkaz k úhradě nákladů exekučního řízení (stačí u dvou 
věřitelů).



▶  Vypíšeš pozadí zadlužení. Pokud máš zápůjčky, pak je doložíš smlouvami o zá-
půjčkách, mohou to být dohody o uznání dluhu, či výzvy od věřitelů. Pokud ti 
bylo soudem stanoveno výživné na děti, tak dodáš soudní rozhodnutí a případ-
ně seznam všech existujících závazků. Uvedeš informaci, zdali bylo v minulosti 
již někdy vedeno proti tobě insolvenční řízení, popřípadě kdy.

▶  Čestné prohlášení, že budeš jednat čestně, plnit podmínky oddlužení, platit 
pohledávky věřitelů, že nebudeš zamlčovat žádné příjmy a že jsi byl poučen při 
sepisu insolvenčního návrhu o svých povinnostech.

▶  Naše advokátní kancelář nebo jiný zpracovatel ti připraví plnou moc k zastupo-
vání a podání návrhu na oddlužení. Tvůj podpis na plné moci musí být úředně 
ověřen.

Návrh na povolení oddlužení je nutné podat spolu s insolvenčním návrhem. Po-
kud podá insolvenční návrh jiná osoba, musí se návrh na oddlužení podat nej-
později do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníka. Při doručení insol-
venčního návrhu jsi o této skutečnosti poučen.

Pokud návrh na povolení oddlužení nebude podán řádně a včas, soud návrh 
automatiky odmítne. Vůbec se jím nebude po věcné stránce zabývat.

Víš, kdo podává návrhna soud, a také co vše si musíš nachystat pro to, aby seinsolvenční návrha návrh na oddluženímohl vůbec podat.
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Způsoby oddlužení

Způsoby oddlužení jsou podle insolvenčního zákona dva:

▶ Budeš plnit splátkový kalendář + bude zpeněžena tvoje majetková podstata 

nebo

▶ Bude zpeněžena tvoje majetková podstata bez splátek.

V případě oddlužení formou splátek končí oddlužení kdykoliv úplnou úhradou 
všech přihlášených pohledávek, případně jsou v průběhu oddlužení možné dvě 
situace, a to:

Doba
splácení

Kolik procent
z celkové

částky dluhu
je třeba splatit

PODMÍNKA

Musíš dokázat, že jsi schopen 
dlužnou částku ve stanovené 
lhůtě splatit, tzn. že máš 
dostatečný příjem.

PODMÍNKA

Nemusíš nic dokazovat, 
pokud však částku nesplatíš, 
o případném prominutí tvých 
zbývajících dluhů rozhodne 
soud. Ten přihlédne i k tomu,
jak moc jsi se o splacení snažil.
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Způsoby oddlužení

Současně ti bude prodán majetek, pokud ho máš a bude použit na úhradu tvých 
dluhů. Konkrétní výše splátek se bude lišit, záleží na tvých příjmech a počtu 
vyživovaných osob. Kalkulátor splátek si můžeš dohledat na webu, doporučuji 
například:

https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Prodej tvého majetku je zákonně omezen, protože prodej obvyklého vybavení 
domácnosti je zakázán. Ale upozorňuji, že auto, televizor nebo luxusní vybavení 
domácnosti nespadá do kategorie obvyklého vybavení domácnosti. Obecná 
podmínka je stav a cena věci. Též upozorňuji na ochranu obydlí. 

Obydlí může být chráněno jen při plnění splátkového kalendáře a zpeněžením 
majetkové podstaty. Zajištěný věřitel má navíc právo dát pokyn ke zpeněžení
i takového obydlí, které by jinak kvůli své hodnotě chráněno bylo. 

Zajištění věřitelé (velmi často banky) jsou uspokojení z prodeje zajištěné věci.
Tedy i z prodeje zajištěné nemovitosti. Je to jejich právo, nikoli povinnost.
Doporučuji kontaktovat zajištěného věřitele před podáním návrhu na povolení 
oddlužení a dohodnout se na možném dalším postupu bez prodeje zajištěné 
nemovitosti. Rozhodnutí zajištěného věřitele nemohu jako zpracovatel 
ovlivnit.
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Teď znáš způsobyoddlužení.Můžeš zhodnotit svémožnosti a správněse rozhodnout.



Oddlužení při probíhající exekuci

V případě, že je vedeno na tvůj majetek tři nebo více exekučních řízení, 
doporučuji ti, abys své dluhy začal řešit oddlužením.

V případě, že ti soud oddlužení povolí, exekuční řízení ze zákona nemohou být 
provedena. Podmínky pro povolení oddlužení zůstávají stejné s tím, že již nemusíš 
prokazovat úpadek. Ten je dán automaticky tím, že jsi v exekučním řízení. Po 
úspěšném splnění oddlužení a osvobození od hrazení zbývající části dluhů je 
povinností soudního exekutora exekuční řízení zastavit. Z pohledu právní jistoty 
doporučuji po splnění oddlužení písemně se obrátit na exekutora s návrhem na 
zastavení exekuce.
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Návrh na oddluženísi můžeš podat i v případě probíhajícíhoexekučního řízení.

DŮLEŽITÉ!
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Nebojte se oddlužení. Pro mnohé přináší úlevu 
a naději na život bez dluhů.                          


