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Návrh na povolení oddlužení - jak na to 
 

 

V předchozím díle našich manuálů jste si mohli přečíst příběh Jany, mladé maminky na 

rodičovské dovolené, která si oblíbila značkové oblečení a pravé šampaňské. Jana se cítila 

být manželkou úspěšného podnikatele a chovala se podle toho. Nevěděla, že se její manžel 

topí v dluzích a neplatí daně. Tajil to před ní, a když vše prasklo, ukončil život sebevraždou. 

Jana zůstala s dětmi sama doma. Neví, co si má počít s malým příjmem a milionovými dluhy, 

které jí manžel zanechal. Má panickou hrůzu ze zvonku u dveří, z exekutorů a věřitelů. Pokud 

se nenajde bohatý princ, který ji vysvobodí, má jedinou možnost, jak se vymanit z dluhů. 

Bohatých princů je málo, a tak raději popíšu, co musí Jana udělat, aby své dluhy vyřešila 

sama. Má přitom štěstí v neštěstí.  

 

Novela insolvenčního zákona, která právě v těchto dnech přichází do praxe, ruší povinnou 

procentuální částku z celkového dluhu, kterou musel dlužník zaplatit věřitelům, aby se oddlužil. 

V případě Jany by se tato částka pohybovala v řádu milionů korun. Přesahovala by její 

možnosti samoživitelky na rodičovské dovolené. Teď se může Jana oddlužit, když splatí 

věřitelům za pět let alespoň sto dvacet tisíc. A to už v jejích možnostech je. Přečtěte si návod, 

jak na to. Ten samozřejmě neplatí jen pro Janu, ale pro všechny nešťastníky, kterým dluhy 

přerostly přes hlavu. Můžete být zaměstnanec, podnikatel nebo důchodce.  

 

Vstupenka do oddlužení 

 

Když chcete jít do kina, musíte si koupit lístek, jinak se dovnitř nedostanete. Podobné je to, 

když se chcete oddlužit. Musíte si opatřit návrh, bez kterého vás soud do oddlužení nepustí. 

Můžete se svobodně rozhodnout, jestli do toho půjdete nebo ne. Pokud ano, pak ale 

nepodceňujte kvalitu návrhu. Budete mít jen jeden pokus. Musíte se trefit do černého. Když 

minete cíl, soud posoudí váš návrh jako nepoctivý a zamítne jej. Další pokus budete mít až za 

pět let.  

 

Návrhy na povolení oddlužení sepisují nejčastěji advokáti. V menší míře také příslušníci jiných 

právnických profesí, například notáři nebo insolvenční správci a akreditované osoby. Advokáti 

jako právní profesionálové vám mohou poradit i s dalšími otázkami, které s oddlužením často 

souvisejí, jako jsou daně, pracovní vztahy, soudní spory, někdy i trestní řízení, rozvody nebo 

vyživovací povinnosti. Jana bude asi potřebovat dobrou radu ohledně dědického řízení po 

zemřelém manželovi. Advokát také může převzít vaše právní zastupování v celém 

insolvenčním řízení. Než se ale vydáme s Janou k advokátovi, čeká nás domácí úkol.  
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Domácí příprava  

 

Zákon vychází z principu důvěry a zakazuje advokátovi ověřovat si pravdivost informací, které 

mu poskytnete. Advokát proto při sepisu návrhu vychází jen z informací a podkladů, které mu 

dodá Jana. Když se později v řízení před soudem zjistí, že informace v návrhu nesouhlasí, 

soud oddlužení nepovolí. Je proto v zájmu Jany, aby se na schůzku s advokátem důkladně 

připravila a ověřila si informace, kterými si není jistá. Ledabylý nadhled a velkorysý přístup k 

detailům se možná vyplácí v partnerských vztazích, ale rozhodně ne v řízení před soudem. 

Tam se informace křížově prověřují.  

 

Jana to ale naštěstí nebude mít až tak těžké. Novela omezila povinné informace na minimum. 

Dnes už nemusíte detailně popisovat všechny své dluhy. Stačí vám soustředit se na popis 

příjmů a majetku. Ruší se povinnost dlužníka zaplatit věřitelům v průběhu oddlužení nejméně 

třicet procent všech dluhů. Odpadá tím potřeba porovnávat celkový objem závazků s příjmy a 

vypočítávat, zda na tuto hranici dosáhnete.  

 

Jana si tak musí kromě seznamu majetku připravit v podstatě jen přehled stavu svých financí 

a odhad jejich budoucího vývoje. Měla by si dát do pořádku hlavně doklady o svých příjmech 

za poslední rok, kde nesmí nic přehlédnout. V jejím případě půjde o peníze, které pobírala na 

rodičovské dovolené, což asi nebude žádná sláva. Na to pak Jana naváže tím, že sestaví 

reálný výhled svých příjmů na následující rok. To už může být složitější. Končí jí rodičovská 

dovolená a ona se vrací do práce. Musí si vyřešit otázku, jestli se vrátí zpět k původnímu 

zaměstnavateli, nebo si najde jinou práci. Měla by přitom zvážit, kde si vydělá víc. I když padá 

minimální hranice úhrady třiceti procent dluhů, zákon požaduje, aby dlužník vynakládal 

veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby splatil věřitelům co nejvíce. Touto 

optikou bude soud hodnotit přístup Jany. Když neuvidí dostatečnou snahu, nepovolí ji 

oddlužení. Nejde ale jen o to, co bude na papíře, a bylo by krátkozraké, kdyby Jana popisovala 

nějakou nereálnou vizi. Soud může schválené oddlužení zrušit i později, zjistí-li, že předložený 

výhled příjmů je mimo realitu.       

 

Na startu do oddlužení 

 

Ideální stav vypadá tak, že Jana přichází k advokátovi s úsměvem na tváři se složkou, ve které 

má všechny doklady ke svým příjmům za minulý rok, a také s jasnou představou toho, co se 

bude dít v příštím roce. Jinak je to pro oba jen zbytečná ztráta času. Vycházejme ale z toho, 

že Jana přípravu nepodcenila a splnila domácí úkol. Pak se jen advokáta zeptá na to, čemu 

nerozumí. Jistě se dotknou i dědického řízení po zemřelém manželovi.  

 

Na základě informací od Jany sestaví advokát návrh na povolení oddlužení a opatří jej 

povinnými přílohami. Poučí Janu, jak se má chovat v průběhu celého oddlužení. Jana bude 

muset poskytovat součinnost insolvenčnímu správci, plnit povinnosti stanovené soudem a 

přiznávat veškeré své příjmy. To potvrdí podpisem čestného prohlášení. Zatajování příjmů je 

vždy důvodem pro zrušení oddlužení. Práce načerno se nevyplácí. Tím se myslí třeba i práce 

servírky s minimální mzdou, pokud nepřiznává spropitné.  
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A pak už nic nebrání tomu, aby advokát odstartoval proces oddlužení. Opatří sepsaný návrh 

svým elektronickým podpisem a odešle ho do datové schránky soudu. Každý příběh má 

začátek, prostředek a konec. Toto je začátek. 

 

JUDr. Michal Žižlavský 

advokát 
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