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Podmínky oddlužení - úpadek 

• Abyste mohli využít oddlužení, musíte být v úpadku – to znamená: 

1. máte alespoň dva věřitele (dlužíte alespoň dvěma osobám nebo 
společnostem) 

2. dosavadní dluhy nejste schopni splácet, nebo je reálné, že v brzké 
době nebudete schopni dluhy splácet 

3. jste alespoň 30 dnů po splatnosti s úhradou Vašich dluhů 

 



Podmínky oddlužení - splácení 

• Budete muset mít předpokládané příjmy, které budou stačit alespoň 
na úhradu dvojnásobku odměny insolvenčního správce, konkrétní 
částka je potom závislá na tom, zda jste v oddlužení jako jednotlivec, 
nebo společně s manželem/manželkou 

• V případě oddlužení jednotlivce je minimální splátka oddlužení 2.178,- 
Kč měsíčně 

• V případě oddlužení manželů je minimální splátka oddlužení 3.267,- 
Kč měsíčně 

• Jak velkou částku budete moci splácet můžete ověřit na 
www.insolvencniradce.cz  

http://www.insolvencniradce.cz/


Doklady k oddlužení – aktuální dluhy 

• K návrhům podaným od 1. 6. 2019 je nutné přiložit alespoň dva 
dokumenty, které budou prokazovat Váš úpadek, to lze zajistit 
například: 

• Upomínky od věřitelů 

• Dopisy od exekutorů (exekuční příkaz) 

• Rozsudek nebo jiné rozhodnutí 

• Výpis z evidence exekucí 

 



Doklady k oddlužení – minulé příjmy (1/2) 

• Aby byl návrh na oddlužení povolen, je třeba doložit příjmy za 
posledních 12 měsíců 

• Nejčastěji dokládané příjmy: 
• ze zaměstnání 

• z podnikání 

• důchod a sociální dávky 

• jiné příjmy 



Doklady k oddlužení – minulé příjmy (2/2) 

• Příjmy ze zaměstnání lze doložit: 
• potvrzení zaměstnavatele o dosaženém čistém výdělku, mzdové listy, výplatní pásky, 

platové výměry, potvrzení mzdové účtárny 
• doklady Vám vydá zaměstnavatel, personální oddělení nebo mzdová účtárna 

• Příjmy z podnikání lze doložit: 
• daňovým přiznáním, potvrzením finančního úřadu o zdanitelných příjmech 
• doklady Vám vydá Vaše účetní nebo příslušný finanční úřad 

• Důchod a jiné sociální dávky se dokládají: 
• potvrzením o výši vyplaceného důchodu nebo sociálních dávek 
• doklady Vám vydá příslušná okresní správa sociálního zabezpečení 

• Jiné příjmy lze doložit: 
• daňovým přiznáním 
• doklad Vám vydá příslušný finanční úřad 

 



Prohlášení 

• V příloze jsme Vám zaslali 3 prohlášení, ty si prostudujte, vyplňte dle 
pokynů a zašlete nám je. 

 



Plná moc 

• V příloze jsme Vám zaslali plnou 
moc, tu si prostudujte, vyplňte 
dle pokynů a zašlete nám ji. 

 

Výpis z rejstříku trestů 
• Budete si muset rovněž připravit výpis 

z rejstříku trestů, který Vám vyhotoví 
například na CzechPointu (seznam 
kontaktních míst naleznete na 
http://www.czechpoint.cz/wwwstats/f
?p=100:16) nebo u notáře. Ten by 
neměl být starší 3 měsíců. 

• Pokud jste byl v posledních 5 letech 
odsouzen pro majetkový trestný čin, 
může soud vnímat, že insolvenčním 
návrhem sledujete nepoctivý záměr. 

 



Plná moc 

• V příloze jsme Vám zaslali plnou moc, tu si prostudujte, vyplňte dle 
pokynů a zašlete nám je. 
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