
Pokud dlužník není schopen řádně 
a včas splácet své dluhy, umožňuje mu 

zákon vyhlásit tzv. „osobní bankrot“. 

Osobní bankrot (oddlužení) je upraveno v zákoně 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon). 

Další informace na www.insolvence.justice.cz/.   

Na povolení oddlužení není právní nárok.  

Občanská poradna Ústí nad Orlicí 
pomáhá dlužníkům sepisovat návrhy na 

povolení oddlužení bezplatně jako 
akreditovaná osoba. 

Oddlužení může být provedeno 2 způsoby: 
a) plněním splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty, 
b) zpeněžením majetkové podstaty. 

Pokud nemá dlužník dostatečný příjem k plnění 
splátkového kalendáře, může si svůj měsíční 
příjem navýšit darovací smlouvou, nebo 
smlouvou o důchodu. 

Pro oddlužení je důležitý ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM.  

V případě, že nemáte žádné doklady ke svým 
dluhům a již víte, že máte exekuce, POŽADEJTE 
ÚČETNÍ ve firmě, kde pracujete, ať Vám vytiskne 
přehled exekucí!  

V případě, že pobíráte starobní nebo invalidní 
důchod, požádejte příslušnou OSSZ!  

Důležité je, aby přehled obsahoval ČÍSLO JEDNACÍ 
(EX), DLUŽNOU ČÁSTKU A VĚŘITELE! 

V případě, že v zaměstnání pracujete krátce, lze si 
výpis exekučních řízení vyžádat u okresního soudu 
dle Vašeho trvalého bydliště. Neplaťte zbytečně za 
Centrální výpis exekucí z České pošty. JE DRAHÝ A 

BEZ POŽADOVANÝCH INFORMACÍ! 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

OBČANSKÁ  PORADNA  
 

Člen asociace občanských poraden 
 (odborné sociální poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb.) 

 

Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době) 

  465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník) 
 

Po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zpět. 
   

e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 
www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz 
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Na všechna  kont ak tn í  m ís ta  j e  m ož né  se  ob jednat .  

Aktuální  provozní  dobu si ,  prosíme, ověřte.  
 

OP Ústí nad Orlicí 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 

OP Česká Třebová 
Hýblova 63, 560 02 Česká Třebová 
 

OP Králíky 
Základní škola Králíky 
Moravská 647, 561 69 Králíky 
 

OP Vysoké Mýto 
Centrum sociálních služeb 
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
 

OP Letohrad 
Zdravotní středisko 
Družstevní 815, 561 51 Letohrad 
 

OP Lanškroun 
Centrum sociálních služeb 
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun 

 

 

 

Stručný průvodce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Oddlužení je šance, jak se dostat z dluhové pasti.  

Nejlepším řešením však zůstává:  

žádné dluhy nenadělat. 
 

 
Vydala Občanská poradna Ústí nad Orlicí. 

Zdroj: idnes.cz  

http://www.insolvence.justice.cz/
http://www.uo.charita.cz/
http://www.obcanskeporadny.cz/


Jaké jsou podmínky oddlužení? 

- mít stálý příjem 

- mít alespoň 2 věřitele 

- mít dluhy alespoň 30 dní po splatnosti  

Aby mohl dlužník žádat o povolení oddlužení, musí 
být v úpadku, nebo v hrozícím úpadku. 

Soud může rozhodnout z důležitých důvodů na návrh 
dlužníka nebo insolvenční správce o přerušení průběhu 
oddlužení až na 1 rok či o prodloužení placení 
pohledávek až o 6 měsíců.  

Oddlužení SE BERE ZA SPLNĚNÉ 

jestliže: 

~ pohledávky byly zaplaceny v plné výši (100 %), 

~ za 3 roky bylo splaceno nezajištěným věřitelům 
alespoň 60 % pohledávek, 

~ po dobu 5 let nebylo oddlužení zrušeno a dlužník 
neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, 
které po něm bylo možno spravedlivě požadovat. 
Má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže 
v této době splatil nezajištěným věřitelům 
alespoň 30 % jejich pohledávek.  

~ vznikl dlužníkovi nárok na STAROBNÍ DŮCHOD 
před schválením oddlužení nebo je-li dlužník 
INVALIDNÍ VE II. NEBO III. STUPNI, je oddlužení 
plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo 
zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.  

Oddlužení NEBUDE SCHVÁLENO 

jestliže: 

~ je jím sledován nepoctivý záměr, nebo 

~ dlužník nebude schopen splácet v plné výši ani 
minimální splátku. Výše minimální splátky bude 
závislá na počtu přihlášených pohledávek, výši 
výživného, dlužného výživného a dalších 
pohledávkách dle IZ § 395 odst. 1 písm. b. 

Jak probíhá oddlužení? 

Vyplněný návrh na povolení oddlužení spolu 

s přílohami zašle akreditovaná osoba ke krajskému 

soudu podle toho, kde se dlužník fyzicky zdržuje. 

O návrhu insolvenční soud rozhoduje neodkladně, 

zpravidla do 30 dní. 

Není-li návrh kompletní, vyzve soud toho, kdo návrh 

podal, aby jej v 7 denní lhůtě doplnil. Je-li návrh 

v pořádku, rozhodne soud o úpadku dlužníka. 

Poté mají věřitelé 60 dní na to, aby si do dlužníkova 

insolvenčního řízení přihlásili své pohledávky. Pokud 

tuto lhůtu promeškají, nemají již během řízení právo 

po dlužníkovi svou pohledávku vymáhat. To neplatí 

pro výživné. 

Dlužník je povinen osobně se dostavit na 

přezkumné jednání s insolvenčním správcem a po 

celou dobu oddlužení s ním řádně spolupracovat. 

Insolvenční správce je také povinen navštívit dlužníka 

v jeho obydlí a vyhotovit o tom záznam.  

O navrhovaném způsobu řešení oddlužení rozhoduje 

insolvenční soud. Je-li rozhodnuto o oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty, končí oddlužení 

okamžikem uspokojení věřitelů z výtěžku z prodeje 

majetku. 

Při ODDLUŽENÍ PLNĚNÍM SPLÁTKOVÉHO 

KALENDÁŘE SE ZPENĚŽENÍM MAJETKOVÉ 

PODSTATY je dlužník povinen vydat insolvenčnímu 

správci majetek ke zpeněžení, mimo majetku u 

kterého by se v případě zpeněžení nedosáhlo 

uspokojení věřitelů. Dlužník také není povinen vydat 

ke zpeněžení své obydlí, ledaže by jeho hodnota 

výrazně přesahovala hodnotu obvyklou. 

Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení, 

bude po skončení oddlužení osvobozen od zbytku 

nezaplacených dluhů. Dlužník bude osvobozen i 

od těch dluhů, které si věřitelé nepřihlásili. 

Neplní-li dlužník řádně podmínky oddlužení po 

dobu delší než 3 měsíce, může mu být oddlužení 

zrušeno a vyhlášen konkurz na jeho majetek. 

Po skončení konkurzu, na rozdíl od 

oddlužení, není dlužník osvobozen od zbytku 

nezaplacených dluhů. Znovu mohou být 

nařizovány a vykonávány exekuce. 

Po dobu trvání oddlužení plněním splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je 
dlužník povinen hodnoty získané dědictvím a 
darem zpeněžit a jejich výtěžek použít k 
mimořádným splátkám nad rámec splátkového 
kalendáře. 

Vstupem do oddlužení a prohlášením úpadku 
zaniká právo rodiče spravovat jmění dítěte např. 
disponovat s účtem vedeným na jméno dítěte. 

Co je pro oddlužení potřeba?  

!! KOPIE !! 

- upomínky, exekuční příkazy 

- pracovní smlouva, rozhodnutí o důchodu, 
živnostenské oprávnění 

- mzdový výměr, popř. akt. výplatní pásky 

- potvrzení o jiném příjmu (DPP, DPČ, RD) 

- potvrzení o příjmech za posledních 
12 měsíců 

- výpis z rejstříku trestů 

- rodné listy vyživovaných dětí 

- soudní rozhodnutí o výživném 

- potvrzení o studiu dětí na SŠ, VoŠ, VŠ 

- oddací list 

- seznam majetku 

- doklady k spoření, penzijnímu připojištění  

- pozastavený/zrušený živnostenský list 

- POZOR na dluh u banky, kde je běžný 
účet 


