
INSOLVENČNÍ    
ŘÍZENÍ 

Nestranně, nezávisle,  

důvěrně a bezplatně.     

Finančně podporují: 



 

Co je  oddlužení?  
Soud v řízení projednává úpadek nebo hrozící úpadek 
dlužníka a způsob jeho řešení. 

            

 

Oddlužení znamená: 

• sjednocení všech dluhů  

• konec tlaku ze strany exekutorů a věřitelů 

• stopku pro úroky, penále a další sankce 

• za tři nebo pět let nový život s čistým     

štítem 

https://insolvence.justice.cz/slovnik-insolvencnich-pojmu/#upadek
https://insolvence.justice.cz/slovnik-insolvencnich-pojmu/#zpusob-reseni-upadku


INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ 

 

Co následuje po povolení oddlužení? 

 

Po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek proběhne 

osobní jednání s insolvenčním správcem. Ten ověří  

údaje, hodnotí přihlášky a rozhoduje o uznání po-

hledávek. Navrhuje soudu mj. výši splátek, dobu 

trvání oddlužení atd.  

Soud posoudí oprávněnost návrhu, vydá usnesení o 

jeho povolení a uloží povinnosti. Po další zprávě in-

solvenčního správce vydá usnesení o schválení od-

dlužení.  

 

 

 

 

Oddlužení trvá běžně pět let. Může trvat tři   

roky, když dlužník uhradí 60 % nezajištěných 

závazků, nebo pokud je invalidním či starobním 

důchodcem. 



 

Kdo vypočítává a provádí srážky                

z příjmů? 
 

 

 

Jestliže splníte řádně a včas všechny své povinnosti, 

vydá insolvenční soud usnesení, kterým vás osvobodí 

od placení pohledávek, které nebyly v oddlužení za-

placeny.  Osvobození se netýká peněžitých trestů z 

trestních řízení, pohledávek na náhradu škody a vý-

živného. 

 

Srážky z příjmů dlužníka vypočítává a provádí za-

městnavatel. Pokud máte soudním rozhodnutím 

stanovenu povinnost platit výživné, bude ho hradit 

insolvenční správce také ze sražené částky. 



Co je třeba udělat pro oddlužení? 
Přijít do občanské poradny, prokázat svůj úpadek a 

předložit dokumenty potřebné pro zpracování  insol-

venčního návrhu. 

 

Jak poznám, že moje insolvenční řízení 

bylo zahájeno? 
Insolvenční soud zahajuje řízení zveřejněním vyhláš-

ky na www.justice.cz kde se zveřejňují všechny doku-

menty. 

 

Co pro mě znamená, že bylo zahájeno 

insolvenční řízení? 

Věřitelé mohou své pohledávky uplatnit jen přihláš-

kou v rámci insolvenčního řízení, zastaví se výkon 

všech rozhodnutí, nerostou penále, úroky a smluvní 

pokuty. Nesmíte  nakládat se svým majetkem. 

 

Jak bude řízení probíhat? 

Soud rozhodne o úpadku a ustanoví insolvenčního 

správce a vyzve věřitele k přihlašování pohledávek. 

 

Dále uloží dlužníkovi povinnost platit zálohy na od-

měnu a náklady insolvenčního správce. Výše zálohy 1 

089 Kč pro jednotlivce a 1633 Kč pro manžele. 

 



www.cestaintegrace.cz 

Praha 22 Uhříněves 
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Pro objednání: 
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poradnapraha@cestaintegrace.cz 

Projekt „Cesta z dluhů v Praze“ realizován díky finanční 

podpoře z Operačního programu Zaměstnanost,                   

č. projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120 .  


