
Statistické údaje za rok 2009 
 
 

Počet 

Počet 

Skupina 

Kategorie 
události 

MS v 
Praze 

KS v 
Ostrav
ě 

KS v 
Brně 

KS v 
Hradci 
Králov
é 

KS v 
Plzni 

KS v 
Praz
e 

KS v 
Ústí 
nad 
Labem 

KS v 
Českých 
Budějovicíc
h 

KS v 
Hradci 
Králové - 
pobočka v 
Pardubicíc
h 

KS v 
Ústí nad 
Labem - 
pobočk
a v 
Liberci 

KS v 
Ostravě - 
pobočka 
v 
Olomouc
i 

Celkový součet 105042 1779
2 22014 1776

2 7600 718
5 6750 1188

5 6752 3412 2664 1226 

konkursy 

konkurs dle 
usnesení 
schůze 
věřitelů 

19 18 1                   

prohlášené 
konkursy 2004 453 249 305 268 177 170 159 104 54 48 17 

přeměna na 
konkurs 57 1 16 4 8 2 2 19     3 2 

moratoria 

návrh 
podaný k 
ins. návrhu 

131 9 2 102   4 2 6 2 2 1 1 

návrh 
podaný před 
ins. 
návrhem 

13 2 1 7     1   1 1     

odmítnuté 
návrhy na 
vyhlášení 
moratoria 

20 5 2 3   1 2 4   2   1 

soudem 
vyhlášená 
moratoria 

16 6   3   2 1 2 1   1   

neschválená 
oddlužení 

rozhodnutí o 
neschvál. 
oddlužení 

29   6 3 6 1 2 6     3 2 

návrhy 

insolvenční 
návrhy 9514 1615 1859 1775 601 643 642 1094 559 347 283 96 

návrhy na 
povolení 
oddlužení 

3771 171 1088 465 301 310 211 655 165 193 150 62 

návrhy na 
povolení 
reorganizac
e 

39 2 4 14 2 3 3 5 3 1 2   

návrhy na 
prohlášení 
konkursu 

2214 646 759 4 85 116 89 202 162 52 65 34 

návrhy na 
vyhlášení 
moratoria 

144 11 3 109   4 3 6 3 3 1 1 



oddlužení povolená 
oddlužení 1962 74 727 144 203 83 106 391 33 84 73 44 

odmítnuté 
ins. návrhy 

odmítnuté 
ins. návrhy 1799 362 301 441 66 197 81 196 50 42 52 11 

pohledávky přihlášené 
pohledávky 

6539
6 

1149
8 13237 1134

9 4621 453
1 4212 7004 4657 2074 1455 758 

přeměna na 
konkurs z oddlužení 57 1 16 4 8 2 2 19     3 2 

reorganizac
e 

povolené 
reorganizac
e 

14 1 1 6 1 1 1 2     1   

schválená 
oddlužení 

splátkový 
kalendář 1577 86 568 131 167 77 85 318 40 32 45 28 

zpeněžení 
majetkové 
podstaty 

29 1 9 3 3 1 5 3 1 3     

zahájená 
insolvenční 

zahájená 
insolvenční 
řízení 

9329 1594 1782 1767 588 638 641 1050 559 338 276 96 

zamítnuté 
ins. návrhy 

zamítnuté 
ins. návrhy 1732 517 165 410 107 75 115 99 190 21 29 4 

zastavená 
insolvenční 

zastavení 
řízení 1198 199 230 259 90 60 96 94 92 24 48 6 

zruš. schvál. 
oddlužení 

zruš. schvál. 
oddlužení 28 1 10 1 2 1   13         

úpadek rozhodnutí o 
úpadku 3950 519 978 453 473 256 278 538 130 139 125 61 

 



NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

Soud: Sp. zn.:i

DLUŽNÍK

01 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost:ii

Příjmení: Jméno:
Titul za jm.: Titul před jm.:

Osobní
 údaje

Dat. narození:iii Rodné číslo:
Obec: PSČ:
Ulice: Č. p.:

Trvalé
 bydliště

Stát: Osobní stav:

02 Typ: Právnická osoba Právní řád založení:ii

Název/obch.firma:Právnická
osoba IČ: Jiné registr. č.:

Obec: PSČ:
Ulice: Č. p.:

sídlo

Stát:

03 Korespondenční adresa:iv

Obec: PSČ:
Ulice: Č. p.:

Korespondenční 
adresa

Stát:
Elektronická adresa: Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA DLUŽNÍKA

Příjmení: Jméno:
Titul před jm.: Titul za jm.:
Bydliště: PSČ:
Ulice: Č. p.:

04 Fyzická 
osoba

Stát:

Název/obch.firma:
IČ.: Jiné registr. č.:
Obec: PSČ:
Ulice: Č. p.:

05 Právnická 
osoba

Stát:

06 NAVRHOVANÝ ZPŮSOB ODDLUŽENÍ

Zpeněžením majetkové podstaty Plněním splátkového kalendáře

Dlužník nenavrhuje způsob oddlužení
                                                
i vyplní se pouze tehdy, pokud byl je návrh na povolení oddlužení podáván po insolvenčním návrhu
ii vyplní se pouze u zahraničních osob
iii datum narození se vyplní, pokud nebylo dlužníkovi přiděleno rodné číslo
iv vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště



07 Podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při 
oddlužení obdrží nezajištění věřitelé dlužníka:

08 Očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech:



09 Údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky:

10 Dřívější  insolvenční či obdobná řízení řešící v posledních 5 letech úpadek:

dlužníka Ano Ne zákonného zástupce Ano Ne

statutárního orgánu Ano Ne člena kol. stat. orgánu Ano Ne

Sp.zn.: Způsob skončení: Datum skončení:

Soud:

Sp.zn.: Způsob skončení: Datum skončení:

Soud:

11 Údaje o nezahlazených pravomocných odsouzeních pro trestný čin majetkové nebo 
hospodářské povahy:

Sp. zn.: Soud:

dlužníka

zákonného zástupce dlužníka

člena statutárního orgánu dlužníka

člena kolektivního statutárního  
orgánu dlužníka



POPIS VEŠKERÉHO MAJETKU DLUŽNÍKA

12 Majetek, který není předmětem zajišťovacích práv
č. Specifikace majetku Množství Pořizovací cena

13 Majetek, který je předmětem zajišťovacích práv:

č. Specifikace majetku Druh 
zajištění

Množství Pořizovací cena



POPIS VŠECH ZÁVAZKŮ DLUŽNÍKA

14 Závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění - nevykonatelné

č. Popis závazku Věřitel
Výše závazku   

(v Kč)

15 Závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění - nevykonatelné

č. Popis závazku Věřitel
Výše závazku   

(v Kč)

16 Závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění - vykonatelné

č. Popis závazku Označení rozhodnutí Věřitel
Výše závazku  

(v Kč)

17 Závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění - vykonatelné

č. Popis závazku Označení rozhodnutí Věřitel
Výše závazku   

(v Kč)



18 Zákon vyžaduje souhlas manžela(-ky); to neplatí, jestliže oddlužením nemůže být 
dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích 
povinností dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným dětem nebo rozsah 
vyživovacích povinností dlužníkova manžela

Souhlasím s povolením oddlužení
Příjmení: Jméno:
Titul za jm.: Titul před jm.:
Bydliště: PSČ:

Manžel(-ka)

Ulice: Č. p.:

Podpis: Potvrzení úředního ověření podpisu:

19 Ručitel za splnění oddlužení Ano Ne

Příjmení: Jméno:
Titul za jm.: Titul před jm.:

Osobní
 údaje

Dat.narození:iii Rodné číslo:
Údaj o podnik.v IČ: Jiné registr.č.:

Obec: PSČ:
Ulice: Č.p.:

Trvalé
 bydliště

Stát:

Název/obch.firma:Právnická
osoba IČ: Jiné registr.č.:

Obec: PSČ:
Ulice: Č.p.:

Sídlo 

Stát:

Rozsah
ručení:

Podpis: Potvrzení úředního ověření podpisu:

                                                
v Vyplňte pouze tehdy jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele



20 Spoludlužník za splnění oddlužení Ano Ne

Příjmení: Jméno:
Titul za jm.: Titul před jm.:

Osobní
 údaje

Dat.narození:iii Rodné číslo:
Údaj o podnik.v IČ: Jiné registr.č.:

Obec: PSČ:
Ulice: Č.p.:

Trvalé
 bydliště

Stát:

Název/obch.firma:Právnická 
osoba IČ: Jiné registr.č.:

Obec: PSČ:
Ulice: Č.p.:

Sídlo 

Stát:

Rozsah 
závazku:

Podpis: Potvrzení úředního ověření podpisu:



21
Návrh na povolení oddlužení je podáván zároveň jako insolvenční návrh

Z důvodu zde uvedených navrhuji, aby soud rozhodl o 

úpadku hrozícím úpadku

dlužníka a zároveň rozhodl o povolení oddlužení.

Popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek/hrozící úpadek:

22
Návrh na povolení oddlužení je podáván po podání insolvenčního návrhu věřitele

Z důvodu zde uvedených navrhuji, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a zároveň 
rozhodl o povolení oddlužení.



Dlužník prohlašuje, že není podnikatelem a že údaje v návrhu na povolení 
oddlužení a v jeho přílohách jsou pravdivé.

SEZNAM PŘÍLOH:

Povinné přílohy:

1. Seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který je 
předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní 
majetek; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení 
věřitelů se uvádí zvlášť.

2. Seznam závazků, v němž se označí jednotlivě veškeré závazky dlužníka vůči 
věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění a veškeré jeho ostatní závazky. 
Pokud je některý ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu 
závazků a přiloží se příslušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis. U 
každého závazku vůči věřiteli, který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí 
odkazem na příslušnou položku seznamu majetku, popř. odkazem na údaj o 
očekávaných příjmech, majetek sloužící k zajištění příslušné pohledávky.

3. Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky (např. kopie potvrzení 
o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů).

4. Výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu 
nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, ne starší než 3 měsíce, nebo
obdobný doklad členského státu, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval 
nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

5. Listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují 
v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti

Dále:

1. Je-li návrh na povolení oddlužení podáván i jako insolvenční návrh a dlužník je 
zaměstnavatel - seznam svých zaměstnanců

2. Je-li dlužník právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru.

3. Písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, 
že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho pohledávky. 
Zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s 
dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen.

4. Podepisují-li návrh ručitelé či spoludlužníci - listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví 
nebo ručení těchto osob.

5. Je-li dlužník zastoupen na základě plné moci – plná moc.



23 Seznam příloh:
č. Příloha



24
V dne

Podpisem stvrzuje Dlužník Jiná osoba

25

Jméno Příjmení:

Příjmení: Jméno:
Titul za jm.: Titul před jm.:
Bydliště: PSČ:
Ulice: Č. p.:

26 Jiná osoba –
fyzická osoba

Stát:

Název/obch.firma:
IČ.: Jiné registr. č.:
Obec: PSČ:
Ulice: Č. p.:

27 Jiná osoba-
právnická 

osoba

Stát:

Podpis: Potvrzení úředního ověření podpisu:

Je-li návrh na povolení oddlužení podáván zároveň jako insolvenční návrh, musí být podpis úředně ověřen nebo 
návrh musí být podán elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

V případě nedostatku místa použijte volný papír, který označte číslem pole a vložte jej k návrhu jako přílohu.



Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení 
 

Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh 
(první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání insolvenčního návrhu na 
dlužníka ze strany věřitele, a to nejpozději do 30 od podání věřitelského návrhu. 
 
Návrh je podán zároveň jako insolvenční návrh – nevyplňuje se spisová značka soudu a 
zaškrtněte pole č. 21. Dále též vyplňte popis rozhodujících skutečností, které osvědčují 
úpadek případně pouze hrozící úpadek dlužníka 
 
Návrh je podáván až po podání návrhu věřitele – vyplňte i spisovou značku soudu a 
zaškrtněte pole č. 22. 
 
Soud Označte soud, ke kterému je návrh podáván. Návrh se podává ke krajskému soudu, 

který je příslušný pro insolvenční řízení. Aktuální adresy jednotlivých krajských 
soudů naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. 

Sp. zn. Pole vyplňte pouze tehdy, pokud je návrh na povolení oddlužení podáván po 
insolvenčním návrhu. 

01 Vyplňte, pouze pokud je dlužník fyzická osoba. Vyplní se případné tituly, jméno, 
příjmení, osobní stav, rodné číslo, případně datum narození, nebylo-li rodné číslo 
fyzické osobě přiděleno. Dále vyplňte údaje o trvalém bydlišti. Údaj o státní 
příslušnosti vyplňte pouze tehdy, pokud je dlužník zahraniční osoba. 

02 Vyplňte, pouze pokud je dlužník právnická osoba. Vyplní se název případně 
obchodní firma, identifikační číslo případně jiné registrační číslo je-li dlužníkem 
zahraniční osoba. Dále se vyplní údaje o sídle právnické osoby. Právní řád 
založení se vyplňuje pouze tehdy, pokud je dlužník zahraniční osoba. 

03 Vyplňte pouze tehdy, pokud si dlužník přeje, aby mu bylo doručováno na jinou 
adresu, než na adresu sídla či trvalého bydliště. Jestliže si dlužník přeje, aby mu 
bylo doručováno elektronicky, vyplňte elektronickou adresu a poskytovatele 
certifikačních služeb (§ 45f odst. 1 občanského soudního řádu) 

04 Vyplňte pouze v případě, že v insolvenčním řízení dlužník zmocnil jiné osoby, aby 
za něho jednaly. U fyzické osoby se vyplní případné tituly, jméno, příjmení, dále 
též bydliště (obec), poštovní směrovací číslo, ulici, číslo popisné a stát. Do příloh 
k návrhu na povolení oddlužení je nutné přiložit plnou moc. 

05 Vyplňte pouze v případě, že v insolvenčním řízení dlužník zmocnil jiné osoby, aby 
za něho jednaly. U právnické osoby se vyplní název případně obchodní firma, 
identifikační číslo případně jiné registrační číslo je-li dlužníkem zahraniční osoba. 
Dále se vyplní obec, poštovní směrovací číslo, ulici, číslo popisné a stát. 

06 Zaškrtněte pole dle toho, jaký způsob oddlužení dlužník navrhuje. V případě 
zpeněžení majetkové podstaty se bude postupovat obdobně jako v konkursu. 
V případě plnění splátkové kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně 
splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu,  
v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny 
přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník mezi nezajištěné věřitele 
podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního 
soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí z výtěžku zpeněžení 
zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení 



zajištění v konkursu. Jestliže dlužník nenavrhuje způsob oddlužení, zaškrtněte pole 
„Dlužník nenavrhuje způsob oddlužení“. 

07 Popište okolnosti, z nichž lze usuzovat, že na výši hodnoty plnění, které při 
oddlužení obdrží nezajištění věřitelé dlužníka. Nezajištění věřitelé musí obdržet 
minimálně 30 % svých pohledávek, ledaže by věřitelé vyjádřili písemný souhlas 
s nižším plněním (§ 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona). V případě, že 
některý z nezajištěných věřitelů obdrží méně jak 30 % svých pohledávek, je nutné 
k návrhu na povolení oddlužení připojit písemný souhlas tohoto věřitele s 
uvedením hodnoty plnění, která mu bude poskytnuta. Podpis takového věřitele 
musí být úředně ověřen (§ 392 insolvenčního zákona). 

08 Popište veškeré příjmy, o kterých lze očekávat, že je dlužník v následujících pěti 
letech získá. 

09 Popište veškeré příjmy, které dlužník získal v posledních třech letech. Do příloh 
návrhu na povolení oddlužení je třeba přiložit listiny, které je dokládají (např. 
kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy 
z bankovních účtů). 

10 Popište insolvenční či jiné obdobné (konkursní nebo vyrovnací) řízení 
v posledních pěti letech před podáním návrhu na povolení oddlužení. Zaškrtněte, 
zda se jednalo o insolvenční či jiné obdobné řízení proti dlužníkovi, jeho 
zákonnému zástupci, jeho statutárnímu orgánu či jeho členu kolektivního 
statutárního orgánu (jde-li o právnickou osobu). Dále vyplňte spisovou značku 
insolvenčního či jiného obdobného řízení, doplňte způsob skončení insolvenčního 
či jiného obdobného řízení, datum skončení insolvenčního či jiného obdobného 
řízení a soud, před kterým insolvenční či jiné obdobné řízení probíhalo v prvním 
stupni. 

11 Vyplňte údaje o nezahlazených pravomocných odsouzeních pro trestný čin 
majetkové nebo hospodářské povahy. Vyplňte zda se jednalo o trestný čin 
dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu či jeho člena 
kolektivního statutárního orgánu. Dále vyplňte spisovou značku a označení soudu, 
před kterým probíhalo trestní řízení v prvním stupni. 

12 Označte veškerý majetek, který není předmětem zajišťovacích práv (včetně 
pohledávek). Označte pořadové číslo, popište majetek, množství a pořizovací 
cenu. V příloze návrhu na povolení oddlužení musí být též seznam majetku, který 
splňuje zákonem stanovené požadavky (zejména § 104 odst. 2 insolvenčního 
zákona). Dále je nutné, aby byl k návrhu na povolení oddlužení připojen seznam 
majetku splňující náležitosti dle § 392 odst. 2 insolvenčního zákona. 

 13 Označte veškerý majetek, který je předmětem zajišťovacích práv (včetně 
pohledávek).  Označte pořadové číslo, popište majetek, uveďte druh zajištění 
(např. zástavní právo), množství a pořizovací cenu. V příloze návrhu na povolení 
oddlužení musí být též seznam majetku, který splňuje zákonem stanovené 
požadavky (zejména § 104 odst. 2 insolvenčního zákona). Dále je nutné, aby byl 
k návrhu na povolení oddlužení připojen seznam majetku splňující náležitosti dle  
§ 392 odst. 2 insolvenčního zákona. 

14 Označte veškeré závazky veškerých věřitelů dlužníka, které jsou nevykonatelné a 
ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění. Uveďte pořadové číslo, 
popište závazek, označte věřitele a výši závazku.  V příloze návrhu na povolení 



oddlužení musí být též seznam závazků, který splňuje zákonem stanovené 
požadavky (zejména § 104 odst. 3 insolvenčního zákona). 

15 Označte veškeré závazky veškerých věřitelů dlužníka, které jsou nevykonatelné a 
ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění. Uveďte pořadové číslo, 
popište závazek, označte věřitele a výši závazku.  V příloze návrhu na povolení 
oddlužení musí být též seznam závazků, který splňuje zákonem stanovené 
požadavky (zejména § 104 odst. 3 insolvenčního zákona). 

16 Označte veškeré závazky veškerých věřitelů dlužníka, které jsou vykonatelné a ze 
kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění. Uveďte pořadové číslo, 
popište závazek, označte věřitele a výši závazku. Dále též označte rozhodnutí či 
notářský nebo exekutorský zápis, ze kterého vyplývá vykonatelnost závazku. Toto 
rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis musí být přiloženo k návrhu na 
povolení oddlužení.  V příloze návrhu na povolení oddlužení musí být též seznam 
závazků, který splňuje zákonem stanovené požadavky (zejména § 104 odst. 3 
insolvenčního zákona). 

17 Označte veškeré závazky veškerých věřitelů dlužníka, které jsou vykonatelné a ze 
kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění. Uveďte pořadové číslo, popište 
závazek, označte věřitele a výši závazku. Dále též označte rozhodnutí či notářský 
nebo exekutorský zápis, ze kterého vyplývá vykonatelnost závazku. Toto 
rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis musí být přiloženo k návrhu na 
povolení oddlužení.  V příloze návrhu na povolení oddlužení musí být též seznam 
závazků, který splňuje zákonem stanovené požadavky (zejména § 104 odst. 3 
insolvenčního zákona). 

18 Jestliže má dlužník manžela/manželku, zákon vyžaduje jeho/její souhlas 
s návrhem na povolení oddlužení. Souhlas není vyžadován tehdy, pokud 
oddlužením nemůže být dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění 
manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželu/manželce a 
nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova 
manžela/manželky. Vyplňte případné tituly, jméno, příjmení dlužníkova 
manžela/manželky. Dále vyplňte jeho/její bydliště (obec), poštovní směrovací 
číslo, název ulice a číslo popisné. Podpis manžela/manželky musí být úředně 
ověřen. 

19 Jestliže existuje osoba, která je při povolení oddlužení ochotná zavázat se jako 
ručitel, zaškrtněte ANO. Jde-li o fyzickou osobu vyplní se případné tituly, jméno, 
příjmení, rodné číslo, případně datum narození, nebylo-li rodné číslo fyzické osobě 
přiděleno. Jde-li o fyzickou osobu podnikatele vyplní se též identifikační číslo 
případně jiné registrační číslo, jedná-li se o zahraniční osobu. Dále též vyplňte 
údaje o trvalém bydlišti fyzické osoby. Jde-li o právnickou osobu vyplní se název 
případně obchodní firma, identifikační číslo případně jiné registrační číslo je-li 
dlužníkem zahraniční osoba a údaje o sídle právnické osoby. Dále vyplňte též 
rozsah, ve kterém je ručitel ochoten se za dlužníka zaručit. Podpis ručitele musí 
být úředně ověřen. 

20 Jestliže existuje osoba, která je při povolení oddlužení ochotná zavázat se jako 
spoludlužník, zaškrtněte ANO. Jde-li o fyzickou osobu vyplní se případné tituly, 
jméno, příjmení, rodné číslo, případně datum narození, nebylo-li rodné číslo 
fyzické osobě přiděleno. Jde-li o fyzickou osobu podnikatele vyplní se též 
identifikační číslo případně jiné registrační číslo, jedná-li se o zahraniční osobu. 
Dále též vyplňte údaje o trvalém bydlišti fyzické osoby. Jde-li o právnickou osobu 



vyplní se název případně obchodní firma, identifikační číslo případně jiné 
registrační číslo je-li dlužníkem zahraniční osoba a údaje o sídle právnické osoby. 
Dále vyplňte též rozsah, ve kterém je spoludlužník ochoten se za dlužníka zavázat. 
Podpis spoludlužníka musí být úředně ověřen. 

21 Zaškrtněte v případě, že je návrh na povolení oddlužení podáván zároveň jako 
insolvenční návrh. Jestliže toto pole zaškrtnete, vyplňte zda dlužník navrhuje, aby 
soud rozhodl o jeho úpadku či o jeho hrozícím úpadku. Dále je nutné popsat 
důležité okolnosti, ze kterých vyplývá, že dlužník je v úpadku (§ 3 odst. 1 až 3 
insolvenčního zákona) případně hrozícím úpadku (§ 3 odst. 4 insolvenčního 
zákona). 

22 Zaškrtněte tehdy, pokud je návrh na povolení oddlužení podáván až po 
insolvenčním návrhu věřitele. 

23 Očíslujte a označte veškeré přílohy, které jsou k návrhu na povolení oddlužení 
přikládány. 

24 Vyplňte místo a den, kdy je návrh na povolení oddlužení podepsán. Zaškrtněte zda 
návrh na povolení oddlužení podepisuje dlužník nebo jiná osoba. V případě, že 
návrh na povolení oddlužení podepisuje jiná osoba, je třeba k návrhu na povolení 
oddlužení připojit plnou moc. 

25 Vyplňte jméno a příjmení osoby, která návrh na povolení oddlužení podepisuje. 

26 Podepisuje-li návrh na povolení oddlužení jiná osoba než dlužník a jedná se o 
fyzickou osobu vyplní se případné tituly, jméno, příjmení, dále též bydliště (obec), 
poštovní směrovací číslo, ulici, číslo popisné a stát.  

27 Podepisuje-li návrh na povolení oddlužení jiná osoba než dlužník a jedná se o 
právnickou osobu vyplní se název případně obchodní firma, identifikační číslo 
případně jiné registrační číslo je-li dlužníkem zahraniční osoba. Dále se vyplní 
obec, poštovní směrovací číslo, ulici, číslo popisné a stát.  

 

 

 

 


