
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.  

 

 

 

 


