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Oddlužíme vás 
 
V novinových inzerátech, v letácích, dokonce i v osobně adresovaných dopisech se občanům nabízí 
v různých formulacích výzva: „Oddlužíme vás“. 
 
Statistiky ohledně zadlužení domácností v ČR nevyznívají nijak příznivě. Nehezká je i tendence 
insolvenčních kauz. S touto situací se objevují oddlužovací podnikavci. 
 
Co může předlužený občan od nabídky očekávat? Co to oddlužení vůbec je? 
 
Oddlužení, které je často označované jako osobní bankrot, může jako jednu z forem insolvenčního 
řízení provést pouze krajský soud.  
O oddlužení může požádat dlužník - nepodnikající občan, který není schopen splácet své dluhy. 
Pokud soud návrhu dlužníka vyhoví, začne dlužníkovi období pětiletého odříkání. V tomto období si 
dlužník ze svého příjmu ponechává pouze minimální částku a vše ostatní se rozděluje mezi přihlášené 
a zjištěné věřitele. Pokud se po celou dobu chová dlužník zodpovědně, pokud svým jednáním 
nesleduje nepoctivý úmysl a pokud zaplatil 30-100 % svých dluhů u zjištěných věřitelů, až pak soud 
dlužníkovi odpustí veškeré neuhrazené dluhy. 
 
Žádný soukromý subjekt dlužníka oddlužit nemůže. 
Přesto nabídky typu „oddlužíme vás“ nalezneme na plakátech, v inzerci i na internetu. 
Zájemce o oddlužení by měl být obezřetný vůči podobným nabídkám, ty mohou mít nanejvýš 
charakter porady či pomoci při vyplnění návrhu pro soud. Návrh může soudu podat dlužník sám, 
nemusí být přitom nikým zastoupen. 
Západočeské sdružení obrany spotřebitelů proto doporučuje dlužníkům, kteří se rozhodnou pro vstup 
do insolvenčního řízení, postupovat vůči nabídkám soukromých „oddlužovacích subjektů“ více než 
obezřetně – zejména zjistit si podmínky, které poradenská „oddlužovací služba“ nabízí. Cena za službu 
by měla být fixní, neměla by se odvíjet např. od výše dluhů. Podezřelé jsou nabídky, které oddlužení 
garantují, které nabízejí projednání s věřiteli bez soudu nebo u kterých „oddlužovací služba“ vyžaduje 
sepsání smlouvy s dlužníkem. Tyto nabídky nemusí nijak směřovat ku pomoci, naopak, dlužníka 
mohou ještě více zadlužit. 
Zájemce o oddlužení by měl zvážit i rizika vyplývající z toho, že naprosto neznámému subjektu svěří 
podrobné informace o svém majetku, příjmech a dluzích.  
 
Západočeské sdružení obrany spotřebitelů doporučuje dlužníkům, aby si vyplnili sami návrh 
na oddlužení nebo aby návrh sepsali u advokáta či u některého renomovaného občanského 
sdružení.  
Formulář, jímž dlužník může navrhnout soudu své oddlužení, se nachází na webové adrese 
isir.justice.cz 
 
 


