
 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 Specializuje se na oddlužení a insolvence – za 11 let pomohla více než 12 tisícům lidí 
 

 Představuje dlouholeté zkušenosti a odbornost - návrhy na povolení oddlužení 
zpracovávají zkušení advokáti 
  

 Její úspěšnost je opravdu vysoká -  98 % podaných žádostí uspěje 
 
 Ředitel sekcí insolvencí JUDr. David Vozák je uznávaný odborník na insolvenci a častým 

hostem TV pořadů a rozhlasových diskusí  
 

 Neslibuje nic, co nemůže splnit -  pokud na oddlužení dlužník nedosáhne, netvrdí opak a 
informuje hned na začátku spolupráce 
 

 Úvodní konzultace je vždy zdarma -  na ní se klient rozhodne, zda s advokátní kanceláří 
bude spolupracovat či nikoliv 

 
 Vždy jedná na jen základě smlouvy s klientem - klient má jistotu transparentního právního 

vztahu, nemusí nic ihned a bez rozmyslu podepisovat, má smlouvu dopředu k nahlédnutí  
  

 Apeluje na odbornost - pořádá semináře, zaměstnanci prochází důkladným proškolením  
 

 Promítá do své práce lidskost a empatii – soustředí se na životní příběhy klientů a pomoc 
v individuálních situacích 
 

 Pomáhá klientům po celou dobu oddlužení – nabízí klientům právní zastupování po celou 
dobu insolvence, kdy hlídá jejich insolvenční řízení a upozorňuje na všechny důležité změny 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

KDO JE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. MARTIN LUDVÍK A KOMU POMÁHÁ?  

 

Advokátní kancelář pod značkou Abivia poskytuje klientům komplexní právní služby v insolvenčním 

řízení a při řešení jejich dluhové situace. Působí na trhu od roku 2007. Pomáhá lidem, kteří přestali 

zvládat svoje dluhy. Lidem, kterým dluhy přerostly přes hlavu, připraví a podá návrh na povolení 

oddlužení dle insolvenčního zákona.  

 

Po vyhlášení osobního bankrotu se klienti už nemusejí bát exekutorů. Z platu průběžně hradí své 

závazky snížené i o více než 70 % a nejpozději po pěti letech je čeká nový život zcela bez dluhů. 

 

Pomáhá rodinám, které se z důvodu ztráty zaměstnání, snížení mzdy či úmrtí jednoho členů rodiny 

dostaly do bezvýchodné tíživé situace plné závazků, které již nemohou splácet. Advokátní kancelář 

zachraňuje rodiny, aby nepřišly o svoje domovy. Radí všem bez rozdílu, jak jednou pro vždy uniknout 

z dluhové pasti.  

 

Advokátní kancelář má 16 poboček po celé České republice. Klade důraz na vysokou míru 

transparentnosti - klienti přesně vědí, kdo jsou jejich poradci a kde je najdou.    

 

 

https://abivia.cz/poradci/


ÚSPĚCHY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE 

 

V současné době pomohla více než 12 tisícům lidí, rodinám či zaměstnancům, jejichž dluhy 

dohromady činily více než 11,8 miliard korun. 

        
 
KDO JSOU JEJÍ KLIENTI? 
 
Lidé, kteří přestali zvládat svoje dluhy. Hrozí jim exekuce nebo neví, jak dál z dluhové pasti. Klienti, 
kteří jsou již v oddlužení a potřebují právní zastupování v jejich insolvenčních  řízeních.  
 
„Tři ze čtyř klientů přicházejí na přímé doporučení svých známých, kteří využili našich služeb.“ 
Představuje klienty JUDr. David Vozák, ředitel sekce insolvencí.  
 
 

ČÍM SE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. MARTIN LUDVÍK LIŠÍ OD KONKURENCE? 

 
Nejvýraznější odlišností advokátní kanceláře od konkurence je solidní a transparentní přístup. 

Nepůjčuje peníze, aby dlužníky ještě více zadlužila. Neslibuje nic, co nemůže splnit.  

 

Garantuje odbornost – ředitel sekce insolvencí JUDr. David Vozák je uznávaný odborník a právník, 

který patří mezi špičky v oboru oddlužení dle insolvenčního zákona. Firmu reprezentuje jak na 

veřejnosti, tak médiích. Je častým hostem TV a rozhlasových pořadů. 

 

Transparentnost - dlužník má k dispozici smluvní podmínky dopředu, není vyvíjen tlak na okamžité 

zahájení spolupráce, má tak čas si vše v klidu nastudovat a svobodně se rozhodnout. 

 

 „To, zda dlužník na oddlužení vůbec dosáhne, je součástí jednání s klientem ještě před dohodou o 

spolupráci a tyto konzultace jsou vždy zcela zdarma. Na základě tohoto posouzení by měl klient mít 

možnost svobodně se rozhodnout, zda má zájem o oddlužení právě s naší kanceláří, nebo si vybere 

někoho jiného,“ prozrazuje JUDr. Vozák. 

 

  
 

Materiály žadatelů o osobní bankrot, které předkládá soudům, zpracovává výhradně zkušený advokát 

a odborně proškolení zaměstnanci.  

 

Pro advokátní kancelář je důležitá důvěra mezi poradci a klienty. Abivia například explicitně definuje, 
v jakých případech klientovi vrací a nevrací peníze při ukončení spolupráce. 
  
„Pokud při zamítnutí žádosti zjistíme pochybení na naší straně, přednostně klientovi zhotovíme opravu 
zdarma. Nelze-li chybu opravit, vracíme peníze. V praxi jsme se ale setkali i s tím, že nám klienti 
zatajili důležité informace, které pak vedly k zamítnutí žádosti. V tomto případě peníze nevracíme, 
stejně tak i v situaci, kdy klient trvá na zpracování návrhu i přesto, že byl našimi poradci upozorněn na 
to, že nesplňuje všechny podmínky pro oddlužení,“ popisuje Vozák. 
 



ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ POMÁHÁ BĚHEM CELÉHO PROCESU ODDLUŽENÍ  

 

Nejenže advokátní kancelář dlužníkům rychle a profesionálně vypracuje návrh pro oddlužení, nabízí 

dlužníkům i právní zastupování po celou dobu insolvence. Sleduje vývoj každého insolvenčního řízení 

a brání zájmy a práva svých klientů. Dlužník se na advokátní kancelář může kdykoliv obrátit, pokud 

má pocit, že je nějak poškozován ze strany insolvenčního správce, třetí strany nebo že dochází 

k nějakému protizákonnému jednání v celém procesu oddlužení.  

 

JAKÁ JE SITUACE V ČESKU V OBLASTI ODDLUŽENÍ? 

 

V České republice je možné nechat vypracovat návrh na povolení oddlužení pouze zákonem určenou 

osobou – advokát, exekutor či insolvenční správce. Dále jej může vypracovat i nezisková nebo veřejně 

prospěšná organizace. Musí však mít státní akreditaci udělovanou Ministerstvem spravedlnosti.   

 

Úspěšnost žádostí Advokátní kanceláře Mgr. Martin Ludvík je více než 98 %. Pro představu – 

dlouhodobě v České republice prochází do procesu oddlužení jen dvě třetiny podaných žádostí. 

 

„Naše úspěšnost činí více než 98 %, navíc s jistotou mohu říct, že by procenta úspěšnosti byla ještě 

vyšší, kdyby nám klienti o svých poměrech již o začátku říkali celou pravdu a některé informace, za 

něž se třeba stydí, nám nezatajili,“ míní odborník. 

 

  
 

 

O KLIENTY SE STARAJÍ ERUDOVANÍ INSOLVENČNÍ SPECIALISTÉ  

 

Advokátní kancelář Mgr. Martin Ludvík nezůstala jen u pomoci klientům, ale zaměřuje se i na kvalitní 

vzdělávání zaměstnanců. Na každého jsou kladeny vysoké nároky. Někomu se může zdát proces 

výběru zaměstnanců poněkud ráznější, ale díky němu zůstávají ti nejserióznějších a nejlépe vzdělaní 

pracovníci.   

 

Každý zaměstnanec absolvuje ucelené vzdělání v oblasti insolvenčního zákona zaměřené na produkt, 

komunikaci, péči o klienta a také praktické cvičení. 

 

„Všichni naši kolegové procházejí třemi až pěti koly školení. Uspěje jen jeden z pěti kandidátů. 

Zůstávají opravdu ti nejlepší. Cílem je neustálé zvyšování vzdělanosti našich spolupracovníků. 

Spokojený a kvalifikovaný zaměstnanec je pro nás prioritou,“ dodává Vozák. 

 

Nepatří k tradičním firmám, kde musí zaměstnanec sedět v kanceláři a „jen vykonávat nějakou 

činnost.“ Zavedla pro zaměstnance různé benefiční programy. Ať už pružnou pracovní dobu nebo 

home-office. Zaměstnanci si můžou svou pracovní dobu přizpůsobit tak, aby nemuseli zanedbávat 

svoje rodiny či další vzdělávání.   

 

Samozřejmostí jsou školení a odborné semináře pro zaměstnance placená firmou. 



ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MYSLÍ TAKÉ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V každodenní práci pak v rámci interních nařízení netiskne jediný zbytečný papír, digitalizace veškeré 
komunikace se pro firmu stala samozřejmostí.  

 
 
KDE NAJDETE DALŠÍ INFORMACE:  
 

Aktuality v oblasti oddlužení a osobního bankrotu – najdete na www.abivia.cz  
Kalkulátor pro oddlužení – orientační výpočet toho, zda klient splňuje podmínky pro oddlužení a kdy 
mu bude přiznáno osvobození od dluhů. Výsledek je orientační a pro ověření si doporučujeme sjednat 
nezávaznou konzultaci, která je zdarma. Kalkulátor najdete na www.abvia.cz  
 
 
HISTORIE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE 

 

Na trhu působí firma od roku 2007, tedy třináctým rokem  

 

2007: Založení advokátní kanceláře, poskytování všeobecné právní pomoci 

 

2011: specializace na obor insolvencí, založení zvláštní insolvenční sekce 

 

2012: Úspěšně oddlužili závazky klientů v hodnotě 1 miliardy korun 

 

2014: Třetí výročí od prvního jimi oddluženého klienta. Úspěšně doposud oddlužili bezmála 4 000 

klientů. Hodnota veškerých oddlužených závazků dosáhla 3 miliardy korun 

 

2016: Překročila hranici 6 000 úspěšně oddlužených klientů, jejichž dluhy společně činily přes 5 
miliard.  
 
2018:. Počet oddlužených lidí téměř dosáhl čísla 8 000 osob, jejichž dluhy společně činily přes 6,7 
miliard korun. Pobočky ve všech krajských městech ČR. 
 
2020: 10 tisíc oddlužených klientů s dluhy přes 11 miliard korun 
 
 
 

http://abivia.cz/zvitezili-v-soutezi-vodafone-firma-roku-2013-moravskoslezsky-kraj/
http://www.abivia.cz/
https://abivia.cz/oddluzeni/#spocitat-oddluzeni
http://www.abvia.cz/

