
Konzultace v kanceláři 
ZDARMA
Zhodnotíme vaši dluhovou situaci a posoudíme 
nejvhodnější způsob, jak vaši situaci vyřešit. 
Získáte základní informace o možných postupech, 
jak se vypořádat s dluhy, o cenách a o tom, jaké 
dokumenty je nutno doložit. Máte možnost si zvolit 
spolupráci s námi.

Vypracování a podání 
insolvenčního návrhu 
advokátem
Odborně a profesionálně vypracujeme návrh na povo-
lení oddlužení a podáme na místně příslušný soud. Dle 
zákonných požadavků a za zákonem stanovenou cenu. 

Povolení oddlužení
Po prozkoumání podaného návrhu a připojených 
dokumentů vydá soud rozhodnutí o povolení 
oddlužení. Nemá k tomu určenu konkrétní lhůtu. 
V rozhodnutí je stanoven váš insolvenční správce 
a vaše povinnost hradit mu měsíční odměnu. Vaši 
věřitelé jsou vyzváni k přihlášení svých pohledávek. 

Schválení oddlužení
V rozhodnutí o schválení oddlužení soud rozhoduje 
o formě vašeho oddlužení. Jsou možné dvě formy:

Zpeněžení majetkové podstaty – prodej celého 
vašeho majetku a uspokojení pohledávek 
nezajištěných i zajištěných věřitelů

Plnění splátkového kalendáře se zpeněžením Plnění splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty

Advokátní kancelář - Mgr. Martin Ludvík, advokát

www.abivia.cz

Poskytnete nám potřebné dokumenty a informace 
důležité pro výběr a realizaci nejvhodnějšího řešení 
pro vás. Vše pečlivě posoudíme a provedeme ostré 
kalkulace s důrazem na plnění podmínek 
pro oddlužení. Uzavíráte s námi smlouvu.

Další schůzka v kanceláři

Do tří dnů od elektronického podání návrhu 
na soud je návrh zveřejněn v insolvenčním rejstříku. 
Soud zahájí vaše insolvenční řízení. 

Zahájení insolvenčního řízení

Budete kontaktování vaším insolvenčním správcem 
za účelem sjednání osobní schůzky. Na této schůzce 
budou přezkoumány přihlášky věřitelů 
a aktualizovány vaše majetkové poměry. Správce 
vypracuje výslednou zprávu pro soud, včetně 
doporučeného způsobu oddlužení. 

Schůzka s insolvenčním 
správcem

Na žádost nadpoloviční většiny věřitelů (podle výše 
pohledávek) soud nařídí schůzi věřitelů, které se 
musíte osobně zúčastnit. Věřitelé zde rozhodují 
o způsobu oddlužení – zpeněžení majetkové 
podstaty nebo plnění splátkového kalendáře 
se zpeněžením majetkové podstaty.

Schůze věřitelů

Oddlužení dle insolvenčního zákona končí 
v momentě, kdy dlužník řádně splní své povinnosti. 
Soud po řádném ukončení oddlužení dlužníka 
osvobodí od povinnosti uhradit zbytek pohledávek 
věřitelů zahrnutých v oddlužení. Osvobození se 
vztahuje i na pohledávky věřitelů, kteří se 
do oddlužení nepřihlásili, ač tak učinit měli. do oddlužení nepřihlásili, ač tak učinit měli. 
Dlužník nemusí tyto pohledávky platit. 

Konec oddlužení
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Proces oddlužení


