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SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A 
SLEZSKA, z.s. UPOZORŇUJE NA MOŽNOST ODDLUŽENÍ   
OSOB, KTERÉ MAJÍ DLUHY Z PODNIKÁNÍ  

                Tisková zpráva ze dne 20.10.2014 

 
Víte, že je v dnešní době možné se za určitých podmínek nechat oddlužit, i když dluhy 
vznikly z podnikání? Novela insolvenčního zákona přinesla v roce 2014 nové možnosti 
v oblasti oddlužení a Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. tímto 
upozorňuje na možnost oddlužení osob, které mají dluhy z podnikání. 
 
Ano, je to tak. Letos již insolvenční zákon nebrání podnikatelům se oddlužit. Možnost oddlužení se 
týká tzv. podnikajících fyzických osob – živnostníků. Podnikatel, který se v minulosti dostal nebo 
dostane do platební neschopnosti, není již v zásadě omezen v tom, aby se oddlužil v rámci 
insolvenčního řízení. Má to však svá určitá pravidla. 
 
1. Oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře 
 
Podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, může využít podnikatel, 
který má: 
 

- dostatečný příjem alespoň na 30% svých závazků (dluhů) 
- zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce 

 
Je nutné zdůraznit, že v případě oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře během 
následujících 5 let, je dostatečným příjmem částka, od které je nutné odečíst platby za ty závazky, 
které nelze oddlužit (jedná se nejčastěji o výživné ze zákona nebo určené soudem).  
 
2. Oddlužení prostřednictvím zpeněžení majetku 
 
U oddlužení prostřednictvím zpeněžení majetku platí obdobné pravidlo a podnikatel může využít 
možnosti oddlužení, pokud má: 
 

- majetek, jehož současná hodnota pokrývá alespoň 30% jeho závazků (dluhů) 
- zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce 

 
Souhlas věřitelů s oddlužením 
 
U závazků z podnikání je potřeba počítat s tím, že insolvenční soud bude vyžadovat souhlas věřitelů, 
kteří mají pohledávky vůči podnikateli (dlužníku), které vznikly v rámci jeho podnikatelské činnosti, 
pokud se nejedná o tzv. zajištěné věřitele (např. se zástavním právem).  
 
I tato zákonná podmínka, kdy je třeba si opatřit souhlas věřitelů, není nepřekonatelná.  
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Pokud podnikatel nejdříve v rámci insolvenčním řízení projde konkursem (namísto oddlužení) a 
věřitelé nebudou uspokojeni pro nedostatek dlužníkova majetku, může podat dlužník nový insolvenční 
návrh s návrhem na povolení oddlužení a pak se již souhlas těchto věřitelů nevyžaduje.  
 
Souhlas věřitelů je třeba mít nejpozději do 1. schůze věřitelů konané bezprostředně po přezkumném 
jednání, při kterém se rozhoduje, jestli bude oddlužení schváleno. 
 
Kontakt: 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s. 

Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280 
ostrava@sos-msk.cz 

Marcela Reichelová, předsedkyně,                                                               , 
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584 
 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou a 
nepolitickou organizací sdružující členy na základě společného zájmu. Poskytuje základní informace o 
reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od 
kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz 
nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech 
Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského a nově i Pardubického kraje. Kromě 
poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a 
spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy 
občanů. 
 
Sídlo : 
Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA 
Tel./fax : 596 111 252 
E-mail: ostrava@sos-msk.cz 
 
Poradní dny :  
Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 - 17 hodin, Čt: 9 - 12 hodin, tel. 596 111 252 
Bohumín : Út: 9 – 12 hodin, Čt: 14 – 17 hodin, tel. 605 801 362 
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166  
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270 
Bruntál : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166  
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309 
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíc, tel. 553 756 601 
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166 
Olomouc: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 608 722 582 
Přerov : St: 13 – 17 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 725 103 567 
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin - každou druhouí středu v měsíci, tel. 573 321 307, 720 436 006 
Otrokovice: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 720 436 006 
Valašské Meziříčí: St: 13 – 17 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 608 722 582 
Křtiny: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 516 439 080 
Choceň: St: 12.00 – 16.00 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 724 383 488  
 
E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz          
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