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ODDLUŽENÍ – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLUŽNÍKA 

Jméno a příjmení:   .............................................. .............................................. 

Datum narození:   .............................................. 

Trvalý pobyt:   .............................................. 

Čestně prohlašuji, že jsem byl JUDr. Martinem Tomkem, advokátem, poučen o svých právech a 

povinnostech v insolvenčním řízení a že jsem ho požádal, aby sepsal a za mne podal insolvenční návrh 

spojený s návrhem na povolení oddlužení. Zejména pak o těch uvedených v § 412 zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, také jako „IZ“), o účincích zahájeného 

insolvenčního řízení (§ 109 a násl. IZ), způsobech možného řešení mého úpadku, důvodech a následcích 

neschválení oddlužení, následcích prohlášení konkursu na můj majetek, možnosti požádat o nižší než 

zákonem stanovené splátky, o výši mého příjmu po provádění srážek. 

Čestně prohlašuji, že v oddlužení budu řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaložím veškeré 

úsilí, které po mě lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že budu plnit všechny 

povinnosti vyplývající ze zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

a z rozhodnutí o schválení oddlužení, a že budu přiznávat veškeré své příjmy v plné výši. 

Prohlašuji, že jsem zpracovateli insolvenčního návrhu uvedl veškeré údaje na základě svého nejlepšího 

vědomí a svědomí tak, jak je mám k dispozici. Prohlašuji, že jsem nezamlčel žádné příjmy ani majetek, 

které by bylo možné použít pro uspokojení mých věřitelů. 

Čestně prohlašuji, že nemám žádné zaměstnance.  

SEZNAM MAJETKU – identifikace majetku odhad hodnoty 

obvyklé vybavení domácnosti  

  

  

Čestně prohlašuji, že tento seznam majetku je správný a úplný. Prohlašuji, že nevlastním žádný jiný 

movitý majetek, nemovitý majetek, ani pohledávky, ani jiná majetková práva a jiné penězi ocenitelné 

hodnoty. Dále prohlašuji, že nemám žádné dlužníky, resp. nemám žádné vymahatelné pohledávky za 

třetími osobami. 

V ………………………… dne ……………  

  ……………………………………  

  Jméno a Příjmení 


