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Občanská poradna Jihlava, z. s. 
člen Asociace občanských poraden 

registrovaný poskytovatel soc. služby 

 

 

 

 

Bezplatné odborné sociální poradenství  

 
Jihlava  Telč (bez objednání) 

Žižkova 13, Jihlava  Masarykova ul. č. 330 
  Po  9:00 – 12:00  13:00 – 16:00 Út 08:30 – 12:30 
  Út  9:00 – 14:00                 
  St   9:00 – 14:00  
  Čt  9:00 – 14:00  

 

OD 1. 7. 2017 MOŽNOST PODAT 
INSOLVENČNÍ NÁVRH 

PROSTŘEDNICTVÍM PORADNY   
 

 
Dále pomáháme např.:  

 

   

Rodina a mezilidské 

vztahy 

 Pracovně-právní vztahy, 

zaměstnanost 

 

Ochrana spotřebitele 

 

Bydlení  

Občanskoprávní vztahy 

 



Občanská poradna Jihlava 

člen Asociace občanských poraden 

registrovaný poskytovatel sociální služby 
Žižkova 13, 586 01  Jihlava 
tel: 567 330 164 

www.obcanskaporadna.cz 

opj@volny.cz 

 

Činnost Občanské poradny Jihlava je podporována: 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajem Vysočina, Jihočeským krajem, Statutárním městem Jihlava, 

Městem Telč, Městem Dačice, Asociací občanských poraden 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Kontakt: Karel Křivánek, tel.:  +420 731 178 681, opj@volny.cz 

 

UPOZORNĚNÍ PRO DLUŽNÍKY – U NÁS PODÁTE NÁVRH I PO 1. ČERVENCI    

 

Jihlava – 1. 7. 2017 začne být účinná novela insolvenčního zákona, která přinese řadu 

novinek. Tou nejzásadnější je to, že dlužníci až na zákonem dané výjimky, nebudou moci 

podávat přímo své insolvenční návrhy. Prostřednictvím občanské poradny bude možné 

podávat návrhy i po 1. červenci tohoto roku.    

  

 „Novela dle ministerstva má vést k tomu, že dojde k omezení subjektů, které 

podávaly insolvenční návrhy za klienty a často byly vadné či klienti získali mylné informace“, 

říká ředitel občanské poradny v Jihlavě Karel Křivánek.  

 Tato novela přináší změny, které se dotknou lidí, kteří uvažují o řešení své dluhové 

problematiky. Až začne zákon platit, nebudou moci již fyzické osoby (s drobnou výjimkou) 

samy podávat insolvenční návrhy na příslušné krajské soudy. Za dlužníka bude moci podat 

insolvenční návrh pouze advokát, notář, insolvenční správce, exekutor či akreditovaná 

právnická osoba.  

  Akreditovaná právnická osoba bude moci poskytovat služby v rámci sepisu a podání 

návrhu, poradě s klientem a případné odstranění vad v návrhu. Pro získání akreditace bude 

nutné například splnit podmínku bezúhonnosti právnické osoby (např. zakladatelů, členů, 

statutárních orgánů,…) a také nutnost spolupráce s osobou odborně způsobilou.  

 Další novinkou bude to, že insolvenční návrhy budou podávány prostřednictvím 

datové schránky či emailu se zaručeným podpisem. Veškeré podklady tak budou muset být 

v elektronické podobě.  Dále také dojde k úpravě odměn pro insolvenční správce – správci 

bude nově náležet odměna za každou přihlášenou pohledávku a to 250,- Kč plus DPH.  


