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Vážení, 

chtěli bychom Vám prostřednictvím tohoto dopisu poděkovat za služby, které v souvislosti 
s akreditací udělenou zdejším úřadem bezplatně poskytujete zájemcům o vstup do oddlužení. 
Akreditované osoby mají v rámci zprostředkování vstupu do oddlužení velmi důležitou 
a nezastupitelnou roli, neboť případným zájemcům poskytují odborné služby v oblasti 
oddlužení v požadované kvalitě a na rozdíl od ostatních oprávněných subjektů zcela zdarma.  

V současnosti akreditací disponuje celkem 120 právnických osob, které poskytují služby 
v oblasti oddlužení dle svých možností v pobočkách na území celé republiky. Na základě 
dosavadních poznatků můžeme s potěšením konstatovat, že akreditované osoby 
poskytují dlužníkům své služby řádně a spolehlivě. Dosud byly zjištěny pouze 2 případy, 
kdy akreditovaná osoba porušila své povinnosti, konkrétně si v souvislosti s poskytováním služeb 
v oblasti oddlužení účtovala nějakou odměnu. Tyto případy však Ministerstvo spravedlnosti 
(dále jen „ministerstvo“) v rámci svých pravomocí již postihlo a akreditaci těmto osobám 
odebralo. 

Ministerstvo akreditované osoby považuje za velmi významného partnera v boji  
s tzv. oddlužovacími šmejdy, jejichž činnost se dlouhodobě snaží vymýtit. Vedle 
legislativních změn a následného represivního působení, v rámci kterého bylo 
ministerstvem neoprávněným subjektům k dnešnímu dni na pokutách pravomocně uloženo již 
bezmála 1 500 000 Kč, se ministerstvo zaměřilo i na prevenci.  
 
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit na edukační video, které ministerstvo 
vytvořilo v rámci preventivní ochrany dlužníků před oddlužovacími šmejdy. Desetiminutový 
informační videomateriál vznikl na základě poznatků získaných v rámci dohledové činnosti 
ministerstva. Video má za cíl přiblížit veřejnosti srozumitelnou formou proces vstupu do 
oddlužení a zároveň varovat zájemce o oddlužení před praktikami oddlužovacích šmejdů. 
Ministerstvo video zveřejnilo na svých sociálních sítích, kde má již přes 1 300 zhlédnutí, 
a současně na webových stránkách https://insolvence.justice.cz/.  
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Jelikož máme za to, že prevence je v boji s oddlužovacími šmejdy účinnější než samotná 
represe, je naším cílem, aby se video dostalo do povědomí co nejširší veřejnosti. Proto bychom 
Vás chtěli požádat o sdílení předmětného videa (odkazu na video) v rámci Vašich možností 
např. na Vašich webových stránkách případně jakýmkoli jiným způsobem. 
 
Vážíme si Vaší spolupráce. 

 

 Mgr. Jan Benýšek 
 ředitel odboru insolvenčního 
 a soudních znalců 
 

 

Rozdělovník: není součástí dopisu 
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