o oddlužení bude moci
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Rozhodněte se,
zda do toho půjdete
Krásná představa: být zase bez dlu
hů. Žádné obavy, že k vám vtrhne
exekutor. Začnete znovu. Covydělá
te, bude vaše...jenže cesta k tomu je
dlouhá - trvá tři nebo pět let a po ce
lou tu dobu jsou vaše příjmy mini
mální. Ztoho, co vyděláte, vám zbu
dejen nezabavitelné minimum. Zby
tek pošle zaměstnavatel (nebo třeba
správa socíálnfho zabezpečení v pří
padě penzí) insolvenčnímu správci,
který si pro sebe nechá poplatek
(1089 korun při oddluženijednotliv
ce) a zbytek přerozdělí věřitelům.
Nezabavitelné minimum není vy
soké, léta probíhajícího oddlužení
skutečně nebudou snadná. Oprav
du to podstoupíte? Nenijiná cesta?
jste-li rozhodnuti, udělejte si roz
počet, v další fázibeztak bude potře
ba. Sepište veškerý svůj majetek.
Uvedte své příjmy za poslední rok.
Vypracujte seznam všech nutných
výdajů. Spočítejte si orientačně své
nezabavitelné minimum. Vejdou se
do něho výdaje?Nikoli?Škrtejte!Ně
které náklady prostě musíte snížit,
nepomůže, když budete vydělávat
víc, všechny peníze nad nezabavitel
nou částku jdou na spláceni dluhů.

Od 1.června
vstoupiv platnost
novela zákona
o oddlužení.
Insolvenční správci
i pracovníci
dluhových
poraden se
připravují na
perné dny. Nově
totiž budou moci
o oddlužení žádat
i lidé, kteří
nedokázali doložit,
že v průběhu pěti
let splatí alespoň
30 procent svých
závazků.Jenže to,
že teď požádají,
ještě neznamená,
že jim.soud po pěti
letech dluhy
skutečně odpustí.
Jak to všechno
probíhá?

Maximální nezabavitelná
částka při oddlužení*
dosud

02
Vyberte si partnera
pro podání žádosti
Žádost si nemůžete vyplnit sami,
i kdybyste měli pocit, že jste s for
muláři nejlepší kamarádi. Musíte
se obrátit na advokáta, exekutora,
insolvenčního správce, notáře či
některou akreditovanou organiza
ci.Nejčastějiřeší insolvenciadvoká
ti a neziskové společnosti. Obojí
má svá pro a proti ..
Advokát:

O je profesionál, má ze zákona po
jištěni odpovědnosti pro-případ, že
udělá chybu.
• Stojídost peněz. Teoreticky bys
te se měli vejít do ceníkových čtyř
nebo šesti tisíc korun. Pokud by si
někdo účtoval více, je to důvod
k zahájení kárného řízení u České
advokátní komory. Ceníková cena
se však týkájen samotného vyplně
ní a podání žádosti. Pokud požadu
jete ijiné služby, než které jsou ne
zbytné k podáni návrhu, můžete za
platit i vice. Nemělaby vás pak pře
kvapit částka 10 až 15 tisíc korun.
Pro někoho, kdo bojuje s dluhy, je
to dost peněz.

nově
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Zdroj: justice.cz, * zůstatek v korunách;
jde o částku .čistého", která r?dině nej
výše zbývá k zajištění všech potřeb;
ostatní peníze jdou na splátky a poplat
ky ** dlužník + dftě nebo dlužník + man
, žel. věk v tomto případě nehraje roli ,

"Pokud dlužník splní
podmínky
insolvence, jsou mu
po pěti letech dluhy
odpuštěny a může
začít svůj finanční
život znova."

Akreditovaná nezisková
organizace:
O Službyvždy poskytuje zdarma.
Respektive za klienty je platí jiní>
stát, obce, sponzoři.
• Může mít řadu zkušeností, ale
také nemusí. Také je pojištěná, ale
na nižší částky.
Vpřípadě, že plánujete oslovitne
ziskovouorganizaci, vyplatí se pro
hlédnout sijejí webové stránky. Ne
spokojte se se sliby typu "pomůže, me vám lépe než jíní", hledejte vý
roční zprávu, ze které by mělo být
patrné, kolik případů dovedli ke
zdárnému konci. Neziskovka také
musí mít akreditaci ministerstva
spravedlnosti. Seznam těch, které
ji mají, naleznete na webu sako.jus
tice.cz.
Kezpracováni žádosti budete po
třebovat dokumenty, které jste si
shromáždili v předchozím kroku potvrzení o příjmech, rozpočet
a samozřejmě doklady totožnosti.

DavidSmejkal
Poradna při finanční tísni

Jolana Nováková
redaktorka MF DNES

vÁš PŘíBĚH

Prošel [sem
insolvencí

Zapomenutá
pokuta, platba
za telefon ...

dyž Josef studoval, půjčo
val si v knihovně knížky.
Sem tam žil veselým stu
dentským životem a' zapo
mněl si štípnout lístek v auto
busu. Aby mohl s kamarády
smažit na hodinách matemati
ky online, musel mit mobil do
statečně na úrovni. Ten první
. se rozbil po pádu ze zdi na bri
gádě, druhý odešel do věč
ných lovišť sám z ničeho nic
(asi neměl rád vodu), třetí ně
kam zmizel a čtvrtý mu už ro-

K

diče nezaplatili, takže když
mu bylo těch osmnáct, vzal si
mobil na splátky.
jenže někdy peníze byly, jin
dy ne. Sem tam přišla textov
ka bez smajlíku, že má něco
zaplatit, nějaký dopis - "snad
mi nebudou vyhrožovat?". Ob
čas něco poplatil, hlavně kolej
a dluhy kamarádům. Studium
mu klaplo, dokončil je - jak si
rodiče přáli.
Následoval výlet po Evropě:
Německo, Španělsko, Sardi-

•• • •••

nie. Zarok byl zpátky a bez pe ze strany hbitých exekutorů.
něz. A pak to začalo. Od rodi A tak Josef nacházel upomín
čů už nedostal nic mimo hro ky číslo jedna, dva a tři, dopi
mádku soudních obsílek a po sy inkasních agentur, předžahled na zděšené obličeje, pro , lobní'upomínky, platební roz
tožeje navštívilexekutor.
kazy, výzvy od soudu, rozsud
Josef se tedy začal v obál ky a nakonec exekuční příka
kách nevrle přehrabovat, ne zy.
Bydlení, práce a oddlužení
bot vyřízení těchto "přízem
ních maličkostí" bylo zásadní s životem na nezabavitelných
podmínkou pro další pomoc částkách byly pro Josefa ces
rodičů při zaplacení kauce na tou k poučení a dospělosti.
Pň1Jěhklienta Poradny
vlastní pronájem. Bez toho by
, při finanční tísni
jim totiž hrozil neustálý atak

žádat víc lidí než dříve
"Kzařazení do insolvence
stačí, když je člověk
,schopen měsíčně zaplatit
2 x 1089 korun. Pokud však
za pět let neuhradí alespoň
30' procent dluhu, bude
soud zkoumat, zda nemohl
splatit víc - dluhy mu pak
může, ale nemusí odpustit."

03
Vyčkejte
na rozhodnutí

soudu

Vaši žádost bude posuzovat krajský soud
podle trvalého bydliště. A neučiní tak do
týdne, obvyklá doba se pohybuje kolem tří
čtyř měsíců. Dobrou zprávou však je, že už
, podáním žádosti se pozastavují probíhající
exekuce.
U soudu se ukáže, jak moc významný byl
výběr partnera pro podání žádosti. Pokud
totiž soud vaši žádost odmítne (třeba i jen
kvůli formální, chybě), musíte podat návrh
znovu.
Současně ~ návrhem mají vaši věřitelé
možnost uplatňovat u soudu pohledávky.
V případě oddlužení tak mohou od června
učinít do 60 dní od okamžiku, kdy soud vy
hověl insolvenčnímu návrhu. Kdo se v té
době nepřihlásí, má smůlu. Samozřejmě
existují výjimky - později se může ozvat tře
ba příjemce výživného.

06
Zda je vám
vše odpuštěno,
rozhodne opět soud

Michal Žižlavský
insolvenční správce

Když uplyne pět let a vám se podaří
uhradit alespoň 30 procent dluhů, je
velká pravděpodobnost,
že vám bu
dou ostatní nesplacené závazky od
puštěny a vy začnete novou finanční
historii.
'
Pokud jste však onu třetinu splatit
nezvládli, bude soud vždy 'posuzo
vat, jestli jste udělali vše, co jste moh
li. Právní řečí: "vše, co po vás bylo
možno
spravedlivě
požadovat".
Ajestliže soud dojde k názoru, že jste
se právě nepřetrhli, pracovali načer
no ... osvobození od odluhů neschvá
lí. Dlužníkem budete dál a vrátí se
i všechny pozastavené exekuce, úro
ky a penále ...

os
Kolik lidí má víc exekucí
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Případu se chopí
lnsolvenční správce
lnsolvenční správce začíná pracovat souběž
ně - váš 'případ je mu totiž přidělen podle ro
tačního systému hned po podání žádosti.
Jeho úkolem je zmapovat Váš majetek, vaše
příjmy a vaše dluhy.
V případě, že je soudem návrh na insol
venci schválen, zajistí správce zpeněžení
majetku a bude přerozdělovat peníze, které
mu pošle váš zaměstnavatel. Sobě ponechá
poplatek 1 089 korun (pokud žádají manže
lé,je to 1634 korun), zbytek poměrně rozdě
lí věřitelům.

• Není třeba předem do
kládat, že' budete schop
ni splatit alespoň 30 pro
cent dluhů, dokonce
není ani nutno 30 pro
cent dluhů opravdu spla
tit.
• Dlužník musí splácet
minimálně 2x 1 089 ko
run měsíčně (poplatek in
solvenčnímu správci +
'alespoň stejnou částku
věřitelům).

Splácíte
a splácíte
Na počátku každého oddlužení
bude od 1. června takzvané zpeně
žení majetkové podstaty. Prostě
prodej vašeho jmění. Zatím ne
jsou zcela jasná pravidla, podle
.kterých.to bude probíhat. Uvažu
je se o minimální hodnotě majet
ku, která by člověku měla zbýt.
Jíný návrh počítá s tím, že do
dražby půjde jen "nadstandard",
jehož zpeněžením skutečně dojde ke snížení dluhů. ,Je kontra
produktivní zpeněžovat dlužníko
vy neprodejné věci. Případně ty,
které potřebuje. Když se mu pro
dá auto, které má na cestu do prá
ce, nedostane se do ní... Musíme
najít nějaký rozumný přístup.
Bude to záležet hlavně na tom,
jak se k věci postaví soudy," vysvětluje Michal Žižlavský z Asocia
ce insolvenčních správců. Obdob
náje situace u nemovitostí a hod
noty chráněného bydlení - pod
mínky zatím nejsou stanoveny.
Pak nastane řehole: z výplaty za
městnavatel oddělí nezabavitel
nou částku a tu vám pošle na
účet. U penzí to, udělá správa.sociálního zabezpečení: Pět let, mě
síc co měsíc.
, Jen v případě, že jste důchodci
starobní či invalidní (od druhého
stupně), může oddlužení proběh
nout již po třech letech. Stejně
'tak, pokud byste v průběhu tří let
splatili alespoň 60 procent dluhů
(
u'

Kolik lidí nesplácí dluhy
lidé s dluhem

..

"

počet

Praha
5,3 %" '"'' .1.1,,%
~tfe,d()~e.s,ký,
6,3 %,
,.1..~,%
Jil1o,český, , ,,'
6% '" " ~ 0;0,
. F'12:El~~I<ý"
....
,,13,9 o;~, ... , , ~ %
..I<élr.I()Yélrský"'" , , 11,:4,0;0, ",,:i 0/0,
})st~cl<ý '"
." ,130;o "., 1:i %
..~i.b.e.rElc:I<ý"
...., '"
9,1 %,,,
,,:i 0;0
l<r.ál()\I~h,ra.d.e.c.ký,
" ,13,3 % ,..',.,
4%
F'<l:r.clLJb.ický
!j,! 0;0, ,,", 4 %
'yy~()~in.a.", "
'"
4,4 % " ,,},O;o,
J.i,h9rn()rél\l~11
, !j,:3,0/" ",
,~%,
9,lo,rn()LJc,ký
. , , M°(0 ,.
,:i.0;0.
,Z,lín.ský, "''',
", :4,:3:'(", " "" },O;o,
. rv1()réllJ~I<()~lezsl<ý, f3.7 °(0 " .,.,.,1.:3.
Ofo.,
Zdroj: Solus, Exekutorská komora CR, • pro
cento vyjadřuje podn dospělých lidí v kraji, kte
ří jsou v prodlení se splátkami •• procento z
celkového počtu exekucí v ČR

~'Il

Pomoc, mám dluhy!
oučasná právní úprava
rozlišuje dvě formy od
dlužení - zpeněžením
majetkové podstaty nebo pl
něním splátkového kalendá
ře. Novelizovaný insolvenč
ní zákon už ale plnění splát
kového kalendáře bez zpeně
žení majetku umožňovat ne
bude.
Pokud by měl automobil
nízkou hodnotu apředpoklá
dané náklady na jeho zpeně-

S

žení by převyšovaly očekáva
ný výtěžek, neprodával by
se na základě výjímky z obec
ného pravidla.
Zvláštní kategorií je maje
tek, který slouží k zajištění
pohledávek věřitelů (typic
ky z hypotečních
úvěrů).
Ten se bude prodávat zcela
určitě.
Ondřej Vokál
AK Slaninová-Vokál

20,5,

• Pokud se nepodaří
splatit ani 30 procent dlu
hů, bude na konci obdo
bí soud VŽDY posuzo
vat, jestli dlužník vynalo
žil veškeré úsilí. Pokud
rozhodne, že ne, závě
rečné osvobození od
odluhů neproběhne.
• Na počátku pokaždé
dojde.ke zpeněžení ma
jetku. Hranice jmění, kte
ré může člověku zůstat,
není zatím přesně stano
vena.
• Standardně trvá oddlu
žení pět let. Nově existu
je i tříletá varianta pro ty,
kdo během tří let splatí
'60 procent dluhů, pro se
niory a invalidní důchod
ce ,(ve druhém a třetím
stupni).
I
• Od června se měnívý
počet částky, která dluž
níkovi a jeho rodině zbu
de - zůstává jim více pe- '
něz.
• Věřitelé budou rnft del
ší čas na přihlášení
svých pohledávek až 60 dní.

, "pr()clIElllí~ ,El)(El~IJC:,í~·,

Konzultace:
Poradna při finanční tísni,
AK Žižlavský

Patří k oddlužení vždy
i zpeněžení stávajícího
majetku? Mám auto,
které však potřebuji
na cesty do práce.
Pokudoněv
souvislosti s
oddlužením přijdu,
nebudu nejspíš
schopen vydělávat.

• Dlužník je povinen vy
naložit veškeré úsilí (kte
ré po něm lze spravedli
vě požadovat), aby spla
til co největší část svých
závazků,

Novinky a průběh
oddlužení

• Zadlužený musí mft
alespoň dva různé věřite
le.
• Jeho závazky musí být
po splatnosti (= je v pro
dlení sesplátkami).
• Musí mft připraven roz
počet - jeho měsíční vý
daje nemohou překročit
nezabavitelnou částku.
.Insolvenční návrh ne
podává dlužník, musřtak
učinit prostřednictvím ad
vokáta, notáře, akredito
vané organizace ...
• Věřitelé si vyhiašova
né insolvence musí sami
všimnout v insolvenčním
rejstříku - dlužník tak ne, musí dohledávat všech
ny své půjčky ..

21,5, Kde se dozvím,
kolik dlužím?
22,5,

Jaké je řešení? Insolvence,
exekuce, konsolidace.

23,5,

Jak projít ínsolvencí a nedělat
zbytečné chyby

24,5,

Insolvence z pohledu věřitele

25,5,

Jak si půjčit
a nenaletět

~ Odpuštění (či jiný způ
sob řešenf) dluhů, které
člověku vznikly, ~dyž byl
ještě dftě,

