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Průvodce oddlužením pro vás připravili pracovníci Poradny Porta
Poradna Porta poskytuje bezplatné sociální a právní poradenství lidem starším
18 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, nebo kterým tato situace
bezprostředně hrozí a oni ji nemohou nebo neumějí řešit vlastními silami.
Poradna Porta informuje klienty o jejich právech a povinnostech, pomáhá jim se
zorientovat v nepříznivé životní situaci a najít případná řešení.
Poradna Porta pracuje zejména s rodinami s dítětem/dětmi, seniory, osobami v
krizi, osobami se zdravotním postižením, osobami, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a osobami žĳícími v sociálně
vyloučených komunitách.
Poradna Porta nabízí klientům mimo jiné pomoc při řešení finančních problémů
(komunikace s věřiteli a exekutory, sjednávání splátkových kalendářů, atp.), v
sociálních otázkách (bydlení, příjem, atd.) a v záležitostech rodinného,
občanského a pracovního práva.
Poradna Porta má rovněž akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Může tedy pomoci klientům, kteří splňují podmínky oddlužení, připravit a bezplatně
podat insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení.
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Úvod
V tomto průvodci bychom vám chtěli přiblížit institut oddlužení (laicky
nazývaný „osobní bankrot“). Nastíníme vám, jaké podmínky musíte
pro vstup do oddlužení splnit, které dokumenty si musíte pro přípravu
návrhu nachystat, co se v průběhu oddlužení děje a jak jej úspěšně
dokončit. Informovaný a dobře připravený klient uspíší a zjednoduší
podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení
oddlužení a tím i řešení všech problémů souvisejících s jeho dluhy.
Poradna Porta si je vědoma skutečnosti, že počet zadlužených osob
v České republice rok od roku raketově stoupá a jejím cílem je lidem
nacházejícím se v této tíživé životní situaci pomoci, a to mimo jiné
prostřednictvím institutu oddlužení.

Průvodce vychází z právního stavu platného k 31. 7. 2020.
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Jsem v dluhové pasti,
jak z toho ven?

Oddlužení představuje zákonný způsob řešení nepříznivé finanční
situace, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou
uspokojeni z prodeje zajištěného majetku, nezajištění věřitelé jsou
uspokojeni ve výši dle možností dlužníka a zbytek dluhů může být
vám jako dlužníkovi za zákonem stanovených podmínek odpuštěn.
O těchto podmínkách bude pojednáno níže.

Aby bylo oddlužení na základě podaného insolvenčního návrhu
povoleno místně příslušným insolvenčním soudem1 (dále jen
„soud“), musí návrh splňovat zákonem stanovené náležitosti. Ve
své podstatě musíte soudu prokázat, že se nacházíte v dluhové pasti
a vyhlášení „osobního bankrotu“ je vaše jediná cesta, jak se z tohoto
dluhového labyrintu dostat ven. Zákon tuto situaci nazývá odborným
termínem úpadek. Jak ale poznat, že se právě vy nacházíte
v úpadku?

1 krajský soud
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Podmínky pro vstup do oddlužení

Jak již bylo stanoveno výše, abyste mohli vstoupit do oddlužení,
musíte splnit zákonem dané podmínky. Předně musíte dokázat, že
jste v úpadku.

Dlužník je v úpadku, jestliže má:

• více věřitelů (existence alespoň 2 dluhů),
• peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
• tyto závazky není schopen plnit.

Jedná se o tzv. platební neschopnost.

Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky,
jestliže:

• zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
• je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
• není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných

peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo
exekucí, nebo

• nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1
insolvenčního zákona, kterou mu uložil soud.

Soudu je tedy nutno prokázat, že máte dva a více závazků, které jsou
po lhůtě splatnosti déle než 30 dnů a které nejste schopen/schopna
hradit. Problematika zjišťování toho, jestli jste v úpadku je poměrně
náročná, a proto se neváhejte obrátit třeba právě na nás, abychom
vám pomohli zjistit, jestli podmínky pro vstup do oddlužení opravdu
splňujete. Následně budou představeny jednotlivé podmínky
podrobněji.
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Podmínka 1.: Existence alespoň 2 dluhů

Od června roku 2019 nově postačuje prokázání existence pouze
2 dluhů, není tedy zapotřebí vědět o všech dluzích za účelem podání
insolvenčního návrhu.
• Začněte úklidem svých dokumentů, které již máte u sebe

(důležité jsou zejména smlouvy, upomínky, výzvy, rozsudky,
exekuční příkazy a jiné).

• Pokud tušíte, že některé dluhy jsou již exekučně vymáhány,
požádejte o výpis z Centrální evidence exekucí vedené
Exekutorskou komorou ČR. Výpis je zpoplatněn dle aktuálních
ceníků a lze ho pořídit např. i na pobočce České pošty, a to za
cenu 50 Kč za jednu stranu výpisu. Případně můžete výpis
z centrální evidence exekucí ČR získat z pohodlí vašeho domova,
a to na stránkách www.ceecr.cz.

• Pokud exekuce ještě nařízeny nemáte, ale dluh byl již soudně
vymáhán, požádejte váš místně příslušný okresní nebo obvodní
soud o výpis evidovaných závazků na vaši osobu. Místně
příslušným okresním (obvodním) soudem se rozumí ten soud,
v jehož obvodu máte trvalé bydliště. Je také možnost zažádat si
o nahlížení do spisu a ze spisu si pořídit kopie na vlastní náklady.

• Informace o závazcích ze soudu a z Centrální evidence exekucí
vám budou sloužit především pro oslovení věřitelů a soudních
exekutorů, kteří dluhy vymáhají. Pomocí internetu si na ně
najděte kontakty a požádejte je písemně poštou nebo e-mailem
o aktuální vyčíslení vašich dluhů.

Pokud se vám povedl monitoring vašich dluhů podle předchozích
bodů, sepište přehledně dluhy např. do tabulky a společně se všemi
dokumenty doneste na schůzku s naším poradcem. Pokud si nevíte
s monitoringem rady, jsme schopni vám s ním pomoci.

Investiční zisková
společnost s.r.o,
se sídlem Prčice
999, zastoupená
JUDr. Jiřím Králíkem
se sídlem Praha,
Na Hřebenech 2

Smlouva
o úvěru č.
98745241

Splatnost
25. 2. 2018

Aktuální výše
dluhu 100 000 Kč

Vymáháno
exekučně,
soudní
exekutor JUDr.
Lubomír
Karásek, Velké
Losiny 18.
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Podmínka 2.: Prokázat, že tyto dluhy jsou po splatnosti

Pokud nemáte všechny dokumenty od jednotlivých dluhů, bude
prokázání termínu splatnosti poněkud oříšek. Zde nabádáme k tomu,
že pokud si berete po zralé úvaze půjčku, je třeba si dobře přečíst
znění smlouvy o půjčce a tu po podepsání dobře uschovat.
Ke smlouvě později přikládejte všechnu korespondenci a dokumenty
týkající se zmiňované půjčky. V případě např. stěhování si zajistěte
změnu doručovací adresy tak, aby vám veškerá pošta chodila na
adresu, kde se zdržujete. Jen tak se k vám dostane vše potřebné.
S konkrétním datem splatnosti vám na základě dodaných materiálů
rád pomůže náš poradce.

Podmínka 3.: Prokázat, že nejste schopen/schopna
plnit své závazky

V této fázi je na základě vytvořené tabulky potřeba porovnat výši
závazků s výší příjmů a zjistit vaši platební (ne)schopnost. Posuzuje
se také způsob, kterým jste schopen/schopna závazky hradit. Pokud
je vám např. sráženo na exekuci ze mzdy 5 000 Kč, ale zároveň máte
další 4 exekuce a několik půjček, jste v platební neschopnosti
a nejste schopen/schopna řádně hradit své závazky. Zde je dobré
zmínit, že jak soudní exekutor, tak následně insolvenční správce vám
může srážet z příjmů do tzv. nezabavitelné částky. Výši částky, kterou
vám může srážet insolvenční soud, se orientačně dozvíte z výpočtu
insolvenční kalkulačky na adrese:

https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek

Zde zadáte vstupní parametry a dozvíte se, kolik vám bude po
srážkách zůstávat měsíčně na chod domácnosti a jiné potřeby.
S tímto výpočtem vám opět rád pomůže náš poradce.
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Osobní rozpočet
Stejně důležité jako množství a výše vašich dluhů je i množství
a výše vašich příjmů. Je nutné soud přesvědčit, že jste schopen/
schopna nějakým způsobem svým závazkům dostát. Počítejte s tím,
že nejde jít do oddlužení a neplatit vůbec nic. Platit musíte každý
měsíc minimálně odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčnímu
správci a stejnou částku věřitelům. Insolvenční správce totiž uloží
z měsíčních splátek částku odpovídající jeho odměně a náhradě
hotových výdajů za dobu 6 měsíců jako zálohu na úhradu své
odměny a náhrady hotových výdajů na zvláštní účet. O aktuální
minimální částce splátek se informujte u našeho poradce.
V současné době činí minimální splátka 2 189 Kč měsíčně.
Neznamená to však, že splátka bude měsíčně činit „pouze“ 2 189 Kč;
jedná se o nejnižší možnou splátku, která umožňuje dlužníkovi vstup
do oddlužení. Kromě toho musí dlužník hradit některé další náklady,
a to např. odměnu správce za přezkum pohledávek, výživné,
náhradu škody z majetkové trestné činnosti aj.

Příjmy za posledních 12 měsíců

Vytváříte soudu obrázek o své dosavadní finanční situaci. Do příjmů
se zahrnuje mzda nebo plat, ale také rodičovský příspěvek, zisk
z podnikání, nemocenské či důchod a další druhy příjmů.

Příjmy 12 měsíců zpět dokládáte např. potvrzením od
zaměstnavatele, výplatní páskou, potvrzením o vyplácení podpory
v nezaměstnanosti, ústřižkem pro příjemce důchodu apod. Potvrzení
příjmu žádáte od toho, kdo vám příjem vyplácí.

• Příjem ze zaměstnání – kontaktovat mzdové oddělení
zaměstnavatele s žádostí o poskytnutí potvrzení příjmů (např.
mzdových listů, zápočtového listu, potvrzení o průměrném
výdělku apod.).
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• Příjem v případě pracovní neschopnosti, invalidity,
starobního důchodu – kontaktovat Českou správu sociálního
zabezpečení s žádostí o výpis poskytnutých dávek.

• Příjem z podnikání – kontaktovat místně příslušný finanční úřad
s žádostí o opis z daňového přiznání za požadované období.

• Příjem státní sociální podpory, podpory v nezaměstnanosti –
kontaktovat místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce
s žádostí o výpis poskytnutých dávek za požadované období.

• Jiné příjmy – v případě pochybností proberte až na schůzce
s naším poradcem.

Současné příjmy

Jednou z důležitých součástí insolvenčního návrhu jsou současné
příjmy. Je třeba soudu dokázat, že si za svými dluhy stojíte a nějakým
způsobem jich chcete alespoň část splatit.

• Zaměstnanci doloží pracovní smlouvu, dohodu o provedení
práce, dohodu o pracovní činnosti a mzdový výměr/potvrzení
zaměstnavatele o čisté mzdě.

• Důchodci doloží aktuální důchodový výměr.
• Podnikatelé doloží daňové přiznání a vydané faktury.
• Nezaměstnaní, osoby bez příjmu doloží výměr podpory

v nezaměstnanosti nebo např. smlouvu o důchodu.

Dovolujeme si vás upozornit, že soud i insolvenční správce klade na
váš příjem a vaši snahu zaplatit věřitelům nemalý důraz. Je tedy
nutné dbát na svůj pravidelný příjem před i v průběhu celého
oddlužení. Pokud dojde ke ztrátě zaměstnání, usilujte o nové. Pokud
máte možnost získat zaměstnání s vyšším příjmem, je potřeba jej
přĳmout. Jednoduše řečeno musíte vynaložit maximální možné úsilí,
aby byli věřitelé co nejvíce uspokojeni.
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Příběh dlužníka aneb slohovku
nepodceňovat

Soudu je dále zapotřebí alespoň stručně představit příběh dlužníka.
Musíte popsat, jakým způsobem došlo k zadlužení a dostali jste se
tak do úpadku. Soud získá ponětí o tom, z jakého důvodu dluhy
vznikly. Je nanejvýš vhodné popsat, jak jste se snažili situaci řešit.
Dlužník by měl popsat aktuální situaci, a to jak dluhovou, tak i osobní
– kde dlužník nyní bydlí, zda má děti, kolik činí výše výživného, zda
dluhy vznikly za trvání manželství atd. Neuškodí popsat i důvod
podání návrhu na povolení oddlužení. Zde nejsou stanoveny pevné
mantinely, co se může a již nemůže uvést. Nesmí se také opomenout
uvést, zda dlužník byl v předchozích letech v oddlužení.
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Insolvenční návrh
Na konci tohoto průvodce (v kapitole XIII. Přílohy) naleznete formulář
insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení.
Poradce insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení
za klienta vyplní včetně potřebných příloh a následně elektronicky
odešle místně příslušnému insolvenčnímu soudu.

Náležitosti insolvenčního návrhu

Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání
(kterému soudu je podání – insolvenční návrh – určeno, kdo je činí,
které věci se týká a co sleduje, musí být podepsáno a datováno),
obsahovat:

• označení dlužníka (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt,
osobní stav, kontaktní údaje) a osob oprávněných za něho jednat,

• specifikace minimálně dvou dluhů osvědčujících úpadek,
• údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,
• údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících

12 měsících,
• počet dlužníkem vyživovaných osob,
• návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh

nevznáší2
• a další.

Návrh na povolení oddlužení mohou podat pouze tyto osoby: advokát,
notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba
jako je právě Poradna Porta (Diecézní charita Brno). Insolvenční

2 Zpravidla se jedná o plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové
podstaty, kdy dlužník je povinen měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze
svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu
rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
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návrh lze podat pouze na formuláři, který je v elektronické podobě.
Dostupný je na těchto webových stránkách:

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

Nezbytné přílohy insolvenčního návrhu

Přílohy insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení
oddlužení tvoří:

a) Plná moc. Plnou mocí dlužník zmocňuje Diecézní charitu Brno
k sepisu a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na
povolení oddlužení a dalším činnostem s tím nezbytně spojených,
zejména odstranění případných vad návrhu. Vyžaduje se úředně
ověřený podpis dlužníka s následnou konverzí dokumentu.

b) Pověření statutárního orgánu. Pověřením se rozumí pověření
poradce ze strany Diecézní charity Brno k sepisu a podávání
insolvenčního návrhu a používání uznaného elektronického
podpisu k podepisování formulářů insolvenčních návrhů.

c) Dokumenty k dluhům. Dlužník musí doložit dokumenty
k alespoň 2 dluhům, prostřednictvím kterých prokazuje soudu
jejich existenci (smlouva o půjčce, exekuční příkaz, …), včetně
jejich výše. Zároveň je třeba doložit, zda se jedná o přednostní
pohledávku, zajištěnou pohledávku či nikoliv.

d) Výpis z Centrální evidence exekucí. Výpis z Centrální evidence
exekucí je zapotřebí podrobný, zajišťuje si dlužník.

e) Výpis z rejstříku trestů. Nesmí být starší než 3 měsíce ke dni
podání insolvenčního návrhu. Nutné provést konverzi. Zajišťuje si
dlužník.

f) Seznam majetku. Dlužník je povinen uvést movitý i nemovitý
majetek. Pokud dlužník vlastní pouze věci osobní potřeby bez
vyšší hodnoty (např. oblečení, boty, telefon aj.), je to rovněž nutné
uvést.
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g) Seznam zaměstnanců dlužníka, prohlášení dlužníka, seznam
dlužníků dlužníka a seznam osob, vůči nimž má dlužník
založenou vyživovací povinnost. Dlužník musí uvést, zda nemá
zaměstnance. Dále musí prohlásit, zda ke dni podpisu prohlášení
není podnikatelem a jeho závazky nepochází z podnikatelské
činnosti. Seznam dlužníků dlužníka obsahuje osoby, které mají
vůči dlužníkovi závazek. V posledním seznamu musí dlužník
uvést osoby, kterým je povinen hradit výživné (nejčastěji nezletilé
děti).

h) Potvrzení příjmů za poslední kalendářní rok (a pracovní
smlouva, doklady prokazující přiznání důchodu, aj.). Pokud je
dlužník zaměstnanec, dokládá pracovní smlouvu (dohodu
o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti). Potvrzení příjmů
se týká mzdy, platu apod. Uvádí se čistá mzda, tedy mzda, která
je vyplácena dlužníkovi po odečtení odvodů na zdravotní a
sociální pojištění, po srážkách ze mzdy apod.

i) Potvrzení o současných příjmech. Dlužník je povinen doložit
své příjmy, ať už plynou ze zaměstnání, z podnikání, nebo se
jedná o příjmy plynoucí ze starobního a invalidního důchodu nebo
ze státní sociální podpory či podpory v nezaměstnanosti.

j) Čestné prohlášení. Čestným prohlášením dlužník stvrzuje, že
byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech
v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně plnit pohledávky
svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze
spravedlivě požadovat k jejich plnému uspokojení, že bude plnit
všechny povinnosti vyplývající z insolvenčního zákona a z
rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré
své příjmy v plné výši.

k) Rodné listy vyživovaných nezletilých dětí. Pouze v případě, že
má dlužník nezletilé děti.

l) Společné prohlášení o majetku. Pouze v případě manželů, kdy
manželství v době podání insolvenčního návrhu trvá.

m) Oddací list. Jenom pokud dlužník uzavřel manželství, které
v době podání insolvenčního návrhu trvá.
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n) Rozvodový rozsudek, rozsudek o výchově a výživě, svěření
do péče. Týká se dlužníků, kteří jsou rozvedení a mají nezletilé
děti svěřeny do péče.

o) Smlouva o důchodu. Pouze v případě, že by příjem dlužníka
neumožňoval povolení oddlužení. Částka ve smlouvě o důchodu
musí být taková, aby součet příjmů umožnil povolení oddlužení.

Kolik mě bude podání insolvenčního návrhu stát?

Vypracování a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na
povolení oddlužení a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména
porada s dlužníkem a odstranění vad návrhu, Poradna Porta návrh
vypracovává a služby poskytuje zcela zdarma. Dlužník však musí
uhradit poplatek za konverzi plné moci (30 Kč), úředně ověřený
podpis plné moci (30 Kč), konverzi výpisu z Rejstříku trestů (30 Kč za
každou stranu), poplatek za výpis z Rejstříku trestů (100 Kč za první
stranu, za každou další stranu 50 Kč), poplatek za výpis z Centrální
evidence exekucí (50 Kč za jednu stranu výpisu).
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Společné oddlužení manželů
Insolvenční zákon dovoluje, aby manželé vstoupili do oddlužení
společně. Do návrhu se pak uvádí veškeré závazky obou manželů
(výlučné, i společné). Společně také musí splnit podmínky oddlužení,
což je výhodné v případě, kdy jeden z manželů podmínky splňuje a
druhý nikoliv. Oproti oddlužení jednotlivce jsou zde vyšší náklady
řízení – vyšší odměna a náhrady hotových výdajů správce (3 267 Kč).

V oddlužení jsou pak manželé považováni za jednoho dlužníka, což
může činit ale také obtíže. Stává se tak v případě úmrtí jednoho
z manželů, příp. kdy jeden z manželů začne porušovat podmínky
oddlužení či své povinnosti. V případě, že dojde ke zrušení již
schváleného oddlužení a bude prohlášen konkurz, přihlášené
pohledávky se stanou vykonatelné a vznikne povinnost hradit
veškeré dluhy, tj. i jen jeden z manželů je v takovém případě povinen
uhradit veškeré dluhy přihlášené do insolvenčního řízení.
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Podání insolvenčního návrhu
Pokud jste úspěšně zvládl/zvládla předchozí kroky, následuje
odeslání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení
oddlužení včetně příloh soudu. Oddlužení je zahájeno dnem, kdy
insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení dojde
soudu. Soud je povinen zveřejnit v insolvenčním rejstříku
(dostupný z: isir.justice.cz) vyhlášku oznamující zahájení
insolvenčního řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení soudu
došel. Často bývá insolvenční návrh zveřejněn den následující po dni
odeslání soudu. Jedná se tak o první krok k úspěšnému oddlužení.

Účinky zahájeného insolvenčního řízení

Nespornou výhodou podání insolvenčního návrhu je, že přestože
doposud nikdo nerozhodl o tom, jestli opravdu můžete do oddlužení
vstoupit nebo nikoliv, tak vám zákon přiznává s podáním tohoto
návrhu řadu výhod. Pojďme se na ně podívat blíže.

Se zahájením insolvenčního řízení jsou spojeny různé účinky. Mezi
nejdůležitější z nich lze zařadit následující:

• Věřitel již nemůže podat žalobu, pohledávku musí uplatnit
v insolvenčním řízení.

• Exekutor nemůže provést exekuci, může ji však zahájit.
• Zastavuje se růst úroků, smluvních pokut aj.
• Staví se promlčecí doba.
• Dlužník nesmí hradit pohledávky věřitelům (s výjimkou nově

vzniklých a pohledávek za majetkovou podstatou či pohledávek
postavených na roveň).

• Dlužník je omezen v dispozici se svým majetkem – nesmí
převádět svůj majetek na třetí osobu.

• Lhůty k uplatnění práv, která lze uplatnit pouze přihláškou
pohledávky ze strany věřitele, po zahájení insolvenčního řízení
nezačínají nebo dále neběží.
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Odmítnutí insolvenčního návrhu

Nikdo není neomylný, a tak se může ve výjimečných případech stát,
že soud pro nedostatek všech potřebných náležitostí návrh odmítne.
Po nabytí právní moci usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu,
však nic nebrání tomu, aby mohl být návrh po opravení vytknutých
chyb podán znovu.

Zamítnutí insolvenčního návrhu

Soud může insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení zamítnout. Pojďme se společně podívat, v jakých
případech k tomu může dojít. Soud návrh zamítne, pokud:

• jím je sledován nepoctivý záměr, nebo
• splátka dlužníka v insolvenčním řízení bude nižší než zákonem

stanovené minimum, nebo
• dosavadní výsledky řízení dokládají váš lehkomyslný nebo

nedbalý přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení
• v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu vám

jako dlužníkovi bylo pravomocným rozhodnutím přiznáno
osvobození v rámci předchozího oddlužení, nebo

• v posledních 5 letech před podáním návrhu vám byl jako
dlužníkovi již návrh na povolení oddlužení zamítnut pro nepoctivý
záměr, anebo nedošlo z důvodu nepoctivého záměru ke
schválení oddlužení či z tohoto důvodu bylo oddlužení zrušeno.

V případě, že soud zamítne návrh na povolení oddlužení, může
současně rozhodnout za zákonem stanovených okolností o způsobu
řešení vašeho úpadku konkursem.

Zpětvzetí insolvenčního návrhu

Ať už vás k tomu vedou jakékoliv důvody, návrh na povolení
oddlužení můžete vzít zpět, dokud soud nerozhodne o schválení
oddlužení. Pokud návrh vezmete zpět, můžete jej podat znovu až po
uplynutí lhůty 3 měsíců.
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Rozhodnutí o úpadku
Rozhodnutí o úpadku je pro vás jedním z klíčových momentů
v oddlužení. Pokud soud rozhodne, že jste v úpadku, máte z jedné
poloviny nad dluhy vyhráno. Před vydáním rozhodnutí o úpadku soud
pečlivě přezkoumává, zda splňujete všechny podmínky pro
oddlužení a následně se vyjádří k tomu, jestli podle jeho názoru
budete moci vstoupit do oddlužení, či nikoliv. Soud oddlužení povolí,
pokud v průběhu insolvenčního řízení nevyjdou najevo skutečnosti,
které by odůvodňovaly odmítnutí či zamítnutí návrhu. Po povolení
oddlužení se rozhodnutí zveřejní v insolvenčním rejstříku, čímž
nastává jeho účinnost.

V některých případech si od vás soud vyžádá případné chybějící
informace či dokumenty. Jak bylo řečeno výše, průběh řízení a vám
uložené povinnosti můžete sledovat v insolvenčním rejstříku. Pokud
soud uzná, že splňujete všechny podmínky pro oddlužení, vydá tzv.
rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutí je často obsáhlé a pro většinu
„neprávníků“ těžko srozumitelné, ale je třeba se řídit jeho pokyny.
S jeho porozuměním vám však opět rádi pomůžeme v naší Poradně
Porta. Co v něm naleznete?

V rozhodnutí o úpadku můžeme nalézt následující informace:

a) Informaci o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho
hrozící úpadek. Ve vašem případě bude soud konstatovat
úpadek, jelikož nejste schopen/schopna plnit peněžité závazky
po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

b) Zpravidla je součástí rozhodnutí o úpadku i rozhodnutí
o povolení oddlužení. Pokud tomu tak je, obsahuje rozhodnutí
o úpadku, výzvu, aby v případě zájmu přihlášení věřitelé
insolvenčnímu soudu sdělili, že mají zájem o výkon funkce ve
věřitelském orgánu a výzvu nezajištěným věřitelům, aby soudu ve
lhůtě do 7 dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním
rejstříku navrhli konání schůze věřitelů nebo aby v této lhůtě
hlasovali, s poučením o následcích zmeškání této lhůty.
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c) Informaci o tom, že vám insolvenční soud ustanovil
insolvenčního správce. Insolvenční správce je osoba zapsaná
v seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo
spravedlnosti. Vybrán bude insolvenční správce v obvodu
insolvenčního soudu. Ustanovení konkrétního insolvenčního
správce tak dlužník nemůže ovlivnit. Insolvenční správce vás
bude provázet po celou dobu trvání insolvenčního řízení a vedle
soudu pro vás bude představovat nejdůležitější osobu. Jeho
úkolem je nad vámi vykonávat dohled a kontrolovat vás. Pokud
vznikne problém související s insolvenčním řízením, je zcela
namístě insolvenčního správce kontaktovat. Základem řádného
průběhu insolvenčního řízení a dosažení osvobození od dluhů je
řádná spolupráce s insolvenčním správcem. Insolvenčnímu
správci je třeba oznámit jakoukoli změnu týkající se dlužníka, jeho
rodiny, obstarávání si příjmů atd. Absence spolupráce
s insolvenčním správcemmůže vyústit až ve zrušení schváleného
oddlužení!

d) Údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku. Tento
okamžik je velmi důležitý, podrobnosti viz níže.

e) Informaci o tom, že pokud dlužník dosud nepředložil soudu
seznam svého majetku a seznam svých dlužníků, ať tak ve
stanovené lhůtě učiní. Seznam majetku a závazků v naší poradně
přikládáme ihned společně s insolvenčním návrhem, takže
tomuto bodu nemusíte věnovat pozornost.

f) Výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky,
tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího
zmeškání. Poučením se rozumí to, že po uplynutí uvedené lhůty
nebude soud k přihláškám pohledávek přihlížet a vy, jako dlužník,
je nebudete muset uspokojovat, a tedy je vůbec platit. Po uplynutí
lhůty budete mít přehled o všech vašich přihlášených věřitelích a
celkové dlužné částce.

g) Dále soud v tomto rozhodnutí vyzve či poučí věřitele a
insolvenčního správce o dalších krocích, nicméně těmito
sděleními není nutné se zabývat.

h) A další.
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Účinky rozhodnutí o úpadku

Údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka pro
vás, jako dlužníka, představuje významnou informaci.
Z nejdůležitějších účinků rozhodnutí o úpadku vybíráme tyto:

1. Přerušení řízení
Rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení
o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty,
které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou. V těchto
řízeních nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí
o úpadku.

2. Zákaz vydání rozhodnutí
V jiných soudních řízeních nelze po dobu, po kterou trvají účinky
rozhodnutí o úpadku, rozhodnout o pohledávkách a jiných právech
týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení
uplatněny přihláškou.

3. Nově zahájená řízení
V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze zahájit
soudní řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se
majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny
přihláškou. Věřitel tak již nemůže podat žalobu, pohledávku musí
uplatnit v insolvenčním řízení.

4. Jiná řízení
Jiná řízení než soudní je možné zahájit i za trvání účinků rozhodnutí
o úpadku. Tato řízení se za trvání účinků rozhodnutí o úpadku
nepřerušují.

5. Výkon rozhodnutí a exekuce
V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit
nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala
majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do
majetkové podstaty.
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Majetková podstata
Co si mám jako dlužník představit pod majetkovou podstatou? Jedná
se o pojem, se kterým se v insolvenci setkáme velice často. Jedná se
o váš majetek, ze kterého budou uspokojováni vaši věřitelé. A právě
insolvenční správce, kterého jsme představili v minulé kapitole, je
osobou, která bude zjišťovat, jaký majetek vlastníte. Do majetkové
podstaty patří v případě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem
majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky
spojené se zahájením insolvenčního řízení (tedy k okamžiku, kdy
insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu), jakož i majetek,
který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení.

Obsah majetkové podstaty

Co všechno patří do majetkové podstaty?

a) Peněžní prostředky,
b) mzda nebo plat (kam se řadí také důchod, nemocenské, peněžitá

pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti,
podpora při rekvalifikaci aj.),

c) věci movité a nemovité,
d) vkladní knížky,
e) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry,
f) obchodní podíl,
g) peněžité i nepeněžité pohledávky, které dosud nejsou splatné
h) a další.

Zjišťování majetkové podstaty

Zjišťování majetkové podstaty zajišťuje od svého ustanovení
insolvenční správce. Přitom je povinen řídit se pokyny insolvenčního
soudu, který je vůči němu v „nadřízeném“ postavení. Dlužník je
povinen poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové
podstaty všestrannou součinnost, zejména dbát pokynů
insolvenčního správce.
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Východiskem zjišťování majetkové podstaty je seznam majetku,
který je dlužník povinen předložit současně s insolvenčním návrhem,
případně na základě rozhodnutí insolvenčního soudu. Seznam
majetku tvoří přílohu insolvenčního návrhu, který vypracovává
poradce na základě podkladů dodaných dlužníkem. Insolvenční
správce provede vlastní šetření o tom, zda do majetkové podstaty
nepatří i jiné věci, práva, pohledávky a majetkové hodnoty než ty,
které dlužník uvedl v seznamu majetku.

Nelze opomenout, že dlužník musí umožnit insolvenčnímu správci
přístup na všechna místa, kde má umístěn majetek náležející do
majetkové podstaty. Je-li to potřebné, zejména neposkytuje-li dlužník
insolvenčnímu správci součinnost potřebnou ke zjištění a zajištění
majetkové podstaty, může insolvenční soud
na návrh insolvenčního správce nařídit
prohlídku bytu a jiných místností
dlužníka, jakož i jeho skříní nebo jiných
schránek v nich umístěných, kde má
dlužník svůj majetek; za tím
účelem je insolvenční správce
oprávněn zjednat si do bytu
nebo do jiné místnosti dlužníka
přístup, popřípadě uzavřené
skříně nebo jiné schránky otevřít.
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Schválení oddlužení
Výše jsme se zabývali tím, co se děje po podání insolvenčního
návrhu a co znamená rozhodnutí o úpadku. Nyní si vysvětlíme, co se
rozumí schválením oddlužení. Jedná se opět o jeden ze stěžejních
okamžiků v oddlužení. Předtím, než může být oddlužení schváleno,
insolvenční správce přezkoumá přihlášené pohledávky věřitelů, vaše
majetkové poměry a připraví zprávu pro oddlužení. Na základě
těchto zjištěných informací pak soud schválí oddlužení, kdy
v usnesení o schválení oddlužení, mimo jiné, přesně stanoví
povinnosti dlužníka během jeho oddlužení, stanoví způsob oddlužení
dlužníka, vyčíslí částku, kterou je dlužník povinen hradit
nezajištěným věřitelům a stanoví povinnosti plátci mzdy (či
obdobných příjmů dlužníka) provádět z těchto příjmů srážky
(u oddlužení v podobě splátkového kalendáře).

Způsoby, jak být oddlužen

O způsobu oddlužení, jakým bude finanční situace dlužníka řešena,
nerozhoduje dlužník, ale jeho věřitelé. Pokud věřitelé o této
skutečnosti nerozhodnou, je soud povinen určit, že oddlužení
proběhne formou plněním splátkového kalendáře se zpeněžením
majetkové podstaty. Dalším způsobem oddlužení je pak zpeněžení
majetkové podstaty.

Zpeněžení majetkové podstaty se týká vašeho aktuálního majetku.
Váš aktuální majetek bude oceněn a následně prodán. Výtěžek z
prodaného majetku bude insolvenčním správcem rozdělen mezi
věřitele. V případě, že máte zajištěného věřitele, bude v případě
prodeje zajištěného majetku nejdříve uspokojen zajištěný věřitel a až
následně budou uspokojováni nezajištění věřitelé.
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Váš majetek bude zpeněžen s výjimkou:

• obydlí ve vlastnictví dlužníka, pokud jeho hodnota bude nižší, než
stanoví prováděcí předpis a není toto obydlí zajištěno např.
zástavním právem věřitele, či exekutorským zástavním právem,

• dalšího majetku ve vlastnictví dlužníka, pokud jeho celková
hodnota je nižší, než kolik by činily náklady na jeho prodej
insolvenčním správcem (cca 20 000 Kč, zatím však není částka
jasně stanovená, čeká se na novelizaci vyhlášky o odměně
insolvenčního správce),

• majetku dlužníka, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

Dále budete povinni měsíčně (většinou po dobu 5 let) splácet
nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu,
v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci
uspokojeny přednostní pohledávky. Tato splátka však nesmí být
nižší, než stanoví zákon.

V případě, že máte zajištěného věřitele, pak tento zajištěný věřitel
bude v případě plnění oddlužení splátkovým kalendářem se
zpeněžením majetkové podstaty uspokojován pouze z prodeje
zajištěného majetku. Majetek v takovém případě bude zpeněžen na
základě pokynu zajištěného věřitele, a může se tak stát i po zdárném
ukončení oddlužení.

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty budete jako dlužník
povinen:

• vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že jste
nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat,

• řádně platit pohledávky svých věřitelů,
• vynakládat veškeré úsilí, které po dlužníkovi lze spravedlivě

požadovat, aby došlo k plnému uspokojení pohledávek věřitelů
dlužníka,
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• hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního
jednání, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek,
jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto
povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení,

• jiné své mimořádné příjmy použít k mimořádným splátkám nad
rámec splátkového kalendáře, za mimořádný příjem se
nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a
plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,

• bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu a
insolvenčnímu správci každou změnu svého bydliště nebo sídla a
zaměstnání,

• vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit
insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci přehled svých
příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční
soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání,

• nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního
soudu či insolvenčního správce předložit k nahlédnutí svá daňová
přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

• neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
• nepřĳímat na sebe nové závazky, které byste nemohl/a v době

jejich splatnosti splnit.

Může vám být stanovena povinnost využít v rozsahu maximálně
100 hodin služby odborného sociálního poradenství poskytované
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Takovým
poskytovatelem je i Poradna Porta, Oblastní charita Tišnov.

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty vykonává insolvenční
správce dohled nad činností dlužníka.



Doba trvání oddlužení
Nelze jednoznačně odpovědět na otázku, jak dlouho bude vaše
oddlužení trvat. Dobu trvání oddlužení nejenže ovlivňuje způsob
oddlužení, ale také to, jaké jsou vaše příjmy, jaká je výše vašich
dluhů, zda jste mladistvý či zda nejste příjemcem starobního
důchodu či invalidního důchodu.

Způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře se
zpeněžením majetkové podstaty

Pokud bude rozhodnuto o plnění oddlužení plněním splátkového
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může trvat oddlužení
až 60 měsíců (5 let). Po celou tuto dobu bude dlužník (mimo
možného prodeje majetku dlužníka) splácet svým věřitelům zákonem
určenou splátku.

Běžné oddlužení bude v takovém případě trvat 60 měsíců (5 let), ale
v případě, že se dlužníkovi podaří uhradit do 36 měsíců nezajištěným
věřitelům alespoň 60 % pohledávek, pak bude trvat právě 36 měsíců.
Oddlužení bude trvat 36 měsíců také v případě, že po celou dobu
schváleného oddlužení bude dlužník pobírat starobní důchod, anebo
nejpozději 36. měsíc se dlužník stane invalidním v II. nebo III. stupni
invalidity.

Způsob oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Pokud bude rozhodnuto o plnění oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty, pak délka oddlužení není stanovena a obecně bude záležet
na tom, jak rychle se insolvenčnímu správci podaří zpeněžit majetek
dlužníka.
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Skončení oddlužení
Oddlužení může skončit několika způsoby, ať už ve váš prospěch, či
nikoliv. Je tedy nutné mít na paměti, že rozhodnutím o úpadku a
povolením oddlužení nic nekončí. Stále je nutné se snažit vyvíjet
maximální úsilí a dokazovat insolvenčnímu správci a insolvenčnímu
soudu, že svých předchozích jednání, kterými jste se přivedli až do
dluhové pasti, litujete a máte opravdový zájem se oddlužit a nadobro
se svých závazků zbavit.

Ideálním případem skončení oddlužení je splnění oddlužení, s čímž
bývá spojeno osvobození dlužníka od hrazení zbývajících závazků.
V případě, že se dostanete do svízelné situace, kdy nebudete
schopen/schopna řádně plnit povinnosti dané insolvenčním
zákonem, je možné oddlužení po určitou dobu přerušit. Oddlužení
však může také skončit jeho zrušením. O všech těchto variantách
bude pojednáno dále.

Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3

Splnění oddlužení
Přerušení

a prodloužení
plnění oddlužení

Zrušení schváleného
oddlužení

Varianta č. 1: Splnění oddlužení

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením
majetkové podstaty je splněno, jestliže:

• vy, jako dlužník, splatíte svým nezajištěným věřitelům jejich
pohledávky v plné výši,

• vy, jako dlužník, v době 3 let (36 měsíců) od schválení oddlužení
splatíte nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,



• po dobu 5 let (60 měsíců) od schválení oddlužení vám nebylo
oddlužení zrušeno a neporušil/a jste svou povinnost vynaložit
veškeré úsilí, které po vás bylo možno spravedlivě požadovat
k plnému uspokojení svých věřitelů. Soud bude mít za to, že jste
vyvinul/a ono úsilí v případě, že svým nezajištěným věřitelům
uhradíte alespoň 30 % jejich pohledávek. V opačném případě
bude na vás, abyste soudu dokázal, že jste věřitelům skutečně
nemohl/a uhradit více.

V případě, že jste osobou, na kterou se vztahuje oddlužení v délce
3 let (starobní důchodce, osoba invalidní v II. a III. stupni), pak se
oddlužení považuje za splněné, jestliže vám oddlužení nebylo po
dobu 3 let od schválení oddlužení zrušeno.

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je splněno:

• po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového
usnesení, tj. váš majetek byl zpeněžen a výtěžek byl vydán
věřitelům, jestliže jste jako dlužník řádně splnil všechny své
povinnosti stanovené v rozhodnutí o schválení oddlužení.

Rozhodnutí o splnění oddlužení

Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím,
jinak rozhodne o nesplnění oddlužení. Současně insolvenční soud
rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a
zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí mohou podat dlužník, insolvenční správce a věřitelé; toto
rozhodnutí je účinné nabytím právní moci, jeho právní mocí
insolvenční řízení končí.
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Osvobození dlužníka od hrazení závazků

Jestliže splníte řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného
způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž vás
osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu,
v němž dosud nebyly uspokojeny.

Osvobození se ale nedotýká pohledávek, které vznikly po rozhodnutí
o úpadku, peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla
dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále
pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením
právní povinnosti a také pohledávek na výživném a na náhradu
škody způsobené na zdraví.

Odejmutí a zánik osvobození

Pokud však i po ukončeném oddlužení a osvobození od povinnosti
hradit své závazky soud zjistí, že:

• ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na
základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl
zvláštní výhody některým věřitelům, a to na základě návrhu
věřitele v době do 3 let od pravomocného přiznání osvobození,
nebo

• že byl dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o osvobození
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně
ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání
osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele,

může i zpětně rozhodnout, že osvobození, které bylo dáno, se vám
odjímá nebo zaniká. Tedy znovu budete povinen/povinna/povinni
hradit vše, od čeho jste byl/a/i osvobozeni.



Varianta č. 2: Přerušení a prodloužení průběhu
oddlužení
Insolvenční soud může po schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty rozhodnout
o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok, a to z důležitých důvodů
na návrh dlužníka či insolvenčního správce. Průběh oddlužení lze
přerušit pouze jednou. Doba přerušení se pak nezapočítává do
celkové doby plnění oddlužení. Po dobu přerušení nemusí dlužník
plnit povinnost hradit splátky. Hradí pouze část odměny správce.

Varianta č. 3: Zrušení schváleného oddlužení
Je nutné dodržovat povinnosti stanovené zákonem i v průběhu
schváleného oddlužení, protože i v průběhu oddlužení je možné
schválené oddlužení zrušit. Soud tak může učinit z těchto důvodů, a
to pokud:

• nebudete jako dlužník plnit podstatné povinnosti podle
schváleného způsobu oddlužení, nebo

• vám v důsledku zaviněného jednání vznikl po schválení
oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě
splatnosti, přičemž se má za to, že dlužník zavinil vznik závazku
v případě, že byl k jeho vymožení nařízen soudní výkon
rozhodnutí nebo exekuce, nebo

• pokud nebudete jako dlužník v důsledku okolností, které jste
zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen v plné výši splácet
ani pohledávky, které vznikly po rozhodnutí o úpadku. Zpravidla
se bude jednat o výživné a odměnu a hotové výdaje
insolvenčního správce, nebo

• vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž
základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován
nepoctivý záměr.

Pokud dojde ke zrušení oddlužení pro nepoctivý záměr, pak je
dlužník oprávněn podat znovu žádost o oddlužení až po uplynutí
5 let.
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Závěrečné slovo
Každý z nás se může buď vlastním přičiněním, neuváženým
jednáním či neznalostí dostat do velice tíživé životní situace jako je
dluhová past. Z této situace je téměř nemožné se vlastními silami
dostat ven. Zákon nám umožňuje pro tyto případy lákavou možnost
v podobě vyhlášení osobního bankrotu. Jedná se však o velice
složitý a komplikovaný proces, který počíná podáním perfektního
insolvenčního návrhu, následném dodržování striktních pravidel
stanovených insolvenčním zákonem až po rozhodnutí soudu, zda
jste se za dobu trvání oddlužení osvědčil/osvědčila a budete
osvobozen/osvobozena od všech vašich závazků. S oddlužením
vám zaměstnanci Poradny Porta rádi pomohou. Nejenže vás
s oddlužením jako takovým seznámí do všech detailů, ale také
s vámi sepíší insolvenční návrh, a to navíc zcela bezplatně.
Neváhejte se tedy na nás obrátit a začněte nový život, bez dluhů.

Tišnov 2020

Kolektiv zaměstnanců Poradny Porta, Oblastní charita Tišnov



Příloha
Formulář insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení
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Tento formulář je pouze ilustrační a nemusí odpovídat aktuální verzi.
Tu lze stáhnout na následující adrese:

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
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Slovníček pojmů
Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův
úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.

Insolvenčním soudem je soud, před nímž probíhá insolvenční
řízení, jakož i soud, který rozhoduje o opravném prostředku
v insolvenčním řízení. Je jím krajský soud dle místa trvalého pobytu
dlužníka.

Insolvenční návrh je návrh podaný u insolvenčního soudu za
účelem zahájení insolvenčního řízení.

Majetkovou podstatu tvoří majetek určený k uspokojení
dlužníkových věřitelů.

Osobou s dispozičními oprávněními se rozumí osoba, které
v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou
podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá.

Přihláška pohledávky představuje procesní úkon, kterým věřitel
uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení vůči
dlužníkovi.

Insolvenční rejstřík je informační systém, který obsahuje údaje
podle insolvenčního zákona.
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