Lze „utéci“ exekutorům?
Vážení a milí čtenáři,
jistě již každý z Vás něco slyšel nebo četl o insolvenčním řízení či oddlužení, kdy tyto
pojmy bývají stále častěji skloňovány i v médiích, a to v souvislosti s nastalou změnou
insolvenčního zákona.
Prostřednictvím, níže nastíněné nemilé životní situace pana Rozverného, bychom si
Vám rádi dovolili představit nejčastější způsob řešení insolvence, a to oddlužení formou
splátkového kalendáře spolu s peněžením majetkové podstaty.
Pan Rozverný omámen láskou k vzhledné dívčině, nedbajíc své finanční situace a rad
dobrých přátel, ve snaze dopřát své dívčině vše, co jí na očích zahlédne, si zapůjčil peníze
nejméně u dvou věřitelů a zakoupil dovolenou pro dva v palmovém ráji Karibiku. Avšak po
návratu z ráje, dívčina zaskočená realitou všedního pracovního života, pana Rozverného
opustila. Panu Rozvernému tak po velké lásce zbyl jen prázdný bankovní účet a výzvy
věřitelů k úhradě dlužných splátek, jež se postupem času v důsledku jeho nečinnosti
změnily na výzvy exekuční. Z původně zapůjčené malé finanční částky se vlivem sankčních
úroků, smluvních pokut, a nákladů řízení, stala peněžní částka, kterou pan Rozverný, i při
vynaložení veškerého úsilí, ze svého platu, nebyl schopen splatit.
Řešením pro pana Rozverného je právě onen legální „útěk“ před exekutory,
spočívající v podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení.
Insolvenční řízení oddlužením je soudní řízení obecně trvající 5 let (existují výjimky,
kdy řízení může trvat jen 3 roky), jehož cílem je vypořádání dluhů dlužníka, tak aby došlo
k co největšímu poměrnému výsledku uspokojení všech věřitelů. Toto řízení má za následek,
že exekuční řízení zahájená před zahájením insolvenčního řízení se přerušují a všichni
věřitelé dlužníka mají povinnost své pohledávky přihlásit do probíhajícího insolvenčního
řízení, pokud tak neučiní, jejich pohledávka, po úspěšném skončení insolvenčního řízení, se
stává

nevymahatelnou.
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splátkového kalendáře spolu s peněžením majetkové podstaty dlužníka (tedy dojde i
k prodeji movitých a nemovitých věcí dlužníka, vyjma obydlí a věcí tvořící obvyklé vybavení
domácnosti).Splněním podmínek insolvenčního řízení a vydáním rozhodnutí insolvenčního

soudu o splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení pohledávek jeho věřitelům, se
dlužník stává osobou bez dluhu.
Podmínky vstupu do insolvenčního řízení oddlužením, v případě jednotlivce :
1. mít dva a více věřitelů,
2. mít stály příjem v takové výši, aby z něho byl dlužník schopen po celou dobu
oddlužení pokrýt aspoň tyto pohledávky:


měsíční zálohu na hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, tedy
částku 1.089,- Kč



shodnou částku, s měsíční zálohou za hotové výdaje i odměnou správce
svým nezajištěným věřitelům, tedy částku 1.089,- Kč,
jednorázová odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení:



částku 4.840,- Kč


pohledávky na výživném

3. prokázat příjem za 12 předcházejících měsíců k podání návrhu
4. závazky po splatnosti 30 dnů, (nepočítá se u dluhu vymáhaného exekučně, zde je již
splatnost pohledávky za dlužníkem daná).
5. platební neschopnost dlužníka po dobu delší než 3 měsíce – tedy skutečnost, že
dlužník neuhradil na své pohledávky ničeho po dobu delší nežli 3 měsíců (nepočítá
se u dluhu vymáhaného exekučně, zde je již platební neschopnost dlužníka jasná)
Vzhledem k uvedenému a za splnění výše uvedených podmínek, lze doporučit panu
Rozvernému, aby se obrátil na advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce
nebo jinou akreditovanou osobu, s žádostí o sepis a podání návrhu na povolení oddlužení.
Dobrá rada závěrem:
Nečekejte, až problémy zmizí samy, ony totiž samy nejenom že nezmizí, ale mnohdy
se zákeřně samy znásobí.

Mgr. Zbigniew Czudek, advokát
Mgr. Kristýna Kantorová, advokátní koncipient

Advokátní kancelář Czudek, Sikora a partneři, s.r.o.
web: http://www.akcb.eu/

