DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Od 1.6.2019 vstupuje v platnost NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA (Zákon č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení - Insolvenční zákon), která institut oddlužení zpřístupní většímu
počtu zadlužených osob, než tomu bylo doposud.
Každý z nás se může dostat do finančních problémů. Občan České republiky má možnost při splnění
zákonných podmínek podat návrh na tzv. insolvenci (oddlužení, osobní bankrot). Tento krok bývá
mnohdy pro člověka nejrychlejším a nejvýhodnějším řešením finanční situace.
Co schválením oddlužení získáte:
 jedná o jedinou naším právním řádem posvěcenou oficiální cestu, jak se legálně zbavit
veškerých dluhů
 nenarůstají úroky z prodlení ani pokuty (dluh se již nezvětšuje)
 v případě manželů dojde k současnému oddlužení obou partnerů
 oddlužení umožňuje zavedení splátkového kalendáře, soud ponechá poměrně slušnou
měsíční částku na živobytí, přičemž veškeré dluhy bude splácet pouze v jedné měsíční splátce
po dobu 5 let
 znáte přesně termín, kdy to všechno konečně skončí, máte tak před sebou jasnou vidinu
života bez dluhů
Zde uvádíme velice zjednodušenou a srozumitelnou formou nejvýznamnější změny od 1.6.2019:
DLUŽNÍK SPLNÍ ODDLUŽENÍ, POKUD:
1. dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši - tj. uhradil do 5 let
veškeré své dluhy
2. dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 %
jejich pohledávek - tj. během 3 let zvládl uhradit alespoň 60% svých dluhů
3. po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno, dlužník vynaložil
veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů a splatil nezajištěným věřitelům
alespoň 30 % jejich pohledávek - tj. uhradil do 5 let alespoň 30% svých dluhů
4. dlužník řádně splnil všechny povinnosti stanovené v rozhodnutí o schválení oddlužení - tj.
v některých případech uhradil méně než 30% dluhů při dodržení podmínek určených
soudem
5. má-li dlužník po celou dobu od schválení oddlužení nárok na starobní důchod nebo invalidní
důchod ve druhém nebo třetím stupni je oddlužení po 3 letech splněno, pokud nebylo
během těchto tří let zrušeno a dlužník byl schopen platit alespoň náklady na insolvenčního
správce, případně na výživné
MAJETEK, ZE KTERÉHO SE BUDOU PLATIT DLUŽNÍKOVY DLUHY (tzv. „majetková podstata“):
1. mzda a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské,
peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované
za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
2. peněžní prostředky - v hotovosti i na bankovních účtech, bez ohledu na měnu

3. movité i nemovité věci dlužníka - pozemky a stavby evidované i neevidované v katastru
nemovitostí, včetně rozestavěných objektů, u movitých věcí i rozpracované výrobky a další,
soubory movitých či nemovitých věcí - například sbírky,…
4. také majetek, který dlužník získal v průběhu insolvenčního řízení
Naopak do ní NEPATŘÍ oblečení, obvyklé vybavení domácnosti, studijní potřeby, zdravotnické
potřeby a malá částka v hotovosti.
Za určitých výjimečných okolností může být do majetkové podstaty zahrnut i majetek, který nepatří
dlužníkovi, pokud jej třetí osoba získala jako plnění z neúčinných právních jednání dlužníka - např.
pokud by dlužník 2 roky před zahájením insolvenčního řízení převedl na svou dceru nemovitost
v hodnotě několika milionů za 1 Kč.
Dluhové a právní poradenství poskytuje společnost GOPALA o.p.s. zcela bezplatně, za finanční
podpory Karlovarského kraje a MěÚ Nejdek.
Pracovníky společnosti GOPALA o.p.s. najdete:
 každé úterý a čtvrtek v čase 9:00 – 13:00 hod. v kanceláři v Nejdku, Husova 434,
 každou středu v kanceláři na MěÚ Nové Sedlo,
 po předchozí domluvě a objednání dorazíme také za Vámi na předem sjednané místo
V případě zájmu volejte na telefonní číslo 601 126 075 (Bc. Bronislava Kapounová) nebo 724 75 65 65
(Ing. Daniela Zemanová, DiS.).
ZAJÍMAJÍ VÁS PODROBNOSTI O ODDLUŽENÍ? NEVÍTE, ZDA NA ODDLUŽENÍ DOSÁHNETE?
OBRAŤTE SE NA NÁS, VŠE VÁM PODROBNĚ VYSVĚTLÍME PŘI OSOBNÍM SETKÁNÍ.
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