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Oddlužení - řešení dluhů
Kdy můžete požádat o oddlužení?
- když máte alespoň dva různé věřitele
- máte stálý příjem (ze zaměstnání, důchod, darovací smlouva, příjem z provozování živnosti)
- nejste schopni své dluhy splácet po dobu delší než 30 dní
- jste schopni uhradit minimální splátku pro oddlužení, tj. 2200,- Kč (manželé 3400,- Kč) + výživné
(pokud je stanoveno).
Co potřebujete k návrhu na povolení oddlužení:
- dokumenty alespoň od dvou různých dluhů (smlouvy o půjčkách a jiných dluzích, upomínky,
exekuční příkazy, rozsudky, rozhodčí nálezy, platební rozkazy apod.)
- seznam majetku s uvedením stáří, názvu, pořizovací ceny (např. automobil, televize, nemovitost)
- potvrzení o příjmech za posledních 12 měsíců
- pracovní smlouvu nebo důchodový výměr (pokud jste zaměstnaní nebo v důchodu)
- potvrzení o vyživovacích povinnostech, pokud je máte soudem stanovené (např. rozsudek o
výživném)
- výpis z rejstříku trestů
Co pro Vás může udělat naše poradna:
- vysvětlíme Vám průběh insolvenčního řízení včetně Vašich povinností
- zjistíme, zda splňujete podmínky pro oddlužení
- zpracujeme návrh pro soud a podáme jej
- budeme s Vámi sledovat průběh insolvenčního řízení až do schválení oddlužení
Co Vám oddlužení přinese:
- v době oddlužení nelze vykonávat exekuce
- zastaví se navyšování dluhů a růst úroků
- Vaše dluhy bude mít na starost insolvenční správce
- zůstane vám nezabavitelná částka, tj. pravidelný a jistý příjem
- pokud splníte zákonné podmínky, budete od zbývajících dluhů osvobozeni
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Oddlužení není zadarmo, dlužník má své povinnosti, které musí po dobu oddlužení plnit.
Seznamte se s tím, co Vás čeká:
Povinnosti dlužníka po dobu trvání účinků schváleného oddlužení dle § 412 z.č. 182/2006 Sb.
v platném znění:
a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu
usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník
neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a
výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku ze zpeněžení majetku náležejícího do
společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za
mimořádný příjem se považují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva
na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,
c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému
výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, přehled svých
příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení
oddlužení jinou dobu předkládání,
e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo
věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků
schválení oddlužení,
f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit,
h) vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení
pohledávek svých věřitelů.

