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Tento dokument obsahuje návod pro dlužníky, jak postupovat v jejich insolvenčním řízení.
Najdete zde nejčastější situace, s kterými je možné se nyní setkat a vhodný postup pro její řešení včetně
odkazů na vzorové dokumenty.

Disclaimer:
Dokument je součástí projektu Právo v roušce. Jde pouze o vzor. Užívejte a upravujte jej s rozmyslem.
Pokud byste měli jakékoliv pochyby nebo nejasnosti, spojte se s kteroukoliv advokátní kanceláří a
zajistěte si kvalifikovanou právní podporu. Vzory nejsou totiž právní službou ani právní službu
nenahrazují. Proto si dovolujeme vyloučit naši případnou povinnost hradit újmu, která by komukoliv
použitím těchto dokumentů vznikla. A použitím nebo upravením těchto dokumentů se práva na náhradu
takové případné újmy vzdáváte.

Základní otázky a odpovědi pro dlužníky zejména v oddlužení
Vzhledem k současné situaci, která se dotýká mnoha dlužníků, jsme pro Vás níže připravili
odpovědi na nejčastější otázky týkající se průběhu oddlužení.
1. Jaký má obecně vliv COVID na mé insolvenční řízení?
Vliv na insolvenční řízení není žádný. Může dojít k dočasnému snížení příjmů a tedy úhrad v
rámci schváleného oddlužení. Vzhledem k tomu, že situace vznikla bez Vašeho zavinění,
nemůže se jednat o porušení Vašich povinností (pokud řádně a včas plníte vše, co Vám bylo
uloženo usnesením a zákonem - zejména informační povinnost o všech změnách).
2. Jsem v karanténě, jaký vliv to má na plnění oddlužení?
Žádný, oddlužení probíhá i nadále. Je-li schválen splátkový kalendář a náhrada mzdy či
nemocenská jsou v dostatečné výši, probíhají srážky mzdy.
Tato skutečnost není důvodem pro okamžité zrušení oddlužení, jedná se o okolnost vzniklou
bez Vašeho zavinění.
Je však nutné kontaktovat insolvenčního správce (telefonicky, e-mailem či poštou) a informovat
ho o aktuální situaci. Pro splnění informační povinnosti lze využít vzor: Informace soudu a
insolvenčního správce o aktuální situaci.
Pokud Váš příjem nebude dostatečný (buď Vaše předpokládané uspokojení klesne dočasně
pod 30 % nebo nejste schopen hradit minimální splátku podle § 395 odst. 1 písm. b)
insolvenčního zákona), je možné se domluvit s insolvenčním správcem, že platby budou
opětovně navýšeny po ukončení karantény, případně situace, která měla za následek dočasné
snížení příjmů.
3. Zaměstnavatel mě nechal doma a dostávám náhradu mzdy, jaký vliv to má na plnění
oddlužení?
Žádný, oddlužení probíhá i nadále. Je-li schválen splátkový kalendář a náhrada mzdy či
nemocenská jsou v dostatečné výši, probíhají srážky mzdy.
Tato skutečnost není důvodem pro okamžité zrušení oddlužení, jedná se o okolnost vzniklou
bez Vašeho zavinění.
Je však nutné kontaktovat insolvenčního správce (telefonicky, e-mailem či poštou) a informovat
ho o aktuální situaci. Pro splnění informační povinnosti lze využít vzor: Informace soudu a
insolvenčního správce o aktuální situaci.
Pokud Váš příjem nebude dostatečný (buď Vaše předpokládané uspokojení klesne dočasně
pod 30 % nebo nejste schopen hradit minimální splátku podle § 395 odst. 1 písm. b)
insolvenčního zákona), je možné se domluvit s insolvenčním správcem, že platby budou
opětovně navýšeny po ukončení karantény, případně situace, která měla za následek dočasné
snížení příjmů.
4. V důsledku koronaviru zaměstnavatel omezil provoz a přišel jsem o zaměstnání, jak mám
postupovat?
Obratem jste povinen informovat soud a insolvenčního správce a informovat ho o aktuální
situaci (telefonicky, e-mailem či poštou). Pro splnění informační povinnosti lze využít vzor:
Informace soudu a insolvenčního správce o aktuální situaci.
Bez dalšího to není důvodem pro zrušení oddlužení, je však nutné dodržet pokyny
insolvenčního správce a povinnosti stanovené zákonem, zejména povinnost usilovat o
dostatečný příjem (hledat nové zaměstnání, evidovat se na úřadu práce a požádat o podporu v
nezaměstnanosti, zajistit dárce, apod.).

Pokud máte možnost zajištění jiného příjmu nebo jste v oddlužení spolu s
manželem/manželkou, která má i nadále stabilní příjem, můžete pro překlenutí situace požádat
o snížení splátek v důsledku změny poměrů, přičemž můžete využít vzor: Žádost o snížení
splátky z důvodu změny poměrů.
Pokud bylo o Vašem úpadku rozhodnuto po 1.6.2019 můžete rovněž využít možnosti přerušení
insolvenčního řízení po dobu až jednoho roku. Tuto možnost je možno využít pouze jednou po
dobu trvání oddlužení a zároveň je nutné počítat s tím, že o dobu přerušení se prodloužení Vaše
oddlužení. V každém případě je vhodné situaci konzultovat s insolvenčním správcem. Pro daný
případ můžete využít vzor: Žádost o přerušení oddlužení.
5. Dosud jsem byl bez postižitelných příjmů, oddlužení mi platil dárce, který však nyní není
schopen zasílat platby, jak mám postupovat?
Obratem jste povinen informovat soud a insolvenčního správce a informovat ho o aktuální
situaci (telefonicky, e-mailem či poštou). Pro splnění informační povinnosti lze využít vzor:
Informace soudu a insolvenčního správce o aktuální situaci.
Bez dalšího to není důvodem pro zrušení oddlužení, je však nutné dodržet pokyny
insolvenčního správce a povinnosti stanovené zákonem, zejména povinnost usilovat o
dostatečný příjem (hledat nové zaměstnání, evidovat se na úřadu práce a požádat o podporu v
nezaměstnanosti, zajistit dárce, apod.).
V případě, že bylo o Vašem úpadku rozhodnuto před 1.6.2019, jste povinen po dobu trvání
oddlužení uhradit nezajištěným věřitelům minimálně 30 % jejich pohledávek. Pokud již v
insolvenčním řízení máte uhrazeno minimálně 30 % pohledávek, v podstatě Vám nic nehrozí,
pokud bude i nadále plnit Vaše povinnosti a rovněž hradit zálohu na odměnu insolvenčního
správce. Pokud však je situace natolik vážná, že předpokládané uspokojení pohledávek věřitelů
nedosahuje ani 30 %, soud může rozhodnout o zrušení oddlužení. Pokud prokážete, že není
možné ve Vaší situaci sehnat práci či jiný dostatečný příjem, může Vám i přesto být na konci
oddlužení přiznáno osvobození od placení pohledávek (to vše však za předpokladu, že jste
požadované hodnoty nedosáhl v důsledku okolností, které jste nezavinil).
Pokud bylo o Vašem úpadku rozhodnuto po 1.6.2019 můžete rovněž využít možnosti přerušení
insolvenčního řízení po dobu až jednoho roku. Tuto možnost je možno využít pouze jednou po
dobu trvání oddlužení a zároveň je nutné počítat s tím, že o dobu přerušení se prodloužení Vaše
oddlužení. V každém případě je vhodné situaci konzultovat s insolvenčním správcem. Pro daný
případ můžete využít vzor: Žádost o přerušení oddlužení.
6. Měl jsem přislíbené zaměstnání a zaměstnavatel z důvodu omezení provozu nepodepsal
pracovní smlouvu, jak mám postupovat?
Obratem jste povinen informovat soud a insolvenčního správce a informovat ho o aktuální
situaci (telefonicky, e-mailem či poštou). Pro splnění informační povinnosti lze využít vzor:
Informace soudu a insolvenčního správce o aktuální situaci.
Bez dalšího to není důvodem pro zrušení oddlužení, je však nutné dodržet pokyny
insolvenčního správce a povinnosti stanovené zákonem, zejména povinnost usilovat o
dostatečný příjem (hledat nové zaměstnání, evidovat se na úřadu práce a požádat o podporu v
nezaměstnanosti, zajistit dárce, apod.).
V případě, že bylo o Vašem úpadku rozhodnuto před 1.6.2019, jste povinen po dobu trvání
oddlužení uhradit nezajištěným věřitelům minimálně 30 % jejich pohledávek. Pokud již v
insolvenčním řízení máte uhrazeno minimálně 30 % pohledávek, v podstatě Vám nic nehrozí,
pokud bude i nadále plnit Vaše povinnosti a rovněž hradit zálohu na odměnu insolvenčního
správce. Pokud však je situace natolik vážná, že předpokládané uspokojení pohledávek věřitelů
nedosahuje ani 30 %, soud může rozhodnout o zrušení oddlužení. Pokud prokážete, že není
možné ve Vaší situaci sehnat práci či jiný dostatečný příjem, může Vám i přesto být na konci
oddlužení přiznáno osvobození od placení pohledávek (to vše však za předpokladu, že jste
požadované hodnoty nedosáhl v důsledku okolností, které jste nezavinil).

Pokud bylo o Vašem úpadku rozhodnuto po 1.6.2019 můžete rovněž využít možnosti přerušení
insolvenčního řízení po dobu až jednoho roku. Tuto možnost je možno využít pouze jednou po
dobu trvání oddlužení a zároveň je nutné počítat s tím, že o dobu přerušení se prodloužení Vaše
oddlužení. V každém případě je vhodné situaci konzultovat s insolvenčním správcem. Pro daný
případ můžete využít vzor: Žádost o přerušení oddlužení.
7. V důsledku stávající situace nemám žádné prostředky, ze kterých bych mohl hradit
platby do insolvence (odměna insolvenčního správce, minimální splátka do oddlužení
apod.), jak mám postupovat?
Obratem jste povinen informovat soud a insolvenčního správce a informovat ho o aktuální
situaci (telefonicky, e-mailem či poštou). Pro splnění informační povinnosti lze využít vzor:
Informace soudu a insolvenčního správce o aktuální situaci.
Bez dalšího to není důvodem pro zrušení oddlužení, je však nutné dodržet pokyny
insolvenčního správce a povinnosti stanovené zákonem, zejména povinnost usilovat o
dostatečný příjem (hledat nové zaměstnání, evidovat se na úřadu práce a požádat o podporu v
nezaměstnanosti, zajistit dárce, apod.).
Pokud máte možnost zajištění jiného příjmu nebo jste v oddlužení spolu s
manželem/manželkou, která má i nadále stabilní příjem, avšak tento příjem postačuje pouze
pro úhradu základních plateb (nájem, potraviny atd.), můžete pro překlenutí situace požádat o
snížení splátek v důsledku změny poměrů, přičemž můžete využít vzor: Žádost o snížení splátky
z důvodu změny poměrů.
Pokud bylo o Vašem úpadku rozhodnuto po 1.6.2019 můžete rovněž využít možnosti přerušení
insolvenčního řízení po dobu až jednoho roku. Tuto možnost je možno využít pouze jednou po
dobu trvání oddlužení a zároveň je nutné počítat s tím, že o dobu přerušení se prodloužení Vaše
oddlužení. V každém případě je vhodné situaci konzultovat s insolvenčním správcem. Pro daný
případ můžete využít vzor: Žádost o přerušení oddlužení.

