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Pokud se nacházíte v oddlužení a v důsledku pandemie máte strach, že nebudete schopni splácet
stanovené měsíční splátky, potom je dokument určen právě Vám.
Dokument stanoví postup, jak se případně můžete vyhnout zrušení oddlužení.

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.

Jak předejít zrušení oddlužení
Současná situace pandemie COVID-19 má vliv i na ty, kteří si již insolvenčním řízením procházejí a bylo
jim schváleno oddlužení.
Abyste dosáhli oddlužení, je třeba plnit podmínky stanovené insolvenčním soudem. Zejména musíte
uhradit stanovenou měsíční částku insolvenčnímu správci po dobu 3 nebo 5 let. Po splnění těchto
podmínek Vám může soud zbytek neuhrazených dluhů prominout.
Jestliže jste vlivem koronavirové pandemie přišli o práci nebo došlo ke snížení příjmů Vaší domácnosti,
hrozí, že nebudete schopni stanovené měsíční částky hradit a soud může oddlužení zrušit.
Kdy mi soud může zrušit oddlužení?
Oddlužení povolená do 31.5.2019:
U těchto oddlužení hrozí jejich zrušení, pokud se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře
nebudete moci plnit. Platí totiž požadavek na úhradu 30 % pohledávek. Pokud máte s plněním oddlužení
náskok nebo jste hranici 30 % dokonce již překročili, nejste v takovém ohrožení jako ti, kterým její plnění
vychází taktak nebo jsou dokonce ve skluzu.
Ani v takovém případě však soud nezruší oddlužení automaticky a hned! Soud musí nařídit jednání, kde
by Vám měl sdělit svůj pohled na věc a dát Vám případně přiměřenou lhůtu k nápravě. Důvodem není
každé momentální zhoršení příjmové situace, které aktuálně neumožňuje hrazení splátek v dostatečné
výši.
Oddlužení povolená od 1.6.2019:
V případě nových oddlužení soud oddlužení zruší, pokud dlužník svým zaviněním po dobu delší než 3
měsíce není schopen splácet odměnu a náklady insolvenčního správce a případné zákonné výživné.
U obou druhů oddlužení hrozí jejich zrušení dále tehdy, pokud Vám vznikl vlastník zaviněním peněžitý
dluh po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Týká se to pouze dluhů vzniklých po schválení
oddlužení. Ohroženi jsou hlavně ti, kteří kromě splátek v oddlužení nebudou schopni hradit ani základní
životní náklady (jako nájemné, energie apod.). Takových případů bude v současné krizi přibývat. My
však věříme, že je soudy budou řešit rozumně a budou zavinění dlužníka na vzniklém dluhu důsledně
rozlišovat.
Doporučení pro Vás je jasné – dobře zvažte, než na sebe nějaký závazek vezmete. Pokud to není
nezbytné, nechte to na později, až se Vaše situace zlepší. Bydlet a hradit nájemné musíte, ale třeba
dovolená může počkat. Rizikové je také vzít si půjčku, abyste splatil starý dluh, problém se tím jen
posune a zvětší.
Co udělat, pokud už teď vím, že se dostanu do problému a jak se v tom zorientovat?
Komunikujte s insolvenčním správcem, věřiteli a insolvenčním soudem
Zásadní je v každé situaci komunikace a aktivní snaha nalézt řešení problému. Kontaktujte svého
insolvenčního správce, vysvětlete mu svůj problém a jeho příčinu a snažte se nalézt řešení. Informaci
o ztrátě zaměstnání zašlete také insolvenčnímu soudu.
Kontaktujte rovněž své věřitele, a to zejména u nových dluhů, které nejsou hrazeny splátkovým
kalendářem. Snažte se dohodnout na prodloužení jejich splatnosti a předejít tak riziku zrušení
oddlužení.
Sledujte aktuální informace poskytované vládou, ministerstvy a soudy, týkající se ochranných a
podpůrných opatření, abyste se případně zavčas přihlásili.

Požádejte o snížení splátek
Pokud víte, že ze svého příjmu nebudete schopni stanovenou splátku uhradit, požádejte soud o její
snížení. Soud Vám může stanovit jinou výši měsíčních splátek i po schválení oddlužení, pokud u Vás
dojde k takové změně poměrů, že nejste schopni platit splátky ve výši stanovené zákonem, případně
rozhodnutím o schválení oddlužení.
Typicky půjde o případy, kdy se bez Vašeho zavinění zvýší nezbytné výdaje Vaší domácnosti (např.
změna vyživovací povinnosti, péče o nemocné dítě či jiného rodinného příslušníka apod.), případně
sníží její příjmy například v důsledku ztráty zaměstnání manžela dlužníka, zkrácením pracovního
úvazku při péči o rodinného příslušníka, změny zdravotního stavu apod.
Hrazení splátek jinou osobou
Samotné snížení splátek nepomůže v situaci, kdy nebudete schopni platit vůbec nic (například z důvodu
ztráty zaměstnání nemáte žádné příjmy). Zde by mohlo pomoci alespoň po přechodnou dobu chybějící
příjem nahradit například pravidelným darem od rodinného příslušníka nebo jiné blízké osoby a požádat
soud o stanovení splátek ve výši tohoto daru.
Žádost o přerušení řízení
V případě nových oddlužení můžete z důležitých důvodů požádat soud o přerušení oddlužení až na
jeden rok. Postup je vhodný v situaci, kdy nejste z objektivních důvodu bez svého zavinění schopni
hradit ani minimální výši splátek (2.200,- Kč). Může jít o ztrátu zaměstnání, dlouhodobé onemocnění, a
podobně. Musí jít o situace, které jsou dočasné povahy, maximální délka přerušení je jeden rok, přičemž
při odpadnutí důvodů přerušení bude v oddlužení pokračováno i dříve. O dobu přerušení se pak
prodlužuje délka trvání oddlužení.
Využití této možnosti zvažte i s ohledem na to, že za dobu trvání oddlužení ji lze využít jen jednou. Mělo
by tedy být využíváno ve vážných situacích, kdy Vám jinak hrozí zrušení schváleného oddlužení
z důvodu neplnění povinnosti hradit měsíční splátky.

