Insolvenční novinky a oddlužení
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
tentokrát se zaměříme na otázku
zákonného způsobu řešení dluhů
fyzických
osob.
V minulých
měsících
byla
projednávána
významná novela insolvenčního
zákona. Po mnoha úpravách byla
schválena a vyhlášena ve Sbírce
zákonů
v
částce
13
pod
číslem 31/2019 Sb. Jaké má tato
novela důsledky?
Nejprve popišme základní pojmy
pro
orientaci
v problematice.
Insolvenční řízení je „soudní řízení,
jehož předmětem je dlužníkův
úpadek nebo hrozící úpadek a
způsob jeho řešení“.
Úpadek a související pravidla jsou
upravena v zákoně č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon. Podle ust. § 3
tohoto zákona „Dlužník je v úpadku,
jestliže má




více věřitelů a
peněžité závazky po dobu delší 30
dnů po lhůtě splatnosti a
tyto závazky není schopen plnit.

Má se za to, že dlužník není schopen
plnit své peněžité závazky, jestliže






zastavil platby podstatné části
svých peněžitých závazků, nebo
je neplní po dobu delší 3 měsíců po
lhůtě splatnosti, nebo
není možné dosáhnout uspokojení
některé ze splatných peněžitých
pohledávek vůči dlužníku výkonem
rozhodnutí nebo exekucí, nebo
nesplnil
povinnost
předložit
seznamy uvedené v § 104 odst. 1,
kterou mu uložil insolvenční soud.“

Prakticky si situaci úpadku lze
představit na typickém příkladu, kdy
fyzická osoba má 4 věřitele (banka
s úvěrem na bydlení, nebankovní
subjekt s půjčkou na auto, telefonní
operátor a pokuta za tzv. jízdu na
černo) souhrnně s dluhem ve
výši 400.000,- Kč. Všechny tyto
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závazky již měly být splaceny, ale
dlužník toho není ze své mzdy
schopen. Dluh tak narůstá o úroky,
smluvní pokuty, náklady a podobně.
Taková situace může být v určitých
případech řešena prostřednictvím
insolvenčního řízení. Tento postup
však není vhodný pro každého a
v každé situaci. Je vždy vhodné
zvážit všechny okolnosti a důsledky.
Pokud
je
situace
řešena
v insolvenčním řízení, tak jsou tyto
způsoby řešení úpadku:





„konkurs,
reorganizace,
oddlužení a
zvláštní způsoby řešení úpadku,
které tento zákon stanoví pro
určité subjekty nebo pro určité
druhy případů.“

Preferovaným řešením pro fyzické
osoby je právě zmíněné oddlužení.
Oddlužení se zahajuje na základě
komplexního
návrhu
s mnoha
přílohami a přehledy, který musí být
sepsán a podán advokátem, notářem,
soudním exekutorem, insolvenčním
správcem,
nebo akreditovanou
osobou.
Zjednodušeně
lze
říci,
že
oddlužením lze dosáhnout skrze
zpeněžení majetkové podstaty nebo
plněním splátkového kalendáře na
splacení takové části dluhů, které
dlužník
je
schopen
splatit,
a osvobození od povinnosti platit
zbývající dluhy a jejich části.
Dle původní zákonné úpravy byly
vybrané klíčové podmínky pro
oddlužení nastaveny tak, že za dobu
5 let plnění splátkového kalendáře
musí být splaceno nezajištěným
věřitelům minimálně 30 % dluhů.
S účinností od 1. 6. 2019 bude nově
oddlužení upraveno ve smyslu

novely č. 31/2019 Sb., která mění
původní insolvenční zákon v mnoha
bodech.
Dle zákonodárce je cílem novely,
aby dlužníci, kteří se ocitli v tzv.
dluhové pasti, dosáhli na oddlužení
ve
vyšším
počtu
poctivě
splácejících. Současně by mělo být
zlepšeno postavení jak dlužníků, tak
i věřitelů.
Z novinek budou například dle
zákona vybrané přehledy dlužníka o
jeho minulých a očekávaných
příjmech
vázány
namísto
rozhodného období 5 a 3 let pouze
ve vztahu ke 12 měsícům. Shodně
typických „alespoň 30 % na 5 let“
již nebude vždy nutných, neboť dle
ust. § 412a insolvenčního zákona
oddlužení bude splněno také
rychleji, když dlužník v době 3 let
od schválení oddlužení splatí
nezajištěným věřitelům alespoň
60 % jejich pohledávek. Silnější
postavení budou mít starobní
důchodci a invalidé.
Reálné projevy insolvenční novely
se budou postupně objevovat
v různorodých médiích a v praxi.
Cílem tohoto příspěvku je na novelu
upozornit a umožnit potenciálním
dlužníkům zvážit změnu právní
úpravy a její výhodnost pro danou
situaci.
Oddlužení však není jediným
způsobem řešení dluhové situace.
Vždy se nabízí možnost jednání
s věřiteli, mediace ve sporných
bodech či například přezkum
zákonnosti. Oddlužení s sebou nese
nezanedbatelnou povinnost dlužníka
vynaložit veškeré úsilí, které po něm
je možno spravedlivě požadovat, k
plnému uspokojení pohledávek
svých věřitelů.

