STOPKA
OBCHODU
S CHUDOBOU!

Jistě znáte z reklam: „Kup teď, zaplať až za …“. „Půjčit si nebylo nikdo snazší! Žádosti o úvěr
schvalujeme do pár minut!“ Ale nikdo nedodává, jaké jsou následky pro ty, kteří těmto lákavým
nabídkám uvěří. Statisticky to končí tak, že každý desátý obyvatel Česka /tj. skoro milión lidí/ je
v exekuci, každý dvacátý obyvatel Česka /tj. téměř půl miliónu lidí/ má tři více exekucí.
Rozhodně nemíníme hájit a zastávat se někoho, kdo žije lehkovážně a neplní si své povinnosti, ale
u případů vícečetných exekucí jde ve většině případů o virtuální dluhy. Firmy poskytující pochybné
úvěry půjčí 50.000 Kč, za chvíli je z toho dluh ve výši 500.000 Kč, následuje prodej bytu nebo domku
a dlužník nejenže nemá kde bydlet, ale stále dluží nemalou částku.
Samostatným příběhem jsou senioři, tito jsou snadným cílem pro pochybné existence všeho druhu.
Nejhorším faktem je, že i když dlužníci mají skutečný zájem dluhy uhradit, tak nemají šanci!
Úroky, úroky z úroků, smluvní pokuty atd. naskakují takovým tempem, že není možné je zaplatit.
Díky novele insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019 se otevírá velkému množství dlužníků šance
na nový život, samozřejmě při splnění zákonných požadavků a pod dohledem insolvenčního správce
a insolvenčního soudu. Chtěli bychom za pomoci obcí rozšířit povědomí o této nové úpravě mezi
dlužníky, a také tomu, jaké mají dlužníci možnosti řešení své situace a kde mohou hledat
odbornou pomoc.
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DLUHOVÁ
AMNESTIE?
Rozhovor na téma nové úpravy oddlužení
s Mgr. et Bc. LUBOŠEM KLIMENTEM, advokátem ve Žd’áru nad Sázavou
Nastala 1. 6. 2019 dluhová amnestie, mají se věřitelé bát a dlužníci radovat?
Já bych novou úpravu oddlužení rozhodně nenazval dluhovou amnestií, to je spíše termín hojně využívaný médii.
A co tedy dlužníky po 1. 6. 2019 čeká?
Největší změnou, kterou novela oddlužení přináší, je, že padla hranice 30% dluhů, kterou dlužník musel dříve uhradit.
Já bych to celé popsal jako možnost a šanci na nový život po splnění zákonných podmínek.
Jaké jsou ty zákonné podmínky?
Insolvenční zákon o způsobu oddlužení hovoří tak, že se jedná o plnění splátkového kalendáře se zpeněžení majetkové podstaty. Je mylná představa o tom,
že zaplatím pár korun na splátkách dluhů a veškerý majetek mi zůstane. V praxi však jde zpravidla o případy, kdy už exekutoři dlužníkům vše prodali, a ti mají
pouze dluhy, které raketově rostou.
Dlužník, ale bude muset něco zaplatit nebo snad ne?
Splátky se počítají z příjmu dlužníka, přičemž minimální splátka činí 2.178 Kč měsíčně, nutností je také řádné splnění vyživovacích povinností. I v situaci,
kdy by dlužník nebyl schopen platit ani tuto minimální splátku, tak může uzavřít darovací smlouvu a někdo z rodiny mu může touto formou pomoci.
Jak dlouho bude oddlužení trvat?
5 let, pokud dlužník během této doby neuhradí 30% dluhů, tak insolvenční soud bude zkoumat, zda dlužník vynaložil dostatečné úsilí k úhradě dluhů.
Kam se mohou dlužníci obrátit o pomoc?
Návrh na oddlužení nemůže podávat dlužník sám. Proto se musí obrátit na advokáta, notáře, soudní ho exekutora, insolvenční správce, nebo akreditovanou osobu.
Pokud jde o bezplatnou pomoc, tak seznam akreditovaných osob lze nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://sako.justice.cza na Vysočině
existuje síť občanských poraden, např. Občanská poradna v Třebíči nebo Jihlavě, kde dlužníkům bezplatně poradí a pomůžou s podáním návrhu na oddlužení.
Jaké vidíte největší úskalí přijaté novely a rizika pro možné oddlužení?
Jako u všeho nového jsou i zde věci, které zodpoví až praxe. Ať už jde o vymezení obydlí, které není dlužník povinen vydat ke zpeněžení nebo posuzování, že dlužník
vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat ve vztahu k jeho příjmům a vykonávané práci a navazující otázce zajištění zaměstnání s vyšším
výdělkem.
Co říci závěrem?
Bylo by toho hodně, např. možné zkrácení lhůty pro oddlužení z 5 let na 3 u osob zvlášť zranitelných včetně důchodců, a to bez ohledu na výši uhrazené částky! Ale
to by bylo na delší povídání, proto kdo bude mít k této problematice dotaz, může zdarma zaslat email na adresu info@akkliment.cz nebo zavolat na naši infolinku
608 719 875, a když budeme vědět, tak mu odpovíme.

Je potřeba si uvědomit, že je zde skupina lidí, které je potřeba pomoci, aby se dostali z dluhové pasti.

