Informace pro klienty v potížích s plněním svých závazků
V případě, kdy se klient obává, že nebude schopen hradit své závazky ze smlouvy o spotřebitelském úvěru,
případně se již do prodlení s úhradou splátky či její celkové výše dostal, doporučujeme klientovi, aby se
okamžitě obrátil na J&T Leasingovou společnost, a.s., a to na emailovou adresu: info@jtleasing.cz nebo
telefonní číslo 221 710 346.
Pověřený pracovník vzniklou situaci s klientem projedná a pokusí se najít nejvhodnější řešení. Příkladem
může být návrh upraveného splátkového kalendáře či odklady splátek. Postup je aplikovatelný za situace,
kdy klient není schopen své závazky, ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, hradit včas či v plné výši.
V případě složité finanční situace, kdy klient není schopen hradit své závazky po dobu delší než 30 dnů ode
dne splatnosti, a to vůči dvěma a více věřitelům a není schopen tyto dluhy plnit s výjimkou dluhů, jejichž
původ pochází z podnikatelské činnosti klienta1, může požádat o tzv. institut oddlužení (osobní bankrot).
Oddlužení může být provedeno dvojím způsobem:
a) jednorázově – kdy se postupuje obdobně jako v případě konkurzu a je tedy zpeněžen majetek ve
vlastnictví klienta v okamžiku, kdy bylo oddlužení rozhodnuto. Oddlužení se však nedotýká
majetku, který klient nabude teprve v budoucnu;
b) prostřednictvím splátkového kalendáře – kdy je klient povinen měsíčně odvádět věřitelům ze
svých příjmů veškeré prostředky, které převyšují nezabavitelnou částku pro účely exekuce
přednostních pohledávek. Výše nezabavitelné částky je možné získat na webových stránkách
Ministerstva spravedlnosti, a to za pomoci Kalkulátoru splátek pro oddlužení plněním splátkového
kalendáře: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/
v případě splnění podmínek oddlužení, může klient požádat insolvenční soud o osvobození od placení
neuhrazené části svých dluhů. Klient tímto nebude povinen zbylou část dluhů zaplatit. Výjimkou jsou
případy, kdy by se klient v rámci oddlužení dopustil podvodného jednání nebo by některé ze svých věřitelů
zvýhodňoval.
S návrhem na oddlužení se musí klient obrátit na příslušný insolvenční soud. Spolu s návrhem na
oddlužení musí být insolvenčnímu soudu dodány informace o příjmech klienta za poslední tři roky, které
musí být klient schopen doložit příslušnými listinami. Klient rovněž předkládá přehled svého majetku a
dluhů a odhad svých příjmů v příštích pěti letech. Insolvenční návrh pro klienta bez právnického vzdělání
musí sestavit advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, nebo tzv. akreditované osoba. Seznam
akreditovaných osob je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://sako.justice.cz/
Uvedené osoby mohou za sepsání insolvenčního návrhu požadovat částku v maximální výši 4 000,- Kč.
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Oddlužení dluhů z podnikatelské činnosti je přípustné za předpokladu, že a) věřitel, o jehož pohledávku se jedná, s oddlužením
souhlasí; b) jde o dluh, který je zajištěn (věřitelé se uspokojí z tohoto zajištění); c) jde o dluh, který zůstal neuspokojen poté, co byl
konkurs na majetek klienta zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že je majetek klienta pro uspokojení věřitelů
zcela nepostačující.
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Klient, jemuž je oddlužení povoleno, má za povinnost:
a) vykonávat výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat.
Podnikat je v případě oddlužení možné pouze ze souhlasem insolvenčního správce;
b) předkládat insolvenčnímu soudu přehled svých příjmů a oznamovat mu změnu bydliště a
zaměstnavatele;
c) neodmítnout, bez souhlasu insolvenčního správce, dar či dědictví. Prostředky takto získané
budou použity na úhradu dluhů klienta;
d) nepřijímat nové dluhy, které by nebyl schopen ve stanovené době splatnosti uhradit.

V případě problémů se splácení svých dluhů, mohou klienti rovněž využít bezplatného právního
poradenství organizovaného prostřednictvím České advokátní komory. Podrobnější informace
týkající se této služby a kontaktní údaje lze nalézt na internetové adrese České advokátní komory:
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617
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