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Hasiči v akci: nehoda v tunelu,
auto nad vodou, uvízlý stěhovák
Sníh a namrzlé vozovky se podepsaly na řadě havárií, zásahy byly komplikované
JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – Hned u několika závažných i nezvyklých nehod
zasahovali tento týden moravskoslezští hasiči. Na některých se podepsaly sníh a
namrzlá vozovka, u jiných řidiči přecenili své síly a schopnosti.
Hasiči mimo jiné vyjížděli
ke klimkovickému tunelu na
dálnici D1, odkud byla v úterý
večer hlášena nehoda pěti vozidel.
„Nakonec šlo o nehodu pouze jednoho osobního auta
uprostřed tubusu ve směru na
Bohumín, a to v místě bezpečnostního zálivu. Zbývající
čtyři vozidla řídili svědci nehody,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela s
tím, že hasiči poskytli lehce
zraněnému řidiči havarovaného auta pomoc a poté jej předali záchranářům. „Zabezpečili také havarované auto před
požárem, odtáhli jej napravo
do zálivu mimo jízdní pruhy a
silnici v tunelu uklidili,“ dodal Kůdela.
Hrozivě vypadající nehoda

se stala v úterý v obci Jakartovice na Opavsku. Nákladní
automobil Iveco skončil nebezpečně nakloněný nad potokem. „Hrozil jeho sesuv i
únik provozních kapalin do
vody. Z Ostravy musel přijet
vyprošťovací speciál Mercedes Actros Bizon a silný jeřáb
Demag, protože technika
hasičů z Opavska a Bruntálska na těžké a do okraje silnice zaryté vozidlo nestačila. Záchranná operace skončila až
za hluboké tmy. „Hasiči si museli při opatrném vytahování
auta na silnici dávat bedlivý
pozor na dvě boční palivové
nádrže, v nichž bylo 180 litrů
nafty. Únik provozních kapalin byl nakonec jen minimální
a do vody se nedostaly. Nehoda se obešla bez zranění,“ řekl
Kůdela.
Kuriózní zásah si hasiči
připsali ve Výškovické ulici v
Ostravě. „U jednoho z domů
stál zaklíněný stěhovací vůz.
Hasiči uvolnili zadní část vozidla pomocí nafukovacích
zvedacích vaků a stěhovák vyprostili pomocí lana a navijáku,“ dodal Kůdela.
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Agresivní žena urážela kolemjdoucí
a napadla strážníka
Ostrava – Hlídku městské policie přivolal na nádraží v
Ostravě-Svinově člen ochranky, který krátce předtím
vyvedl z restaurace podnapilou ženu. „Ta u vchodu do
nádraží budovy sprostě nadávala kolemjdoucím a plivala kolem sebe,“ uvedla mluvčí městské policie Jana
Urbaníková. Po výzvě předložila své doklady, ale nepřátavala být agresivní a dále urážela i strážníky. „Podnapilá žena byla obviněna z přestupku proti veřejnému pořádku. A protože se pokusila strážníky fyzicky
napadnout, povalil ji jeden z nich pomocí chvatů na
zem, kde ji spoutal. Ženu pak k prošetření celé události
převzala Policie České republiky,“ doplnila Jana Urbaníková.
(def)

„Neslezu!“ volal na policisty ze stromu
Ostrava – Ostravská policie v těchto dnech zadržela
muže podezřelého z vloupání poté, co na něj upozornil
náhodný svědek. „Jako úkryt před policisty si sedmatřicetiletý muž vybral strom v zahradě rodinného domu v
Ostravě. Na výzvy policie však reagoval křikem, že ze
stromu nesleze, a vyzval hlídku k užití zbraně,“ uvedla
policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Až později muž
uposlechl další výzvu a slezl. Policisté zjistili, že s dotyčným měli co do činění už dříve. „Obvinili ho z dvanácti
přečinů majetkového charakteru, které spáchal od listopadu do poloviny ledna. Byl umístěn do vazební cely a
hrozí mu až pět let vězení,“ doplnila Holčáková.
(def)

Strážníci překvapili lapku v autě

ZÁSAHY. Hasiči tento týden pomáhali při několika nehodách.
Snímky: HZS MSK

Ostrava – Strážníci zjistili při kontrole zaparkovaných aut v Ostravě-Zábřehu, že se v jednom z nich krčí
pod palubní deskou muž. Ten si jich však nevšiml a dál
se snažil za pomoci šroubováku vypáčit autorádio. Když
ho hlídka vyzvala, aby z vozu vystoupil, nalezla v jeho
tašce i další věci, včetně autolékárničky a termoplachty. Dvaatřicetiletý muž přiznal, že auto, v němž ho
strážníci přistihli, není jeho, ale k původu věcí, které
měl u sebe, se odmítl vyjádřit. Strážníci ho proto předali Policii ČR k dalšímu vyšetřování.
(vez)
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Rubrika je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka

Oddlužení jako způsob řešení úpadku
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SLOVO PRÁVNÍKA...
On-line půjčka ve výši deset tisíc na vánoční dárky, rychlá
půjčka sedm tisíc na úhradu
nedoplatku za plyn, půjčka na
směnku v hodnotě dvacet tisíc
korun proto, abyste včas
uhradili povinné ručení – a
další. Stále více lidí nemá
žádnou finanční rezervu na to,
aby pokrylo nečekané výdaje.
Důvod je někdy ospravedlnitelný, jejich mzdy mnohdy neumožňují si střádat na nečekané výdaje. Často si lidé půjčují proto, aby včas zaplatili
předešlou půjčku, tím se tvoří
kolotoč, který vede většinou do
finanční propasti, ze které není tak snadno se dostat. Revoluci při řešení finanční tísně
přinesl zákon č. 182/2006 Sb.,
tzv. insolvenční zákon, který
nabyl účinnosti dne 1. ledna
2008. Insolvenční zákon dává
nepodnikajícím fyzickým osobám (za určitých podmínek i
podnikajícím fyzickým osobám) možnost řešit efektivně
svůj úpadek oddlužením.
Předpokladem je však příjem
nebo dostatečný majetek osoby, která má být v rámci řešení
úpadku oddlužena. Velkou
výhodou řešení osobního bankrotu je skutečnost, že za splnění určitých podmínek může
soud na návrh dlužníka velkou část nesplacených dluhů
odpustit, a věřitelé tak ztratí
právo domáhat se zbytku
svých nesplácených pohledávek. Oddlužení má dvě podoby, buď dojde k oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře. O konkrétním způsobu rozhodují věřitelé a soud.

anželé Malinovi
měli na podzim
mnoho potřebných
výdajů, a to když se jim pokazila pračka, když se jim
podařilo vytopit sousedy,
kteří požadovali z titulu nákladů na opravu poškozených zdí částku deset tisíc
korun. Kromě toho měli
půjčky i z předchozích let,
které však do této doby poctivě spláceli. Z uvedených
důvodů si manželé museli
zapůjčit další peníze, které
nebyly zrovna pro ně výhodně úročeny. Počátkem následujícího roku se pak manželé
dostali do finanční tísně a

Jaké jsou podmínky
pro oddlužení?
Podmínkou povolení oddlužení je existence úpadku
dlužníka (i hrozícího úpadku).
Dlužník je v úpadku, jestliže má:

domů jim začaly chodit upomínky ohledně nezaplacených splátek zápůjček. Celkem se jednalo o čtyři nezaplacené splátky ze zápůjček
od společnosti Půjč si kolik
chceš, s. r. o., a Lichváři, a. s.
Všechny čtyři dluhy již byly
více než tři měsíce po splatnosti. Oba manželé byli zaměstnaní, jejich mzda činila
dohromady 25 tisíc korun –
dluhy však přesahovaly částku 150 tisíc korun. Tuto částku nemohli manželé najednou uhradit. O radu, jak tuto
situaci řešit, se Malinovi obrátili na internetovou právní
poradnu www.pravnilinka.cz
cích pěti letech (například
předložením pracovní smlouvy)
e) údaje o příjmech dlužníka
za poslední tři roky a
f) návrh způsobu oddlužení
nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší (návrhem
není soud vázán)

a) více věřitelů
b) peněžité závazky po dobu
delší 30 dnů po lhůtě splatnosti
c) tyto závazky není schopen
plnit
K insolvenčnímu návrhu,
který je spojen s návrhem na
oddlužení, je potřeba připojit:
a) seznam svého majetku (je
potřeba jednotlivě označit
svůj majetek a jeho výši)
b) seznam svých dluhů uvedením věřitelů (označení
všech věřitelů, výše dluhu a
splatnost)
c) listiny,
úpadek

které

dokládají

d) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následují-

Insolvenční návrh musí
být v listinné podobě opatřen úředně ověřeným podpisem (například na poště).
Oznámení o zahájení insolvenčního řízení zveřejňuje soud veřejnou vyhláškou již do dvou hodin od doručené návrhu.

Jaké jsou výhody
oddlužení
pro dlužníka?
j Je-li zahájeno insolvenční
řízení, věřitelé nemohou své
pohledávky uplatnit žalobou u
soudu ani u rozhodců. Vyloučeno je i provedení exekuce či
výkonu rozhodnutí. Vše je tedy podřízeno režimu insolvenčního zákona. To se týká
pouze věřitelů, kteří nemají
své pohledávky zajištěny
(např. zástavním právem).

RADA PRO MANŽELE MALINOVY
j Manželé Malinovi mohou podat společný insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení k věcně a
místně příslušnému soudu.
j Návrh je dostupný na www.justice.cz.
j Součástí insolvenčního návrhu musí být seznam majetku manželů Malinových, seznam svých závazků s uvedením věřitelů (označení všech věřitelů, údaje o splatnosti dluhů) a listiny, které dokládají úpadek manželů.
j Součásti návrhu na povolení oddlužení musí být údaje o očekávaných příjmech manželů v následujících pěti
letech, údaje o příjmech manželů za poslední tři roky, případně návrh způsobu řešení (plnění splátkového kalendáře nebo zpeněžení majetkové podstaty).
j Bude-li rozhodnuto o plnění splátkového kalendáře, manželé budou povinni po pět let každý měsíc splácet
věřitelům ze svých příjmů částku, která se rozvrhne jednotlivým věřitelům podle poměrů jejich pohledávek.
j Manželům je zaručeno, že jim zůstane tzv. nezabavitelná částka, která u manželů Malinových dosahuje částky ve výši zhruba 11 tisíc korun.
j Zahájení insolvenčního řízení brání věřitelům, aby své pohledávky uplatňovaly žalobou.
j Po uspokojení alespoň 30 procent výše pohledávek věřitelů, mohou být manželé od zbytku dluhů osvobozeni.

KDE PRÁVNÍ ÚPRAVU ŘEŠENÍ ÚPADKU NALEZNETE?
• Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
• Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

j I po srážce příjmů zůstává
dlužníkovi tzv. nezabavitelné
minimum (stejně jako u exekuce srážkami ze mzdy). Nezabavitelné minimum tvoří
částku životního minima spolu s normativními náklady na
bydlení. Dále se nezabavitelná částka zvyšuje podle počtu
vyživovaných osob (typicky
vyživovaných dětí – i zletilých).
j Největší výhodou je možnost prominutí části dluhů.
Celkově tak může dojít ke snížení až na 30 procent výše pohledávek.
j Dlužník má dále možnost
nakládat se svým majetkem.
j Dlužník může být na návrh
osvobozen od pohledávky věřitele, který se do insolvenčního řízení nepřihlásil. Osvobození se vztahuje i na ručitele.
j Po dobu plnění splátkového
kalendáře se dlužník nemusí o
nic starat. Vše je v rukou insolvenčního správce, kterému náleží také odměna – část
ze sražených částek.
j Insolvenční řízení je osvobozeno od soudních poplatků,
jde-li o návrh podaný dlužníkem.

Jaké jsou nevýhody
oddlužení pro
dlužníka?

mítnout insolvenční návrh,
pokud jím je sledován nepoctivý záměr (např. pokud
dlužník spáchal závaznější
majetkový nebo hospodářský
trestný čin).

j Údaje o dlužnících jsou v
rámci celého procesu oddlužení veřejně dostupné v insolvenčním rejstříku, dokonce i
výše mezd, stav majetku či výše dluhů.

j Po celých pět let oddlužení
zbývá dlužníkovi na veškeré
své potřeby pouze nezabavitelné minimum.

j Zajištění věřitelé (ti, kteří
mají své pohledávky zajištěny) mají právo na uspokojení z
majetku dlužníka, který byl
zajištěn pro případ dlužníkova prodlení.
j Vysoké nároky na formální
správnost insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení.
j Nepřihlásí-li se věřitel včas
přihláškou do insolvenčního
řízení, hrozí mu ztráta vymahatelnosti své pohledávky.
Věřitel tak musí být procesně
aktivnější, aby dosáhl alespoň
částečného uspokojení své pohledávky.
j O zvolení způsobu oddlužení rozhoduje schůze věřitelů (i
mimo ni).
j Insolvenční soud může za-

j Zpracování insolvenčního
návrhu vás může stát i 10 tisíc
korun.
j Z každé srážky připadne část
jako odměna insolvenčnímu
správci.

