Název vzdělávacího programu
Osobní bankrot

Cíle vzdělávacího programu
Cílem kurzu Osobní bankrot je seznámit účastníky školení s úskalími podrobné úpravy
institutu oddlužení, nabízené insolventním zákonem fyzickým osobám. Část kurzu je
zaměřená na předcházení úpadku a na kontrolování vlastních financí. Nejpodstatnější část
výuky je však zaměřena na samotné insolvenční řízení, vyvracení mýtů o něm a nastíněné
modelové situace, se kterými se může účastník kurzu nejčastěji v praxi setkat.
Absolvent na konci bude vědět funguje úpadkové právo, jakým způsobem žádat o oddlužení,
ale také jaké to pro něho a jeho okolí bude mít následky do budoucna.

Členění vzdělávacího programu na vzdělávací předměty
a jejich charakteristika
1) Úvod do problematiky
- Výklad základních pojmů (úpadek, platební neschopnost, předlužení, hrozící
úpadek, insolvenční subjekty, insolvenční řízení, insolvenční rejstřík)
- Účel insolvenčního práva
- Vztah insolvenčního zákona k zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů a retrospektivní srovnání se zákonem č. 328/1991
Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
2) Jak předcházet osobnímu bankrotu
- Prevence
- Druhy úvěrů a jejich základní úskalí
3) Institut oddlužení a jeho podmínky
- Způsoby řešení oddlužení – prodej majetku nebo splátkový kalendář
- Návrh na oddlužení – jeho přesné náležitosti a obligatorní přílohy
- Nepoctivý záměr
- Osobní a majetkové poměry dlužníka
4) Subjekty insolvence, jejich postavení, práva a povinnosti
- Dlužník
- Insolvenční soud
- Zajištění a nezajištění věřitelé
5) Prodej majetku vs. splátkový kalendář
- Výhody, nevýhody
- Finanční a jiné následky
- Majetková podstata

6) Povolení oddlužení
7) Osvobození od zbytku nesplacených pohledávek
- Podmínky
- Náležitosti návrhu
8) Společné oddlužení manželů
9) Insolvenční rejstřík
- Zveřejňované údaje
- Možnost zneužití publikovaných osobních údajů
- Negativní budoucí dopad na dlužníka
10) Podvodné jednání dlužníka a jeho následky
- Neoprávněné zvýhodňování věřitele
- Zatajení příjmů, majetku a jiných podstatných informací

Vzdělávací plán
1) Úvod do problematiky - 45min
2) Jak předcházet osobnímu bankrotu – 45min
3) Institut oddlužení a jeho podmínky – 90 min
4) Subjekty insolvence, jejich postavení, práva a povinnosti – 45 min
5) Prodej majetku vs. splátkový kalendář – 45 min
6) Povolení oddlužení – 30 min
7) Osvobození od zbytku nesplacených pohledávek – 30 min
8) Společné oddlužení manželů – 45 min
9) Insolvenční rejstřík – 20 min
10) Podvodné jednání dlužníka a jeho následky – 25 min
Celková doba vzdělávání: 420 minut

