Kudlanka

DLUÅ½NÃ•K A INSOLVENÄŒNÃ• Å˜Ã•ZENÃ•
ÄŒtvrtek, 09 Å™Ã-jen 2014

Dobrý den, rád bych se informoval o postupu konaní v pÅ™ípadÄ›, kdyÅ¾ mi jeden Ä•lovÄ›k dluÅ¾í Ä•ástku 72 tisíc korun. K
sjednanému datu vrácení jsem v&scaron;ak peníze neobdrÅ¾el. Mám v ruce jak podepsanou smlouvu o pÅ¯jÄ•ce, tak i
uznání dluhu. Prosím o radu, jak v tomto pÅ™ípadÄ› nejlépe postupovat..

Jsem rozhodnutý o podání platebního rozkazu u soudu, Ä•i Å¾aloby. On má v&scaron;ak vypÅ¯jÄ•ené peníze od více osob
DotyÄ•ný dokonce figuruje v seznamu lidí, subjektÅ¯, které jsou v návrhu na insolvenci - k dne&scaron;nímu dni je u nÄ›j stav
"pÅ™ed rozhodnutím o úpadku".
Prosím o radu, jak nejlépe postupovat a dÄ›kuji mnohokrát,HANU&Scaron; O D P O V Äš Ä
: Milý Hanu&scaron;i, fakt tedy pÅ™ihoÅ™ívá... "Málokdo ví, Å¾e pokud dluÅ¾ník podá návrh na insolvenÄ•ní Å™ízení, m
pÅ™ihlásit s pohledávkou nejpozdÄ›ji do 30 dnÅ¯ ode dne rozhodnutí o úpadku,&ldquo; vysvÄ›tluje právník. Soud ani dluÅ¾ník
pÅ™itom nemají povinnost vÄ›Å™itele informovat, Å¾e bylo insolvenÄ•ní Å™ízení zahájeno.
A tak tedy kdyÅ¾ lhÅ¯tu pro&sc
Máte smÅ¯lu... Soud vychází ze skuteÄ•nosti, Å¾e insolvenÄ•ní rejstÅ™ík je veÅ™ejnÄ› pÅ™ístupný, takÅ¾e je na kaÅ¾dém,
dluÅ¾níka hlídal. Peníze sice dluÅ¾níci nemají, ale v&scaron;ech pÄ›t pohromadÄ› vÄ›t&scaron;inou ano. A tak se o chystaném
právním kroku moc ne&scaron;íÅ™í. Ti&scaron;e doufají, Å¾e se si vÄ›Å™itel podání návrhu vÄ•as nev&scaron;imne a dluh mu
proteÄ•e mezi prsty. Podle kvalifikovaných odhadÅ¯ nestihne vÄ•as pÅ™ihlásit svoji pohledávku 70 aÅ¾ 80 procent vÄ›Å™itelÅ¯
nepodnikatelské sféry.
TakÅ¾e fofrem fofrem!!! Málokdo z nich ví, Å¾e pokud dluÅ¾ník podá návrh na insolvenÄ•ní Å™íze
se vÄ›Å™itel pÅ™ihlásit s pohledávkou nejpozdÄ›ji do 30 dnÅ¯ ode dne rozhodnutí o úpadku,&ldquo; vysvÄ›tluje právník. Soud
ani dluÅ¾ník pÅ™itom nemají povinnost vÄ›Å™itele informovat, Å¾e bylo insolvenÄ•ní Å™ízení zahájeno. A kdyÅ¾ lhÅ¯tu
pro&scaron;vihnete? &bdquo;Máte smÅ¯lu, o své peníze nadobro pÅ™ijdete,&ldquo; Å™íká KováÅ™. &bdquo;Soud vychází
ze skuteÄ•nosti, Å¾e insolvenÄ•ní rejstÅ™ík je veÅ™ejnÄ› pÅ™ístupný, takÅ¾e je na kaÅ¾dém, aby si svého dluÅ¾níka hlída
KováÅ™. Peníze sice dluÅ¾níci nemají, ale v&scaron;ech pÄ›t pohromadÄ› vÄ›t&scaron;inou ano. A tak se o chystaném právn
kroku moc ne&scaron;íÅ™í. Ti&scaron;e doufají, Å¾e se si vÄ›Å™itel podání návrhu vÄ•as nev&scaron;imne a dluh mu proteÄ
mezi prsty. &bdquo;Zdá se, Å¾e jim zatím podobný scénáÅ™ skvÄ›le vychází. Podle kvalifikovaných odhadÅ¯ nestihne vÄ•as
pÅ™ihlásit svoji pohledávku 70 aÅ¾ 80 procent vÄ›Å™itelÅ¯ z nepodnikatelské sféry

Zdroj: http://www.penize.cz/osobni-bankrot/218341-pujcili-jste-penize-a-nechcete-o-ne-prijit-dobra-smlouva-nestacihlidejte-insolvencni-rejstrikDluÅ¾níci Å¾ádající o osobní oddluÅ¾ení totiÅ¾ mohou svým vÄ›Å™itelÅ¯m poÅ™ádnÄ› zatopit. Ja
&bdquo;Málokdo z nich ví, Å¾e pokud dluÅ¾ník podá návrh na insolvenÄ•ní Å™ízení, musí se vÄ›Å™itel pÅ™ihlásit s pohledá
nejpozdÄ›ji do 30 dnÅ¯ ode dne rozhodnutí o úpadku,&ldquo; vysvÄ›tluje právník. Soud ani dluÅ¾ník pÅ™itom nemají povinno
vÄ›Å™itele informovat, Å¾e bylo insolvenÄ•ní Å™ízení zahájeno. A kdyÅ¾ lhÅ¯tu pro&scaron;vihnete? &bdquo;Máte smÅ¯lu, o
peníze nadobro pÅ™ijdete,&ldquo; Å™íká KováÅ™. &bdquo;Soud vychází ze skuteÄ•nosti, Å¾e insolvenÄ•ní rejstÅ™ík je veÅ™
pÅ™ístupný, takÅ¾e je na kaÅ¾dém, aby si svého dluÅ¾níka hlídal,&ldquo; pokraÄ•uje KováÅ™. Peníze sice dluÅ¾níci nema
v&scaron;ech pÄ›t pohromadÄ› vÄ›t&scaron;inou ano. A tak se o chystaném právním kroku moc ne&scaron;íÅ™í. Ti&scaron;e
doufají, Å¾e se si vÄ›Å™itel podání návrhu vÄ•as nev&scaron;imne a dluh mu proteÄ•e mezi prsty. &bdquo;Zdá se, Å¾e jim za
podobný scénáÅ™ skvÄ›le vychází. Podle kvalifikovaných odhadÅ¯ nestihne vÄ•as pÅ™ihlásit svoji pohledávku 70 aÅ¾ 80
procent vÄ›Å™itelÅ¯ z nepodnikatelské sféry,

Zdroj: http://www.penize.cz/osobni-bankrot/218341-pujcili-jste-penize-a-nechcete-o-ne-prijit-dobra-smlouva-nestacihlidejte-insolvencni-rejstrikDluÅ¾níci Å¾ádající o osobní oddluÅ¾ení totiÅ¾ mohou svým vÄ›Å™itelÅ¯m poÅ™ádnÄ› zatopit. Ja
&bdquo;Málokdo z nich ví, Å¾e pokud dluÅ¾ník podá návrh na insolvenÄ•ní Å™ízení, musí se vÄ›Å™itel pÅ™ihlásit s pohledá
nejpozdÄ›ji do 30 dnÅ¯ ode dne rozhodnutí o úpadku,&ldquo; vysvÄ›tluje právník. Soud ani dluÅ¾ník pÅ™itom nemají povinno
vÄ›Å™itele informovat, Å¾e bylo insolvenÄ•ní Å™ízení zahájeno. A kdyÅ¾ lhÅ¯tu pro&scaron;vihnete? &bdquo;Máte smÅ¯lu, o
peníze nadobro pÅ™ijdete,&ldquo; Å™íká KováÅ™. &bdquo;Soud vychází ze skuteÄ•nosti, Å¾e insolvenÄ•ní rejstÅ™ík je veÅ™
pÅ™ístupný, takÅ¾e je na kaÅ¾dém, aby si svého dluÅ¾níka hlídal,&ldquo; pokraÄ•uje KováÅ™. Peníze sice dluÅ¾níci nema
v&scaron;ech pÄ›t pohromadÄ› vÄ›t&scaron;inou ano. A tak se o chystaném právním kroku moc ne&scaron;íÅ™í. Ti&scaron;e
doufají, Å¾e se si vÄ›Å™itel podání návrhu vÄ•as nev&scaron;imne a dluh mu proteÄ•e mezi prsty. &bdquo;Zdá se, Å¾e jim za
podobný scénáÅ™ skvÄ›le vychází. Podle kvalifikovaných odhadÅ¯ nestihne vÄ•as pÅ™ihlásit svoji pohledávku 70 aÅ¾ 80
procent vÄ›Å™itelÅ¯ z nepodnikatelské sféry,
Zdroj: http://www.penize.cz/osobni-bankrot/218341-pujcili-jste-penize-a-nechcete-o-ne-prijit-dobra-smlouva-nestacihlidejte-insolvencni-rejstrik drÅ¾ím palce, d@niela
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