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Informační brožura pro dlužníky 

Individuální program DAS 



 
Tato brožura obsahuje obecné informace o programu vypořádání 

dluhů (Debt Arrangement Scheme, DAS). Publikace není 

kompletním výkladem práva. 

 

DAS je vládou Skotska zavedený statutární program pro vypořádání 

dluhů, který vám má pomoci splatit dluh/y ve stanovené době, aniž 

by vám hrozilo soudní řízení ze strany vašich věřitelů. 

 

Řada lidí zjišťuje, že z různých důvodů nejsou schopni splácet 

dluh/y, a potřebují pomoc, aby nalezli nejvhodnější řešení své 

situace. Chcete-li se vypořádat se svým dluhem/dluhy, požádejte co 

nejrychleji o radu. 

 

Na zadní straně této brožury najdete kontaktní údaje některých 

organizací, které nabízejí bezplatné poradenství v této oblasti. 

V naší publikaci jsou také uvedeny další informace o možnostech 

jiných než je program DAS. 

 

Hlavním právním předpisem vztahujícím se k programu DAS je 

(skotský) zákon o vypořádání dluhů z roku 2002. Více informací 

o programu DAS a souvisejících zákonech a publikacích je uvedeno 

na webových stránkách DAS www.dasscotland.gov.uk/debtors.
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1. PROGRAM VYPOŘÁDÁNÍ DLUHŮ (DAS) 
 
 
 
 
 
 

„Program DAS je jediný oficiální 

vládní program vypořádání dluhů ve 

Skotsku. Vznikl proto, aby vám 

pomohl splatit dluhy.“





 

1.1 Co je DAS? 

Program vypořádání dluhů (Debt Arrangement Scheme, DAS) je 

vládou Skotska zavedený statutární program pro vypořádání dluhů, 

jenž vám má pomoci splatit dluh/y. 

 

Na základě programu DAS můžete požádat o plán splácení dluhů 

(Debt Payment Programme, DPP), který vám umožní splácet dluh/y 

v delším časovém období. Do žádosti o plán DPP musíte uvést 

všechny své dluhy. Váš plán DPP zohlední, jaké částky jste schopni na 

základě rozumné úvahy a vašeho čistého příjmu pravidelně splácet. 

 

Jste-li jednotlivcem, který o zařazení do programu DAS požádal, 

nebude váš plán DPP omezen výší dluhu ani délkou splátkového 

období. Plán může trvat libovolnou dobu, přiměřenou hodnotě dluhu. 

V okamžiku, kdy administrátor DAS nebo finanční poradce podá 

věřitelům vaši žádost o plán DPP ke schválení, veškeré úroky, 

poplatky, penále a jiné výlohy, jež by se vztahovaly na váš dluh/y, 

budou zmrazeny. Po dokončení plánu DPP jich budete zproštěni. 

 

O zařazení do programu DAS můžete požádat i tehdy, nevystupujete-li 

jako jednotlivec. V takovém případě jde o obchodní program DAS 

(Business DAS); pokud se vás vztahuje, více informací najdete 

v Informační brožuře dlužníka o obchodním programu DAS (Debtor 

Information Booklet for Business DAS), zveřejněné na webových 

stránkách DAS. 

 

Jakmile je plán DPP schálen, může zabránit vymáhání dluhů věřiteli 

v soudním řízení. Za předpokladu, že budete hradit splátky uvedené 

v plánu DPP v rámci programu DAS, věřitelé uvedení v plánu DPP 

nemohou požádat o ohlášení vašeho úpadku. 

 

1.2 Jak mi program DAS může pomoci? 

Program DAS je programem skotské vlády, který 

 vám umožňuje platit jednu pravidelnou částku k úhradě vašeho 

dluhu. Nemusíte tedy jednat se svými věřiteli individuálně; 

 zmrazuje veškeré úroky, poplatky a jiné výlohy, vztahující se na 

vaše dluhy ode dne, kdy administrátor DAS nebo finanční 
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poradce podal věřitelům ke schválení vaši žádost o plán DPP. 

Po dokončení plánu jich budete zproštěni;  

 poskytuje vám ochranu před věřiteli, neboť realizuje kroky 

vedoucí k zaplacení jejich pohledávek; pro osoby platící dluhy 

v rámci schváleného plánu DPP je často bezplatný. 

 

Někteří finanční poradci si však mohou za své služby účtovat poplatek. 

Pokud si finanční poradce účtuje poplatek, pak vás také musí seznámit 

s výší poplatků, které si bude účtovat za své služby v rámci plánu DPP, 

a poskytnout vám jméno finančního poradce, který tuto službu 

poskytuje bezplatně. 

 

Finanční poradce vám pomůže při rozhodování, zda je program DAS 

pro vás vhodný. 

 

1.3 Kolik zapojení do programu DAS stojí? 

V místě svého bydliště najdete řadu osob, které vám bezplatně, 

důvěrně a nestranně poskytnou potřebné informace, nebo se můžete 

obrátit na organizace nabízející placené finanční služby. 

 

Bezplatné osobní poradenství poskytují mimo jiné pracovníci 

informačních kanceláří pro občany (Citizens Advice Bureau) a finanční 

poradci místních správních orgánů. 

 

Kontaktní údaje najdete na zadní straně této brožury. Finančního 

poradce v místě vašeho bydliště můžete vyhledat i na webových 

stránkách DAS www.dasscotland.gov.uk/find-a-money-adviser. 

Jisté organizace nabízejí rovněž informace a poradenství telefonicky 

nebo prostřednictvím internetu. 

 

Mějte prosím na paměti, že některé z nich si za poskytnutí finanční 

rady účtují poplatek. Údaje o poplatcích, které budete muset vámi 

zvolenému finančnímu poradci uhradit, si zkontrolujte ještě před 

uzavřením jakékoli dohody. 
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1.4 Jsem způsobilý se do programu zapojit? 

Do programu DAS se můžete zapojit za předpokladu, že máte jeden 

nebo více dluhů a splňujete následující požadavky: 

 žijete ve Skotsku, 

 vyhledali jste radu a pomoc finančního poradce, jenž může 

poskytovat služby v rámci programu DAS, 

 chcete splatit svůj dluh/y, aniž by vám hrozilo soudní řízení ze 

strany vašich věřitelů, 

 po uspokojení základních potřeb (například hrazení hypotéky, 

nájemného, veřejných služeb, jídla, obecní daně) vám zbývá 

nadbytečný příjem v přiměřené výši. 

 

Do programu DAS se nemůžete zapojit za těchto okolností: 

 uzavřeli jste chráněnou smlouvu o svěřenské správě (Protected 

Trust Deed), jejíž platnost ještě neskončila, nebo 

 byl ohlášen váš úpadek, bylo na vás uvaleno nařízení 

o omezení v úpadkovém řízení (Bankruptcy Restrictions Order) 

či jste podepsali závazný slib o přijetí omezení v úpadkovém 

řízení (Bankruptcy Restrictions Undertaking), nebo 

 bylo na vás uvaleno nařízení o zaplacení dluhu (Time to Pay 

Direction) na základě oddílu 1, nebo 

 byl vydán příkaz k zaplacení dluhu (Time to Pay Order) na 

základě oddílu 5 (skotského) zákona o dlužnících z roku 1987, 

vztahující se k uvedenému dluhu (uplatňuje se pouze tehdy, 

uvádí-li dlužník v rámci programu DAS jen jeden dluh), nebo 

 na základě oddílu 129 zákona o spotřebitelských úvěrech 

z roku 1974 jste požádali o prodloužení doby splatnosti dluhu 

(Time Order), vztahující se k uvedenému dluhu (uplatňuje se 

pouze tehdy, uvádí-li dlužník v rámci programu DAS jen jeden 

dluh), nebo 

 splácíte dluh/y na základě souhrnného příkazu o zabavení 

majetku (Conjoined Arrestment Order). 

 

Jestliže splácíte dluhy na základě souhrnného příkazu o zabavení 

majetku, obvykle nemůžete o zařazení do programu DAS požádat. 
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Byl-li však vydán tento příkaz a jeden z věřitelů (není podstatné, zda se 

tento věřitel podílel na vydání souhrnného příkazu o zabavení majetku 

či nikoli) se podle zákona pokusil o vymáhání další pohledávky, kterou 

mu dlužíte, pak je možné, že jste pro plán DPP způsobilí. 

 

Pokud si nejste jisti, zda můžete o účast v programu požádat, obraťte 

se na finančního poradce. 

 

1.5 Kdo se na programu podílí? 

Dlužník: Osoba, která má osobní dluh/y a souhlasí s plánem splácení 
dluhů (DPP).  
 
Finanční poradce poskytující služby v rámci programu DAS 
(finanční poradce): Osoba, která splňuje podmínky k tomu, aby mohla 
nabízet plán DPP v rámci programu DAS jako prostředek vypořádání 
dluhů. 
 
Věřitel: Osoba nebo organizace, jíž dlužíte peníze. 
 
Administrátor DAS: Úpadkový účetní (Accountant in Bankruptcy) - 
skotský vládní úředník, který dohlíží na administraci každého plánu 
DPP. 
 
Distributor plateb: Organizace zodpovědná za vybírání splátek od 
dlužníků v rámci plánu DPP a rozdělování těchto peněz věřitelům. 
 

1.6 Je program DAS určený pouze jednotlivcům? 

Páry, kde za dluh uvedený v plánu DPP zodpovídají oba, mohou  

požádat o společný plán DPP za předpokladu, že jejich vztah splňuje 

následující kritéria: 

 manželé nebo osoby žijící společně jako manželé, 

 registrovaní partneři nebo 

 osoby žijící společně ve vztahu, který má všechny znaky 

manželství, s tím rozdílem, že jde o osoby stejného pohlaví. 

 

Aby mohl být návrh společného plánu DPP předložen, musí s ním 

souhlasit oba partneři. 
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Využít je možno také obchodní program DAS, pokud jste právnickou 

osobou nebo jinou entitou; to mimo jiné zahrnuje společnost, 

komanditní společnost, trust nebo společenství osob nezapsané do 

obchodního rejstříku (více informací najdete v Informační brožuře 

dlužníka o obchodním programu DAS, která je k dispozici na webových 

stránkách DAS). 

 

1.7 Bude mít dopad na mou úvěrovou kredibilitu? 

Pokud se účastníte programu DAS, budou informace o vás zveřejněny 

v rejstříku DAS. Jde o rejstřík, který je bezplatně dostupný. Věřitelé 

a agentury pro hodnocení úvěruschopnosti tento rejstřík pravidelně 

kontrolují a mohou vaši úvěrovou zprávu aktualizovat, aby odrážela 

vaši současnou situaci. V době, kdy se v rámci programu DAS řídíte 

plánem DPP, nebudete si za normálních okolností moci zjednat další 

úvěr. 
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2. ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU DAS 

 
 
 
 
 
 

„Na základě programu DAS se zmrazí 

veškeré úroky, poplatky, penále a jiné 

výlohy, které by se na vaše dluhy 

vztahovaly. Po dokončení plánu DPP 

jich budete zproštěni.“ 



 

2.1 Jak požádat o plán splácení dluhů (DPP)? 

Chcete-li v rámci programu DAS požádat o plán DPP, musíte se obrátit 

na finančního poradce. Ten s vámi prodiskutuje vaše příjmy a výdaje 

a vypočítá částku vašeho nadbytečného příjmu. Rovněž vás požádá 

o poskytnutí důkazů o vaší finanční situaci. Jsou-li jediným zdrojem 

vašich příjmů sociální dávky, můžete také požádat o zařazení do 

programu DAS. Musíte ale disponovat nadbytečným příjmem, abyste 

z něj mohli hradit splátky. 

 

Jestliže se s finančním poradcem shodnete na tom, že účast 

v programu DAS je pro vás vhodná, finanční poradce požádá o plán 

DPP vaším jménem. 

 

Informace o vaší žádosti o plán DPP v rámci DAS budou odeslány 

všem věřitelům uvedeným v plánu DPP. 

 

2.2 Jaké informace plán DPP obsahuje? 

Vaše žádost o plán DPP jasně uvádí tyto informace: 

 celkovou dlužnou částku, 

 dohodnutou částku každé splátky, 

 četnost navrhovaných splátek a 

 navrhovanou délku trvání plánu DPP. 

 

Každý věřitel uvedený v plánu DPP bude mít příležitost přijmout nebo 

zamítnout podmínky vašeho plánu DPP. Ve své žádosti musíte uvést 

všechny dluhy, s výjimkou případů přetrvávajících závazků. 

 

Věřitelé uvedení v plánu DPP mají 21 dnů na to, aby na předloženou 

žádost reagovali. Pokud bude plán přijat všemi věřiteli nebo bude 

pokládán za přijatý všemi věřiteli (protože nereagovali ve lhůtě 21 dnů), 

plán DPP bude v rámci programu DAS schválen automaticky. 

 

Pro věřitele uvedené v plánu DPP pak bude tento plán závazný za 

předpokladu, že i vy budete dohodu nadále dodržovat. Jestliže věřitelé 

uvedení v plánu DPP s tímto plánem nesouhlasí, administrátor DAS 

může plán přesto schválit, pokud se přesvědčí o tom, že je to 

spravedlivé a přiměřené. 
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2.3 Co se stane, bude-li můj plán DPP schválen? 

Bude-li návrh vašeho plánu DPP schválen, váš dluh/y bude hrazen 

jedinou pravidelnou splátkou. 

 

Za provádění plateb vašim věřitelům je zodpovědný autorizovaný 

distributor plateb. Aby mohl váš plán DPP začít, finanční poradce nebo 

administrátor DAS vyřídí vše potřebné se schváleným distributorem 

plateb. 

 

Splátky můžete distributorovi plateb hradit touto formou: 

 platební příkaz pro vašeho zaměstnavatele (payment mandate), 

 přímé inkaso (direct debit) nebo trvalý příkaz (standing order), 

 čipová karta (smart card), čtecí magnetická karta (swipe card), 

platební klíč smart key nebo jiný typ platební karty či klíče nebo 

 jiný způsob platby schválený administrátorem DAS. 

 

První splátka vašeho plánu DPP musí být uhrazena do jednoho měsíce 

ode dne schválení plánu. 

 

2.4 Co se stane, nebude-li můj plán DPP schválen? 

Pokud nebude návrh vašeho plánu DPP schválen, obraťte se na 

finančního poradce a prodiskutujte s ním další postup. Jednou 

z možností by mohlo být podání upraveného návrhu. 

 

Můžete rovněž požádat administrátora DAS o přezkoumání původního 

rozhodnutí o zamítnutí plánu DPP. Tuto žádost lze předložit pouze na 

základě takových okolností, které by byly příčinou podání odvolání 

soudci. V tomto období budete chráněni před kroky věřitelů, kteří by 

mohli začít vymáhat své dluhy (opatření zvané diligence). 

 

Jestliže se po přezkoumání původní rozhodnutí nezmění, máte právo 

se proti rozhodnutí administrátora DAS v této právní záležitosti odvolat 

k soudci. V této fázi však nebudete chráněni před případnými kroky ze 

strany věřitelů (diligence). 
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2.5 Co je hodnocení spravedlivosti a přiměřenosti? 

Spravedlivost a přiměřenost (Fair and Reasonable Test) jsou kritériem, 

jímž se bude řídit administrátor DAS při rozhodování o tom, zda 

navrhovaný plán DPP schválit nebo zamítnout. 

 

Při posuzování této otázky musí administrátor DAS vzít v úvahu tyto 

skutečnosti: 

 celkovou dlužnou částku, 

 celkovou dobu trvání navrhovaného plánu DPP, 

 způsob pravidelného splácení a četnost splátek, 

 skutečnost, do jaké míry s návrhem souhlasí věřitelé, 

 další názory věřitelů, 

 názor finančního poradce, 

 předchozí žádosti o plán DPP a 

 další faktory, které administrátor DAS považuje za 

opodstatněné. 

 

2.6 Budu v období podání žádosti chráněn před dlužníky? 

V závislosti na vaší osobní situaci vás finanční poradce může požádat, 

abyste administrátorovi DAS sdělili, že uvažujete o podání žádosti 

o plán DPP. Tomu říkáme vyrozumění (Intimation). 

 

Toto vyrozumění vás bude chránit před vymáháním dlužné částky po 

přechodnou dobu až 6 týdnů bezprostředně před podáním žádosti 

o plán DPP. V průběhu 12 měsíců můžete podat pouze jedno 

vyrozumění. 

 

Jakmile žádost o plán DPP podáte, zůstáváte i nadále chráněni. 

Princip ochrany se na vás přestane vztahovat, jestliže žádost o plán 

DPP stáhnete nebo ji administrátor DAS zamítne. 

 

2.7 Co se stane, až plán DPP dokončím? 

Jakmile plán DPP dokončíte, vaše údaje budou z rejstříku DAS 

odstraněny a vaši věřitelé budou informováni o tom, že jste dluhy 

uvedené v plánu splatili. 
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Pokud splácíte dluhy uvedené v plánu DPP přímo ze mzdy, 

administrátor DAS nebo finanční poradce písemně požádá vašeho 

zaměstnavatele, aby srážky ze mzdy již nebyly prováděny. 

 

2.8 Přezkoumání žádostí a odvolání 

Věřitel uvedený v žádosti o plán DPP může na základě takových 

okolností, které by byly příčinou podání odvolání soudci, požádat 

administrátora DAS o přezkoumání jeho rozhodnutí v této věci za 

účelem: 

 schválení, zamítnutí nebo zrušení plánu DPP, 

 stanovení dluhu v plánu DPP, 

 doplnění diskreční podmínky do plánu DPP, 

 vzdání se možnosti vyjádření souhlasu věřitele a schválení 

nebo zamítnutí úpravy. 

 

Dlužník může na základě takových okolností, které by byly příčinou 

podání odvolání soudci, požádat administrátora DAS o přezkoumání 

jeho rozhodnutí v této věci za účelem: 

 zamítnutí žádosti o plán DPP, 

 stanovení dluhu v plánu DPP, 

 doplnění diskreční podmínky do plánu DPP, 

 schválení nebo zamítnutí úpravy, 

 zrušení žádosti o plán DPP. 

 

Žádost o přezkoumání musí být zaslána přímo administrátorovi DAS, 

a to do 14 dnů ode dne původního rozhodnutí jím učiněného. 

 

Jestliže se po přezkoumání původní rozhodnutí nezmění, věřitel nebo 

dlužník se mohou v této právní záležitosti odvolat k soudci do 14 dnů 

od data rozhodnutí učiněného po přezkoumání. Rozhodnutí soudce je 

pak definitivní. 
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3. ZMĚNY PLÁNU DPP 

 
 
 
 
 
 

„Pokud se vaše situace změní, můžete 

požádat o úpravu plánu DPP.“ 



 

3.1 Co se stane, nebudu-li dodržovat podmínky plánu DPP? 

Jestliže neuhradíte splátky nebo je uhradíte jen částečně a následkem 

toho budete dlužit částku ve výši dvou měsíčních splátek a další 

splátka je již splatná, váš plán DPP může být zrušen. 

 

Pokud nedodržíte kteroukoli z podmínek plánu DPP, tento plán může 

být zrušen a vaši věřitelé budou moci začít vymáhat na vás své 

pohledávky. 

 

3.2 Co mohu dělat, bude-li můj plán DPP zrušen? 

Dojde-li ke zrušení vašeho plánu DPP, budete zodpovědni za uhrazení 

úroků, poplatků a dalších výloh, které by byly splatné, pokud by plán 

DPP nebyl schválen. Obraťte se na finančního poradce a prodiskutujte 

s ním další postup. Máte rovněž právo požádat administrátora DAS 

o přezkoumání původního rozhodnutí o zrušení plánu DPP. Tuto 

žádost lze předložit pouze na základě takových okolností, které by byly 

příčinou podání odvolání soudci. Jestliže se po přezkoumání původní 

rozhodnutí nezmění, máte právo se proti rozhodnutí administrátora 

DAS v této právní záležitosti odvolat k soudci. 

 

3.3 Co se stane, změní-li se moje osobní situace? 

Pokud se vaše situace změní a vy si nemůžete nadále dovolit hradit 

dohodnuté částky, nebo byste chtěli své splátky zvýšit, můžete požádat 

o úpravu plánu DPP. 

 

Než se rozhodnete definitivně, doporučujeme vám obrátit se v této 

záležitosti na finančního poradce. 

 

Dodržení podmínek plánu DPP může být někdy obtížné v důsledku 

krátkodobých finančních potíží, například snížení čistého příjmu dané 

osoby nebo jiného člena její domácnosti. 

 

Za takových okolností může dlužník požádat o platební pauzu v délce 

až 6 měsíců, a to tehdy, když se jeho čistý příjem snížil o 50 % nebo 

více následkem 

 období nezaměstnanosti nebo po změně zaměstnání, 
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 období mateřské nebo otcovské dovolené, adopce nebo péče 

o osobu závislou, 

 období onemocnění dlužníka, 

 rozvodu, zrušení registrovaného partnerství nebo rozluky od 

manžela/manželky nebo registrovaného partnera, 

 úmrtí osoby, s níž dlužník sdílel povinnost péče (finanční a další 

závazky), 

 přerušení období trvání plánu DPP platební pauzou; plán DPP 

bude tedy prodloužen o období ve stejné délce. 

 

3.4 Kolikrát mohu požádat o platební pauzu? 

O platební pauzu můžete požádat, kolikrát budete chtít, za 

předpokladu, že splňujete požadovaná kritéria. Před schválením 

úpravy zohlední administrátor DAS předchozí platební pauzy, pokud to 

bude považovat za odůvodněné. 

 

3.5 Jak požádat o úpravu plánu DPP? 

O změnu plánu DPP můžete administrátora DAS požádat vy, váš 

finanční poradce nebo osoba vámi pověřená. Jestliže se podílíte na 

společném plánu DPP, žádost musí být podána oběma dlužníky. 

Žádost o úpravu plánu DPP lze podat: 

 na základě dohody mezi dlužníkem a všemi věřiteli uvedenými 

v plánu DPP, 

 na základě dohody mezi dlužníkem a věřitelem o tom, že 

dlužník bude zproštěn povinnosti uhradit dluh, 

 na základě významné změny v osobní situaci dlužníka, 

 pokud byla částka dlužná na základě plánu DPP nesprávně 

stanovena, 

 pokud byl zjištěn další dluh/y, který nebyl do původního plánu 

DPP zahrnut a 

 pokud dlužník žádá o úvěr za účelem provedení nezbytně 

nutných oprav, uhrazení nákladů na pohřeb nebo v jiných 

výjimečných situacích. 

 

Po podání žádosti o úpravu plánu DPP zváží administrátor DAS změny 

vaší životní situace, a pokud to bude považovat za odůvodněné, 

odsouhlasí nový režim splátek. 
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4. INTERNETOVÝ PORTÁL DAS 

 
 
 
 
 
 

„Internetový portál umožňuje 

online přístup k informacím vašeho 

případu. Snadno tedy zjistíte, jak 

splácení vašeho dluhu pokračuje.“ 



 

Účelům programu DAS slouží speciální internetový portál, který 

zajišťuje online přístup k řídicímu systému programu DAS, zvanému 

Debt Arrangement Scheme Hub (DASH). Ten byl vyvinut, abyste 

v průběhu své účasti na programu měli o případu dostatek 

informací. 

 

Přihlašovací údaje a heslo, které vám umožní vstup do systému 

a ověření aktuálních informací o vašem případu, vám předá váš 

finanční poradce. 

 

Více informací o vstupu do systému DASH je k dispozici na 

www.dasscotland.gov.uk. Obrátit se také můžete na 

administrátora DAS. 
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5. JINÉ MOŽNOSTI NEŽ DAS 

 
 
 
 
 
 

„Smlouva o svěřenské správě může 
být chráněná. To znamená, že vaši 
věřitelé nemohou požádat o zahájení 
soudního řízení v důsledku 
pohledávek, které vůči vám měli 
v době, kdy byla smlouva o svěřenské 
správě dohodnuta, a to za 
předpokladu, že dodržujete její 
podmínky.“ 



 

Plán splácení dluhů (Debt Management Plan, DMP) 

Jde o dobrovolnou dohodu mezi vámi a vašimi věřiteli, na jejímž 

základě budete stanovenými částkami přispívat ke splácení 

nevyrovnaného dluhu. 

 

Plán DMP obvykle řídí tzv. společnosti pro řízení dluhů (Debt 

Management Companies), které vaším jménem jednají s věřiteli 

a organizují splátky. Výše splátek je dohodnuta na základě toho, jakou 

částku si můžete dovolit splácet. Získaná částka se pak rozděluje mezi 

všechny vaše dlužníky. 

 

Při sestavování plánu DMP mohou vaši věřitelé přistoupit na zmrazení 

všech úroků, nejsou ale povinni to udělat. I když se plánem DMP řídíte, 

mohou věřitelé podniknout další kroky k vymáhání svých pohledávek. 

Dobrovolný plán splácení dluhů (DMP) nenabízí takovou míru ochrany 

jako plán DPP v rámci programu DAS. 

 

Mějte také na paměti, že některé společnosti pro řízení dluhů si za 

poskytnutí rady a další administraci plánu DMP účtují poplatek. 

O těchto skutečnostech se ujistěte s finančním poradcem ještě před 

uzavřením jakékoli dohody. 

 

Smlouva o svěřenské správě 

Jedná se o formální opatření, kdy dlužník převede svůj majetek na 

svěřenského správce, aby uspokojil pohledávky věřitelů. Svěřenským 

správcem může být oprávněný insolvenční specialista. 

 

Chcete-li uzavřít smlouvu o svěřenské správě, musíte vlastnit majetek, 

který je možno prodat, nebo musíte být schopni hradit pravidelné 

splátky ze svého příjmu svému svěřenskému správci. 

 

Smlouva o svěřenské správě může být chráněná. V takovém případě 

vaši věřitelé nemohou požádat o zahájení soudního řízení v důsledku 

pohledávek, které vůči vám měli v době, kdy byla smlouva o svěřenské 

správě dohodnuta, a to za předpokladu, že dodržujete její podmínky. 
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Pokud však vaši věřitelé nesouhlasí s tím, aby byla smlouva 

o svěřenské správě chráněná, mohou podat návrh na zahájení 

soudního řízení proti vám. Jestliže nebudete spolupracovat se svým 

svěřenským správcem, smlouva o svěřenské správě se nenaplní a vaši 

věřitelé mohou podniknout právní kroky (včetně ohlášení vašeho 

úpadku), aby na vás vymohli, co jim dlužíte. O ohlášení vašeho úpadku 

může rovněž požádat váš svěřenský správce, pokud s ním 

nespolupracujete. 

 

Je důležité mít na paměti, že svěřenský správce může požádat 

o ohlášení vašeho úpadku kdykoli v průběhu platnosti smlouvy 

o svěřenské správě, pokud se domnívá, že tak získá vyšší částku pro 

věřitele. K tomu ale nedochází často. 

 

Úpadek 

Úpadek (bankrot) je právní prohlášení informující o tom, že nedokážete 

platit svůj dluh/y. Pokud je ohlášen váš úpadek, kontrola veškerého 

majetku, který vlastníte, včetně vašeho domu nebo bytu, přechází na 

vašeho svěřenského správce. Je také možné, že budete muset 

pravidelně odvádět jistou částku ze svého příjmu. 

 

Informace o osobách, jejichž úpadek byl ohlášen nebo které uzavřely 

chráněnou smlouvu o svěřenské správě, jsou zveřejněny ve veřejném 

insolvenčním rejstříku (Register of Insolvencies) 

http://roi.aib.gov.uk/roi/. 

 

Více informací o výše uvedených alternativách programu DAS vám 

sdělí místní finanční poradna nebo informační kancelář pro občany. 
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6. KONTAKTNÍ INFORMACE A ZDROJE RAD 

 
 
 
 
 
 

„Chcete-li se vypořádat se svými dluhy, 
požádejte co nejrychleji o radu.“ 



 

Potřebujete-li více informací o programu DAS nebo jiné formě 

vypořádání dluhů, obraťte se na administrátora DAS: 

DAS Administrator 

Accountant in Bankruptcy 

1 Pennyburn Road 

Kilwinning 

Ayrshire 

KA13 6SA 

 

Telefon: 0300 200 2770 

Fax: 0300 200 2601 

Email: das@aib.gsi.gov.uk (obecné informace o DAS) 

Webová stránka: www.dasscotland.gov.uk 

 

Bezplatné rady týkající se zadlužení: 

Money Advice Scotland 

Telefon: 0141 572 0237 

Webová stránka: www.moneyadvicescotland.org.uk 

Email: info@moneyadvicescotland.org.uk 

 

Citizens Advice Scotland 

Telefon: 0808 800 9060 

Webová stránka: www.cas.org.uk 

 

National Debtline Scotland 

Telefon: 0808 808 4000 

Webová stránka: www.nationaldebtline.org/S 

 

Trading Standards Scotland 

Webová stránka: www.scotss.org.uk 

 

Jiné možnosti než účast na programu DAS vám mohou nabídnout 

i další organizace. Některé z nich si však za své služby účtují poplatek. 

Kontaktní údaje těchto organizací najdete v telefonním seznamu. 



 

Použití vašich osobních informací 

Osobní informace, které jste poskytli úpadkovému účetnímu, mohou 

být použity pro různé účely, například: 

 

 stanovení způsobilosti žadatelů o ohlášení úpadku a zapojení 

do programu splácení dluhů, 

 vybírání poplatků a příspěvků, 

 identifikace majetku a jeho prodej, 

 kontrola administrace úpadků a chráněných smluv o svěřenské 

správě, 

 statistická analýza. 

 

Informace o vás můžeme sdílet s třetími stranami, jako jsou banky, 

agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, věřitelé a orgány místní 

správy, nebo je od nich můžeme získávat za účelem vedení vašeho 

případu. 

 

Pokud byl ohlášen váš úpadek, uzavřeli jste chráněnou smlouvu 

o svěřenské správě nebo jste požádali o zařazení do programu 

vypořádání dluhů (DAS), budou vaše osobní údaje zveřejněny ve 

veřejném registru každému bezplatně dostupném. V případě, že 

neplníte podmínky úpadkového řízení, může na vás být uvaleno 

nařízení o omezení v úpadkovém řízení (Bankruptcy Restriction Order, 

BRO); následně pak budou vaše osobní údaje zveřejněny v tiskové 

zprávě a na webových stránkách úpadkového účetního. 

 

Takové použití vašich osobních údajů je nutné proto, aby mohl 

úpadkový účetní jednat v souladu se (skotským) zákonem o úpadku 

z roku 1985 a dalšími relevantními zákony a nařízeními. 

Obrátit se na vás můžeme také my nebo zprostředkovatel jednající 

naším jménem, budeme-li se chtít přesvědčit, zda jste byli se službami, 

které jsme vám poskytli, spokojeni. Dáme vám ale také možnost účast 

na podobném průzkumu odmítnout. 

 

Chcete-li získat další informace o tom, jak mohou být vaše osobní 

údaje použity a jaká máte práva na přístup k informacím, které jsme 

o vás shromáždili, kontaktujte nás na adrese aib@aib.gsi.gov.uk. 
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Tato brožura je dostupná na vyžádání v dalších jazykových 

verzích a alternativních formátech. Pokud potřebujete jinou 

jazykovou verzi nebo formát, volejte na telefonní číslo 

0300 200 2600. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato brožura přináší pouze obecné informace. 
Nejedná se o podrobný nebo kompletní výklad práva.



 

Potřebujete-li více informací o programu DAS nebo jiné formě 

vypořádání dluhů, obraťte se na administrátora DAS: 

DAS Administrator 

Accountant in Bankruptcy 

1 Pennyburn Road 

Kilwinning 

Ayrshire 

KA13 6SA 

 

Telefon: 0300 200 2770 

Fax: 0300 200 2601 

Email: das@aib.gsi.gov.uk (obecné informace o DAS) 

Webová stránka: www.dasscotland.gov.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dasscotland.gov.uk/


 

 

Personal information that you supply to the Accountant in Bankruptcy (AiB) 

may be used in a number of different ways to enable AiB to act in accordance 

with the Bankruptcy (Scotland) Act 2016 and other relevant legislation.   

Our full privacy statement details how we process personal information and 

your right to request to see, amend or delete information which we hold 

about you, is published on our website: www.aib.gsi.gov.uk. 

If you wish a copy of our privacy statement you can write to us at: 

Accountant in Bankruptcy 

1 Pennyburn Road 

Kilwinning 

Ayrshire 

KA13 6SA 

 

You can also email us at: aib@aib.gsi.gov.uk or phone us on 0300 200 2600 

and ask to speak with our Data Protection Officer. 

 

Community language versions and alternative formats of our privacy  

statement are available on request. Please contact 0300 200 2600 to ask for 

this to be arranged. 

 

APS Group Scotland 
352855 (12/14) 

ve spolupráci s  

https://www.aib.gov.uk/guidance/information-management/privacy-statement
www.aib.gsi.gov.uk
mailto:aib@aib.gsi.gov.uk

