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Zpráva z činnosti za I. čtvrtletí 2016  – Občanská poradna 

Poskytovatel:                 Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 

Právní forma:                 Církevní právnická osoba  

IČO:                                   427 44 326 

Statutární zástupce:     PhDr. Petr Dvořák, PhD., ředitel střediska 

Druh služby:                   Odborné sociální poradenství 

Vedoucí služby:            Mgr. Vladimíra Šnajdarová 

Adresa pracoviště:      Husova 383, 259 01 Votice (v prostorách YMCA Praha, NZDM Sibiř) 

Poradna byla pro veřejnost otevřena 25. 1. 2016.  

Osobní návštěva -  6 klientů, kterým bylo celkem poskytnuto 13 konzultací, každá v trvání 
průměrně 1 hod.  

1 klient byl objednán k další konzultaci s právníkem v občanské poradně Benešov.                      

Dále byly poskytnuty 2 konzultace telefonicky a 1 konzultace e-mailem. 

Poradenství se týkalo těchto oblastí: 

- dluhová problematika (insolvence, oddlužení soudní cestou, výkon insolvence) 

- exekuční dražba 

- věcné břemeno k domu, povinnosti a práva z toho vyplývající 

- výživné vůči nezletilým dětem a jeho zvyšování 

- svatba a vzniklé vztahy v souvislosti s věcným břemenem 

- nájemné obecního bytu a jeho zvyšování 

 

Přílohou zprávy je záznamový arch, který je každému z klientů zakládán a zapisují se do 

něj veškeré informace, relevantní pro řešení klientova problému. 
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Příjmení a jméno:      Číslo klienta: 88/I/16 

 

Datum narození nebo přibližný věk:    

Trvalé bydliště:   

Kontaktní adresa:   

Telefonní a e-mailové spojení:   

 

Souhlasí klient, aby jej poradna prostřednictvím uvedených kontaktů oslovovala? Ano 

Nezaopatřené děti: 2 Stav: Svobodný 

Zaměstnavatel:   

Pracovní zařazení:   

Poznámka o oblasti problematiky: Informace o oddlužení soudní cestou 

Sledování rovných příležitostí: 

Zdroj informací:  
Insolvenční zákon, http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html 
Exekutorská komora, www.ekcr.cz 
 
Datum a místo schůzky (forma kontaktu), poradce, časové rozpětí schůzky (příští schůzka): 
Dne 15.2.2016, Votice, N, RB, 15:00-16:00 hod. K dne  22.2.2016 ve 13:00 hod. 
Dne 22.2.2016, Votice, N, RB, 13:00-14:00 hod. 
 
 

http://www.ekcr.cz/
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Dne 15.2.2016 
 

Současná situace klienta  - o jaký problém se podle klienta jedná. Zjištění – o 
co tazatel usiluje:  
Klient uvedl, že má dluhy a nedokáže je splácet. Sám neví, kolik jich má a v jaké výši. Příjem má ze 
zaměstnání ve výši 13.000,- až 15.000,- Kč. Pracovní smlouvu má od 9/2015 na rok. Žije s přítelkyní, 
nebrali se. Mají dvě děti, dcera 5 let a syn 5 měsíců. Od několika inkasních společností už mu přišlo 
předsoudní vymáhání. 
Klient se chce informovat o insolvenci – možnosti podání návrhu na oddlužení soudní cestou, chce 
začít svou situaci řešit. Půjčovat si už nechce, myslí si, že by mohl měsíčně splácet tak 3 až 4.000,- Kč. 
Klient žádá o radu ve výše uvedeném. 
 

Vypracování možností, jak toho dosáhnout – co je třeba učinit k dosažení cíle, 
který byl zvolen. Plán dalších kroků:  
Sdělila jsem klientovi, že předpokladem, aby bylo dlužníkovi, nepodnikateli, oddlužení soudní cestou 
povoleno je, že je schopen zaplatit za svého příjmu (mzda, ID, SD, darovací smlouva apod.) do pěti let 
minimálně 30% z celkového dluhu plus 65.340,- Kč na náklady na insolvenčního správce. Pokud toto 
dlužník splňuje a oddlužení soudní cestou je mu povoleno, je mu zbytek dluhu odpuštěn.  

Podmínkou je, že musí být zřejmé, že je dlužník v úpadku (tzn. že má více věřitelů, je v prodlení se 
splácením déle, než 30 dní a není schopen plnit podstatnou část svých závazků, nebo některé závazky 
neplatí déle než 3 měsíce, nebo na něj byly nařízeny exekuce - úpadek musí dlužník prokázat 
písemnými listinami).  

Pokud soud dlužníkovi nevyhoví, je možné, že spadne do konkursu, jeho majetek bude zpeněžen,  
použit k uspokojení věřitelů a dlužníkovi zbude pouze životní minimum.  

Návrh se podává podle místa bydliště žadatele k místně příslušnému krajskému soudu a přikládají se 
povinné přílohy. Návrh má předepsaný formulář.  

Upozornila jsem klienta, že mám informaci ze školení, že soudy mají v úmyslu usilovat, aby dlužník 
zaplatil nejen 30% ze závazků, ale co nejvíce: pokud možno celých 100% závazků. Stále je zde ale 
velká výhoda, že se závazky přestanou v insolvenčním řízení zvyšovat o úroky a penále a dlužník má 
šanci se z dluhové pasti za 5 let dostat.  
Klientovi jsem navrhla, že zkusím zjistit, zda by na insolvenci dosáhl svým příjmem či nikoli, co by se 
dalo v jeho případě udělat. Pokud by na insolvenci dosáhl, znamenalo by to, že by během pěti let 
musel zaplatit min. 30 % z celkové dlužné částky + náklady na insolvenčního správce. Návrh se 
podává ke KS v Praze.  
Klient si zjistí celkovou výši svých dluhů. 

________________________________________________________________________________ 
 
Dne 22.2.2016 
 

Současná situace klienta  - o jaký problém se podle klienta jedná. Zjištění – o 
co tazatel usiluje:  
Klient uvedl, že své celkové dluhy odhaduje na cca 500.000,- Kč celkem. Uvedl, že si přeje pokračovat 
v tom, co jsme společně řešili při minulé konzultaci. 
Klient žádá o informace o oddlužení soudní cestou. 
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Vypracování možností, jak toho dosáhnout – co je třeba učinit k dosažení cíle, 
který byl zvolen. Plán dalších kroků:  
Sdělila jsem klientovi, jak by v jeho případě oddlužení splátkovým kalendářem probíhalo a dále 
informace o smlouvě o důchodu v insolvenci – viz níže: 
Pokud má klient nezajištěné závazky ve výši 500.000,- Kč, je 30% 150.000,- Kč; dále přičteme náklady 
na insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč a zjišťujeme, že musí za 5 let zaplatit 215.340,- Kč (to je 
zákonné minimum). Klient, svobodný, 2 vyživovací povinnosti, na oddlužení soudní cestou svým 
příjmem ve výši průměrně 14.000,- Kč čistého měsíčně (mzda) nedosahuje. Z této částky mu lze činit 
srážku ve výši 3.154,- Kč a za 5 let trvání oddlužení by tak byl schopen zaplatit pouze celkem 
189.240,- Kč.  

Klient by na oddlužení dosahoval, pokud by prokázal příjem ve výši 15.000,- Kč čistého měsíčně – 
srážka by pak činila 3.821,- Kč a za 5 let by tak byl schopen zaplatit 229.260,- Kč. 

Klientovi by se mohla zavázat třetí osoba, že mu měsíčně na oddlužení poskytne určitou částku 
(podepsali by smlouvu o důchodu) – darovaná částka by při příjmu klienta ve výši 14.000,- Kč činila 
667,- Kč. 

Sdělila jsem dále klientovi, že smlouvu o důchodu či darovací smlouvu v insolvenci ve většině případů 
s dlužníkem uzavře rodinný příslušník. Pokud se dárce či plátce důchodu zaváže k tomu, že bude 
dlužníkovi po dobu oddlužení plněním splátkového kalendáře přispívat pravidelným měsíčním 
plněním, pak dárce či plátce důchodu obdrží od soudu usnesení, ve kterém je mu uloženo, aby celou 
částku příspěvku posílal na účet insolvenčního správce. Během splácení stanovené částky dárcem či 
plátcem důchodu dlužníkovi může zastat situace, kdy se dárce ocitne ve finančních problémech. 
Důvodem může být například snížení příjmu v zaměstnání nebo zhoršení zdravotního stavu. V tomto 
případě může nastat situace, že dárce či plátce důchodu chce od svého závazku odstoupit. Zde je 
nutno pamatovat na to, že jde o závazek jako každý jiný. Tedy že plnění z uvedených smluv může být 
dlužníkem vymáháno. V praxi je však situace jiná. Dárce či plátce důchodu zpravidla pošle oznámení o 
své neschopnosti plnit závazek ze smlouvy dlužníkovi a soudu. Dále pak záleží na tom, zda i bez 
tohoto příspěvku splní dlužník zákonnou povinnost uhradit minimálně 30 % nezajištěných závazků. 
Pokud ne, musí dlužník odstupujícího přispívatele v co nejkratší době nahradit jiným. 
Klient si situaci promyslí, pokusí si zajistit poskytovatele důchodu a poté se znovu obrátí na poradnu 

s žádostí o pomoc při podání návrhu na oddlužení soud 


