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Jak na to?
Aneb dlužníkův průvodce





Průvodce, kterého držíte právě v ruce, má za cíl pomoci Vám zorientovat se v dluhové pro-
blematice.

Naleznete zde např. informace jak si své dluhy zmapovat, jak předcházet navyšování dluhu, 
jak s věřiteli komunikovat a co Vás čeká, pokud své závazky nesplácíte včas. Průvodce je také 
doplněn o vzory různých podání a žádostí a adresář užitečných kontaktů.

Pokud budete potřebovat více informací k jednotlivým tématům, nebo je nenajdete vůbec, 
můžete se obrátit na pracovníky Programu práce s klienty v konfliktu se zákonem či na ně-
kterou z organizací uvedených v adresáři kontaktů na konci brožury.

Doufáme, že Vám průvodce bude dobrým pomocníkem při řešení Vaší situace.

Tým pracovníků Programu práce s klienty v konfliktu se zákonem
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Podpis není jen souhlas, je to projev celé vůle, který se nedá již změnit ani  
odvolat. Proto je nutné se svým podpisem nakládat velice obezřetně.
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Mapování dluhů

Ve chvíli, kdy pátráte v paměti po tom, komu dlužíte, jak velkou část dluhu vám zbývá uhra-
dit a v jakých měsíčních splátkách. Nevíte, na jaký účet máte současné pohledávky hradit a 
neorientujete se v dopisech, které vám věřitelé zasílají?

Jako první krok doporučujeme udělat si pořádek ve svých závazcích. Sepište si tedy seznam 
věřitelů, dlužnou částku u každého z nich, měsíční splátku, počet měsíců/dní,  které již ne-
splácíte.

Kde mohu své dluhy zjistit?

Je třeba si uvědomit, že dluhy mohou vzniknout ze těchto základních zdrojů: 

Ze zákona je to např. sociální a zdravotní pojištění, daně, výživné, povinné ručení, pokuty 
(jízda na černo, rušení nočního klidu, výtržnictví), poplatky (odpad, domácí zvíře,…) atd.

Ze smluv např. nájem, energie (nezaplacené účty, nedoplatky), půjčky, ručitelství, poplat-
ky za telefon, manželství atd.

Dluhy z trestné činnosti: náklady soudního řízení, náklady za advokáta, náklady za vý-
kon vazby či výkon trestu odnětí svobody, náhrada škody poškozenému, pokuty z přestup-
kových řízení, pokuty od Policie atd.

 
Registr dlužníků (např. SOLUS, BRKl, NRKl, CRÚ ) – zde najdete někte-
ré své závazky vůči bance, telefonním operátorům, distributorovi ener-
gie atd.  Zaslání výpisu z tohoto registru je zpoplatněno.
Pozor si dávejte na CERD (Centrální registr dlužníků ČR), údaje v tomto 
registru nemusí být pravdivé.

Jestliže víte o svých exekucích, kontaktujte např. exekutorský úřad v místě Vašeho bydliště 
s tím, ať Vám zašlou přehled vedených exekucí pod Vaším jménem. 

Totéž můžete udělat i zasláním dotazu na přehled exekučních řízení na okresním soudě 
v příslušném místě Vašeho trvalého bydliště. Dopis adresujte na tzv. exekuční oddělení. Vy-
řízení žádosti trvá do 15 kalendářních dní.

Napište všem, kterým dlužíte, tedy věřitelům, ať Vám zašlou vyjádření, v jakém stavu se Váš 
dluh nachází. 
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Jednejte s věřiteli, informujte je o své situaci (že jste např. bez příjmu, ve výkonu trestu 
atd.). Požádejte je o možnost splátkového kalendáře, o snížení splátek, či jejich odklad (viz. 
vzory dokumentů).

Jakmile dostanete všechny odpovědi, můžete si vše poznamenat a shrnout do přehledné 
tabulky (viz. vzor tabulka přehledu dluhů).

Vzor 
tabulka přehledu dluhů

 

VĚŘITEL
(Kontakt, druh 

dluhu)

CELKOVÁ
VÝŠE

DLUHU
(v jaké je dluh 

fázi)

VÝŠE  
MĚSÍČNÍ
SPLÁTKY 

POSLEDNÍ 
SPLÁTKA POZNÁMKY
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Osobní rozpočet 
Příjmy x Výdaje

Ve chvíli, kdy již víte, komu a kolik dlužíte, musíte si rozmyslet, jakou částku můžete pravi-
delně měsíčně splácet. Doporučujeme vytvořit si rozpočet (viz. vzor tabulka příjmů a výda-
jů), ať už za sebe jako jednotlivce nebo za celou rodinu. Váš rozpočet by měl obsahovat Vaše 
příjmy a také Vaše výdaje. Můžete si je také rozdělit na výdaje, které musíte zaplatit a na ty, 
které zaplatit můžete (dají se případně omezit, upravit).

Příklady příjmů:

 ● Mzda ze zaměstnání, z brigády

 ● Důchody (starobní, invalidní, vdovský)

 ● Dávky hmotné nouze, přídavky na dítě

 ● Podpora v nezaměstnanosti

 ● Příjmy z pronájmu majetku 

 ● atd.

Příklady výdajů: 

 ● Bydlení (nájemné, energie, komunální odpad opravy)

 ● Jídlo

 ● Splátky (dluhy, povinné ručení, pojistky atd.)

 ● Oblečení

 ● Doprava – jízdné do zaměstnání, provoz auta, pojištění auta

 ● Platba za telefon, internet, televizní poplatky atd.

 ● Hygienické potřeby, léky, návštěvy lékaře

 ● Výživné

 ● Kultura, sport

 ● Cigarety, alkohol

 ● Spoření (tvorba rezerv pro případ nenadálých situací)

 ● atd.



8 Osobní rozpočet

Touto formou zjistíte, zda a kolik můžete věřitelům splácet. Pečlivě se zamyslete nad tím, 
zda můžete zvýšit své výdaje (např. brigádou, dávkami, pomocí rodiny) a případně někde 
uspořit (např. omezit výdaje za oblečení, telefon či cigarety).

Poté co zjistíte, jaké finance můžete uvolnit na splátky dluhů, myslete na to, že je nutné roz-
dělit všem věřitelům stejným dílem a ne někoho upřednostňovat. Upřednostnění věřitele je 
považováno za trestné jednání.

 

Ve svém rozpočtu myslete také na vytvoření rezervy na nečekané 
výdaje. Můžete onemocnět, dostanete výpověď z práce, rozbije se Vám 
pračka, auto atd.

 

1
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Vzor 
tabulka příjmů a výdajů

 
Výdaje  
– co MUSÍM 
zaplatit

Částka Datum Příjmy Částka Datum

Nájem   Plat ze zaměstnání   

Elektřina   Plat z brigády   

Plyn   Rodičovská   

Služby (popelnice 
apod.)   Přídavek na dítě   

Jídlo   Příspěvek na bydlení   

Oblečení, obuv   Sociální příplatek   

Cestovné (MHD, 
automobil)   Jiné soc. dávky   

Telefon (mobil, 
pevná, internet)   Výživné   

Léky   Důchod   

Služby   Podpora  
v nezaměstnanosti   

Alkohol, cigarety Doplatek na bydlení

Pojištění, spoření, 
výživné   Rezerva   

Další výdaje Rezerva

Další výdaje Další příjmy

Další výdaje

CELKEM:  CELKEM:  
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Vývoj dluhu v čase

Fáze, ve kterých se může dluh nacházet, jsou následující:

1. prodlení – opoždění splátek

2. upomínka (první až třetí)

3. odstoupení od smlouvy a prohlášení úvěru za splatný

4. inkasní/vymahačská společnost 

5. soudní nebo rozhodčí řízení

6. rozhodnutí, nález

7. exekuce

DLUH

PRODLENÍ 
PLATEB

(komunikace s věřitelem)

UPOMÍNKY
(dohoda o splátkovém kalendáři)

VÝZVA
(poslední upomínka)

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, 
SPLATNOST ÚVĚRU

(uhrazení celého dluhu)

 
INKASNÍ SPOLEČNOST

(předsoudní jednání)

 
SOUDNÍ ŘÍZENÍ / ROZHODČÍ ŘÍZENNÍ

 
EXEKUCE

(srážky z příjmu, blokace účtu, prodej majetku)
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Prodlení – opoždění splátek

Zde platí, že čím dříve dojde ke komunikaci s věřitelem, tím větší je šance na vyjednání 
řešení. Většinou lze v tuto chvíli domluvit možnost odkladu splatnosti, úpravy splátkového 
kalendáře - žádost o snížení splátek či odklad splátek (viz. vzory).

Samozřejmě můžete věřitele kontaktovat i v případě, že doposud řádně splácíte, ale vzhle-
dem k nepříznivé životní situaci (ztráta zaměstnání, nemoc, předlužení, nástup do výkonu 
trestu atd.) jste si vědomi, že v blízké budoucnosti nebudete schopni svým finančním závaz-
kům dostát.

Upomínka (první, druhá)

Dlužník, který nereaguje na obdrženou výzvu k úhradě, nebo nesplní to, na čem se s věři-
telem domluvil, může obdržet další výzvu. Zde je také nutné okamžitě začít komunikovat 
s věřitelem a pokusit se dojednat způsob splácení dluhu – např. splátkový kalendář. Stále 
totiž existuje možnost vyhnout se soudnímu řízení a zamezit nárůstu dluhu o náklady spo-
jené se soudním řízením.

Odstoupení od smlouvy a prohlášení úvěru za splatný

Pokud si nebudete plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy, věřitel může od smlouvy od-
stoupit. Odstoupením od smlouvy se stává váš závazek splatný v jeho plné výši. K dlužné 
částce jsou většinou připsány smluvní pokuty za prodlení. V této fázi může být dluh předán 
vymáhací firmě. Ale i v tomto stádiu je možné pokusit se s věřiteli domluvit na splátkovém 
kalendáři.

 
Dříve nebyl dlužník o existenci dluhu a jeho splatnosti informován.  
Od 1. 1. 2013 platí povinnost pro věřitele, aby dlužníka informoval, vy-
zval ho k zaplacení, tedy poslal tzv.  předžalobní výzvu. Lhůta je mini-
málně 7 dní před podáním návrhu na zahájení soudního řízení.

Inkasní/vymahačská společnost 

Věřitel může v takové situaci využít služeb tzv. inkasní společnosti („vymahačských“ firem). 
Tato společnost poté vymáhá dluh místo věřitele nebo pro věřitele. Inkasní společnost může 
dluh od vašeho věřitele odkoupit a tím se stává věřitelem novým. Nebo dluh vymáhá na zá-
kladě smlouvy mezi věřitelem, váš dluh patří i nadále firmě, se kterou jste uzavřeli smlouvu. 
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V praxi se můžete setkat s tím, že v tuto chvíli je větší šance na domluvu úpravy splátkového 
kalendáře. Inkasní firma Vás může kontaktovat písemně, telefonicky či osobně či zveřejní 
Vaši pohledávku např. v tisku, na internetu či v místě Vašeho bydliště. Dluh naroste o ná-
klady inkasní společnosti, ale můžete stále předejít dalšímu navyšování o náklady advokáta, 
soudního řízení a exekutora. 

 
Při komunikaci s věřitelem vždy uvádějte, že žádáte, aby splátka byla 
použita v první řadě na splacení jistiny, poté na úrok  a později na úrok 
z prodlení a poplatků.

Soudní nebo rozhodčí řízení

Pokud se věřiteli vymáhání mimosoudní cestou nepodaří, může podat žalobu k soudu či 
návrh na vydání platebního rozkazu. Věřitel vyhledá advokáta. Advokát zjistí základní in-
formace o případu a projedná další postup s věřitelem. Dohodne-li se věřitel s advokátem 
na právním zastoupení, podepíší mandátní smlouvu, v níž bude mj. uvedena i výše odměny 
advokáta. Náklady na právní zastoupení uhradíte vy - dlužník. Advokát vás osloví na zákla-
dě písemné výzvy k zaplacení. Lhůta k zaplacení bývá zpravidla 15 až 30 dní. I v této fázi je 
možné zkusit s advokátem domluvit splátkový kalendář. 

Rozhodnutí, nález

Pokud se nedomluvíte, obdržíte žalobu o zaplacení či platební rozkaz. Můžete se proti žalobě 
odvolat. Proti platebnímu rozkazu lze podat do 15 dnů písemný odpor (viz vzory).

Podáním odporu se otevírá prostor jednat se soudem a domluvit případně splátkový ka-
lendář. Soud může při jednání posuzovat smlouvu a neuznat například úroky v plné výši či 
některé sankce. Je to naděje pro dlužníka, že zaplatí nižší částku. Tento odpor však musí být 
důkazně podložen (např. dluh je již zaplacen, jen nedošlo k připsání platby).

Když ani v tomto případě neuspějete, pak soud rozhodne a po nabytí právní moci je rozhod-
nutí vykonatelné. 

Se soudním rozhodnutím dluh samozřejmě naroste o náklady soudního řízení a náklady 
právního zastoupení. 
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V minulosti platilo pravidlo, že řízení nemůže probíhat, dokud si všech-
ny strany v řízení nepřeberou poštu. Tím vznikalo mnoho prodlev v ří-
zeních. V současnosti platí, že pokud si doporučený dopis nevybere ně-
která z obesílaných stran do 10 dní na poště ČR, dopis se vrací zpět 
odesílateli a považuje se za doručený.
To neplatí u platebního rozkazu, ten musí být doručen do vlastních ru-
kou.

Exekuce

Proto, aby byla exekuce provedena, musí existovat exekuční titul. Exekuční titul je listina, 
která slouží jako podklad pro exekuce. Touto listinou může být soudní rozhodnutí – rozsu-
dek, platební rozkaz či trestní příkaz, rozhodčí nález, notářský a exekutorský zápis. 

Věřitel podá návrh na nařízení exekuce a to okresnímu soudu příslušnému podle místa by-
dliště nebo sídla dlužníka (povinného) nebo se obrátí na zvoleného exekutora. Doručením 
návrhu je exekuční řízení zahájeno a nemůže být v téže věci zahájeno žádné další řízení. 
Exekutor provádí exekuci až po pověření soudem a zápisu do rejstříku exekucí. Exekutor 
si sám zvolí, jak exekuci provede s ohledem na majetkové poměry dlužníka (povinného). 
Exekutor vyrozumí dlužníka (povinného) o zahájení řízení. Od této doby běží zákaz pro 
dlužníka jakkoliv nakládat se svým majetkem. Vyrozumění nabývá právní moci po uplynutí  
30 dnů od doručení a poté začne exekutor provádět exekuci.

Někdy je možné domluvit si s exekutorem i úpravu splátkového kalendáře, ale mnohdy pod-
mínky, které exekutor pro splátkový kalendář ustanovuje, nejsou pro dlužníka reálné. Vět-
šinou se jedná o systém, ve kterém celá dlužná pohledávka musí být prostřednictvím splát-
kového kalendáře zaplacena do 6 až 12 měsíců, což způsobuje tak vysoké měsíční splátky, že 
nejsou ze strany dlužníka zpravidla možné. Důvodem je, že exekutor je placen za vymožení 
dlužné pohledávky v co nejkratším čase. Pokud nedojde k domluvě mezi dlužníkem a exe-
kutorem, přichází na řadu exekuce.

 
Při jakékoliv změně vašeho pobytu a doručovací adresy, toto hlaste 
všem svým věřitelům. Věřitelé vycházejí z Centrální evidence obyvatel. 
Na obecním úřadě v místě trvalého bydliště můžete zjistit, jakou adresu 
máte zaevidovanou a případně ji tam změnit. 
Pokud máte trvalou adresu na obecním či městském úřadu zajistěte si 
na nejbližší poště službu nazývanou odnos. Tato služba je zdarma.  Do-
pisy Vám budou ukládány přímo na poště. Vaší povinností však bude, 
si je minimálně jednou týdně vyzvednout.
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Víte, jaký je rozdíl mezi exekutorem a vymahačem? Jak poznáte exe-
kutora od vymahače? Co si k vám může dovolit exekutor a co vymahač?

 

Exekutor
Má služební průkaz a služební odznak, kterým se prokáže.

Má u sebe soudní rozhodnutí o nařízení exekuce a exekuční příkaz.

Soudní exekutor nesmí použít násilí, hrubého nátlaku či zastrašování. Dojde-li k něče-
mu takovému, kontaktujte Policii.

Exekutor má právo označit a zabavit věci nalezené v místě bydliště, nezjišťuje, zda patří 
dlužníkovi.

Může vstoupit do bytu, i když dlužník není doma.

Vymahač
Neprokáže se příslušnými dokumenty.

Nesmí zabavovat majetek, finanční hotovost, ani Vám obstavit účet.

Nemůže bez Vašeho souhlasu vstoupit do bytu.

Při osobním jednání s vymahačem je dobré mít u sebe svědka. Máte-li pochybnosti, 
nebo se k vám někdo chová hrubě, nebojte se zavolat 158, Policii, která může totožnost 

exekutora nebo/ vymahače ověřit!
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Exekuce

Jak již bylo výše uvedeno, exekuce je prováděna na základě exekučního titulu. Jde o výkon 
rozhodnutí, které může probíhat několika způsoby:

1. přikázáním pohledávky (obstavení účtu v bance),

2. srážkami ze mzdy či jiných příjmů (dávky),

3. zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech,

4. správou nemovitostí,

5. pozastavením řidičského oprávnění,

6. prodejem movitých či nemovitých věcí, prodejem podniku.

Přikázání pohledávky

Je nejčastěji provedeno zablokováním bankovního účtu („zmrazení účtu“). Exekutora neza-
jímá, odkud jsou peníze na účet zasílány. Účet zablokuje až do doby, než nebude zaplacen 
celý dluh. 

Při zablokování můžete zažádat osobně v bance o dvojnásobek životního minima. Tuto mož-
nost lze využít pouze jednou, jedná se o částku 6.820,- Kč. 

Co je dobré udělat, pokud očekáváte exekuci a máte bankovní účet?

Vlastník účtu by si měl vybrat peníze z účtu. Pokud to lze, účet v bance by si měl zrušit. 
Vyhnete se tak dalším dluhům, kdy za nevyužívaný, blokovaný účet, musíte hradit poplatky 
(například za vedení účtu). Doporučuje se změnit si způsob výplaty či důchodu na složenku 
(př. převod důchodu trvá cca 2-3 měsíce). 

Je také možné založit si vkladní knížku (stejné jako účet), která exekuci nepodléhá.

Srážky ze mzdy a jiné příjmy

Provádí se srážkami ze mzdy či jiných příjmů povinného/manželky povinného, dávek atd. 
V případě srážek z příjmů musí ponechat exekutor nezabavitelnou částku. Výše nezabavitel-
né částky se odvíjí od životního minima. Záleží na tom, kolik lidí žije ve společné domácnosti 
– tzv. společně posuzované osoby a od částky normativních nákladů. 
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Nezabavitelná částka je od ledna 2013 6.064,66 Kč na osobu povinného a na každou vyživo-
vanou osobu 1.516,16 Kč. Částka se může měnit, je dobré si to ověřit.

Nejprve jsou vždy propláceny přednostní pohledávky (dluhy vůči státu, výživné a náhrada 
škody). Má-li dlužník více pohledávek, pro úhradu dalších pohledávek pak rozhoduje jejich 
pořadí.

Pořadí je určeno dnem, kdy byla nařízena exekuce na plat. Dříve nařízené exekuce jsou tak 
uspokojovány jako první, další pak čekají na to, až na ně dojde řada.

Co lze exekučně zabavit:

 ● nemocenskou

 ● vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

 ● peněžitá pomoc v mateřství

 ● důchody - výjimkou je sirotčí důchod nezletilého dítěte, který přijímá rodič (povin-
ný),  ale jde o příjem dítěte,

 ● podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

 ● z dávek pěstounské péče pouze odměnu pěstouna

 ● rodičovský příspěvek

 ● ošetřovné za péči o nemocného člena rodiny

 ● náhrada mzdových nároků zaměstnance podle zákona o ochraně zaměstnanců při 
platební neschopnosti zaměstnavatele

 ● stipendia a vedle mzdy/platu též odstupné, náhrady z důvodu pracovního úrazu/ ne-
moci z povolání

Co nelze exekučně zabavit:

 ● příspěvek na bydlení a jednorázové dávky státní sociální podpory (např. porodné)

 ● dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná oka-
mžitá pomoc)

 ● dávky podle zákona o sociálním zabezpečení

 ● dávky, jejichž příjemcem je osoba odlišná od povinného – typicky přídavek na dítě a 
příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, sirotčí důchod

 



17Exekuce

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

Může být provedena pouze v případě dluhu na výživném nezletilému dítěti. Exekuční příkaz 
je doručen orgánu registrujícímu řidičské oprávnění, který pozastaví platnost řidičského 
průkazu. Exekuce je zastavena, pokud povinný prokáže, že jej potřebuje k povolání. Řidičský 
průkaz je vrácen ve chvíli, kdy bude dluh uhrazen.

Prodej movitých a nemovitých věcí

Exekutor vás může navštívit doma a samolepkami označit („oblepit“) či rovnou odvést, vy-
bavení domácnosti – elektroniku, nábytek, šperky atd.

Při soupisu majetku může exekutor vstoupit i do bytu, provozovny a dalších prostor, v nichž 
má povinný svůj majetek, a to dokonce i v jeho nepřítomnosti. Požádá o asistenci Policii a 
přizve si zámečníka, který zamčené dveře otevře. Povinný či třetí osoba může požadovat, aby 
byla při exekuci použita videokamera, čímž bude pořízen důkaz o zabavených věcech pro 
případ sporu o vyškrtnutí věcí ze soupisu.

Pokud povinný svůj dluh nevyrovná, následuje dražba, jejíž výnos se použije na úhradu vy-
máhané pohledávky a nákladů exekuce. Vyvolávací cena je stanovena na 1/3 jejich tržní či 
odhadní ceny.

Exekutor Vám může zabavit i hotovost. Musí Vám však ze zákona ponechat dvojnásobek 
životního minima, tedy 6 820 Kč.

Exekutor může vstoupit tam, kde dlužník

- má trvalé bydliště

- má jméno na zvonku nebo schránce

- kam mu dochází pošta

- kde se zdržuje

Pokud exekutor zjistí, že dlužník vlastní dům, byt, garáž, či jiný majetek, je zde reálná mož-
nost, že nemovitost prodá také prostřednictvím dražby. V praxi to znamená, že dlužník již 
nemůže se svou nemovitostí nijak nakládat. Exekutor nařídí exekuční zástavní právo v ka-
tastru nemovitostí. Tím zablokuje dlužníkův majetek. Poté se nařídí dražba nemovitosti, 
a pokud se nemovitost podaří prodat, tak se ze získané částky zaplatí dlužné pohledávky 
věřiteli a zbývající část ze zisku se vyplatí dlužníkovi.
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Dlužník samozřejmě po prodeji nemovitost musí svou nemovitost neprodleně opustit, popř. 
zůstat jako nájemník na základě domluvy s novým majitelem a vzniku nájemního smluvního 
vztahu.

Co nemůže exekutor zabavit:

Obvyklé vybavení domácnosti (lednička, pračka - jsou-li v domácnosti malé děti), oblečení, 
zdravotní pomůcky, které jsou nezbytné. Dále věci, které by byly v rozporu s morálními 
pravidly (např. snubní prsteny,…). Věci, které povinný nezbytně potřebuje k výkonu své 
podnikatelské činnosti. Domácí zvíře.

Dluh, který je exekučně vymáhán, se skládá z:

1. samotného dluhu - tzv. jistiny,

2. příslušenství (např. úroky z prodlení, smluvní úroky, smluvní pokuta atd.),

3. nákladů právního zastoupení věřitele od nalézacího řízení až po exekuční řízení,

4. nákladů soudu,

5. nákladů exekuce.

Jak se může povinný bránit v exekučním řízení

Návrh na odklad exekuce nebo na zastavení exekuce je potřeba adresovat přímo exekutoro-
vi. Z praxe je dobré zaslat dokument Okresnímu soudu, který exekuci nařídil a také věřiteli.

Zastavení exekuce (viz.vzory)

Návrh na zastavení exekuce lze podat do 15 dnů ode dne, kdy se povinný o důvodu k zastave-
ní dozvěděl. Pokud je podán návrh na zastavení exekuce, vyzve do 15 dnů exekutor všechny 
účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí. Pokud všichni účastníci exekuce se 
zastavením souhlasí nebo pokud uplynula 30 denní lhůta k vyjádření se (např. i pokud se 
některý účastník zapomene nebo nestihne vyjádřit), exekutor exekuci zastaví. V případě, že 
se zastavením souhlasí oprávněný, zastaví exekutor exekuci vždy, a to i bez návrhu. 

Jako příloha musí být přiloženy listiny, prokazující tvrzení obsažené v návrhu. Pokud nejsou 
připojeny, exekutor návrh odmítne, nezabývá se jím. Pokud povinný podá proti usnesení 
o odmítnutí odvolání, exekutor usnesení o odmítnutí zruší a věc postoupí k vyřízení exe-
kučnímu soudu.
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Pokud dojde k zastavení exekuce, dluh nezmizí, objeví se mimo jiné v  dědickém řízení.

Zákonné důvody pro zastavení exekuce: 

 ● byla nařízení exekuce, ačkoliv se rozhodnutí nestalo vykonavatelným,

 ● návrh na exekuci byl po nařízení výkonu zrušen nebo se stal neúčinným,

 ● výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něj vyloučeny,

 ● exekuce také může být zastavena pro nemajetnost dlužníka, kdy by se 
v průběhu exekuce ukázalo, že výtěžek z ní nepostačí ani na pokrytí nákladů,

 ● bylo rozhodnuto o exekuci na majetek, k němuž má právo někdo jiný.

Návrh na částečné zastavení exekuce – je možné využít v případě, kdy není důvod 
k zastavení celé exekuce (např. byla provedena nepřípustná exekuce přikázáním pohledávky 
z účtu, nebo exekutor postihl věci, které nelze exekučně zabavit).

Návrh na uspokojení jinou formou – povinný může exekutorovi nebo oprávněnému 
navrhnout jiný způsob provedení exekuce, než zvolil exekutor.

Odklad exekuce (viz.vzory)

Odložit výkon rozhodnutí lze, jestliže se povinný ocitl bez viny přechodně v obtížné situaci, 
že by výkon rozhodnutí mohl mít pro něho či příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé 
následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Do odůvod-
nění je třeba doložit důvody závažných osobních, zdravotních či sociálních problémů. Návrh 
se podává exekutorovi a z praxe je též dobré jej podat Okresnímu soud, který exekuci nařídil 
i věřiteli.

V případě, že exekutor obdrží návrh na odklad exekuce, buď návrhu sám vyhoví anebo 
v opačném případě předloží návrh na odklad do 7 dnů soudu. Soud je pak povinen o odkladu 
rozhodnout do 15 dnů. Dokud není o návrhu na odklad rozhodnuto, není exekutor oprávněn 
činit jakékoliv úkony. Exekuci je možno odložit jen na nějakou konkrétně stanovenou dobu, 
ne tedy na neurčito (např. na dobu Vaší nezaměstnanosti, pobytu ve výkonu trestu atd.). Po 
jejím uplynutí se pokračuje v exekuci.
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Obrana pro ty, kteří bydlí s dlužníkem, při návštěvě exekutora:

 ● ten, kdo žije v domácnosti s dlužníkem, by měl uchovávat doklady (faktury s uvede-
ným kupcem) o zakoupeném vybavení. Pokud majetek není dlužníka, je třeba o tom 
ihned říci exekutorovi (vykonavateli). Ten to uvede do protokolu,

 ● mohou si udělat soupis majetku a nechat ho notářsky ověřit,

 ● pokud se dlužník na adrese nezdržuje, je lepší zavolat Policii a vyzvat exekutora 
k tomu, aby prokázal, proč si myslí, že se tam dlužník zdržuje,

 ● když věrohodně neprokáže své podezření, vyzvěte jej k opuštění. (Pokud zůstane, lze 
na vykonavatele podat trestní oznámení z porušování povinností při správě cizího 
majetku),

 ● exekutor může označit věci, které nejsou dlužníka. Majitel věcí musí podat exekuto-
rovi žádost o vyškrtnutí věci ze seznamu, přičemž musí doložit své vlastnické právo. 
Pozor na krátké lhůty! 

 ● pokud exekutor nevyhoví žádosti o vyškrtnutí věcí ze seznamu, může majitel věci po-
dat žalobu na vyloučení ze soupisu na místně příslušný soud.

Doklad o skončení exekuce

Po úhradě dluhu exekutor vydá tzv. „Příkaz k úhradě nákladů exekuce“. Vyžádejte si jeho 
podrobný výpis. Jednotlivé položky si překontrolujte. V případě, že naleznete zaúčtované 
neoprávněné náklady, kontaktujte exekutora. Výši odměny exekutora stanovuje vyhláška 
č. 330/2001 Sb. Exekuce končí plným uhrazením dluhu včetně nákladů. Povinný má mož-
nost o toto oznámení požádat, v tomto případě je exekutor povinen mu je neprodleně zaslat 
tzn. že exekutor Vám oznámení pošle pouze na vyžádání.

 

Pokud je proti Vám vedeno více exekucí na menší pohledávky, zažádej-
te písemně exekutora o jejich sloučení do jedné. Výrazně tak ušetříte za 
náklady řízení, za odměnu exekutora. 

V případě závažných pochybění exekutora má povinný možnost podat stížnost k Exekutor-
ské komoře ČR nebo Ministerstvu spravedlnosti.



21Oddlužení

Oddlužení
„osobní bankrot“

Pokud není dlužník schopen splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům vůči věřiteli, 
může vyhlásit tzv. osobní bankrot. Může podat návrh na povolení oddlužení. 

O oddlužení můžete žádat, pokud splňujete následující:

 - jste v úpadku – máte dluhy u více věřitelů, máte závazky 30 dnů po lhůtě splatnosti, 
nejste schopen/na své závazky plnit,

 - v následujících 5 letech jste schopen/na v měsíčních splátkách ze svého příjmu nebo 
jednorázově z prodeje majetku zaplatit minimálně 30% dluhu,

 - přípustná není ani žádost dlužníka, u kterého v předchozích 5 letech už insolvenční 
řízení probíhalo.

Díky novele insolvenčního zákona s účinností od 1. 1. 2014 budou moci zažádat o oddlužení 
i právnické osoby (tzn. podnikatelé, OSVČ) a manželé budou moci podat společný návrh na 
oddlužení.

 
Pokud nejste schopni uhradit více než 30% svých závazků, můžete požá-
dat věřitele o souhlas ke snížení plnění. Případně Vám může pomoci 
(např. někdo z rodiny) peněžitým příspěvkem 
např. formou darovací smlouvy, smlouvy o důchodu. Tak můžete splnit 
podmínky oddlužení.

Oddlužení může proběhnout dvěma způsoby:

 - zpeněžením majetkové podstaty – jedná se o prodej majetku, který dlužník na-
byl v minulosti.

 - plněním splátkového kalendáře – zde je nutný pravidelný legální příjem (mzda, 
důchod aj.) Dlužník je povinen měsíčně (po dobu 5 let) splácet věřitelům ze svých 
příjmů částku ve stanoveném rozsahu. 

O způsobu nerozhoduje dlužník, ale věřitelé!
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Postup pro výpočet splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře:

a) Od čistého měsíčního příjmu se odečtou nezabavitelné částky.
 - na dlužníka, dvojnásobek životního minima 6 065Kč
 - na každou vyživovanou osobu (manželka, dítě) 1 516 Kč 

b) Po odečtení nezabavitelných částek se z konečné sumy vypočítají třetiny. Jedna 
třetina ještě zůstane dlužníkovi, zbylé dvě třetiny je možné strhávat, půjdou na 
splátky a na náklady na insolvenčního správce.

Na stránkách www.inslovencni-zakon.cz najdete kalkulátor splátek, kde si můžete orien-
tačně vypočítat výši měsíčních splátek a zda splníte podmínky oddlužení.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat: 

 ● souhlas manžela/ky

 ● výpis z rejstříku trestu

 ● údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech 

 ● potvrzení o příjmech dlužníka za poslední 3 roky

 ● návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší 

 ● seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým 
v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve před-
ložil + veškeré listiny

Veškeré informace k Vašemu oddlužení budou zveřejněny v Insolvenčním rejstříku, který je 
veřejný a může do něj nahlédnout kdokoliv.

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je 
dlužník povinen:

 ● vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání 
příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat 

 ● hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mi-
mořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře 

 ● bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věři-
telskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání 
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 ● vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, 
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulé ka-
lendářní měsíce

 ● nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního 
správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za ob-
dobí trvání plánu oddlužení 

 ● neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody 

 ● nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit 

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem ulo-
ženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté dlužník musí podat návrh soudu na osvobození 
od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud ne-
byly uspokojeny (bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené). Dlužníkovi 
jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. 

V případě, kdy soud zamítne návrh na povolení oddlužení, zejména zjištěním nepoctivého 
záměru dlužníka, je úpadek automaticky řešen konkursem.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení 
konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeně-
žení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

 
Pozor na společnosti nabízející oddlužení za vysoký poplatek. Jejich 
služby nemusí být stoprocentně kvalitní. Kontaktujte ověřené instituce 
viz. Kontakty na instituce na konci brožury. Tyto instituce Vám bezplat-
ně vypočítají, zda na oddlužení dosáhnete a pomohou Vám s podáním 
žádosti.
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Vzor
žádost o splátkový kalendář

 

Jméno a adresa věřitele:
Jméno a adresa dlužníka:
Jednací, referenční číslo nebo spisová značka:

Žádost o splátkový kalendář

(v prvním odstavci uvádíme informace o dluhu)

Obracím se na Vás s žádostí o pomoc v mé obtížné situaci. Dne … jsem uzavřel s vaší společnos-
tí smlouvu o úvěru č., s pravidelnou měsíční splátkou ve výši, Aktuální dlužná částka je ve výši.

(v druhém odstavci popíšeme, proč nemůžeme splácet, informujeme o situaci dlužníka)

V …. jsem přišel o zaměstnání a tím se změnil i můj měsíční příjem. Od … jsem evidován na 
Úřadu práce a podpora v nezaměstnanosti momentálně činí …. ovšem od… se bude snižovat na 
částku…. V současné době tedy nejsem schopen splácet uvedenou měsíční splátku. 

(zde uvádíme, co požadujeme, splátkový kalendář, snížení splátek, odklad splátek)

Chtěl jsem Vás z těchto důvodů požádat o možnost splátkového kalendáře a to ve výši …. mě-
síčně, kdy splátka by byla vždy k …. v daném měsíci.  První splátku zaplatím k …. a to na č.ú., 
var. symbol:….

Pěvně věřím, že pochopíte mou obtížnou životní situaci a umožníte mi splácet dlužnou sumu 
podle výše navrhovaného splátkové kalendáře. Zavazuji se, že jakmile se má situace zlepší, 
začnu okamžitě splácet původní výši pravidelných splátek.

Velice Vám děkuji.

Příloha – doložit dokumenty o výši příjmů a výdajů

V Olomouci dne …                                                                                                       Jméno a podpis dlužníka
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Vzor 
odpor proti platebnímu rozkazu

 
Okresní soud v

(adresa soudu)

Žalobce: Jméno, příjmení (název firmy), adresa, datum narození (u firmy IČ)

Žalovaný: Jméno, příjmení, adresa, datum narození

o … Kč s příslušenstvím

Dne … mi byl doručen platební rozkaz Okresního soudu v … ze dne … sp. zn. …, kterým mi bylo 

uloženo zaplatit žalobci částku … Kč s příslušenstvím ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního 

rozkazu.

Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám v zákonné lhůtě

o d p o r .

Zde může být (ale není to nezbytná podmínka) odůvodnění, proč s platebním rozkazem, resp. 

pohledávkou žalobce, nesouhlasím.

Je možné uvést např.: Že byl dluh již uhrazen a jakým způsobem nebo např.: existenci svého 

dluhu vůči žalobci nezpochybňuji, s žalobcem jsem v kontaktu a v současné době sjednáváme 

dohodu o splátkách, protože bychom rádi celou věc vyřešili smírnou cestou. Žalobci jsem na-

vrhla, že mohu svůj dluh splácet ve splátkách ve výši 500,- Kč měsíčně, s čímž žalobce souhlasil.

V Olomouci dne …                                                                                                   Jméno a podpis dlužníka
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Vzor 
žádost o odklad exekuce

 

Exekutorský úřad 
(adresa úřadu)

Žadatel - povinný
(jméno a adresa)

Č. j. 

Přílohy: (pokud žadatel nějaké dokládá, např. potvrzení o příjmech, o dávkách, o stanovení 
výživného, o nástupu do výkonu trestu,…)

Žádost o odklad exekuce

I.
Usnesením Okresního soudu v …………. ze dne …………., č.j. …………… bylo nařízeno provedení 
exekuce a jejím provedením byla pověřena ……………….
Exekuce mi byla nařízena z důvodu neuhrazení elektřiny, dluh je v celkové výši 57.760,28 Kč

II.
Dne ……………. jsem nastoupil do výkonu trestu, v současné době je místem mého výkonu tres-
tu ……………. V rámci výkonu trestu pracuji, ale můj výdělek zhruba postačí na platby věznici, 
dále je mi strháváno placení výživného a jiná exekuce. (viz. příloha)

III.
Jelikož jsem se dostal do velké finanční tísně, žádám Vás o odklad exekuce, do doby než budu 
z výkonu trestu propuštěn.
Po propuštění z vězení budu pokračovat ve své práci, jsem zedník a mám živnostenský list, 
a tím bude můj příjem lepší a budu schopen své závazky plnit.

V Olomouci dne …                                                                                                 Jméno a podpis dlužníka
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Vzor 
návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

 
Exekutorský úřad 
(adresa úřadu)

Žadatel - povinný
(jméno a adresa)

Č. j. 

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

I.
Usnesením Okresního soudu v ……….. ze dne………………., č. j.: …………….. byla nařízena exeku-
ce k uspokojení pohledávky oprávněného ........................ se sídlem ………………….., IČ …………. 
proti povinnému – ……………, nar. …………., bytem ………………….. ve výši 4.392,69 Kč s pří-
slušenstvím. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor ……………, Exekutorský úřad 
………..……………….

II.
V současné době bydlím v Olomouci, v domě u svého bratra a nevlastním žádný movitý ani ne-
movitý majetek. Nemám konto, tedy nelze u mě provést exekuci přikázáním pohledávky z účtu.
Vzhledem k tomu, že jsem byla od…….. do…….. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici 
v Opavě a nyní jsem evidovaná na ÚP v Olomouci bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, 
mým jediným zdrojem příjmů jsou dávky pomoci v hmotné nouzi. Od doby propuštění z VTOS 
nemohu najít vhodné zaměstnání. V současnosti také odpracovávám trest OPP. Zaměstnání se 
snažím hledat, ale protože mám pouze základní vzdělání, v minulosti jsem nebyla zaměstnaná 
a nabídka práce je nízká, práci nenacházím.

III.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mám za to, že exekucí nelze dosáhnout ani takového 
výtěžku, který by postačil alespoň ke krytí nákladů exekuce. 
Z uvedených důvodů navrhuji, aby soudní exekutor rozhodl, že se exekuce 
z a s t a v u j e pro nemajetnost.

V Olomouci dne                                                           Jméno a podpis

Přílohy: pokud žadatel nějaké dokládá, např. potvrzení o příjmech, o dávkách, o stanovení vý-
živného, o nástupu do výkonu trestu,…)
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Vzor 
žádost o výpis ze soudu

 

Okresní soud v
(adresa soudu)

Jméno a adresa dlužníka, datum narození

Vážený pane předsedo,

prosím o zaslání výpisu spisů, které jsou vedeny proti mé osobě. Prosím o zaslání aktuálních 
dlužných částek a čísel jednacích.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

V Olomouci dne                     Jméno a podpis
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Vzor 
návrh na spojení exekucí

 

Exekutorský úřad 
(adresa  úřadu)

Žadatel - povinný
(jméno a adresa)
Č. j.
 

Návrh na spojení věcí (spojení exekucí)

I.
U pověřeného soudního exekutora (jméno, adresa)…………………., jsou proti mně vedeny 
k dnešnímu dni tyto exekuce:

1. exekuce oprávněného k vymožení částky 12.167Kč a jejího příslušenství, sp. zn. 
2. exekuce oprávněného k vymožení částky 6.228 Kč a jejího příslušenství, sp. zn. 

U všech výše uvedených exekucí se jedná o:
•	 totožnou povinnou,
•	 totožného oprávněného, 
•	 pověření totožného exekutora k provedení exekuce

a věci spolu skutkově souvisí, neboť se ve všech případech jedná o vymáhání pokuty za poruše-
ní povinnosti vůči Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s.

II.
Ve smyslu § 52 odst. 1 exekučního řádu je třeba na exekuční řízení použít přiměřeně usta-
novení občanského soudního řádu, nestanoví-li exekuční řád něco jiného. Dle § 52 odst. 2 
exekučního řádu je exekutor při provádění exekuce oprávněn konat všechny úkony, které ob-
čanský soudní řád svěřuje při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli či 
jinému zaměstnanci soudu za podmínky, že exekuční řád nestanoví něco jiného. Exekuční řád 
se k otázce spojení věcí nevyjadřuje. Je proto třeba subsidiárně použít ustanovení občanského 
soudního řádu, resp. jeho § 112. Jmenované ustanovení zákona stanoví, že v zájmu hospodár-
nosti může soud, potažmo exekutor, spojit ke společnému řízení věci, které spolu skutkově 
souvisí nebo se týkají týchž účastníků. Jak vyplývá z čl. I. tohoto návrhu, požadavky kladené 
dle občanského soudního řádu na spojení věcí jsou v dotčených exekučních řízeních splněny.

III.
Vzhledem k výše uvedenému a k požadavku hospodárnosti žádám, aby věci vedené u soudního 
exekutora ………………pod spisovými značkami……… byly spojeny ke společnému řízení s tím, 
že náklady oprávněného v exekučním řízení, odměna exekutora a paušální náhrada hotových 
nákladů exekutora, budou uplatněny a vymáhány pro všechny jmenované exekuce jen jednou.

V Olomouci dne                                                                                                                Jméno a podpis
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Vzor 
návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu

Exekutorský úřad 
(adresa úřadu)

Navrhovatel:  jméno a adresa

Povinný:  jméno a adresa

Oprávněný:  název a adresa

 
ke spis. zn.: 

Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu

Dne  ………………… byl u mne v bytě vykonavatel vašeho exekutorského úřadu, který v rámci 
exekuce vedené ve výše uvedené věci označil věci, které jsou výhradně v mém majetku. Ozna-
čené věci v soupisu zabavených věcí pod položkou č. 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17 jsou tedy 
v mém vlastnictví a nikoliv ve vlastnictví povinného ……………... Povinný se mnou v bytě bydlí, 
ale nemá zde žádné své movité věci. 

Důkaz: 
- kopie protokolu o soupisu movitých věcí ze dne …………
- svědecká výpověď

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby věci označené v soupisu zabavených věcí pod položkou 
č. 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17 tedy skříňka – světlá 3x, vysavač – červený, lampa – stojan, 
rádio s CD Denver, žebřík – kov., Set top box zn. Trend, DVD zn. Hyundai, byly vyškrtnuty 
ze soupisu.

Za kladné vyřízení předem děkuji.

V Olomouci dne                                                                                                                Jméno a podpis
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Kontakty na instituce
 

Poradenské centrum pro dlužníky
Sdružení SPES
Dolní náměstí 27/38, 779 00 Olomouc 
Tel.: 777 723 598
E-mail: spes@pomocsdluhy.cz
www.pomocsdluhy.cz

Exekutorský úřad Olomouc
soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal
Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 206 813
Seznam všech exekutorů naleznete na  
www.ekcr.cz

Člověk v tísni
Litovelská 14
779 00 Olomouc
Tel.: 734 428 481

Studentská právní poradna
Právnická fakulta  UP v Olomouci
Tř. 17. listopadu 8, budova A,
779 00 Olomouc
Tel.: 585 637 616

Charita Olomouc
Poradenské centrum
Wurmova 5
771 11 Olomouc
Tel.: 739 249 223
Email: spirala@olomouc.charita.cz.

Okresní soud v Olomouci
třída Svobody 685/16
779 00 Olomouc
Tel.: 585 503 111
Kontakty na všechny soudy naleznete na  
www.justice.cz

Sociální kurátoři
Magistrát města Olomouce
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální prevence
Hálkova 20, 779 00 Olomouc
Kancelář: 1/002
Tel.: 585 562 114 Bc. Jan Kriegler
Tel.: 585 562 115 PhDr. Jana Marešová

Probační a mediační služba
Probační a mediační služba ČR
Studentská 1887/7, 
779 00 Olomouc
Tel.: 587 402 950
www.pmscr.cz

Internet poradna
Ztracená 36
77900 Olomouc  
Tel.: 587 406 126  

Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Městský úřad
Jesenická 31 
787 01 Šumperk
Tel.: 595 532 740
Email: poradna@financnitisen.cz

Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Odbor sociálních věcí 
Školní 4
796 01 Prostějov
Tel.: 595 532 740
Email: poradna@financnitisen.cz

Exekutorská komora České republiky 
můžete se na ni obrátit ve věci pochybení exe-
kutora, lidem na svobodě komora nabízí mož-
nost bezplatného právního poradenství
Radnická 14/16, 602 00 Brno
Tel.: 515 917 586

RUBIKON Centrum
Korunní 101
130 00 Praha 3
Tel: +420 723 891 170 
Email: cipra@rubikoncentrum.cz 
www.rubikoncentrum.cz
(Pobočky mají také v Ústí nad Labem a Chebu)
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 ● Další kontakty na Poradny při finanční tísni najdete na stránkách www.financnitisen.
cz. Pobočky mají také v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem, Litvínově, České Lípě, Hradci 
Králové, Plzni, Příbrami.

 ● Dluhové poradenství nabízí také Občanské poradny, které jsou rozmístěny po celé 
ČR. Na této kontaktní adrese Vás odkáží na příslušnou poradnu v místě, kde potře-
bujete.  
Servisní centrum AOP 
Sabinova 3 
130 00 Praha 3 
Tel.: 774 529 966

Další důležité odkazy

www.obcanskeporadny.cz  seznam občanských poraden

www.spotrebitele.info , www.konzument.cz  Sdružení na obranu spotřebitelů

www.vyplata.cz  výpočty srážky ze mzdy, výpočet nezabavitelné částky ze mzdy atd.

www.ekcr.cz  exekutorská komora – bezplatné poradenství o exekucích. Zde také najdete 
kalkulačku na výpočet nákladů na exekuci.

www.insolvencni-zakon.cz  veškeré informace k insolvenčnímu zákonu a k oddlužení, for-
muláře a vzory ke stažení, insolvenční rejstřík

www.solus.cz  pozitivní registr dlužníků
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Slovníček
pojmy, se kterými se můžete setkat 

Dlužník – ten, kdo si půjčil peníze na určitou dobu a zavazuje se, že je do určité doby vrátí 
i s úroky.

Exekuční příkaz - rozhodnutí exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce.

Exekuční titul - zpravidla rozhodnutí soudu nebo jiná veřejná listina určená právním 
předpisem, která ukládá dlužníkovi povinnost splatit svůj dluh nebo potvrzuje existenci 
dluhu.

Inkasní společnost - vymahačská společnost, která od Vás vymáhá prostředky pro věři-
tele.

Jistina - je nesplacená část dluhu, ze které se počítají penále (peněžní postih za nedodržení 
smlouvy). Smluvní penále, pokuta a úrok z prodlení stále narůstá.

Oprávněný – věřitel, který podal exekuční návrh na základě neuhrazeného exekučního 
titulu.

Osobní bankrot - je lidový název pro pojem oddlužení. Je způsob řešení úpadku, kdy 
jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do 
jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.

Poplatek z prodlení - je sankce za pozdní platbu.

Povinný – dlužník, který neuhradil povinnost stanovenou exekučním titulem.

Půjčky - věřitel přenechá dlužníkovi věci podle druhu, zejména peníze a dlužník se zavazuje 
vrátit po uplynutí dohodnuté doby i stejného druhu. Nemusí být dohodnuty úroky, smlouva 
nemusí být písemná. Řídí se občanským zákoníkem.

Rozhodčí doložka - smluvní strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi 
nimi bude rozhodovat rozhodce nebo rozhodčí soud. Musí být uzavřená písemně a musí 
splňovat dané náležitost.

RPSN - je roční procentní sazba, určuje ji Česká národní banka, umožňuje vyhodnotit vý-
hodnost či nevýhodnost úvěru.

Ručitel - je člověk, který zaručuje, že v případě nesplácení osobou, která si půjčku vzala, ji 
bude splácet on. Výhodou je, že právo je na jeho straně. Všechny peníze pak musí dlužník 
ručiteli podle zákona vrátit zpět
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SJM – společné jmění manželů - je vše, co je předmětem vlastnictví a co nabyl každý 
manžel za trvání manželství. Jedná se o společný majetek i dluhy. SJM vzniká uzavřením 
manželství a zaniká rozvodem. Během trvání manželství může o zániku či zúžení SJM 
rozhodnout soud.

Smluvní pokuta - pokud nesplatíte dluh včas, zaplatíte něco navíc. Může to být v jednorá-
zové formě či ve formě procentního úroku za čas včasného nezaplacení.

Spotřebitelský úvěr - jedná se o jednorázový úvěr pro fyzické osoby na financování běž-
ných potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, financování služeb nebo k pře-
klenutí nedostatku financí.

Úrok - neboli peníze, které dlužník zaplatí navíc za poskytnutí úvěru, odměna za půjčení 
peněz.

Úvěr - při uzavření smlouvy věřitel půjčí peníze dlužníkovi a ten zaplatí dluh i s úroky. 
Smlouvy o úvěru se řídí obchodním zákoníkem.

Věřitel - je osoba, která půjčuje peníze na určitou dobu a za určitý úrok.

Životní minimum - je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajiště-
ní výživy a ostatních základních osobních potřeb.
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Místo pro Vaše poznámky
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Je nevládní nezisková organizace založená v roce 1991.

Pomáháme lidem v obtížných situacích jejich života tvorbou preventivních, podpůrných 
a intervenčních služeb. Formou kvalitně poskytovaných služeb hledáme a vytváříme cesty 

k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů, s ohledem na dlouhodobě udržitelnou 
kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Své služby nabízíme lidem s problémem závislosti, dále mladistvým a mladým lidem, ohro-
ženým sociálním vyloučením a nepříznivým sociálním vývojem.

Sídlo organizace:

Společnost Podané ruce o.p.s.
Vídeňská 3 
639 00 Brno

www.podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.



Program práce s klienty v konfliktu se zákonem

  

Komu je služba určena?

Uživatelům návykových látek a osobám ohroženým návykovým chováním, kteří se dostali 
do konfliktu se zákonem a momentálně pobývají na svobodě, nachází se ve výkonu vazby, 
výkonu trestu nebo jsou z vězení propouštěni. Zároveň nabízíme pomoc i jejich rodinám 

a osobám blízkým.

 

Co nabízíme?

Individuální poradenství  - hledání vhodných řešení životních situací

Aktuální informace z oblasti právní, sociální, zdravotní, drogové a dluhové

Pomoc během trestně-právního řízení, základní právní poradenství

Pomoc a podporu v krizových situacích

Pomoc v různých sociálních záležitostech, zprostředkování léčby, doléčování, návazné péče

Asistenční službu a doprovod na různé instituce, osobní pomoc při jednání např. s úřady

Korespondenční kontakt - dopisování s klienty ve vězení

Poradenství v rámci skupinových aktivit ve vězení

Bezplatné využití telefonu a internetu, hygienické balíčky, zprostředkování ošacení

Služba Street-paper

Program práce s klienty v konfliktu se zákonem
Dolní náměstí 51
779 00 Olomouc

E-mail: vezeni.ol@podaneruce.cz
Mgr. Petr Vymazal, DiS. -  vedoucí služby Tel: 777 916 279
Bc. Jakub Nepejchal -  sociální pracovník Tel: 775 868 568

Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně s důrazem na důvěrnost informací,
individuální přístup a odbornost.

Společnost Podané ruce o.p.s.



Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně s důrazem na důvěrnost informací,
individuální přístup a odbornost.
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