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Kazuistika 4 
 
1.konzultace 

Na občanskou poradnu se osobně obrátila žena v důchodovém věku. Uživatelka (US) je vdova, žije s přítelem, 
je bezdětná. US má dluhy, které odhaduje na 400 000, ale přesnou výši neví. US pobírá starobní důchod, jehož výše je 
12 651 Kč. Kromě důchodu si US přivydělávala i jako obchodní zástupce společnosti Oriflame, ale s touto činností se 
rozhodla skončit. US sděluje, že splátky, které věřitelé vyžadují, přesahují její příjem. Věřitelé, prozatím nepřistoupili 
k soudnímu vymáhání, ale posílají upomínky a vyhrožují exekucí. Dluhy jsou po splatnosti asi tak 3 měsíce, občas 
některému z věřitelů pošle malou částku. US dluží 6 věřitelům: UPC, dále Oriflame, České spořitelně u které má US 
kontokorent a velký úvěr. Dalšími věřiteli je T-mobile a Provident, přítel u kterého má US dluh ve výši 35 000 Kč na 
ústní dohodu. US sděluje, že se zadlužila kvůli své nemoci, kterou je obsedantní porucha, je léčena medikamenty, ale 
dříve nebyla její nemoc pod kontrolou. US se snažila kontaktovat věřitele s žádostí o splátkový kalendář, ale věřitelé 
požadují splátky, které si US nemůže dovolit. S věřiteli již jednat nechce a chce splácet v klidu, aniž by na ni věřitele 
vytvářeli nátlak. Donedávna jí se splácením pomáhal přítel, ale již jej nechce obtěžovat a chce si záležitost vyřešit sama. 
 

US slyšela o osobním bankrotu, žádá o informace a pomoc s vyplněním návrhu na oddlužení. S sebou si 
přinesla formulář na oddlužení, US neví co oddlužení obnáší a jaké jsou jeho podmínky. US si ke konzultaci nevzala 
dokumenty o svých závazcích, má sepsány přibližné částky. 
 

Poradce s US probral podmínky služeb občanské poradny. Poradce s US probral její dluhovou a příjmovou 
situaci a sdělil jí základní informace a podmínky pro oddlužení pro fyzické osoby dle Insolvenčního zákona č. 182/2006 
Sb. Poradce US provedl předběžný výpočet splátek v insolvenci, US ze svého příjmu by měla být schopna splatit cca 58 
procent svých závazků. US dle počátečních informací sdělených poradci splňuje podmínky oddlužení.Vzhledem 
k tomu, že US neví přesné dlužné částky, US bude kontaktovat věřitele, aby jí sdělili aktuální výši. Poradce US předál 
leták oddlužení, který si US projde a zváží, zda oddlužení využije. Poradce US navrhl, aby sepsala uznání dluhu, který 
má u přítele, tento závazek by měl být přiznán do závazků, aby to soudem nebylo shledáno jako nepoctivý záměr. US 
objednána k další konzultaci, kde začneme vyplňovat návrh na oddlužení. US sděleno, které dokumenty musí být 
přiloženy k návrhu a které si má zajistit k další konzultaci. Poradce US také informoval o poradně při finanční tísni, na 
kterou se může také US obrátit.          
 
2.konzultace 

US na další konzultaci s sebou přinesla dokumenty o svých dluzích, jednak smlouvy a upomínky a US dluhy 
vyčíslila na 323 000 Kč, sdělila, že toto je aktuální dlužná částka. US se objednala do poradny při fin.tísni, kterou chce 
kontaktovat, až bude návrh úplně připraven, aby poradce z poradny při fin.tísni zkontroloval její návrh. 

Poradce s US prošel část návrhu na oddlužení a sdělil, které další dokumenty bude potřebovat jako přílohy 
vyžadované soudem. 
 
3.konzultace 

US na další konzultaci žádá o vyplnění zbývající části návrhu na oddlužení. US si sehnala další povinné 
přílohy do návrhu na oddlužení.  

Poradce s US pokračoval ve vyplnění návrhu na oddlužení. US se objednala k další konzultaci. 
4.konzultace 

Uživatelka služby (US) si předvyplnila nanečisto návrh na povolení oddlužení a pojede do poradny při fin.tísni, 
aby definitivně mohla návrh podat. US poradce žádá o kontrolu návrhu.  
 

Poradce s Us prošel její návrh a povinné přílohy. Vzhledem k některým nejasnostem navrženo US, aby určité 
náležitosti návrhu konzultovat v poradně při fin.tísni. 
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Z výše uvedené kasuistiky lze usuzovat na to, že klienti přicházejí do poradny s očekáváním, že s poradcem 
ihned začnou vyplňovat návrh na oddlužení, klienti zároveň nemají vůbec žádné nebo pouze kusé či zkreslené 
informace o oddlužení z médií. Vyplnění návrhu na oddlužení vyžaduje dlouhodobou spolupráci poradce i klienta a 
nelehkomyslný přístup klienta a návrh na oddlužení je poměrně složitý na vyplnění pro některé klienty.  
 


