
OBČANSKÁ PORADNA BRNO 
člen Asociace občanských poraden 

Anenská 10, 602 00  Brno 
tel./ fax.: 545 24 18 28  

poradna.brno@volny.cz  

www.obcanskeporadny.cz, www.poradnabrno.eu 

.  

Kasuistika 3 – dluhová problematika 
 
 
Popis problému a situace klienta: 
Klient je plně invalidní důchodce, pobírá cca 11 tis. Kč důchodu . Kl. uzavřel postupně asi s 5 firmami smlouvy o 

poskytnutí půjčky a také úvěru. Klient získal z takto uzavřených smluv dohromady asi 600 tis. Kč. Některé ze svých 

půjček klient ještě splácel z důchodu, tzn., že dodržoval splátkový režim dohodnutý ve smlouvě, ale u dvou půjček byl 

již několik týdnů v prodlení. Obdržel již výzvy k zaplacení splátek, jinak, že bude přikročeno k exekuci.   

 

1. Konzultace 
Klient přišel poprvé do poradny ve fázi, kdy žádný z dluhů nebyl vymáhán soudní cestou tedy ani exekučně, pouze byly 

zaslány výzvy k úhradě, přičemž pozdním splácením se staly 3 dluhy  splatné celé. Místo měsíčních splátek byl klient 

nucen doplatit celý zbytek u 3 půjček. K výši měsíčních splátek, které klient neuhradil, byly napočítány poplatky z 

prodlení dle smluvních podmínek a další navýšení.  

 

Zakázka: 
Klient by rád řešil svou dluhovou problematiku, rád by předešel exekuci a dalšímu nárůstu poplatků, které s půjčkami 

souvisí, nicméně tím, že se 3 jeho dluhy staly splatné celé nemá možnost ze svého důchodu vyhovět. Jak může v takové 

situaci postupovat, co může dělat? 

 

Návrhy řešení: 
S klientem byla jeho situace probrána dle informací, které byl ochoten a schopen sdělit. Nevěděl např. přesně, kterému 

z věřitelů dluží jakou částku., neměl s sebou ani smlouvy na základě, kterých mu byly prostředky půjčeny. Klientovi 

bylo navrženo dohledat všechny písemné materiály, které k půjčkám má, udělat si přesný seznam svých věřitelů, 

rozdělit si je podle výše půjčené částky a uvést, kolik bylo kterému věřiteli zaplaceno a kolik zbývá zhruba doplatit. 

Zkrátka navrženo udělat  si rozvahu všech věřitelů a výši dluhů.  Dále  bylo kl. navrženo udělat si rozvahu svoji  - 

finanční. Vzít v úvahu svůj příjem a tento se pokusit rozdělit  na finanční prostředky nutné k životu (jídlo, bydlení, 

ošacení apod.), zjistit  jaká částka zbývá a rozdělit ji poměrně mezi věřitele jako výše měsíčních splátek. Přesto, že  se 

některé z dluhů staly splatné celé (díky porušení splátek) je možné i tak s věřiteli zkusit vyjednávat. Kl. navrženo 

v každém případě s věřiteli komunikovat, zcela upřímně jim pospat  svoji situaci a navrhnout  výši splátek. V případě, 

že věřitelé nebudou chtít na toto přistoupit, navrženo i tak splácet dle svých možností všem věřitelům. (Aby nebylo 

posuzováno jako zvýhodnění věřitele).   

Není bohužel vyloučeno, že firmy se nespokojí s navrhovanou výši splátek a přistoupí k vymáhání soudní cestou (ze 

smluv vyplývá, že  na to mají pravděpodobně také právní nárok).  

Kl. bylo na této konzultaci sděleno v čem spočívá soudní vymáhání dlužné částky, jak soud postupuje, že dochází 

k navýšení dluhu o náklady řízení náklady právního zastoupení atd. Sděleny informace týkající se nezabavitelné částky 

z klientova důchodu. Kl. navrženo zvážit změnu způsobu výplaty důchodu z účtu na adresu. Pokud by došlo k exekuci, 

exekutor by mohl obstavit  účet a kl. se nedostane ke svým  penězům. Takto  by mohl exekutor provést pouze zákonem 

stanovenou srážku z důchodu, tzn. že by mu  musela zůstat nezabavitelná částka. Klientovi byly v neposlední řadě 

poskytnuty informace týkající se oddlužení . 

 

Kl. odchází s tím, že si požádá o změnu způsobu výplaty důchodu a pokusí se udělat si rozvahu svých dluhů a též 

příjmů. V případě potřeby znovu přijde.  

 
Využité zdroje informací: z.č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon,  databáze Dluhová problematika zpracovaná garanty 

AOP (id 8.2.),  občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., z.č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, nař. vlády č. 595/2006 

Sb. 
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2. konzultace. 
Popis problému a situace klienta. 
Klient přichází opakovaně a uvádí, jaké kroky podnikl. Klient si požádal o změnu způsobu výplaty důchodu na adresu, 

pro případ exekuce. Pokoušel se komunikovat se svými věřiteli nabídnout jim měsíční splátku. Věřitelé u kterých se 

dluh stal splatný, nemají zájem o splátky požadují  uhrazení celé částky jinak budou vymáhat soudní cestou.  

 

Zakázka: 
Klient se přišel poradit co může ještě udělat, aby předešel soudnímu řízení, exekucím a navýšení konečné dlužné 

částky. 

 

Návrhy řešení: 
Klientovi navrženo, pokud neuspěl vůči věřitelům se splátkami,  i tak platit dle svých možností měsíční splátky. 

S klientem byly probrány  znovu  možné dopady exekuce, vypočtena výše nezabavitelné částky, předány informace o 

exekuci na běžný účet a mobiliární exekuce. Klient kromě důchodu a pár věcí v bytě nic dalšího nevlastní, tudíž 

exekutor  by zřejmě exekuoval klientův důchod. Klientovi byla navrhována možnost oddlužení v rámci insolvenčního 

řízení. K této možnosti klient uvedl, že  nechce postupovat tímto způsobem.  

Klientovi navrženo v případě potřeby poradnu kdykoliv znovu navštívit.  

 

 

Využité zdroje informací: z.č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., nař. vlády č. 

595/2006 Sb., kalkulačka  na www.insolvencnizakon.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 


