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Kazuistika 5 

 
1. konzultace 

Us přichází do občanské poradny s problematikou zadlužení.  Je plně invalidní a není schopna splácet své 
závazky. Má tři úvěry u Ge Money a Home kreditu, jejich výši nezná, smlouvy nemá u sebe. Žádá radu, jak vzniklou 
situaci řešit, obává se exekucí a narůstání dluhů.  
 Poradce informoval Us základních principech pravidlech činnosti občanské poradny jako např. bezplatnost 
služeb. Dále probrány způsoby a provádění jednotlivých druhů exekucí, poradce předal tištěné materiály, provedl 
výpočet srážek z důchodu při exekuci. Us předány materiály a podrobné ústní informace o insolvenčním řízení a 
domluvena další konzultace s tím, že již Us bude vědět jaké jsou její dluhy, aby mohl poradce provést výpočet splátek a 
zjistit, zda Us může do insolvenčního řízení vstoupit.  
 
2. konzultace 
 Us přichází opakovaně ke kontrole vyplněného insolvenčního návrhu, včetně příloh. Našla si v novinách 
inzerát, který sliboval bezplatné vyplnění insolvenčního návrhu. Údajně telefonovala do redakce novin a tam ji ujistili, 
že jde o solidní firmu. Byla si vědoma toho, že by se mohlo jednat o nepoctivé podnikání, jak byla upozorněna 
při předchozí konzultaci v občanské poradně.  
Zaslala materiály, které měla k dispozici do firmy a ta jí dobírkou za asi 2.500,-Kč zaslala vyplněný insolvenční návrh. 
 Poradce zkontroloval návrh, upozornil Us na závažné nedostatky, rukou dopsal, co je třeba doplnit, některé 
kolonky byly dle názoru poradce nedostatečně vyplněny. Poradce provedl nyní výpočet splátek, protože již byla 
uvedena částka závazků a zjistil, že Us na oddlužení nedosáhne, nezaplatí ani 20% svých závazků. Us sděleno, že 
pokud by neměla písemný souhlas věřitelů, že jim stačí uspokojení ve výši 17%, nemá význam insolvenční návrh 
podávat, jelikož nemá ani majetek na zpeněžení.  Vysvětleny důsledky jako je prohlášení konkurzu a zejména 
nemožnost podat nový insolvenční návrh v dalších 5ti letech.  
 
 Poradce s odstupem času nahlédl do insolvenčního rejstříku a zjistil, že Us přes jeho informace návrh 
vypracovaný firmou podala, nedoplnila jej ani si nezajistila prohlášení věřitelů o nižším uspokojení. V současné době ji 
Krajský soud vyzval k záloze na insolvenčního správce ve výši 50.000,-Kč s odůvodněním mimo jiné, že nemá na 
splátky věřitelům ani činnost insolvenčního správce. 
Občanská poradna neví, kdy bylo usnesení o stanovení zálohy Us doručeno a zda má ještě čas reagovat. Bylo by vhodné 
vzít oba návrhy zpět (insolventní návrh a návrh na povolení oddlužení), pak nebrání nic tomu, aby v budoucnu podala 
nový návrh, pokud se např. zvýší její příjem nebo věřitelé budou souhlasit s nižším uspokojením.  
 Us občanskou poradnu zatím nenavštívila, poradce se rozhoduje informovat Us dopisem o možnosti vzít oba 
návrhy zpět. Poradce zaslal Us informace a vzory nezbytné ke zpětvzetí. Po čase poradce z insolvenčního rejstříku 
zjišťuje, že Us zpětvzetí stihla podat k soudu, ještě před tím, než byl prohlášen úpadek a konkurz na Us. 
 
 
 Z této kasuistiky je zřejmé, že někteří uživatelé služeb si přes veškerou snahu poradců neuvědomují závažnost 
vstupu do insolvenčního řízení, nutnost určité disciplíny, důkladnosti a zejména vlastního přičinění. Tato Us zvolila 
„pomoc“ neznámé, nesolidní firmy, která podle názoru OP nepoctivě vylákala odměnu za zpracování insolvenčního 
návrhu, když se původně inzerovala jako bezplatná služba. Její návrh měl vážné nedostatky a US opět nevzala v úvahu 
podněty občanské poradny a neupravený návrh podala. Pro Us však bylo zřejmě rozhodující, že tímto způsobem 
nemusela téměř nic sama podniknout a o ničem přemýšlet.  
 
 


