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Kazuistika 8 
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Výchozí situace: 

Na Občanskou poradnu Brno se obrátil uživatel služby (dále jen US) ve věku asi 25 let, 
svobodný, bezdětný. US má tři závazky u dvou bankovních subjektů v celkové výši asi 1 115 000 
Kč. Jedná se o hypoteční úvěr se zástavou na byt v aktuální výši 1 000 000 Kč, věřitelem je 
Gemoney bank. Hypoteční úvěr byl pořízen na zakoupení bytu. U stejného věřitele má US také 
spotřebitelský úvěr, který použil na rekonstrukci bytu, aktuálně na tomto úvěru zbývá doplatit 65 
000 Kč, US se s Gemoney písemně dohodl na  splátkovém kalendáři, který relativně dodržuje. Dále 
si vzal úvěr u České spořitelny na dovybavení bytu, v současné době zbývá doplatit 50 000 Kč, US 
se daří tento úvěr řádně splácet. 

Hypoteční úvěr se zástavou na bytu je sjednán na jméno US, rodiče ve smlouvě figurují jako 
ručitelé úvěru, rodiče jsou zároveň vlastníci nemovitosti. US uvádí, že rodičům nebyl poskytnut 
úvěr a tak si o hypotéku požádal sám v době, kdy měl zaměstnání s dostatečným příjmem. V 
uvedeném bytě žije US s rodiči. US před 1,5 rokem přišel o zaměstnání, byl evidován na úřadu 
práce, v důsledku ztráty zaměstnání se mu snížil příjem a tak nemohl dodržet původní splátku 
hypotečního úvěru ve výši 10 000 kč, proto se s bankou ústně domluvil na možnosti splácet dle jeho 
možností, US tedy měsíčně zasílal splátku 4-5000 Kč. Nyní je již US 4.měsícem zaměstnán na 
pracovní smlouvu na dobu určitou- 6 měsíců, jeho průměrný příjem je cca 9500 Kč. US uvádí, že 
praxí zaměstnavatele je pracovní poměr opakovaně prodlužovat. Vzhledem k příjmu se ovšem US 
nemůže vrátit na původní splátku hypotečního úvěru a tak stále splácí cca polovinu řádné splátky. 
US ovšem nyní obdržel dopis, ve kterém banka žádá úhradu rozdílu ve splátkách za uplynulý rok a 
půl a to do 1.12.2011.  

Us uvádí, že splátky převyšují jeho finanční možnosti. Rodiče se mu snaží vypomáhat, 
ovšem sami mají nízký příjem a také své závazky. 
 
Popis problému – zakázka:  

Cílem US je zjistit, zda může požádat o oddlužení, vzhledem k tomu, že  jeho příjem 
nedostačuje na uspokojení věřitelů a US se obává dalšího nárůstu dluhů a případného exekučního 
vymáhání. 

 
Intervence / možnosti řešení: 

Poradce US sdělil základní informace a podmínky pro oddlužení dle § 389-418 
Insolvenčního zákona č.182/2006 Sb. Během zjišťování, zda US splňuje podmínky oddlužení, Us 
sdělil, že v únoru 2010 spáchal trestný čin loupež dle §173 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb., za 
který byl v červnu 2010 odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 2 let. US se 
zbraní v ruce přepadl pobočku Raiffeisen bank a získal tak částku 4000 Kč. US již vzniklou škodu 
uhradil. Dle trestního zákona nemůže dlužník žádající o oddlužení spáchat v předchozích 5 let 
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trestný čin majetkové a hospodářské povahy. Trestný čin loupež dle §173 sice nespadá mezi trestné 
činy majetkové a hospodářské povahy, je zahrnut mezi trestné činy proti svobodě ..., ovšem 
vzhledem k povaze trestného činu a vzniklé škodě, poradce US upozornil na to, že jeho návrh na 
oddlužení by mohl být z tohoto důvodu odmítnut. Návrh by mohl US podat až po pěti letech od 
odsouzení. US navrženo ověřit tento trestný čin jako možnou překážku  úspěšnosti návrh na 
oddlužení v poradně při finanční tísni, poradce předal kontakt. 

US informován o způsobech oddlužení, Us nemá žádný majetek, proto by chtěl žádat o 
splátkový kalendář. V rámci oddlužení se uspokojují pouze nezajištění věřitelé, zajištění věřitelé se 
uspokojují z předmětu zástavy. US informován, že Gemoney je zajištěným věřitelem u hypotečního 
úvěru, ostatní závazky ve výši 115 000 jsou nezajištěné. U hypotečního úvěru je tedy možné, že 
vyhlášením oddlužení  by rodina mohla přijít o byt. US se může s Gemoneny domluvit na 
splátkách, které by US (zřejmě také za pomoci rodičů) splácel mimo oddlužení. Poradce pomocí 
kalkulátoru na stránkách www.insolvencnizakon.cz provedl výpočet splátek z jeho aktuálního 
příjmu 9500 Kč, US během pěti let nezajištěným věřitelům uhradí 102 000 Kč. Mzda k výplatě činí 
6700 Kč. US navrženo zvážit, zda během oddlužení je v jeho možnostech a případně v možnostech 
rodičů splácet hypoteční úvěr v původní splátce 10 000 Kč měsíčně. Poradce také US upozornil na 
riziko neprodloužení pracovní smlouvy, které by mohlo znamenat úplnou ztrátu příjmů a nemožnost 
hradit splátky v oddlužení a na hypotéku. Poradce dále sdělil další informace o náležitostech podání 
návrhu na oddlužení a průběhu insolvenčního řízení.  

 
Prognóza: 
Z uvedeného případu vyplývá, že finanční stabilita rodiny a úspěšnost splácení závazků již od 
začátku závisí zejména ny synovi a jeho příjmu. “Krizové” řešení  v případě, že syn  nebude 
schopen splácet mělo být předmětem úvahy již v době, kdy rodina začala o zadlužení uvažovat. 
Úvěry na rekonstrukci a vybavení bytu v době jejich sjednání přesahovaly a přesahují finanční 
možnosti celé rodiny. Je na uvážení, zda rekonstrukce a vybavení bytu nemohlo být pořízeno až po 
vytvoření úspor a z těchto úspor postupně byt rekonstruovat a zakupovat vybavení. 
Kazustika také vyvolává otázku nad možností pachatele trestného činu loupež vstoupit do  
oddlužení. Loupež je námi vnímána podobně jako trestný čin krádež, ne-li dokonce více závažný 
trestný čin než některé trestné činy majetkové povahy (např. úvěrový podvod apod.).  
 
Zpětná vazba: 
US zváží získané informace, nejprve se informuje o problematice trestného činu, poté zkusí 
kontaktovat Gemoney s žádostí o dohodu o splácení mimo oddlužení. Informace předá také 
rodičům a zváží finanční možnosti rodiny. V případě, že se rozhodne pro podání návrhu na 
oddlužení, kontaktuje poradnu při finanční tísni.  
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