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Kazuistika 10 

 
Klíčová slova: mnoho závazků, nemoc, dluh ve společném jmění manželů, mediální tlak, 

psychická zátěž 

 
Výchozí situace: 

Na Občanskou poradnu Brno se obrátila uživatelka služby (dále jen US) ve věku 35 let, 

která řeší záležitost týkající se dluhů. US uvedla, že má 10 věřitelů Provident,Citi Bank, GE Money 

Bank, Mbank, Unicredit Bank, Rafeissen Bank, Homecredit, Cofidis, Cetelem, T-mobile u nichž 

má dohromady dluh ve výši 680.000 Kč. U uvedla, že dluhy, které vznikly vznikly za manželství, 

ovšem manžel o nich poměrně dlouhou dobu nevěděl. US se dařilo dluhy splácet řádně. US uvedla, 

že podlehla mediálnímu tlaku, kdy prostě nabyla dojmu, že je  běžné půjčovat si peníze a dle svých 

slov zkrátka neodolala a peníze si půjčovala na „lepší život“. US je ve stálém pracovním poměru, 

přičemž její měsíční čistý příjem činí 16.595 Kč čistého. Do určité doby  splácela úvěry a půjčky 

řádně, ovšem potom onemocněla a se splácením to bylo horší. Splácela dle svých možností. V 

okamžiku, kdy porušila některé z dohodnutých splátek začali se ozývat věřitelé zejména z řad 

nebankovních společností a doslova naléhali až útočili na US, aby zaplatila nebo že jinak budou 

postupovat tvrdšími postupy. US se psychicky zhorutila svěřila se konečně svému muži, že je ve 

špatné situaci a ten jí začal pomáhat se splácením alespoň některých dluhů. US se bála také o své 

zaměstnání, neboť jí věřitelé telefonovali do zaměstnání. Z výše uvedených důvodů se US obrátila 

na naši poradnu s žádostí o pomoc, neboť jak sama uvedla, nevěděla už kudykam. 

 

Popis problému – zakázka:  
Cílem US je podání insolvenčního návrhu -  návrhu na oddlužení. US by chtěla návrh podat, 

ovšem neví, zda splňuje všechny potřebné podmínky  a hlavně se obává toho, že návrh nezvládne 

sama sepsat.  

 
Intervence / možnosti řešení: 

US obržela všechny potřebné informace týkající se podání návrhu na oddlužení dle 

insolvenčního zákona. S US byly probrány postupně všechny kroky, které je nutné učinit než k 

podání návrhu může dojít. S US byla probrána výše dluhu, bylo vypočteno zda splňuje podmínky 

pro uspokojení nezajištěných věřitelů. US nemá žádný nákladný nemovitý či movitý majetek, čili je 

předpoklad, že věřitelé by se mohli v rámci oddlužení uspokojit ze splátkového kalendáře, o čemž 

sami rozhodují na schůzi věřitelů. Bylo zjištěno, že US splňuje podmínky pro podání návrhu na 

oddlužení. Obdržela návrhy jednotlivých kroků, které může následně učinit, čili, že  bude potřeba 

zjistit skutečnou aktuální výši dluhu, zajistit všechny podklady a listiny týkající se všech závazků. 

Pokud US nashromáždí potřebné podklady, vyplní návrh na oddlužení, pak nic nestojí v cestě jeho 

podání na soud. US byla „uklidněna tím“, že po podání návrhu na oddlužení již věřitelům neplatí 

žádnou splátku a vyčká na to, jak soud její návrh posoudí. Pokud by se tedy i nadále ozývali věřitelé 
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bylo navrženo sdělit jim, že bohužel  nemá příjem na splátky a případně, pokud sama uzná za 

vhodné, lze je odkázat do insolvenčního řízení. US samozřejmě nemá povinnost jim sdělovat, že 

probíhá takové řízení, ale pokud by jí to pomohlo v tom, aby se již dále neozývali je to jisté řešení, 

jak být více psychicky v pořádku. 

   

Prognóza: Z výše uvedeného popisu vyplývá, že by US mohla uspět, pokud podá řádný a úplný 

návrh na oddlužení. US bylo navrženo pro případ potřeby další konzultace v poradně.  

 

Zpětná vazba: US sama uznala, že se nechala zlákat reklamou a tím, že trendem je dnes půjčování 

na cokoliv. V jejím případě se jí dařilo skutečnost tajit několik měsíců před svým manželem. Je 

otázkou, zda např. v případě úvěrů od bank, by neměly být zpřísněné podmínky právě pro 

poskytování úvěrů. (např. zjišťování zda existuje společné jmění atd.). US neuvedla na co byly 

peníze použity, ovšem vzhledem k tomu, že nevlastní s manželem žádný nemovitý majetek se nedá 

předpokládat že by to byly půjčky vázané např. na zajištění bydlení. Reklama má poměrně velkou 

moc a lidé, kteří jsou již např. zadlužení uvěří, že se dá půjčka zaplatit půjčkou (tedy tzv. vytloukání 

klínu klínem). Ve skutečnosti opak je pravdou, což lidé zjistí až je situace  mnohdy neřešitelná. 

US v každém případě byla velmi ráda, že se mohla na poradnu obrátit. Když zjistila, že splňuje 

podmínky pro oddlužení uvedla, že se hned pustí do zajišťování podkladů. US sama uvedla, že je 

navždy vyléčená ze všech půjček a úvěrů. US mj. uvedla, že na druhou stranu díky této situaci 

zjistila, že má oporu v manželovi. I přesto, že mu dluhy zatajila byl i tak ochoten ji pomoci. 

Odcházela již z pocietm určité naděje na řešení situace. 

 

Citované zdroje: 
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