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Kazuistika 9 
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Výchozí situace: 

Na Občanskou poradnu Brno se obrátil uživatel služby (dále jen US) ve věku asi 48, 
rozvedený, bezdětný. US má 4 závazky v celkové výši asi 990.000  Kč.  Závazky má u České 
spořitelny, GE Money Bank, také u  nebankovních společností a to u Proficreditu a Homecreditu. 
Své závazky splácel zhruba do března 2012 řádně, splátky dělaly zhruba 30.000. Kč měsíčně. US 
původně pracoval u policie a pobírá rentu ve výši 8.500Kč, po té byl zaměstnán u bezpečnostní 
agentury, kde díky reorganizaci přišel o práci. US  má  trojnásobnou zlomeninu kotníku a přestože 
si snaží najít práci je to,  vzhledem k jeho zdravotnímu stavu obtížné. 

US se snažil dostát svým závakům ovšem vzhledem k uvedeným okolnostem je již v 
prodlení se splátkami. US navštívil vybrané správce dluhů, kde mu nabídli, že budou o jeho dluhy 
“pečovat” tzn., komunikovat s věřiteli a navrhli mu také osobní bankrot.  

US má přislíbenou  další práci se zkušební dobou, ovšem dosud nemá v ruce ani návrh 
pracovní smlouvy. Jeho současný příjem je tedy tvořen pouze rentou ve výši 8.500Kč a 
nepravidelným přivýdělkem z blíže neurčeného pracovního vztahu. US nesdělil za jakým účelem 
byly půjčky a úvěry uzavřeny a na co byly peníze z nich použity.  US má tedy dluhy, které 
nedokáže splácet, neboť výše splátek nyní přesahuje jeho finanční možnosti, přestože se snaží  
situaci řešit tím, že si hledá zaměstnání. 

 
 

Popis problému – zakázka:  
Cílem US je zjistit, zda splňuje podmínky pro podání návrhu na oddlužení, přestože 

prozatím nemá dostatečný příjem. US se zajímá o to, za předpokladu, že bude mít dostatečný 
příjem, zda by měl počkat až bude mít pracovní poměr na dobu neurčitou po skončení zkušební 
doby a nebo může podat návrh už při uzavření pracovní smlouvy.  

 
Intervence / možnosti řešení: 
US byly sděleny  obecné informace dle zákona 182/2006Sb., dle § 389-418.  
US bylo vypočteno jakého příjmu by musel dosáhnout, aby splnil podmínku 30% uhrazení dluhu 
všem nezajištěným věřitelům. Z renty US nesplňuje tuto podmínku pro  oddlužení, přestože ostatní 
podmínky splněny jsou tzn. zejména úpadek dlužníka. 
US nemá bohužel ani žádný majetek ze kterého by mohly být věřitelé v rámci insolvenčního řízení 
uspokojeni. 
US získal všechny potřebné informace k tomu, aby se mohl rozhodnout pro to, zda půjde do 
oddlužení či nikoliv. Prozatím nesplňuje všechny podmínky. Hledání práce je komplikováno jeho 
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zdravotním omezením v podobě zlomeného kontíku. Pokud by US získal práci, kterou má 
přislíbenou, bylo navrženo vyčkat až po zkušební době než případný návrh na oddlužení podá. 
 
US navštívil poradnu ve stejné záležitosti opakovaně. Mezitím skutečně získal zaměstnání přičemž 
toto sice není se zkušební dobou, ovšem je na dobu určitou. US stále zavžuje podání návrhu na 
oddlužení. Byl proveden výpočet z aktuální mzdy a renty, zda dosáhne na oddlužení. Nyní se 
získaným příjmem již podmínky pro oddlužení splěny jsou. 
US při další 2 konzultacích tedy s pomocí poradce vyplnil potřebný formulář, kterým se řízení o 
oddlužení zahajuje a doložil všechny potřebné přílohy.  
Poradce US upozornil na možná úskalí, která by soud mohl hodnotit záporně jako je např. pracovní 
smlouva na dobu určitou, na případný konkurz, který by mohl hrozit pokud by soud oddlužení 
nepovolil. 
US se všemi informacemi nakonec naložil tak, že návrh na oddlužení podal na soud. 
Než návrh podal snažil se US poměrně uspokojovat alespoň zčásti své věřitele, aby  zbytečně 
nedocházelo k navyšování dluhu a aby věřitelé neměli chuť vymáhat dlužnou částku soudní cestou, 
kde by se rapidně zvedla celková výše dluhu o  náklady řízení. 
    
 
 
Prognóza: 
Z výše popsaného případu vyplývá, že ne vždy se dostane člověk do finanční tísně jedině vlastní 
vinou. US mohl plnit své závazky do chvíle, než  ztratil ne vlastní vinou zaměstnání, a aby toho 
nebylo málo došlo ke zhoršení zdravotního stavu. US sice neuvedl za jakým účelem si peníze 
půjčil, ovšem je zřejmé, že se snažil situaci řešit. Jednak komunikoval s věřiteli a po celou dobu 
splácel alespoň určitou část a dále se snažil získat si zaměstnání. Tuto skutečnost by mohl zohlednit 
také insolvenční soud při řízení o schválení oddlužení. US sice nemá pracovní smlouvu na dobu 
neurčitou, takže nemůže soudu předložit, jaké očekává  příjmy v příštích pěti letech, nicméně jeho 
platební morálka před podáním  návrhu hovoří v jeho prospěch. Předpokladem je, že soud US 
povolí oddlužení. 
 
 
 
Zpětná vazba: 
US se na poradnu obrátil několikrát, z čehož se dá usuzovat, že pro něho byly podpora a informace 
poskytované poradnou  užitečné. US sám uvedl, že je rád, že se obrátil na naši poradnu, jelikož 
zjišťoval kolik by ho zpracování všech podkladů stálo v různých firmách, kde ani nemá jistotu, že 
by se dozvěděl vše potřebné. 
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