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TISKOVÁ ZPRÁVA | 15. 04. 2020   

Občanská poradna Brno je nově akreditovaným 
„poskytovatelem služeb v oddlužení“ 

 

 
BRNO  Ve středu 15. dubna 2020 spustila Občanská poradna Brno rozšíření služeb svým klientům 

v oblasti dluhového poradenství. Od Ministerstva spravedlnosti ČR získala akreditaci jako 

právnická osoba poskytující služby v oddlužení. Svým klientům nyní nabízí ucelenou pomoc a 

podporu při řešení jejich složité životní situace, kterou dluhy představují, včetně možnosti 

bezplatného podání insolvenčního návrhu k příslušnému soudu. Pro mnoho lidí se tak nyní rozšíří 

možné cesty k tzv. oddlužení.   

 

Občanská poradna Brno je významným 

poskytovatelem sociálních služeb v regionu a 

dluhové poradenství patří k jejím klíčovým 

aktivitám. „Na poradnu se obrací týdně desítky 

lidí, které s dluhy potřebují pomoci. Potřebují 

radu, informaci a orientaci v tom, jak své dluhy 

zvládnout, mnozí také potřebují dlouhodobější 

pomoc a podporu“, říká poradkyně a sociální 

pracovnice Mgr. Petra Pacovská.  
 

Jednu z cest z dluhové pasti představuje tzv. 

oddlužení. Je to náročný proces, který od jeho 

schválení trvá 3 – 5 let, ale na jeho konci stojí 

člověk, který může mít vypořádány své dluhy a 

závazky. Nově získaná akreditace nám mimo jiné 

umožňuje jménem klientů podat k příslušnému 

soudu žádost o povolení oddlužení. „Tuto žádost 

nemůže podat občan sám, ale musí tak učinit 

prostřednictvím advokáta, insolvenčního správce, 

notáře, exekutora nebo akreditované osoby. 

Podání prostřednictvím akreditovaných osob je 

podání navíc bezplatné, což samo o sobě poskytuje 

nespornou výhodu“, doplňuje další z poradkyň, 

Bc. Barbora Vyhnánková.  

 

Stejně náročnou fází je i samotná příprava na 

podání žádosti, včetně zvážení, jestli je tato 

strategie vhodná, či je spíše lepší využít jiné cesty 

z dluhů. Je zapotřebí se především adaptovat na to, 

co žadatele v budoucnu čeká. Poradkyně Mgr. 

Kateřina Březinová k tomu dodává: „Podání 

žádosti je velmi zodpovědné rozhodnutí, které 

člověka i jeho rodinu ovlivní na mnoho dalších let 

dopředu.“ 

 

Cesta k podání žádosti o povolení oddlužení 

vyžaduje intenzivní spolupráci žadatelů s 

odbornými pracovníky poradny a jejich aktivní a 

zodpovědný přístup k celé situaci. Klientům nyní 

nabízíme intenzivnější pomoc a podporu v jejich 

úsilí dosáhnout svého cíle. 
 

Udělení akreditace neplánovaně spadlo do období 

protipandemických opatření, díky kterým je 

poradna uzavřena pro osobní konzultace. „I přes to 

jsme se rozhodli tento nový formát spolupráce 

s klienty uvést v život co nejdříve a nečekat na 

konec nynějších restriktivních opatření, protože i 

v této době lidé otázku svých dluhů intenzivně 

řeší“, komentuje kontext současné situace ředitel 

poradny Mgr. Ladislav Ptáček.  

 

Služeb poradny je v současnosti možné využít 

telefonickou a e-mailovou cestou. K dokončení 

procesu podání žádosti bude nezbytný osobní 

kontakt s poradnou, ale již nyní je možné 

distančním způsobem s poradnou spolupracovat 

tak, aby se čas nutný na přípravu podání žádosti o 

oddlužení omezil na co nejkratší dobu a bylo ji 

možné podat co nejdříve po ukončení stavu nouze. 

Pracovníci poradny jsou k dispozici na 

standardních kontaktech pro telefonické a 

e-mailové poradenství.  

 

Kontakty 
 www.poradnabrno.eu 

e-mailové poradenství: poradna.brno@volny.cz 

telefonické poradenství: 545 241 828 

 

pro média: 737 151 623 | obcanskaporadna@volny.cz 

 


