
CESTA 
Z DLUHOVÉ PASTI

Velmi často se na naše Poradenská střediska EUROTOPIA v Krnově a v Opavě obrací
lidé, kteří mají problémy s dluhy. Když nás klienti seznamují se svým příběhem,

dovídáme se, kolik dluhů přibližně mají, jak vysoké částky jsou po nich vymáhány 
a jaký dopad má tato tíživá situace na jejich životy. 

 
Našim úkolem je těmto lidem poskytnout pomoc, podporu a potřebné informace,

aby věděli, že i z tak náročné situace existuje cesta ven. 
 
Do poradenského střediska často přichází lidé se základními informacemi o oddlužení a
chtějí vědět, co je ještě potřeba k  tomu, aby mohli úspěšně do oddlužení vstoupit.
V  takovém případě jim doplníme informace a vysvětlíme to, co třeba nebylo dobře
pochopeno. V  případě, že je možné ze strany klienta do oddlužení vstoupit, připravíme
společně veškeré dokumenty potřebné k  podání návrhu na soud a protože jsme
akreditovanou osobou k podávání návrhů na oddlužení, tak následně návrh na oddlužení i
podáme na soud. 
 
Poradenské středisko také vyhledávají osoby, které nemají vůbec žádné informace o
oddlužení. V  těchto případech klienty srozumitelně seznamujeme s  procesem oddlužení,
co to vlastně oddlužení je a co vše je potřeba udělat, aby oddlužení bylo povoleno.
 

Jak se jí vyhnout a jak se z ní
dostat ven?

DLUHOVÁ PAST



Ať už zájemce o službu přichází na základě domluvené schůzky nebo se dostaví
neohlášen, postupujeme podle následujících kroků. Zjišťujeme, zda klient zná naši
organizaci a v  případě, že neví, kdo jsme, seznámíme ho se službami, které nabízíme.
Klient je dále seznámen s pravidly organizace, je informován o bezplatnosti služeb a dále
o ochraně jeho osobních údajů a mlčenlivosti sociálního pracovníka. 
 
Dalším krokem je zjistit, s  jakým problémem klient do poradenského střediska přichází.
V případě, že se jedná o dluhovou problematiku, je s klientem proveden rozhovor ohledně
výše jeho dluhu a jaké jsou jeho možnosti. Poté poskytujeme pomoc a potřebné
informace o procesu oddlužení. 
 
Klienti také kromě legislativní pomoci potřebují i velkou míru psychické podpory a
dostatek prostoru, aby je někdo vyslechl a mohli se svěřit.
 
Jakmile je zmapována dluhová situace, jsou klientovi předány informace o dokumentech,
které je potřeba zajistit k sepisu oddlužení. Jedná se o exekuční příkazy, které klient musí
doložit, aby byla potvrzena existence dluhu. V  případě, že tyto dokumenty nemá, může
donést smlouvy o uzavření půjčky, nebo může požádat o výtisk exekučních příkazů např.
účetní ve svém zaměstnání či soud. Někdy je také potřeba, aby klient doložil seznam
exekucí, kdy o výtisk může zažádat u soudu nebo na poště.
 

Díky tomuto dokumentu se poté můžeme lépe zorientovat v  počtu
věřitelů a postupně tak můžeme obvolat exekutory a zjistit jednotlivé
částky dluhů. Klient k  sepisu musí doložit výpis příjmu za posledních   
 12 měsíců a aktuální pracovní smlouvu, která bude trvat alespoň dalších   
6 měsíců. 

 
V případě, že má klient soudem stanovenou vyživovací povinnost, je třeba, 
aby doložil rozsudek. Taktéž pokud má nezletilé děti, je potřeba doložit 
kopii rodných listů dětí a pokud je klient ve svazku manželském, 
dokládá i kopii oddacího listu.
 
Díky těmto dokumentům se prokáže, kolik má vyživovaných osob a podle těchto údajů se
vypočítá nezabavitelná částka, tedy finance, které musí dlužníkovi zůstat, aby mohl zajistit
své potřeby a potřeby vyživovaných osob. 
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KRNOV

V případě, že se potýkáte
s  dluhy, neváhejte a obraťte
se na naše pracovníky.
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OPAVA

Pokud nastane situace, že klient nemá dostatek peněz ke splácení dlužné částky, může
využít pomoc dárce. Jedná se o osobu, která bude po dobu trvání insolvence přispívat
částkou, na které se smluvně dohodnou a pomůže tak dlužníkovi při splácení dluhů a
udržet se tak v insolvenci. Darovací smlouva je sepsána přímo naším právníkem. 
 
V  případě, že jsou všechny dokumenty v  pořádku, klient ověří podpis na plné moci, na
základě které podáme návrh na soud.
 
Jakmile je klient informovaný a má veškeré dokumenty k  sepisu, dojednáme společně
termín schůzky u našeho právníka, kam klient donese své podklady, které právník
zpracuje podle požadavků soudu, probere s klientem průběh insolvence a odešle
vyhotovený návrh na soud.
 


