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Zpráva ze vzdělávacího semináře 

Vzdělávací seminář – Dluhová problematika 

Datum, místo a čas konání: 

4. června 2021, Chorvatsko aula I., od 13:00 – 17:00 

Seminář proběhl 4. června 2021 v Chorvatsku od 13:00 do 17:00, byl veden dluhovou poradkyní Nicol 
Janíkovou spolu s ředitelkou Petrou Večerkovou.  

Seminář započal po 13:00 hodině, kdy jsme se všichni po obědě sešli s kávou v aule s výhledem na 
moře. Zúčastnilo se celkem 9 osob.  

Po občerstvení jsme se všichni seznámili, každý sdělil, co by si rád dnes ze semináře odnesl a 
zúčastnění přednesli své dotazy. Celé jednání se neslo v duchu rodinné atmosféry, všichni jsme byli 
dobře naladěni a nevznikaly žádné konflikty. 

Probírali jsme následující témata, ale také jsme často od témat utíkali, jelikož klienti měli spoustu 
doplňujících otázek a chtěli se ke všemu vyjádřit, se svými zkušenostmi a nápady. 

Témata:  

- vědomé zadlužování, dluh, dluhová past, exekuce, věci nepodléhající exekuci, blokace účtu, 
rozhodčí doložky, postihnutí řidičského oprávnění, insolvence, novelizace zákona, průběh 
oddlužení aj.  

Většina zúčastněných byla s touto tématikou seznámena již v minulosti, proto se rádi zapojovali do 
diskuze. Také jsme probírali konkrétní případy v rodinách, kdy biologičtí rodiče dělali problémy, nebo 
když pěstouni museli řešit dluhy dětí, které mají v náhradní rodinné péči. 

Na závěr semináře si všichni ve skupinách vyzkoušeli, zda si něco ze semináře zapamatovali a poté se 
naše cesty rozešli. 
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Zpracoval/a: Nicol Janíková – dluh. por. v proj. TAP 
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