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Zpráva ze vzdělávacího semináře 

Vzdělávací seminář – Dluhová problematika 

Datum, místo a čas konání: 

15. září 2021 v azylovém domě Boétheia Jeseník od 10:00 – 14:00. 

 

Vzdělávací seminář se uskutečnil 15. září 2021 v prostorách azylového domu Boétheia 
v Jeseníku. A to od 10:00 do 14:00.  

Vzdělávání bylo rozděleno do dvou skupin, přičemž první pánská skupina začínala dopoledne 
a dámská skupina odpoledne. 

Dopoledního semináře se zúčastnilo celkem 7 osob. 

Seminář byl veden naším lektorem a právníkem Ivanem Olšovcem spolu s dluhovou 
poradkyní Nicol Janíkovou.  

Začalo se po 10:00 hodině, kdy se všichni shromáždili v jídelně. Občerstvili se kávou a 
oplatkem a mohlo se začít.  

Na semináři se řešilo především, jakým způsobem se dá zbavit dluhů, a jak se dále 
nezadlužovat, vznik dluhů, průběh od dluhu k exekuci až po řešení tedy insolvenci, co může a 
nemůže exekutor konat, jak se můžeme bránit proti exekuci, rozhodčí doložky, dluhy 
manželů, dědictví a dluhy, dětské dluhy aj. Ze začátku se nikdo nezapojoval do konverzace, 
ale postupně se to zlepšovalo. 

Všichni tito klienti mají problémy s dluhy, bohužel u některých je to neřešitelná situace. 
Probírali jsme konkrétní případy ze života těchto klientů. 

Na závěr semináře jsme diskutovali i o jiných právních otázkách než o dluzích a to například 
o nájemních smlouvách, kupních smlouvách, a tzv. šmejdech. 

Všem zúčastněným byla nabídnuta pomoc a rozdány vizitky. 
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       Interní právník – Mgr. Ivan Olšovec 

 

Zpracoval/a: Nicol Janíková – dluhová poradkyně v projektu TAP 
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