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Řešení bydlení a zadluženosti na Jesenicku 

Vzdělávací seminář – Dluhová problematika 

 

Datum, místo a čas konání: 20. ledna 2022 v online formě přes aplikaci ZOOM v době od 
8:00 – 12:00 

 

 

Dne 20. ledna 2021 proběhl vzdělávací seminář v online formě přes aplikaci ZOOM. 
Seminář vedl právník Mgr. Ivan Olšovec a Jana Fischerová. Seminář začal v 8:00, po 
překonání veškerých komplikací s internetovým připojením se mohlo začít. Zúčastnění se 
mohli zapojovat do komunikace v průběhu semináře. Online vzdělávání se zúčastnilo celkem 
17 osob.  

 
V úvodu online semináře jsme se věnovali programu a struktuře dnešního online 

vzdělávání. Všem zúčastněným byl představen projekt TAP, cíle projektu a jeho zaměření.  
 
V první části jsme si řekli zajímavé informace o vědomém zadlužování, dluhové pasti, 

exekucích, o věcech nepodléhajících exekuci, procesech před exekucí. Tato témata zúčastněné 
osoby zajímala. Někteří měli své vlastní zkušenosti s touto situací a nebáli se o ně podělit. 

 
Po přestávce došlo na témata: vymáhaní peněžitých a nepeněžitých částek, blokace 

účtu, odměny exekutorům, postihnutí řidičského průkazu dlužníka. Dále jsme probírali průběh 
insolvencí, zde se opět někteří zapojili s vlastní zkušeností zejména s komunikací 
s insolvenčními správci a insolvenčními soudy a celým jejich vlastním průběhem insolvence. 

 
Také přišel na řadu nově chráněný účet a v neposlední řadě se přešlo také na dotazy 

zúčastněných. Online vzdělávací akce proběhla bez potíží a všem nám toto jedno odpoledne 
rozšířilo obzory o nové informace týkajících se jak načerpání nových zkušeností od 
zúčastněných, tak načerpání nových informací od lektora.  

 
Zúčastněným osobám se online seminář líbil a rádi se zúčastní dalšího vzdělávacího 

semináře. Většina byla pro prezenční formu semináře, bohužel pandemická situace a stále 
větší nárůst onemocnění Omikronem nám nedovolila seminář uskutečnit prezenčně.  

 
Byla to naše první zkušenost s online vzděláváním a vše dobře dopadlo. 

 

 



 

 

 

Online vzdělávací seminář 20. 1. 22 (Screenshot obrazovky) 1. foto 
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Online vzdělávací seminář 20. 1. 22 (Screenshot účastníků) 

Zpracoval/a: Nicol Janíková – dluhová a motivační poradkyně v projektu: TAP – ŘEŠENÍ 
BYDLENÍ A ZADLUŽENOSTI NA JESENICKU 

 



 

 

 


