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Úvod

Vážení a milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou informační brožura, která vznikla v rámci projektu pod 
názvem ,,Bludný kruh 'nancí“ 'nancovaného z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje a Městského úřadu Kopřivnice, jehož realizátorem je odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Kopřivnice, ve spolupráci s Občanskou poradnou Nový Jičín, 
kontaktním místem  Kopřivnice, Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje o.s. 

Hlavním důvodem vzniku této informační brožury je skutečnost, že zadluženost 
našich domácností má stále vzestupnou tendenci, projevující se v nemalé míře 
i v rámci  kopřivnického regionu. Mnoho lidí si stále neuvědomuje důsledky při 
nezodpovědném rozhodování ve svých 'nančních záležitostech, což se mimo jiné 
projevuje ve zvyšujícím se počtu nařízených exekucí a podaných insolvenčních 
návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení (laicky tzv. osobní bankrot). Jen 
v minulém roce (tj. v roce 2011)  občanská poradna v Kopřivnici zodpověděla v rámci 
dluhové problematiky bezmála 450 dotazů.  

Cílem tohoto textu je zorientovat, navést a poradit čtenáři v konkrétních situacích 
vztahujících se k problematice 'nanční a dluhové (např. výběr 'nanční společnosti, 
sestavení racionálního rodinného rozpočtu, jak si počínat při problémech se splácením 
závazků, problematika exekucí apod.), stručně je zohledněno i psychologické hledisko 
z pohledu zátěže na osobnost zadluženého člověka, pro lepší názornost jsou dále 
doplněny zajímavé kazuistiky (případy z praxe občanské poradny).   
Přeji Vám, ať zde najdete odpovědi na Vaše otázky.

Mgr. Richard Pešat, autor brožury
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1. Úvod do problematiky

Zadlužení českých domácností u (nančních institucí vzrostly na 1,119 232 bilionu 
korun (údaj k březnu 2012).
V meziročním srovnání vzrostlo zadlužení domácností v České republice o 60,19 
miliardy korun, což znamená meziroční růst o 5,66 procenta.
České domácnosti mají stále chuť si půjčovat. Podle výzkumu agentury STEM/
MARK využilo někdy spotřebitelský úvěr 70 % domácností, polovina dotázaných 
přitom opakovaně. Přesto mnoho z nich stále nemá základní znalosti týkající se 
(nanční gramotnosti.

Počet nařízených exekucí (zdroj: Exekutorská komora ČR)

Rok Počet exekucí

2001 4 302

2002 57 954

2003 132 469

2004 177 060

2005 270 480

2006 309 457

2007 427 800

2008 554 128

2009 760 923

2010 701 900

2011 936 219

Celkem 4 332 692

Z tabulky je patrné, že počet nařízených exekucí každoročně stoupá (mimo rok 
2010). Dle sdělení exekutorů však oproti tomu postupně klesá úspěšnost exekucí. 
V některých případech tedy fakticky není co dlužníkům zabavovat, návštěvy 
exekučních vykonavatelů mají takto zpravidla jen psychologický význam.

Počet podaných návrhů na povolení oddlužení (zdroj: MS ČR)

Rok ČR celkem KS Ostrava

2008 1 693 492

2009 3 744 1 098

2010       10 014 2 271

2011 18 021 3 606

Celkem 33 472 7 467

Krajský soud v Ostravě každým rokem výrazně dominuje v počtu přijatých návrhů 
na povolení oddlužení, na druhém místě je Krajský soud Ústí nad Labem. Obecné zvýšení 
počtu podaných návrhů lze bez rozpaků přisoudit zvyšujícímu se počtu zadlužených osob, 
svou roli zajisté sehrává i zvyšující se informovanost občanů o novém institutu oddlužení.  

Počet dotazů Občanské poradny Nový Jičín (zdroj: CZP MSK o. s.)

 Rok Dluhové poradenství

2009 310

2010 686

2011 905

Občanská poradna v Novém Jičíně zodpoví každoročně nejvíce dotazů z oblasti tzv. 
dluhového poradenství. I zde lze vypozorovat nárůst dotazů v jednotlivých letech. 
Do této kategorie spadá celá škála oblastí, např. pomoc při vytvoření rodinného 
rozpočtu, sepsání splátkového kalendáře, sepsání žádosti o snížení/odložení splátek, 
insolvenční řízení (oddlužení) apod.

PROČ SI LIDÉ PŮJČUJÍ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY (ZKUŠENOSTI 
Z OBČANSKÉ PORADNY NOVÝ JIČÍN)

• Zakoupení spotřebního zboží (elektronika, vybavení domácnosti, …).
• Pro(nancování rodinné dovolené.
• Zakoupení dárků. 
• Zaplacení předchozího dluhu (vede do dluhové pasti).
• Chtějí pomoci jinému člověku (např. kamarádovi, někomu z rodiny).

Bohužel se zde ukazuje, že značná část závazků našich klientů je tvořena kategorií tzv. 
špatných dluhů. Zde platí pravidlo, že není vhodné se zadlužit za věc, jejíž životnost 
je kratší než doba splácení. Typickým příkladem je dovolená (trvá cca 14 dní a splácí 
se v některých případech déle než rok). Příkladem opačným může být z obecného 
pohledu dluh na zakoupení nového bytu.
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Kazuistika č. 1 - Půjčkou ke splněnému přání a k problémům

Myslel jsem to dobře, chtěl jsem udělat radost rodině. Manželka a dvě dcery už dlouho 
mluvily o tom, že by si přály jet letos k moři na dovolenou. Přemýšlel jsem, jak jim 
jejich přání splnit. Navrhl jsem tedy nejlevnější variantu – spaní ve stanu, jídlo 
vlastní. Nepochodil jsem však. Kde však vzít dostatek peněz na dovolenou v krásném 
hotelu s plnou penzí, jak si přeje rodina? 
Asi za týden jsem našel ve schránce dopis s nabídkou, že v rámci toho, že již splácím 
řádně úvěr, mi nabízí věřitel další, již předschválený spotřebitelský úvěr. „Úžasná 
nabídka spadlá snad ze samého nebe,“ pomyslel jsem si. Na dovolenou jsme nakonec 
jeli a já ji /nancoval z předschváleného úvěru, který jsem si nakonec vzal. Vždyť 
splátka 1 800 Kč měsíčně nám ještě díru do kapes neudělá. Z dovolené jsme si přivezli 
kupu fotek a já bohužel i komplikovanou zlomeninu nohy. Léčba v zahraničí byla 
naštěstí pokryta pojištěním, ovšem doma jsem musel absolvovat následně dvě operace 
a rehabilitace, a tak jsem byl několik měsíců v pracovní neschopnosti. I když jsem měl 
nějaké rezervy, zhruba 8 000 Kč na účtu, ty časem došly, neboť provoz domácnosti 
a taky splátky se musely z něčeho hradit. Manželka si nikdy moc nevydělala, vždy 
tak 9 000 Kč měsíčně, já jsem měl více, kolem 18 000 Kč měsíčně, ale byl jsem tehdy 
odkázaný pouze na nemocenské dávky. Už třetí měsíc marodění jsem věděl, že je zle – 
věděl jsem, že další měsíc už nezaplatím podle dohodnutých splátek. Říkal jsem si, že 
hned, jak nastoupím zpět do zaměstnání, vše dorovnám. A protože jsem si myslel, že 
už to dlouho nebude trvat, věřitelům jsem nic neoznámil. Ovšem noha se špatně hojila 
a nemocenská se protáhla. Už jsme žili jen z měsíce na měsíc a blízká rodina už nám 
taky nemohla pomoci. 
Rozhodl jsem se a začal jednat. Na doporučení známého jsem vyhledal službu občanské 
poradny, kde jsme společně celou situaci probrali. Zpětně jsem si uvědomil, jak pošetilé 
a neuvážené bylo mé jednání, když jsem v době, kdy jsem měl již další úvěr a dvě 
kreditky, sjednal další úvěr.  Ani jsem se nepodíval, jak je na tom náš rodinný rozpočet. 
Velkému riziku jsem vystavil celou rodinu jen pro splnění přání luxusní dovolené 
u moře, kterou jsme mohli o pár let odložit a našetřit si na ni. Tehdy se ještě dalo šetřit. 
Začal jsem tedy jednat s věřiteli o možnosti snížení splátek, konečně jsem je informoval 
o mé situaci, doložil jsem i potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. A ještě štěstí, že se 
jedná o bankovní subjekty, částečně mi vyšly vstříc, a já tak místo původně nastavených 
splátek v celkové výši 6 700 Kč platil po dobu pracovní neschopnosti o polovinu méně, 
což mi hodně pomohlo. Začal jsem totiž s věřiteli komunikovat, to bylo důležité. Ve 
spolupráci s poradcem občanské poradny jsem sepsal žádosti o dočasné snížení splátek 
z důvodu mé pracovní neschopnosti. Jakmile jsem nastoupil zpět do zaměstnání, 
vydělanými penězi jsem opět mohl hradit splátky dle původně sjednaných smluv. 
 
Ještě mě však čekal důležitý úkol, kterým bylo sestavení racionálního rodinného rozpočtu … 

2. Pravidla zodpovědného zadlužování

PRAVIDLA CHOVÁNÍ ZODPOVĚDNÉ DOMÁCNOSTI 

1. Zná podrobně své příjmy a výdaje.
2. Rodinný rozpočet má minimálně vyrovnaný (nejlépe v přebytku cca 20 %).
3.  Počítá s riziky (ztráta zaměstnání, nemoc apod.) a má pro ně vytvořenou 3nanční 

rezervu (rezerva ve výši minimálně trojnásobku měsíčních příjmů nebo šestinásobku 
měsíčních výdajů).

4. Své investice plánuje dopředu (nejedná nahodile).
5. Půjčuje si jen na věci, které nezbytně potřebuje (pozor na tzv. špatné dluhy). 
6. Pokud potřebuje půjčit peníze, výběru společnosti předchází řádná kvalitativní 
analýza. 
7. Neřeší jeden dluh vytvořením dluhu nového (známé vytloukání klínu klínem). 

NA JAKÉ OTÁZKY SI MUSÍM ODPOVĚDĚT, NEŽ SE ROZHODNU VZÍT 
SI PŮJČKU

1.  Je produkt (zboží či služba), na který si chci vzít půjčku nebo úvěr, pro mě 
tak důležitý a je jeho koupě výhodná? Opravdu tedy půjčku potřebuji? 

2.  Není možné, aby mi 3nančně pomohl někdo z rodiny? Nebude výhodnější, když 
si na danou věc raději našetřím? V obou případech ušetříte nemalé 3nanční 
prostředky na úrocích, poplatcích, sankcích při nesplácení apod.

3.  Kolik jsem schopen měsíčně splácet? Toto rozhodnutí by mělo vycházet 
z vypracovaného rodinného rozpočtu, který re:ektuje veškeré Vaše příjmy, výdaje 
i potřebnou rezervu. Vždy klientům doporučujeme, aby si jimi stanovenou částku 
odkládali alespoň čtyři měsíce, a když to bezproblémově zvládnou, teprve potom si 
„mohou“ jít požádat o půjčku. Zároveň tím dojde k vytvoření 3nanční rezervy pro 
případ neschopnosti splácet. 

4.  Nehrozí mi v průběhu splácení nějaká událost, která by měla negativní vliv na mou 
schopnost splácet? Může se jednat o pokles příjmů vzniklý ztrátou zaměstnání, 
nemocí, invaliditou. Rovněž připadá v úvahu zvýšení nákladů na bydlení, studium 
dítěte na vysoké škole apod. I když nelze všechna rizika předem předvídat, lze je 
alespoň snížit. Určitě není vhodné brát si půjčku v situaci, kdy mi ještě nevypršela 
zkušební lhůta u nového zaměstnavatele, stejně tak je riskantní si ji vzít v případě, 
kdy se u zaměstnavatele hovoří o možnosti propouštění.

5.  Mám vytvořenou dostatečnou 3nanční rezervu? Tato rezerva nám právě slouží ke krytí 
rizik spojených s neschopností splácet. Doporučujeme vytvořit si rezervu alespoň 
ve výši trojnásobku měsíčních příjmů rodiny nebo šestinásobku měsíčních výdajů.
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CO NÁS MŮŽE V PRŮBĚHU SPLÁCENÍ POTKAT (RIZIKA)

V životě nás mohou potkat z tohoto pohledu v zásadě dva typy událostí. Na ten první 
se nelze předem dost dobře připravit (lze jej však do jisté míry v některých případech 
předvídat a ovlivnit, např. vhodným připojištěním), na ten druhý se předem připravit 
můžeme. V každém případě se níže uvedená hlediska doporučuje vzít v úvahu před 
tím, než si vytvoříme závazek u 2nanční společnosti.   
Nepředvídatelné události: ztráta zaměstnání, nemoc, invalidita, rozvod/rozchod 
s manželem/partnerem, úmrtí manžela/partnera.
Předvídatelné události: narození dítěte, studium dítěte nebo jiného člena rodiny, 
odchod do důchodu, zvýšení nákladů na bydlení, dědictví.

PROČ A JAK SESTAVIT SVŮJ RODINNÝ ROZPOČET

Své rodinné příjmy a výdaje bychom měli porovnávat, abychom zjistili, zda máme 
přebytek prostředků, nebo zda se nám jich nedostává. Zároveň tímto zjistíme, jaká 
je podrobná struktura našich příjmů a výdajů, tj. za co utrácíme. Jak již bylo výše 
uvedeno, v rámci rozpočtu je důležité usilovat o vytvoření 2nanční rezervy. Tuto 
rezervu bychom pak měli využívat výhradně na krytí nečekaných nutných výdajů 
nebo při výpadku příjmu (např. vyúčtování tepla, ztráta zaměstnání, nemoc apod.). 
Pamatujte si, že čím podrobněji a přesněji speci2kujete své příjmy a výdaje, tím větší 
vypovídací hodnotu bude mít váš rodinný rozpočet. Při práci na něm je proto vhodné 
mít po ruce potřebné dokumenty (např. nájemní smlouvu, smlouvy o službách – 
telefon, internet, mzdový výměr, rozhodnutí o přiznání sociální dávky apod.). 
Nejprve si v rámci svého rozpočtu zohledníte Vaše příjmy, které uvedete vždy jako 
příjmy čisté (tj. příjmy po zdanění a srážkách sociálního pojištění). Do příjmů se 
uvádí nejen příjmy pocházející z pracovního poměru, ale i další příjmy získané např. 
ze systému sociálního zabezpečení, z pronájmu (tzv. reziduální příjmy), výživné apod. 
Příklad struktury příjmů rodinného rozpočtu je uveden níže.   

Příklad rodinného rozpočtu - struktura příjmu

Struktura příjmu Měsíční příjem

Manžel Manželka

Příjmy z pracovního poměru 20 000 0

HPP 20 000 0

DPP 0 0

DPČ 0 0

Dávky 0 6 000

Nemocenská 0 0

Peněžitá pomoc v mateřství 0 0

Vyrovnávací příspěvek 0 0

Podpora v nezaměstnanosti 0 6 000

Přídavek na dítě 0 0

Sociální příplatek 0 0

Příspěvek na bydlení 0 0

Rodičovský příspěvek 0 0

Dávky pěstounské péče 0 0

Příspěvek na péči 0 0

Příspěvek na živobytí 0 0

Doplatek na bydlení 0 0

Starobní důchod 0 0

Vdovský/vdovecký důchod 0 0

Sirotčí důchod 0 0

Invalidní důchod 0 0

Ostatní příjmy 0 2 000

Výživné na děti 0 2 000

Výživné na rozvedeného manžela 0 0

Jiné příjmy 0 0

Jiné příjmy 0 0

Jiné příjmy 0 0

Příjem manžel/manželka 20 000 8 000

Příjmy celkem 28 000

Do výdajů následně uvedete podrobně veškeré výdaje vztahující se k bydlení (nájem, 
fond oprav, elektřina, plyn apod.), k domácnosti (jídlo, léky, poplatky u lékaře apod.), 
ke službám (telefon, internet, školka apod.). Příklad struktury výdajů je uveden dále.      
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Příklad rodinného rozpočtu - struktura výdajů 

Struktura výdajů Manžel Manželka

Náklady na bydlení 5 650 0

Nájem 4 000 0

Fond oprav 500 0

Voda 300 0

Elektřina 300 0

Topení 400 0

Plyn 0 0

Odpady 150 0

Pojištění domácnosti 0 0

Další poplatky spojené s bydlením 0 0

Náklady na domácnost 7 500 0

Jídlo 5 000 0

Jídlo v restauraci 1 000 0

Alkohol 0 0

Cigarety/Tabák 0 0

Toaletní potřeby (kosmetika) 1 000 0

Léky (pravidelně) 0 0

Zdravotnické poplatky (pravidelně) 0 0

Oblečení a boty 200 0

Noviny, časopisy,předplatné 100 0

Další výdaje na děti 200 0

Služby 1 480 0

Internet 300 0

Rozhlas 45 0

Televize 135 0

Telefon pevná 0 0

Mobilní telefon 200 0

Náklady na domácí zvíře 0 0

Služby (kadeřník, obědy… ) 0 0

Jesle 0 0

Školka 800 0

Vzdělávání 0 0

Škola 0 0

Hlídání dětí 0 0

Členské příspěvky (rybářský svaz, apod.) 0 0

Pojištění 2 000 1 500

Penzijní připojištění 1 000 1 000

Stavební spoření 500 500

Další spoření 0 0

Další spoření 0 0

Pojištění auta 500 0

Další pojištění 0 0

Ostatní 1 500 0

Cestovné 500 0

Dovolená 0 0

Benzín 1 000 0

Údržba auta 0 0

Rekreace a kultura 0 0

Volnočasové aktivity 0 0

Výdaje celkem 1 8130 1 500

Výdaje celkem (manžel/manželka) 19 630

Celý rozpočet pak může mít tři výsledné podoby. V nejlepším případě jde o rozpočet, 
který je v přebytku. Tyto peněžní prostředky je možné následně využít pro různé 
druhy spoření (např. stavební spoření, penzijní připojištění apod.). Dále může jít 
o rozpočet vyrovnaný, tzn. že příjmy a výdaje jsou ve stejné výši. Poslední variantou 
je rozpočet de1citní, kdy náklady jsou vyšší než příjmy. Tento de1cit pak lze pokrýt 
z vytvořené rezervy. Je-li předpoklad, že de1cit bude opakovaný, bude zapotřebí 
podrobně přehodnotit veškeré výdaje, posoudit možnost jejích snížení, dále bude 
vhodné zamyslet se nad možnostmi zvýšení našich příjmů. 
 

Kazuistika č. 2 Kam mizí peníze z rodinného rozpočtu

… protože jsem si byl vědom, že situace s nemocenskou se může kdykoli opakovat (nebo 
jiná nepředvídatelná událost, např. má nezaměstnanost nebo manželky apod.), přijal 
jsem nabídku poradce v občanské poradně na pomoc při sestavení rodinného rozpočtu.
Už z minulé konzultace jsem věděl, že je důležité přesně zapsat, jaké jsou příjmy 
naší rodiny a jaké jsou naše výdaje. Společně jsme si tedy s manželkou a dcerami sedli 
a tvořili jsme. Snad poprvé jsme viděli na jednom papíře jasně sepsány všechny naše 
výdaje, o kterých jsem mnohdy ani netušil. Při další konzultaci v občanské poradně jsme 
se následně zamýšleli nad možnostmi, jak dostat náš rozpočet alespoň do vyrovnaného 
stavu. Začali jsme tedy uvažovat nad možností zvýšení příjmů a zároveň jsme se snažili 
omezit výdaje, které jsou pro naši rodinu nadbytečné – najednou jsem si uvědomil, že 
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platit provoz čtyř mobilních telefonů ve výši 3 500 Kč měsíčně není nezbytně nutné, 
stejně tak jako drahá kabelová televize s měsíčním poplatkem 1 900 Kč. Opravdu je 
nutné za položku „zábava“ vydávat měsíčně 3 000 Kč? Po skončení konzultace jsme 
se s rodinou znovu posadili a prodiskutovali návrhy vzešlé z konzultace v občanské 
poradně. Domluvili jsme se na zkušebním provozu nového rodinného rozpočtu, ve 
kterém byly omezeny mobilní služby, zrušen internet v mobilu, jelikož doma internet 
máme, došlo ke změně poskytovatele kabelové televize. Jen těmito úpravami jsme našli 
v našem rodinném rozpočtu částku 1 100 Kč, která byla využita v první fázi pro 
postupné vytvoření rezervy a dále s ní bylo nakládáno jako s příjmem navíc. 
 
Myslím, že teď jsme na dobré cestě k zaplacení svých závazků pravidelným splácením 
a snad i k životu bez dluhů.

JAK SI PORADIT S DEFICITNÍM ROZPOČTEM

Samotné přehodnocení výdajů může být provedeno různými způsoby. Jedním ze způsobů 
je rozdělení výdajů na výdaje nutné (nájem, elektřina, plyn, léky apod.) a na výdaje zbytné 
(zábava, módní oblečení, jídlo v restauracích, alkohol, cigarety apod.). Čím je schodek 
v rozpočtu domácnosti vyšší, tím razantnější musí být škrty v oblasti výdajů. 

Zde je vhodné zodpovědět si např. tyto otázky:
Není možné si zvýšit příjem? Např. formou brigády, rozšíření úvazku, změny 
zaměstnání, prověření nároků na různé typy sociálních dávek. 

Má pro mne význam hradit havarijní pojištění, když mé auto již nemá velkou 
zůstatkovou hodnotu?  

Potřebuji předplatné novin? Většinu informací lze dnes najít spolehlivě na internetu.

Nevyplatí se mi prodat auto s tak velkou spotřebou benzínu a koupit za peníze 
z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji vůbec automobil?

Nebudu místo autem raději jezdit do práce hromadnými prostředky?  

Potřebuji tak velký byt? Nevyplatí se mi jej vyměnit za menší s nižšími náklady 
na bydlení?

Nevytápím byt zbytečně vysokou teplotou? Nedochází v mém bytě ke zbytečným 
únikům tepla?

Neprovolám měsíčně mnoho peněz? Nevyplatí se mi změnit telefonní tarif ?

3. Cenové praktiky – jak se nenechat napálit 

Prodejci používají často určité triky, aby cena pro zákazníka vypadala příznivěji. 
Pokud tyto triky spotřebitel umí odhalit, může ušetřit určité peněžní prostředky. 
Z metodické příručky „Finanční gramotnost“ vydané Národním ústavem odborného 
vzdělávání v roce 2008 mimo jiné vyplývá, že mezi nejpoužívanější triky prodejců 
patří následující:

A)  CENA JE STANOVENA TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY VYPADALA 
VÝHODNĚJŠÍ

•  končí číslicí 9 (nebo lichou číslicí). Kupující vnímá zpravidla tuto cenu podle první 
části čísla, například 29,90 Kč stále vypadá lépe než 30 Kč,

•  uvádí se bez DPH a malým písmem s DPH. S touto praxí se běžně setkáte například 
v některých prodejnách s elektronikou,

•  na cenovku se uvede přeškrtnutá vyšší cena a výrazněji cena snížená (časté např. 
u výprodejů, dočasných akcí). Někdy ani nejde o skutečné výprodejní akce, uvádí se 
smyšlená vyšší cena a jako snížená se uvádí ta, za kterou se skutečně prodává,

•  výrazné inzerování slevových akcí a výprodejů slouží k přilákání zákazníků 
do prodejen (tabulky s výraznými nápisy akce, zvýraznění nižší ceny pestrými 
barvami apod.).

Přestože jsou ceny takto sníženy, neprodávají většinou prodejci zboží se ztrátou. Je 
tomu tak proto, že ceny jsou mnohdy pro sezónu stanoveny vyšší (Vánoce, dovolené), 
počítá se s pozdějším výprodejem. Zákazník často současně koupí i jiné, nové zboží 
s vyššími cenami. Neméně důležité je také to, že tímto způsobem se prodá velký 
objem zboží, čímž se vyrovná nižší zisk z jednoho kusu.

B) BALÍČKY A „ANTIBALÍČKY“

Výrobky se prodávají v balíčcích za výhodnou cenu; celý balíček stojí méně, než 
kdybychom si koupili zboží samostatně. Někdy však balíček obsahuje lákavé součásti, 
k nimž mohou být přidány ty hůře prodejné, např. běžky s vázáním, hůlkami, balíček 
vosku, boty. Na podobném principu jsou stanoveny tarify mobilních telefonů, kdy 
si můžeme předplatit určité minuty volání, které jsou sice levnější, avšak je často 
nevyužijeme. 
U <nančních produktů mohou být součástí balíčku i služby, které klient běžně 
nevyužije, ale přesto za ně takto zaplatí (např. obsluha běžného účtu telefonicky).
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C) VYROVNÁVACÍ CENY

Používají se u prodejen, které mají široký sortiment, např. v supermarketech. Některé 
druhy zboží mívají výrazně nízké ceny, což se vyrovnává vyššími cenami jiných 
produktů (např. výhodné ceny masa, jogurtů se vyrovnají vyššími cenami zeleniny). 
Cílem této politiky (podobně jako u výprodejních akcí) je přivést do prodejen 
kupující, kteří při nákupu výhodných produktů často nakoupí i produkty jiné, dražší. 
Jiná taktika se používá u produktů, ke kterým je nutno často kupovat spotřební 
materiál. Pak je samotný produkt relativně levný a zisk pochází především z prodeje 
materiálu (nebo náhradních dílů), např. ceny tiskáren a náplní do nich.

4. Jak vybírat vhodnou finanční společnost

V dnešní době existuje celá řada 2nančních společností poskytujících různé produkty. 
Spotřebitel má pak nelehký úkol si z této nabídky vybrat ten nejvýhodnější. Abychom 
předešli problémům v budoucnu, je zapotřebí si 2nanční společnost náležitě 
prověřit. 
Po nabytí účinnosti zákona č. 145/2010, o spotřebitelském úvěru, je spotřebitel 
v této oblasti již více chráněn vůči různým (ne vždy čestným) praktikám některých 
2nančních institucí. 
Obecně lze k problematice říci následující:
•  bankovní subjekty mívají zpravidla levnější úvěry než nebankovní,
•  pozor na pouhé zprostředkovatele úvěru tvářící se jako jejich poskytovatelé, 
•  pozor na různé podvodníky (často chtějí převést nemovitost budoucího dlužníka 

na sebe s příslibem jejího vrácení po zaplacení celého dluhu – ve smlouvě ovšem 
tato skutečnost není nijak uvedena),

•  je vhodné vybrat alespoň tři poskytovatele úvěru, zadat jim předem naše požadavky 
(zejm. výši úvěru a dobu splácení) a jejich nabídky následně porovnat dle níže 
uvedených kritérií (např. formy zajištění úvěru, roční procentní sazby nákladů, výše 
celkové částky splatné spotřebitelem).   

CO MUSÍ OBSAHOVAT SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

V rámci smlouvy o spotřebitelském úvěru je věřitel povinen uvést určité informace 
stanovené v příloze shora označeného zákona. Mezi tyto informace patří:
•  druh spotřebitelského úvěru (půjčka, úvěr…),
•  kontaktní údaje smluvních stran,
•  dobu trvání spotřebitelského úvěru, celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky 

jeho čerpání,
•  výpůjční úrokovou sazbu,
•  roční procentní sazbu nákladů (tzv. RPSN) na spotřebitelský úvěr, 
•  výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, 
•  informace o právu obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky 

umoření, 
•  soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující 

se poplatky a jednorázové poplatky mají-li být poplatky a úroky splaceny bez 
umoření jistiny,

•  úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku 
uzavření smlouvy, 

•  náklady na služby notáře či jiné obdobné náklady,
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•  požadavek na případné zajištění nebo pojištění,
•  informaci o právu na odstoupení od smlouvy, 
•  informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu 

věřitele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení,
•  informaci o postupu v případě ukončení smluvního vztahu,
•  informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím 

0nančního arbitra.

Výše uvedené informace musí být vždy součástí smlouvy. Smlouva dále musí být vždy 
v písemné podobě, jedno vyhotovení smlouvy obdrží poskytovatel spotřebitelského 
úvěru a druhé spotřebitel.  

DŮLEŽITÉ POJMY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPOTŘEBITELSKÝM 

SMLOUVÁM

spotřebitel – fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo 
v rámci samostatného výkonu svého povolání,
věřitel - osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské 
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
zprostředkovatel - osoba, která není věřitelem a která v rámci své podnikatelské 
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání za odměnu nabízí 
spotřebiteli možnost uzavřít smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 
s věřitelem nebo mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít nebo ji jménem věřitele uzavírá,
roční procentní sazba nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr - celkové náklady 
spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové 
výše spotřebitelského úvěru,
celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele - veškeré náklady, včetně 
úroků, provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit 
v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a které jsou věřiteli známy; do celkových 
nákladů se započítávají i náklady související s doplňkovými službami spotřebitelského 
úvěru, zejména pojistné, pokud je uzavření smlouvy o poskytnutí doplňkové služby 
povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených 
podmínek,
celková částka splatná spotřebitelem - součet celkové výše spotřebitelského úvěru 
a celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele,
výpůjční úroková sazba - úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá 
procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru,
celková výše spotřebitelského úvěru - souhrn všech 0nančních částek, jež jsou dány 
spotřebiteli k dispozici.
Rozlišení úvěru a půjčky
Rozlišení smlouvy o úvěru a smlouvy o půjčce nemusí být vždy jednoduché. Obecně 

však můžeme říci, že budete-li uzavírat smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků 
s podnikateli, bude se zpravidla jednat o smlouvu o úvěru dle obchodního zákoníku.
Smlouva o úvěru – předmětem je vždy jen poskytnutí peněžních prostředků, sjednává 
se za úplatu (úrok je nezbytnou součástí smlouvy), typ smlouvy upravuje Obchodní 
zákoník.
Smlouva o půjčce – předmětem smlouvy jsou i jiné druhově určené věci (uhlí, 
televize, apod.), může být i bezúplatná, typ smlouvy upravuje Občanský zákoník.      

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

Ve smlouvě je důležité podívat se na tzv. zajištění úvěru. Zajištění dává poskytovateli 
úvěru (bance nebo nebankovní společnosti) možnost v případě, kdy klient nesplácí 
úvěr, uspokojit svoji nesplacenou pohledávku za klienta pomocí realizace zajišťovacích 
instrumentů. 
Zajištění může mít v praxi např. tyto formy: 
Blankosměnka – je tzv. neúplná směnka, která postrádá minimálně jednu svou 
podstatnou náležitost (např. směnečnou sumu). Tato částka je tedy následně 
dopsána věřitelem v případě prodlení dlužníka, a to na základě vyplňovacího práva 
uděleného budoucím dlužníkem. S ohledem na velkou rizikovost se tomuto zajištění 
doporučujeme vyhnout.  
Nemovitost (např. dům, byt, zahrada, pole) – zde je nutné si uvědomit, že pokud 
klient své závazky řádně a včas neplní, může o nemovitost přijít. 
Movitá věc (např. elektronika, nábytek) – platí obdobně jako u nemovitosti. 
Ručitel -  ten, kdo se zaváže splácet závazek dlužníka, pokud není dlužník schopen 
splácet sám.
Spoludlužník - ten, kdo se zaváže, že s dlužníkem bude platit rukou společnou 
a nerozdílnou až 100 % dluhu. Má stejné postavení jako “dlužník”. Věřitel může 
veškeré plnění požadovat po spoludlužníkovi, aniž by musel věřitele byť jen vyzvat 
k plnění (jako je tomu u ručitele).
Rozhodčí doložka - strany se mohou písemně dohodnout, že spory se budou 
rozhodovat prostřednictvím rozhodčího soudu nebo nebo jednoho či více rozhodců. 
Nebude tedy rozhodovat obecný soud. Jde o tzv. formu mimosoudního řešení sporů. 
Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, proti kterému není možno podat 
odvolání. Takovéto rozhodnutí může následně věřitel uplatnit v rámci exekučního 
řízení.  
 

MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM 

ÚVĚRU

Po nabytí účinnosti zákona č. 145/2010, o spotřebitelském úvěru, je odstoupení 
od takovéto smlouvy jednodušší, než před 1. 1. 2011. Odstoupit lze písemně bez 
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uvedení důvodů, a to do 14 dnů ode dne uzavření takovéto smlouvy. Spotřebitel (tj. 
ten, kdo si peníze půjčil) má pak povinnost do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, 
zaplatit jistinu (tj. to, co si půjčil). Věřiteli náleží pouze úrok za dobu od čerpání úvěru 
do doby úhrady jistiny spotřebitelem. 

KDY ROZHODNĚ NEPODEPISOVAT SMLOUVU

•  pokud jste smlouvu nečetli,
•  smlouvu jste sice četli, ale nerozumíte dostatečně jejímu obsahu,
•  neobsahuje povinné informace dle zákona o spotřebitelském úvěru (viz výše).
Ve věci podpisu spotřebitelské smlouvy (půjčky, úvěru) není radno se ukvapovat. 
V každém případě se nenechte poskytovateli 0nančních produktů do ničeho tlačit. 
Nabídky jednotlivých poskytovatelů si řádně v klidu porovnejte, pokud něčemu 
nerozumíte, běžte se poradit s odborníky (někteří z nich jsou uvedeni v závěru této 
brožury). Teprve potom smlouvu podepište a jedno vyhotovení si vždy odneste sebou 
domů. 

Kazuistika č. 3 Jak se nenechat přesvědčit

Cestou ze školy mne zastavili dva mladí muži, kteří v centru města ten den nabízeli 
nové tarify jednoho mobilního operátora. Už z dálky na mne jeden z nich volal a druhý 
se příjemně usmíval. Proč si na chvíli „nepokecat“? Šla jsem tehdy se spolužačkou. 
Hned po přivítání na nás mladí pánové spustili naučený text vychvalující nabízenou 
službu. Jen jsem tak stála a pozorovala jejich práci s potutelným úsměvem. Vím, že 
můj stávající tarif je pro mmne výhodný, což jsem jim sdělila. Oni však stále hovořili 
jen o jednom – „podepište smlouvu o novém tarifu a jako bonus vám dáme tento 
dárek.“ A vytáhli obal na mobil, který stejně nepotřebuji. Já skálopevně přesvědčena 
jsem jejich nátlaku unikla, stále jsem trvala na svém, že můj stávající tarif mi 
vyhovuje a konec. Ovšem kamarádka podlehla. Neuběhly ani tři měsíce a zjistila, 
že nejen, že neušetří měsíčně žádné peníze, jak slibovali mladíci, ale dokonce že je 
smlouva pro ni nevýhodná. Až doma si přečetla, co vlastně podepsala. Kde udělala 
chybu? Podepsala smlouvu, aniž by si přečetla, co vlastně podepisuje. A tak se stalo, že 
se zavázala využívat služeb na dobu dvou let, i když ona již zájem neměla. Smluvní 
podmínky byly nekompromisní a nedávaly jí velkou naději na ukončení smlouvy bez 
tučné sankce. A tak nyní větší část svých peněz vydělaných na brigádě odevzdává 
za „výhodný tarif.“
Jsem ráda, že já jsem odolala a jsem odhodlána se každé další ,,pouliční“ nabídce vyhnout. 
A myslím, že kamarádka obdržela důležité upozornění do života – nepodepisovat nic, 
co jsem nečetla nebo čemu nerozumím.  

5. Deset zásad, když máte problémy  

se splácením dluhů

1.  Dluhy se samy od sebe nevyřeší – problémy s dluhy vyřešíte jedině tehdy, pokud se 
jim postavíte čelem. Důležité je učinit rozhodnutí a dluhy řešit aktivně. 

2.  Pokud je to možné, neřešte své dluhy dalším zadlužením, ale uhrazením stávajících 
dluhů. Jinak se Vaše situace bude za několik měsíců opakovat znovu s tím, že se 
Vaše závazky mohou ještě navýšit. 

3.   Udělejte si ve svých dluzích pořádek - zjistěte si, komu a kolik dlužíte, kolik splátek 
musíte ještě uhradit a jaké jsou sankce za opožděné či neuhrazené splátky. 

4.  Rozdělte si dluhy podle důležitosti – přednost mají dluhy s vysokými pokutami 
za nesplácení a dluhy související s bydlením – nájem a služby s nájmem spojené. 

5.  Pokud pro Vás není možné zaplatit dlužnou splátku, nestyďte se věřitele o své 
situaci informovat a domluvte si s ním případné odložení nebo snížení částek. 
Pamatujte si, že čím dříve o své situaci budete informovat věřitele, tím větší šance 
je, že Vaší žádosti o snížení/odložení splátek vyhoví. Veškeré dohody s věřitelem si 
nechte potvrdit písemně. 

6.  Nemožnost splácet dluhy vždy řešte v rámci Vaší domácnosti, proto o problémech 
s dluhy informujte Vašeho manžela/manželku (partnera/partnerku), se kterým 
sdílíte domácnost. 

7.  Neignorujte telefony a přebírejte doporučenou poštu od věřitele – odmítnutím 
komunikace s věřiteli nic nevyřešíte. Pamatujte si, že pokud s věřitelem odmítnete 
komunikovat, nedáváte mu jinou možnost, než tu, aby uplatnil svůj nárok žalobou 
a následně v rámci exekučního řízení. 

8.  Sestavte si racionální rodinný/osobní rozpočet – speci0kujte v něm veškeré Vaše 
výdaje a pokuste se je snížit na minimum (např. snížením poplatku za kabelovou 
televizi, internet, telefony, omezte výdaje za cigarety, alkohol). Rovněž odložte 
nákup spotřebního zboží, které nutně nepotřebujete. Blíže se problematikou 
zabýváme v kapitole ,,Proč a jak sestavit svůj rodinný rozpočet“. 

9.  Pokuste se zvýšit své příjmy – po dobu řešení Vašich dluhů si najděte odpolední, 
večerní nebo víkendovou práci. Pokud máte dobrý vztah se zaměstnavatelem, 
informujte ho o své situaci - může se s Vámi dohodnout na zálohách, další práci, 
či jiné formě pomoci. Blíže se problematikou zabýváme v kapitole ,,Proč a jak 
sestavit svůj rodinný rozpočet“.

10.  Nevíte-li si se svými závazky rady, obraťte se na odborníky (např. na občanské 
poradny - seznam občanských poraden najdete na www.obcanskeporadny.cz, 
některé z nich jsou uvedeny v poslední části tohoto dokumentu) spolu se všemi 
dokumenty a dopisy od věřitelů.



20 21

6. Co se děje při nesplácení  

závazku dlužníkem

Věřitel zpravidla nejprve zasílá dlužníkovi upomínku. Je ale zapotřebí si uvědomit,  
že povinnost věřitele zasílat upomínky dlužníkovi není u nás zatím legislativně 
zakotvena. Věřitel tedy může rovnou svůj peněžitý nárok uplatnit žalobou u soudu 
(případně v rámci rozhodčího řízení) a následně v rámci exekučního řízení. Platební 
povinnosti dlužníka se v tomto případě značně navýší (např. o náklady řízení 
advokáta, exekutora …). Proto doporučujeme raději se s věřitelem včas dohodnout 
na mimosoudním řešení celé záležitosti (např. uzavřením dohody o splácení dluhu, 
dohody o odložení splátek).      

EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

Výkonu rozhodnutí (exekuci) musí předcházet vykonatelný exekuční titul. 
Vykonatelným exekučním titulem mohou být:
• rozsudek,
• platební rozkaz,
• notářský zápis, 
• exekutorský zápis, 
• rozhodčí nález,
• výkaz nedoplatků (3nanční úřady, zdravotní pojišťovny, celní správa, …), 
• rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.

NEJČASTĚJŠÍ FORMY VÝKONU ROZHODNUTÍ (EXEKUCE)

1) Srážky ze mzdy (jiných příjmů)
Povinnému (tj. dlužníkovi) musí zůstat tzv. nezabavitelná částka. Konkrétní 
nezabavitelnou částku nelze obecně stanovit, jelikož vždy záleží na výši příjmu, počtu 
vyživovacích povinností, charakteru pohledávky (přednostní/nepřednostní). Výpočet 
této částky je poměrně složitý a proto jej zde nebudeme blíže popisovat. Zájemci si ji 
mohou orientačně přepočítat na kalkulačce umístěné na adrese: www.vyplata.cz.
Jiným příjmem rozumíme např.: starobní a invalidní důchod, odstupné, podporu 
v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvali3kaci, nemocenskou, peněžitou pomoc 
v mateřství.  
Exekuci nepodléhají dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek 
státní sociální podpory nepodléhají dávky vyplácené jednorázově – pohřebné, porodné, 
příspěvek při převzetí dítěte a při zakoupení motorového vozidla.

2) Přikázáním pohledávky z účtu
Povinný ztrácí právo vybrat peněžní prostředky až do výše vymáhané pohledávky. 
Peněžení ústav tedy nesmí doručením rozhodnutí od exekutora vyplácet peněžní 
prostředky povinnému. 
Povinný má ovšem nárok jednorázově na dvojnásobek životního minima  
(tj. 6 820,- Kč) na základě písemné žádosti podané příslušnému peněžnímu ústavu. 
Dále doporučujeme, aby si povinný v tomto případě změnil neprodleně formu výplaty 
svého příjmu (např. poštovní poukázkou, hotově).

3) Prodej movitých věcí (např. televize, auto, nábytek)
Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné podezření, že se nacházejí movité 
věci povinného (není tedy zdaleka podstatný pouze trvalý pobyt dlužníka). Rovněž 
je exekutor oprávněn vstoupit do obydlí povinného v případě jeho nepřítomnosti. 
Asistence policie zde není nutná, exekutor si jí však může vyžádat za účelem jeho 
ochrany.
Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví povinného. Exekutor 
může movité věci sepsat v protokolu a ponechat na místě (povinný s nimi nesmí 
nakládat) nebo je odveze a uloží. Tyto movité věci pak může exekutor následně 
prodat v dražbě.

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí (exekuci):
Věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své 
rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl 
v rozporu s morálními pravidly.

Z exekuce jsou vyloučeny zejména:
• běžné oděvní součásti, 
•  obvyklé vybavení domácnosti (zákon je nijak nekonkretizuje, z praxe se zde dá 

zařadit např. postel, pračka, lednička),
• snubní prsten,
•  zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci 

nebo tělesné vadě,
• hotové peníze do výše dvojnásobku životního minima (tj. 6 820,- Kč), 
•  je-li povinný podnikatelem, nemůže se exekuce týkat těch věcí, které potřebuje 

k podnikání. 

Co dělat, když exekutor zabaví majetek, který není ve vlastnictví povinného?
V praxi se někdy stávají případy, kdy exekutor v soupisu uvede věci, které nejsou 
ve vlastnictví povinného, ale ve vlastnictví jiné osoby. V takovémto případě je 
zapotřebí, aby ten, jemuž svědčí právo k věci, podal do 30 dnů od sepsání movitých 
věcí návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Návrh se podává písemně u exekutora, který věc 
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pojal do soupisu. Je zapotřebí ovšem doložit potřebné doklady prokazující vlastnictví 
k věcem (např. paragony, záruční listy, smlouvy, faktury).
Nevyhoví-li návrhu exekutor nebo vyhoví pouze částečně, lze podat následně žalobu 
na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí (exekuce). Lhůta k podání žaloby je 30 dnů 
od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho včas 
podanému návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu. 

Kazuistika č. 4 - Hlavně neztratit hlavu

Když jsme se v práci bavili s kolegyněmi o tom, jak zrušit trvalý pobyt dospělé dceři, 
myslela jsem si, že to je poslední nepříjemnost, která mě v souvislosti s marnivým 
způsobem života mé dcery čeká. Ovšem opak byl pravdou. Ale pěkně postupně.
Asi před čtyřmi lety jsem zjistila, že naše tehdy dvacetiletá dcera nechodí do práce, jak 
nám tvrdila. Zjistili jsme, že už alespoň půl roku je nezaměstnaná a co víc, že se ani 
nezaregistrovala na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání. A protože ona sama si 
povinné zdravotní pojištění nehradila, vznikl jí dluh u zdravotní pojišťovny. Dcera 
měla také i nějaké starší závazky, které si vytvořila, ještě když pracovala – jednou si 
půjčila na dovolenou u moře s kamarádkou, podruhé na nový počítač. Marně jsme jí 
tehdy s manželem vysvětlovali, že takto nezodpovědně by se chovat neměla. Nechtěli 
jsme být zlí proroci, ovšem měli jsme pravdu. V době nezaměstnanosti nesplácela 
řádně dle uzavřených smluv, čímž se dostala do prodlení. S věřiteli nekomunikovala, 
ti ji marně obesílali upomínkami o zaplacení, dcera je házela do koše, abychom nic 
nepoznali. Ihned, jakmile jsme zjistili, že nepracuje a má dluhy jsme na ni udeřili, 
jak hodlá celou situaci řešit. Nic kloudného z ní nevypadlo, a protože nám svým 
agresivním chováním nedávala jinou možnost, rozhodli jsme se, že musíme situaci 
nějak řešit. Zaplatit za ní dluhy jsme nemohli, manžel byl na dlouhodobé nemocenské 
a já měla pouze cca 12 000 Kč čistého měsíčně, nemohli jsme si moc vyskakovat. Stejně 
by to k ničemu nevedlo. Dcera s námi odmítala mluvit, skoro doma ani nebyla, spala 
prý u nějakého kamaráda, o kterém jsme nic nevěděli.  Ale každý den k nám chodila, 
vždy na pár hodin, věci u nás však stále měla. Báli jsme se exekutorů, protože dluhy 
neplatila. To bylo jediné, co jsme věděli jistě. Jedna známá mi poradila, ať ji zrušíme 
trvalý pobyt, pak že k nám exekutor nemůže. Zašli jsme tedy na evidenci obyvatel na 
městský úřad a dceři zrušili trvalý pobyt. Byli jsme si jisti, že nám a našemu majetku 
už žádné nebezpečí nehrozí. Ovšem mýlili jsme se.
Jednou odpoledne někdo zazvonil, byla jsem sama doma, šla jsem otevřít. Jakým 
překvapením pro mne bylo, kdy za dveřmi stál vykonavatel soudního exekutora 
s exekučním příkazem na prodej movitého majetku v ruce. Argument, že dcera u nás 
už nemá trvalý pobyt nepomohl, a tak vykonavatel započal se soupisem movitých věcí. 
Z velké části zabavil hlavně naše věci – novou televizi, manželův notebook, asi pět 
let starou sedací soupravu, rotoped a další věci, mezi nimi i věci dcery. Vykonavatel 

odešel a já v místnosti stála jako opařená. Když jsem vše volala manželovi, hned 
se radil s kolegy z práce a jeden mu předal letáček občanské poradny. Doma jsme se 
tedy rozhodli, že v nejbližším termínu navštívíme občanskou poradnu, protože jsme 
nevěděli, jak dál postupovat.
Poté, kdy jsme popsali svou situaci, jsme se dozvěděli nám do té doby neznámou 
informaci, a to že soudní exekutor může vstoupit do každého obydlí, když se domnívá, 
že se zde nachází dlužník nebo jeho věci. A je pravdou, že dcera u nás fakticky bydlela, 
měla u nás všechny věci. Byli jsme velmi rádi, že jsme se mohli ještě bránit, tedy 
konkrétně jsme využili svého práva podat ve lhůtě 30 dnů ode dne soupisu movitých věcí 
návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, jelikož u většiny z nich došlo k neoprávněnému 
zabavení. Se sepsáním návrhu na vyškrtnutí věci nám pomohli poradci občanské 
poradny, my jsme si jej zaslali doporučeně na příslušný exekutorský úřad. Po 15 dnech 
nám bylo doručeno usnesení, ve kterém soudní exekutor vyškrtl ze soupisu až na jednu 
všechny naše movité věci. Víme, že můžeme podat k soudu ještě vylučovací žalobu 
na tu jednu nevyškrtnutou věc, uvidíme však, jak se rozhodneme. Teď už budeme 
vědět, jak máme v podobném případě postupovat a taky víme, že zrušením trvalého 
pobytu dcery (dlužníka) svůj majetek zcela neochráníme. 
Lépe je dluhům svým i potomků předcházet.

4) Prodej nemovitosti
K realizaci této formy exekutor může přistoupit jen v případě, bude-li listinami 
vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též listinami notáře doloženo, 
že nemovitost je ve vlastnictví povinného (tj. dlužníka).
Takovouto nemovitost exekutor následně prodá v dražbě a výtěžek jde k uspokojení 
pohledávky oprávněného. 
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7. Oddlužení – forma řešení  

úpadku dlužníka

Problematiku upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon).   

CO JE ODDLUŽENÍ

Jedná se o způsob řešení úpadku (hrozícího úpadku) dlužníka, jehož účelem je 
částečně osvobodit dlužníka od dluhů.

OBECNÉ PODMÍNKY ODDLUŽENÍ

•  Musí být zjištěn úpadek dlužníka (tj. více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 
30 dnů po lhůtě splatnosti, neschopnost závazky plnit).

•  Dlužník nesmí být podnikatelem.
•  Dlužník nesmí mít dluhy z podnikání.
•  Nesmí se jednat o opakovaný návrh (kdy byl již dříve osvobozen). 
•  V posledních 5 letech nesměl být pravomocně odsouzen pro trestný čin majetkové 

nebo hospodářské povahy.
•  Dlužník musí uhradit minimálně 30 % (max. 100 %) pohledávek nezajištěným 

věřitelům. 

JAK LZE REALIZOVAT ODDLUŽENÍ (JEHO FORMY)

Zpeněžením majetkové podstaty (prodejem nemovitostí, movitého majetku).
Formou splátkového kalendáře (po dobu pěti let). Zde se musí jednat o příjmy 
z pracovního poměru, důchodu apod. Příjem např. z dávek státní sociální podpory, 
pomoci v hmotné nouzi nebo z podpory v nezaměstnanosti se nepřipouští. 
Způsob realizace určují věřitelé, nikoli dlužník.

KOLIK MUSÍ DLUŽNÍK PO DOBU ODDLUŽENÍ ZAPLATIT

Dlužník musí zaplatit minimálně 30 %, maximálně 100 % všech svých dluhů.

JAK SE NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ PODÁVÁ

Návrh se podává na předepsaném formuláři, jedná se o návrh na zahájení insolvenčního 

řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení. Formulář včetně všech příloh je 
nutné zaslat na místně příslušný krajský soud.  

CO JE ZAPOTŘEBÍ SPOLU S NÁVRHEM  SOUDU DOLOŽIT

Seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý majetek dlužníka, který 
je předmětem zajišťovacích práv sloužící k uspokojení věřitelů a veškerý ostatní 
majetek.
Seznam závazků, v němž se označí jednotlivě závazky dlužníka vůči věřitelům, kteří 
mají právo na uspokojení ze zajištění a veškeré ostatní závazky. Pokud je některý 
ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu závazků a přiloží se 
příslušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis. U každého závazku vůči 
věřiteli, který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí odkazem na příslušnou 
položku seznamu majetku, popř. odkazem na údaj o očekávaných příjmech, majetek 
sloužící k zajištění příslušné pohledávky.
Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední tři roky (např. kopie potvrzení 
o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních 
účtů).
Výpis z Rejstříku trestů dlužníka nebo jeho zákonného zástupce, který není starší tří 
měsíců, nebo obdobný doklad členského státu EU, v němž dlužník v posledních třech 
letech nepřetržitě pobýval po dobu delší než 6 měsíců.
Listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává, a listiny, které prokazují 
v návrhu tvrzené skutečnosti (např. pracovní smlouvy, smlouvy o úvěru, vyčíslení 
dluhu, výpisy z banky,…).

DÁLE SE DOKLÁDÁ

Písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, 
že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. 
Zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se 
s dlužníkem dohodl. Podpis věřitele musí být úředně ověřen. 
Podepisují-li návrh ručitelé či spoludlužníci, dokládají se listiny, ze kterých vyplývá 
spoludlužnictví nebo ručitelství těchto osob.
Je-li dlužník zastoupen na základě plné moci, dokládá se tato plná moc.    
Celá problematika týkající se procesu oddlužení je ovšem poměrně složitá, proto 
doporučuji věc řešit ve spolupráci s odborníky (např. v rámci občanské poradny).
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Kazuistika č. 5 Oddlužení jako nástroj řešení úpadku

Život na dluh se stal realitou, která dřív nebo později může propuknout v noční 
můru. 
Vše začalo nevinně, žil jsem si dobře, neměl jsem závazky, bydlel jsem u rodičů, 
přispíval jsem jim na bydlení 3 000 Kč. Sám jsem si vydělal zhruba 19 000 Kč měsíčně, 
když jsem dělal přesčasy, což bylo téměř každý měsíc. Zakázky byly. Velmi jsem toužil 
mít své vlastní auto,měl jsem vyhlédnuté jedno za 520 000 Kč. Nechtěl jsem čekat, až 
si našetřím, u prodejce mi nabídli leasing, který jsem přijal. Měl jsem přece smlouvu 
na dobu neurčitou. I když jsem bydlel u rodičů, svůj pokoj jsem chtěl mít vybavený 
moderně a hezky. Využil jsem tedy nabízené kreditní karty na 80 000 Kč od banky, 
kde mám běžný účet. Užíval jsem si života a splátky ve výši 7 200 Kč u leasingu 
a cca 4 000 Kč u kreditní karty mi nedělaly problém. Za dva roky jsem potkal holku, 
se kterou jsme si našli podnájem, kde jsme platili 6 100 Kč měsíčně za nájem. Ona 
vydělávala cca 10 000 Kč měsíčně a neměla žádné dluhy. Asi za rok se nám narodila 
dcera, partnerka pobírala jen rodičovský příspěvek. Jednou nám nevyšlo na nájem a já 
jsem si vzal rychlou půjčku u nebankovní společnosti. Měl jsem týdně platit 405 Kč, 
což jsem nesplnil hned čtvrtý týden, protože podnik již neměl tolik zakázek a já si už 
tolik nevydělal, klesl jsem měsíčně o 2 000 Kč. Stále jsem musel platit leasing a kreditku 
a teď už i nový závazek. Jenže bydlet a jíst se musí, takže jsme předně hradili nájem 
a náklady na provoz domácnost. Nějak jsme to lepili ještě asi rok a pak jsem již 
nevěděl kudy kam. V počátku jsem se snažil novou půjčkou hradit prodlení ve splácení 
na svých starších závazcích, ale jen jsem se dostal do začarovaného kruhu :nancí. Pak 
jsem přišel o auto, které už bylo z půlky zaplacené a co víc, do schránky mi přicházely 
žaloby a následně rozsudky od soudů, když jsem nemohl uhradit žalované částky 
i s příslušenstvím v uvedených lhůtách, prostě jsem na to neměl. Ba co víc, jednoho 
dne u mne zazvonil soudní exekutor a já si myslel, že to je začátek konce, ale naštěstí 
jsem se mýlil.
Už jsem nevěděl, jak dál, proto jsem se obrátil jsem se na občanskou poradnu. 
Po důkladné analýze mé situace jsme společně došli k závěru, že nejvhodnějším 
řešením mé dluhové situace bude podání insolvenčního návrhu s návrhem na povolení 
oddlužení. Vypočítali jsme, že ze svých závazků, které v době podání návrhů na krajský 
soud činily celkem 630 000 Kč, jsem schopen při své měsíční mzdě 17 000 Kč měsíčně 
uhradit min. 30 % svých závazků nezajištěným věřitelům a odměnu insolvenčního 
správce. Chvíli mi trvalo, než jsem obstaral všechny podklady k návrhu (aktuální 
dlužné částky vč. úroků z prodlení, údaje o posledních platbách jednotlivých závazků, 
seznam majetku, potvrzení o příjmech za poslední tři roky apod.), ovšem podařilo se, 
já návrh podal a dnes, asi rok po vydání usnesení o schválení oddlužení plněním ze 
splátkového kalendáře, se cítím lépe. 

Spolupráce s insolvenčním správcem je velmi příjemná, nyní už mi nikdo z věřitelů 
nevolá, přihlásili se k mému insolvenčnímu řízení, snažím se jen o to, abych po celou 
dobu schváleného oddlužení pracoval, měl pokud možno nejvyšší příjem a mohl uhradit 
co možná nejvyšší procento svých závazků. Za necelé čtyři roky požádám krajský soud 
o osvobození od zbytku závazků a doufám, že pro nás začne nový život bez dluhů
Vím, že mě čeká ještě dlouhá cesta k životu bez dluhů, ale já to dokážu, věřte.

8. Možnosti bezplatné pomoci 

OBČANSKÉ PORADNY

Dnes v rámci České republiky funguje dneska již poměrně rozsáhlá síť občanských 
poraden, které jsou sdruženy pod Asociací občanských poraden se sídlem v Praze, 
která zajišťuje servis pro členské organizace (např. informační servis, vzdělávání, 
konference, společná setkávání členů asociace), komunikaci se státní správou 
a odbornou veřejností. Od roku 2012 vydává Asociace občanských poraden mimo 
jiné ve spolupráci s Občanskou poradnou Nový Jičín, Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.s., e-bulletin, zaměřený na aktuální problémy 
v jednotlivých poradenských oblastech. Tento elektronický časopis je možné zdarma 
stáhnout na webových stránkách: www.obcanskeporadny.cz.  
Momentálně je pod shora uvedenou asociací sdruženo 40 občanských poraden, jejich 
detašovaných pracovišť a kontaktních míst, v 66 místech ČR. Poradny poskytují 
odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., a to zpravidla v  18 oblastech 
(např. ;nanční a rozpočtová problematika, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, ochrana 
spotřebitele, občanské soudní řízení, pracovně právní vztahy a zaměstnanost) a je pro 
jejich klienty zcela zdarma. V občanských poradnách pracují sociální pracovníci.  
Kontakty na občanské poradny v rámci našeho kraje jsou uvedeny v zadní části této 
informační brožury. 

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

Česká advokátní komora (ČAK) zajišťuje právní pomoc osobám, které se nemohou 
z různých příčin a důvodů domoci právní pomoci advokátem ve dvou formách, 
jednak v rámci právní úpravy obsažené v § 18 odst. 2 zákona o advokacii a jednak 
v rámci výkonu veřejně prospěšné činnosti organizováním bezplatných právních 
porad v jednotlivých regionech.
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Základní podmínky pro určení advokáta k poskytnutí právní služby:
•  včasnost podané žádosti, 
•  žadatel nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem (tzv. ex-o+o) a současně 

se žadatel nedomohl poskytnutí právní služby způsobem v zákoně uvedeným 
(prohlášení nejméně 2 advokátů, kteří odmítli právní pomoc poskytnout),

•  jedná se o jednu konkrétní  právní službu, která nezbytně nutně, resp. povinně 
vyžaduje zastoupení advokátem. Advokáty ČAK neurčuje k právním službám,  
kde není zastoupení advokátem vyžadováno a není nezbytně nutné a rovněž ne 
ke generálnímu zastupování žadatele v různých kauzách.

Aby žadatel mohl získat službu bezplatně, případně za sníženou odměnu, musí 
orgány ČAK posoudit jeho příjmové, majetkové a sociální poměry.
Žádost o přidělení advokáta bezplatně, příp. za sníženou odměnu, se zasílá 
na předtištěném formuláři ČAK spolu s formulářem - prohlášení o příjmových, 
majetkových poměrech, na uvedenou adresu: Česká advokátní komora, pobočka 
Brno, nám. Svobody 84/15, 602 00  Brno.

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

V rámci Moravskoslezského kraje je tato služba zajišťována prostřednictvím 
regionálního představitele JUDr. Aleše Vídeňského. Žadatel žádost zašle v písemné 
podobě na adresu: JUDr. Aleš Vídeňský, advokátní kancelář, Sokolská tř. 22, 702 00 
Ostrava, nebo elektronicky advokatkanc@akostrava.cz. Tento regionální představitel 
dále určí advokáta, který se příslušnou žádostí bude zabývat. Jedná se ovšem jen 
o krátké informativní porady v délce 15 minut.

SOUDY 

Za určitých okolností lze v rámci řízení před soudem přidělit zástupce bezplatně, 
případně za sníženou odměnu. V tomto případě rozhoduje o jeho přidělení příslušný 
soud. Obecné podmínky pro přidělení zástupce jsou dle § 30, zákona č. 99/1963 Sb., 
následující: 
•  u žadatele existují předpoklady, že by byl soudem osvobozen od soudních poplatků 

(vazba na příjmové a majetkové poměry),
•  ustanovení zástupce je třeba k ochraně zájmů účastníka (zástupce tedy není 

ustanoven pro každý případ). 

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR

Komora zajišťuje bezplatné právní porady zaměřené na exekuci a výkon rozhodnutí. 
Smyslem bezplatné právní poradny je poskytnout krátkou informativní poradu 
týkající se exekučního řízení. Bohužel se tyto porady poskytují prostřednictvím 

komory prozatím pouze v Praze, Brně a Plzni. 
Bezplatné právní porady však realizují i některé exekutorské úřady, z nichž nejblíže 
jsou s ohledem na náš region následující:
Exekutorský úřad Olomouc, soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal, pro veřejnost 
otevřeno každé poslední pondělí v měsíci od 13:00 hod. do 15:00 hod. Zájemci se 
mohou objednat na telefonním čísle: 585 206 813. Adresa úřadu: Pavelčákova 14, 
779 00 Olomouc.
Exekutorský úřad Karviná, soudní exekutor JUDr. Juraj Polák, pro veřejnost otevřeno 
každý lichý čtvrtek v měsíci, v době od 13:00 hod. do 15:00 hod. Zájemci se mohou 
objednat na telefonním čísle: 552 532 411. Adresa úřadu: Komorní 583/4, 737 01 
Český Těšín. 
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9. Dluhy jako zátěž

Je nepochybné, že zadluženost vystavuje jedince celé řadě situací, které zpravidla 
vyhodnotí negativně, jako něco ohrožujícího, nebezpečného, co v dané chvíli není 
schopen vlastními silami zvládnout. Musí denně vyřizovat celou řadu nepříjemných 
telefonátů od rozezlených věřitelů, kteří vyhrožují prodejem jeho majetku. Přebírá 
dopisy od inkasních společností, soudů, exekutorů, ve kterých se dozví, že jeho 
původní závazek je podstatně navýšen (smluvní pokuty, náklady řízení, …), exekutoři 
zabavují a odvážejí jeho majetek, apod. Situace zpravidla bývá o to horší, nakumuluje-
li se těchto nepříjemných, ohrožujících událostí v určitém časovém úseku více (např. 
zadluženost jako důsledek úmrtí partnera/manžela, zadluženost jako důsledek ztráty 
zaměstnání, invalidity apod.). 
Výše popsané události jsou pak často pro jedince extrémně zatěžující a vyvolávají 
zcela přirozeně reakce na úrovni tělesné (bušení srdce, nechutenství, břišní bolesti, 
průjem, časté nucení k močení, snížení libida, menstruační poruchy, podivné pocity 
v končetinách, bolesti páteře, migrény, bolesti hlavy apod.), emoční (výkyvy nálady, 
neschopnost vcítit se do ostatních lidí, nadměrné denní snění, pocity únavy,  poruchy 
pozornosti, zvýšená podrážděnost, úzkostnost, smutek, výbušnost, lhostejnost, 
depresivní stavy apod.), i na úrovni chování (zvýšená absence v zaměstnání, 
nemocnost, pomalé uzdravování, nerozhodnost, snížený pracovní výkon, zneužití 
léků na spaní, nechutenství, přejídání, změny životního rytmu apod.). Tyto reakce 
na stresovou situaci zde nezmiňujeme proto, abychom čtenáře vystrašili, znejistili, 
ale proto, abychom poukázali v těchto situacích na jejich nevyhnutelnost, běžnost, 
normálnost. Jak si s nimi ovšem poradit? Jak vše ve zdraví zvládnout? Na to se nyní 
stručně pokusíme zaměřit (Z. Mlčák, 2004). 
Především lze doporučit aktivní přístup při zvládání situace. Je vhodné zaměřit se 
jednak na daný problém, který nám způsobuje výše popsané nepříjemné stresové 
reakce (např. realizací popsaného v  předchozí kapitole ,,Deset zásad, když máte 
problémy se splácením dluhů“). Celou situaci je nutno samostatně nebo nejlépe 
s nějakým odborníkem (pozor zde však na různé podvodníky, jejichž cílem je se spíše 
:nančně obohatit, nežli pomoci) podrobně rozebrat, stanovit cíle, naplánovat kroky 
vedoucí k jejich dosažení. Z psychologického hlediska je dále výhodné, nachází-li 
se po Vašem boku někdo, kdo Vás trpělivě vyslechne, porozumí Vám, zkrátka, kdo 
Vám bude v průběhu zvládání situace sociální oporou (kamarád, manžel apod.). Dále 
je v takových situacích zvlášť nutné hlídat si režim aktivity a odpočinku. Přes den 
vydáváme nemalé množství energie vedoucí po čase k únavě organismu a energie 
musí být odpovídajícím způsobem obnovena. Nemalý význam má nejen v těchto 
případech tělesné cvičení. Při pravidelném cvičení si nejen zvyšujeme a udržujeme 
fyzickou kondici, ale dochází i k posílení naší sebedůvěry, ke zlepšení kvality spánku, 
snížení úzkosti, snížení vnitřního napětí, stresu apod. Není toliko podstatné, jakou 
tělesnou aktivitu si vyberete, podstatná je v tomto případě hlavně pravidelnost. 

Mohou pomoci rovněž různé relaxační techniky (např. jóga), hlediska je dále vhodná 
zdravá a nutričně vyvážená strava (K. Paulík, 2010). 
Je zapotřebí si však uvědomit, že cesta ke zvládnutí celé mnohdy komplikované 
situace, nemusí být vždy jednoduchá a časově nenáročná, proto je nutné obrnit se 
trpělivostí, dávkou optimismu a systematicky situaci postupně dostávat pod svou 
kontrolu a nakonec úspěšně zvládnout.   
Pokud se Vám nedaří z psychologického hlediska situaci dostat pod kontrolu (trpíte 
nespavostí, dlouhotrvající smutnou až depresivní náladou, máte myšlenky na ukončení 
života, apod.), není v žádném případě ostudou navštívit odborníka (např. psychiatra, 
psychologa). Kontakty na některé psychiatrické, psychologické, nebo psychosociální 
pracoviště uvádíme v další kapitole. 

10.  Kde vám pomohou v rámci 

Moravskoslezského kraje

VYBRANÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA OBLAST DLUHOVÉHO 

PORADENSTVÍ

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. s.
Občanská poradna Nový Jičín
Sokolovská 9
741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 709 403

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. s.
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz
Tel.: 556 879 634

Občanská poradna při Centru nové naděje
Farní 6
738 01 Frýdek - Místek
E-mail: obcanskaporadna@cnnfm.cz
Telefon: Tel.: 558 439 823, Mobil: 773 173 604
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Občanská poradna Bohumín
Štefánikova 957
Bohumín, 735 81
E-mail: opbohumin@seznam.cz
Tel/fax: 596 016 715, Mobil: 739 002 717

Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.
Palackého 49/13
702 99 Ostrava – Přívoz (sídlo)
Tel.: 596 113 890, 602 248 693
E-mail: poradna@jekhetane.cz

Liga Bruntál o.s.
Lidická 1817/33 
792 01 Bruntál
Tel: 739 665 196

Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.
Kontaktní místo Občanské poradny Ostrava-Poruba
Dělnická 387/20
708 00 Ostrava – Poruba
Tel.: 591 124 979, Mobil: 602 248 693

Občanská poradna Havířov - Šumbark
Opletalova 4/607
736 01 Havířov - Šumbark
E-mail: obcan.ha@slezskadiakonie.cz
Telefon: 596 810 546

Občanská poradna Slezské diakonie v Karviné
Fryštátská 168
733 01 Karviná
E-mail: obcan.ka@slezskadiakonie.cz
Telefon: 596 323 031

Občanská poradna Slezské diakonie v Karviné
Kontaktní místo Ostrava
8. října 86
702 00 Ostrava
E-mail: obcan.ov@slezskadiakonie.cz
Telefon: 596 611 237

Občanská poradna Opava při Charitě Opava
Kylešovská 10
746 01 Opava
E-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz
Telefon: 553 616 437, Mobil: 731 316 552

Poradna při *nanční tísni, o. p. s.
Vítkovická 1 (budova ÚAN)
702 00 Moravská Ostrava
Tel: 595 532 740
Zelená linka: 800 722 722 (v provozu každé pracovní pondělí od 8.30 do 12 a od 
13 do 17.30)
Fax: 596 656 555
E-mail: poradna@<nancnitisen.cz

VYBRANÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA PSYCHIATRICKOU, 

PSYCHOLOGICKOU A PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC

Psychiatrická ambulance  
MUDr. Přemysl Mikeš, PhD.
Sokolovská 22
741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 710 260

Psychiatrická ambulance  
MUDr. Eva Ressnerová
Bezručova 2
741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 703 375

Psychiatrická ambulance  
MUDr. Dagmar Mikesková 
Bezručova 2
741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 703 375
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Psychiatrická ambulance 
MUDr. Roman Vybíral
Štefánikova 1301
742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 870 258

Klinická psychologie
PhDr. Dana Davidová
Záhumenní 1151/2 
742 21  Kopřivnice
Telefon: 556 811 833  
Mobil: 603 268 371  

Klinická psychologie
PhDr. Věra Matúšová
Štefánikova 826/7 
741 01  Nový Jičín
Telefon: 556 701 947 

Klinická psychologie
Mgr. Daniela Kvasničková
Jičínská 14 
742 58  Příbor
Mobil: 775 717 709  

Klinická psychologie
PhDr. Milada Býmová
Purkyňova 1317/22 
741 01  Nový Jičín
Telefon: 556 702 618  
Mobil: 737 938 100    

Krizové centrum Ostrava, o.s.
Nádražní 196
Ostrava, 702 00
Telefony: 596 110 882-5
Mobil: 732 957 193
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