
Jak na dluhy

Na vytvoření této publikace se na základě zakázky města Kolín podílel tým expertů a lektorů 
z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční 
gramotnosti dlouhodobě a systematicky věnují. 
 
Tato brožura slouží k základní orientaci v dluhové problematice pro všechny, kdo chtějí řešit 
své zadlužení, zjistit, co je čeká, pokud své závazky nesplatí včas, nebo řeší svůj osobní/rodinný 
rozpočet.
Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny krátkým ilustračním příkladem a doplněny tabulkami či 
vzorovými výpočty. 
Při snaze o maximální srozumitelnost dané problematiky jsme upustili od důrazu na přesnost 
právních či ekonomických pojmů a úplnost výkladu.
Pokud by při řešení Vaší situace informace z brožury nestačily, obraťte se na dluhovou poradnu 
RUBIKON Centra či na některou z organizací uvedenou v závěru.

CENTRUM
RUBIK N

pomáháme překročit minulost 

RUBIKON Centrum* 
Korunní 101, 130 00 Praha 3
Tel.: 739 470 408
E-mail: Info@rubikoncentrum.cz
www.rubikoncentrum.cz

www.rubikoncentrum.cz – webové stránky RUBIKON Centra, kde najdete kontakt, informace 
k dluhové problematice, kvízy, animované filmy na téma dluhů a mnoho dalšího
 

*Poradny RUBIKON Centra jsou určeny osobám se záznamem v rejstříku trestů.



Vážení občané města Kolína,
 
jsem velice rád, že se nám v rámci společných aktivit v pracovní 
skupině Bezpečný Kolín zaměřených na prevenci kriminality 
podařilo zareagovat i na tak závažný celospolečenský problém 
jako je dluhová problematika. Zadlužení českých domácností 
v posledních letech výrazně vzrostlo. V souvislosti s tímto 
faktem se setkáváme s novými riziky v oblasti půjček, často 
slýcháme o termínech jako je například exekuce či oddlužení,  jejich skutečný obsah je však často 
zahalen. Věřím, že tato publikace, která je doplněna častými praktickými příklady, umožní všem 
potřebným lépe se orientovat v oblasti dluhů.  
 
Možná trochu neobvykle nebudu této publikaci přát velký počet čtenářů.  Spíše si přeji, aby se 
tato brožura stala dobrým pomocníkem usnadňujícím řešení nepříznivé životní situace.
 
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Starosta města
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1. Mapování dluhů

Martina je krátce po propuštění z výkonu trestu. Byla odsouzena na 2 roky za 
zpronevěru, je to její druhý trest, poprvé byla ve vězení 5 měsíců za maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Chce dát svůj život do pořádku, našla si práci, bydlí u rodičů, 
navázala znovu vztahy se svou rodinou a přáteli. Všechno ale není tak růžové, jak 
se ze začátku zdálo. Už během druhého trestu začaly Martině chodit do věznice 
dopisy od soudu a exekutorů. Martina se v životě několikrát stěhovala a nikdy se 
moc netrápila otevíráním dopisů. Měla i období, kdy si brala nějaké půjčky, jezdila 
„na černo“ po Praze a nepracovala. 
Teď, kdy potřebuje začít znovu, se objevují kostlivci v podobě srážek ze mzdy, 
zablokované účty, dostává mnoho dopisů od různých soudů a exekutorů. 
Nepamatuje si, kde všude dluží, a neví, co s tím.

První úkol: Zmapování dluhů

Základním předpokladem pro vypořádání se se svými dluhy je MÍT O NICH PŘEHLED.  Znamená to zjistit si 
o každém svém dluhu následující informace:

• Věřitele (to je ten, komu dlužím) – od 1. 1. 2014 je možné narazit na označení věřitele 
ve smlouvě jako „úvěrující“ nebo „zapůjčitel“

• Datum vzniku dluhu (od kdy dlužím)
• Celkovou výši dluhu (aktuální – dluh se v čase mění viz str. 9) 
• V jaké fázi je dluh – například zda je již nařízena exekuce

Kde zjistím, že dlužím?

Pro vyhledání svých závazků je dobré pokusit se vzpomenout si na půjčky, pokuty, jiné závazky a oslovit 
věřitele s žádostí o informaci o výši dluhu.  Dále je možné požádat okresní soud v místě bydliště o výpis 
všech řízení vedených proti mně, je možné nahlédnout do centrální evidence exekucí či do registru dlužníků 
(např. Solus) – informace z registrů jsou však vždy za poplatek. 

Pro vytvoření přehledu je možné použít tabulku na str. 5.

Stručný přehled nejčastějších druhů závazků, tedy subjektů a institucí, u nichž je možné být zadlužen:

A. Stát
• Daně a poplatky 

(např. daň z příjmu, dědická daň, daň z převodu nemovitosti, poplatky za odpad, atd.)
• Sociální a zdravotní pojištění 
• Pokuty

B.  Dluhy z trestné činnosti
• Náhrada škody poškozenému
• Náklady soudního řízení a obhajoby 
• Náklady výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody

C.  Nestátní věřitelé na základě smlouvy
• Úvěry a půjčky (od banky, rodiny, atd.)
• Nezaplacené účty (nájemné, telefon, atd.)
• Nedoplatky (např. na energiích)
• Pokuta od dopravních podniků

D.  Výživné (vůči dětem i vůči manželce/manželovi)
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Zásady při vytváření rodinného (osobního) rozpočtu:

1. Soupis všech čistých příjmů – to znamená soupis všech peněz, které za měsíc vydělám či dostanu. 
(Mzda, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, příjmy z brigád atd.)

2. Shrnutí všech měsíčních výdajů – všechno, za co musím peníze vydat. 
(Nájem, energie, jídlo, drogerie, jízdné, školné, platby za telefon, internet, pojistky, oblečení, zábava atd.)

3. Porovnání příjmů s výdaji. 
(Příjmy musí vždy být vyšší nebo alespoň stejně vysoké jako výdaje!)

4. Přehodnocení a upravení výdajů a příjmů. 
(Pokud jsou příjmy nižší než výdaje, je nutné zvýšit příjmy nebo snížit výdaje!)

REZERVA NA „HORŠÍ ČASY” = zajištění proti nečekaným výpadkům příjmů 
I když budete myslet na všechny pravidelné výdaje, musíte počítat i s nečekaným vydáním – onemocníte, 
budete mít úraz, ztratíte peněženku, nebo Vám ji ukradnou, dostanete výpověď v zaměstnání, rozbije se 
Vám auto atp.
Často právě to vede k zadlužení – pokud nemáte rezervu na horší časy, nečekané výdaje bez půjček či 
nezaplacení některých plateb nezvládnete.

Je naprosto nezbytné přizpůsobit svůj život výši příjmů a mít na paměti, že nerespektování 
tohoto pravidla zcela jistě vede k soustavně se opakujícím finančním obtížím.

DŮLEŽITÉ!

Martina zjistila alespoň přibližné částky svých dluhů. Ráda by začala splácet, ale 
neví, co platit dřív. Jeden měsíc se jí podařilo zaplatit něco z dluhu u jednoho věřitele, 
ale nezaplatila celý nájem a nezbylo jí ani na obědy pro syna. Musí si rozmyslet, kolik 
vlastně může měsíčně dávat na dluhy.

2. Příjmy × výdaje
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Aby se mohl dlužník rozhodnout, kolik komu splácet, musí nejprve zjistit, jaký je jeho rozpočet, kolik peněz 
může měsíčně dávat na splátky a ty poté rozdělit mezi věřitele. Je spravedlivé rozdělit je ve stejném poměru 
a žádného věřitele neopomenout. Z ekonomického hlediska však jsou některé dluhy nebezpečnější než jiné. 
Pro Martinu z našeho příběhu bude lepší domluvit si u dluhu za plyn pravidelné splácení po menších částkách 
a více zaplatit u půjčky, kde jí naskakují úroky z prodlení či smluvní pokuta. 
Nikdy neopomeňte platit pravidelně platby, které jsou pro Vás nebezpečné z existenčního hlediska – tedy 
NÁJEM, ENERGIE, JÍDLO, VÝŽIVNÉ, popř. PENĚŽITÝ TREST. 

PRACOVNÍ LIST: PŘÍJMY A VÝDAJE

Vyplňte si své příjmy a výdaje v současnosti a za rok, abyste viděli, jak by se Vaše situace mohla změnit, pokud 
si najdete práci, brigádu, stabilizujete svůj rozpočet, budete mít stálé bydlení, splatíte některé dluhy, nebo 
naopak přijdete o podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na děti apod.

Volné zdroje  
(Příjmy celkem minus výdaje celkem)

Příjmy Současné příjmy Očekávané příjmy 
za rok

Čistá mzda
Důchod (starobní, invalidní, vdovský…)
Dávky státní sociální podpory:

a) přídavky na dítě
b) rodičovský příspěvek
c) příspěvek na bydlení
d) sociální příplatek

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Podpora v nezaměstnanosti
Výživné
Příjmy z pronájmu
Další příjmy
Další příjmy
Příjmy celkem

Výdaje Současné výdaje Očekávané výdaje
 za rok

Bydlení:
a) nájem
b) plyn, voda, elektřina, odpady

Jídlo
Oblečení, obuv
Cestování (MHD, automobil…)
Finanční závazky:

a) pojištění (např. důchodové)
b) stavební spoření
c) výživné
d) jiné závazky

Telefon/internet
Léky
Služby (kadeřník, kino…)
Cigarety/Alkohol/Sázení
Další výdaje 
Další výdaje
Výdaje celkem

PRACOVNÍ LIST: PŘÍJMY A VÝDAJE
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• NÁVRH NA NAŘÍZENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ/EXEKUCE – pokud není závazek dobrovolně splněn, věřitel 
může nechat nařídit exekuci/výkon rozhodnutí

• EXEKUCE / VÝKON ROZHODNUTÍ

 - srážky ze mzdy
 - přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu
 - prodej nemovitosti, movitého majetku

Příklad nárůstu dlužné částky

Zde jsou pro lepší představu dva příklady, jak dramaticky může narůstat výše dluhu, pokud není splácen.

Výše půjčky 10 000 Kč 50 000 Kč

Doba splácení 55 týdnů 55 týdnů

Souhrnný poplatek: 7 360 Kč 36 800 Kč

RPSN: 215,73 % 215,73 %

Celkem ke splacení 17 360 Kč 86 800 Kč

Nezaplacení řádné splátky může mít za důsledek:

úrok z prodlení Např.: 1 475 Kč/1 rok prodlení Např.: 7 378 Kč/1 rok prodlení

smluvní pokuta Např.: 8 000 Kč Např.: 25 000 Kč

Soudní rozhodnutí o právním nároku:

náklady soudního řízení V tomto případě: 5 694 Kč V tomto případě: 13 472 Kč

náklady protistrany 
na soudní řízení

2 000 Kč 10 000 Kč

Exekuce

odměna exekutora V tomto případě: 3 000 Kč V tomto případě: 13 020 Kč

náklady exekuce 3 500 Kč 5 736 Kč

Celkem zaplatím: 41 029 Kč 161 406 Kč

3.  Jak se dluh a jeho vymáhání 
mění v čase

OSA RŮSTU ZADLUŽENOSTI

Vítek si půjčil 10 000 Kč. Zaplatil pouze první dvě splátky. Dál splácet nemohl – byl 
odsouzen na 18 měsíců. Ve věznici pro něj nebyla práce. Před propuštěním dostal 
exekuční příkaz a zjistil, že má zaplatit více než 50 000 Kč. Je rozčilený, nechápe, jak 
je možné, že mu dluh narostl takovým způsobem. Chce proti tomu podávat odvolání, 
odmítá připustit, že by dlužil tolik peněz, a zlobí se, že mu všichni říkají, že už je na 
odvolání pozdě a celou částku bude muset zaplatit. 
Co všechno se stalo s jeho půjčkou od té chvíle, kdy nezaplatil splátku? Jak je možné, 
že dluh narostl do takové výše?

• UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŮJČCE

•  OPOŽDĚNÍ SPLÁTEK 
Zde by měl dlužník okamžitě začít komunikovat s věřitelem, požádat o odklad splatnosti a snažit se 
pravidelně měsíčně hradit alespoň částku, kterou si může dovolit – jestliže bude nařízeno soudní jednání 
a dlužník bude moci předložit doklad o provedených splátkách, soud velmi často nechá dlužníka hradit 
ve splátkách, nebo stanoví delší dobu vykonatelnosti rozhodnutí.

•  UPOMÍNKA OD VĚŘITELE  
není povinnost posílat, bývá zpoplatněna

• PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKA 

• ŽALOBA NA ZAPLACENÍ nebo návrh na vydání platebního rozkazu, rozhodčího nálezu
• SOUDNÍ ŘÍZENÍ nebo rozhodčí řízení 

•  ROZSUDEK, PLATEBNÍ ROZKAZ, ROZHODČÍ NÁLEZ 
= exekuční titul (rozhodnutí o právním nároku věřitele) 
Rozhodnutí musí nabýt právní moci (uplynutím lhůty k odvolání) + vykonatelnosti = doba, po kterou může 
dlužník závazek dobrovolně splnit (ze zákona 3 dny po nabytí právní moci, soud může uložit delší lhůtu).
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Co exekutor nesmí zabavit:
•   běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti  

(to znamená věci, které potřebujete ke každodennímu životu) 

•   snubní prsten a jiné předměty podobné povahy 

•   zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě 

•   hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima 

Průběh exekuce

1. Návrh na nařízení exekuce 
 Podává oprávněný (věřitel). Podmínkou je, že o dluhu již bylo pravomocně rozhodnuto – viz exekuční titul.
2.  Soud na základě návrhu pověří exekutora provedením exekuce.
3. Exekutor vydá exekuční příkaz.
4.  Po provedení exekuce (převedení prostředků na účet exekutora) vydá exekutor Příkaz k úhradě 

nákladů exekuce, ve kterém se stanoví náklady exekutora + náklady věřitele v exekučním řízení. 
Náklady exekuce se skládají z odměny exekutora, která činí 15 % z vymožené částky, nejméně 3 000 Kč, 
a hotových výdajů, které jsou stanoveny paušální částkou 3 500 Kč – pokud exekutor tuto paušální 
částku přesáhne, musí své výdaje doložit. 
Po nabytí právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce dochází ke skončení exekuce a odblokování 
postiženého majetku dlužníka.

Co dělat, když přijde exekutor

• Domluva s věřitelem nebo s exekutorem na zaplacení dluhu ve splátkách.
• Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu majetku – v případě, že je do soupisu majetku při exekuci 

zahrnuta i věc, která nepatří dlužníkovi.
• Návrh se podává u exekutora do 30 dnů – podává ho majitel věci; pokud exekutor návrhu nevyhoví, 

lze podat ještě vylučovací žalobu přímo k nařizovacímu soudu.
• Odklad provedení exekuce - návrh na odklad se podává u exekutora, a to v případě, že se dlužník bez 

vlastní viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by provedení exekuce mohlo mít pro něho nebo 
příslušníky jeho rodiny zvlášť nepříznivé následky (zdravotní problémy, které pominou).

• Návrh na zastavení exekuce
• použije se zejména v případech, kdy exekuce byla zaplacena, nebo pokud je výkon exekuce nepří-

pustný (např. byla zabavena věc, která tvoří obvyklé vybavení domácnosti); k návrhu na zastavení 
se vždy musí přiložit důkazy k prokázání uvedených tvrzení.

• z důvodu nemajetnosti – musí souhlasit oprávněný (věřitel).

Exekuce je nucený výkon rozhodnutí, kterým se zabavuje 
a zpeněží majetek dlužníka pro úhradu jeho dluhů.

Exekucí můžete přijít o byt, dům, chatu, auto i jakýkoli jiný movitý majetek. Může být postižena Vaše mzda 
i váš účet. Exekuci se nevyhnou ani důchodci a nezaměstnaní, protože postihnout exekucí je možné i starobní 
či invalidní důchod či podporu v nezaměstnanosti.

Aby mohla být exekuce provedena, věřitel musí získat tzv. EXEKUČNÍ TITUL – to znamená rozsudek, platební 
rozkaz, rozhodčí nález (po uplynutí doby na odvolání). 

Výjimku tvoří dluhy u státních institucí (např. státní policie, finanční úřad, ČSSZ) – ti využívají správní řízení 
a k exekuci mohou přistoupit i bez rozhodnutí soudu.

JE DŮLEŽITÉ VYZVEDÁVAT SI POŠTU A INFORMOVAT VĚŘITELE O ZMĚNĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ,  
ABYSTE MOHLI PODAT ODVOLÁNÍ, ODPOR PROTI ROZHODNUTÍ SOUDU. 

PO NAŘÍZENÍ EXEKUCE JE PŘÍLIŠ POZDĚ SE BRÁNIT.

Exekuce může probíhat těmito způsoby:
• Srážky ze mzdy či z jiných příjmů (i z dávek podpory v nezaměstnanosti, invalidního důchodu, 

starobního důchodu apod.)
• Přikázání pohledávky (zablokování a zabavení peněz na účtu v bance) 
• Prodej movitých věcí  – Exekutor či jeho zaměstnanec se dostaví do místa, kde by dlužník mohl mít 

uložené věci (nemusí to být pouze trvalé bydliště!). Věci olepí žlutými nálepkami a sepíše do soupisu 
majetku (kopii soupisu zanechá dlužníkovi), věci může rovnou odvézt pouze tehdy, je-li to účelné pro 
provedení exekuce. Věci se následně ocení a prodají v dražbě. Nelze zabavit věci, které tvoří tzv. obvyklé 
vybavení domácnosti (co to je, se posuzuje v každém jednotlivém případě).

• Prodej nemovitosti – Nemovitost exekutor nechá ocenit soudním znalcem a draží se za vyvolávací 
cenu 2/3 odhadu znalce.

Vítek přišel do dluhové poradny. Obdržel exekuční příkaz přikázáním pohledávky  
z účtu za nezaplacenou pokutu u dopravních podniků. Na pokutu dávno zapomněl, 
jen si vzpomíná, že před 2 lety mu přišel nějaký platební rozkaz, který rovnou hodil 
do koše. Jak to, že ho nepozvali k soudu? A proč má zablokovaný účet?

4. Exekuce
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PŘÍKLAD VÝPOČTU SRÁŽEK ZE MZDY pro rok 2014: 
Ženatý muž s jedním dítětem, dluh má u VZP – přednostní pohledávka

Měsíční čistý příjem: 10 000 Kč

Manželka: ano

Počet vyživovaných osob (kromě manželky): jedno dítě

Základní částka: 9 287 Kč

Přednostní pohledávky dle § 279 odst. 2 OSŘ: ano

Celková nezabavitelná částka:
9 521 Kč
tato částka dlužníkovi zůstává

Celková srážka: 478 Kč

• Přednostní pohledávka -  pohledávky na výživném, vůči státu, pokuty, na zdravotním a sociálním 
pojištění, v jiných případech, kdy to stanoví zákon.

• Nepřednostní pohledávka - pohledávky ze smluvních ujednání (půjčky, úvěry, dluhy na nájmu, 
za telefon, pokuty u dopravních podniků atd.).

5. Oddlužení

Petr a Lucie jsou manželé, mají jedno dítě a mnoho společných dluhů. Půjčovali si na 
nové auto, vybavení domácnosti i dovolenou. Petr měl celkem vysoký plat a splácení 
zvládali. Pak Petr o práci přišel a trvalo skoro tři měsíce, než našel novou. Lucie se 
bála být v prodlení se splátkami a přesvědčila Petra, že si půjčí na zaplacení splátek 
starých dluhů. Půjčili si nakonec třikrát, a když Petr konečně práci našel, s hrůzou 
zjistil, že celý jeho příjem padne na splátky dluhů. Snažili se šetřit, Petr si hledal brigádu 
ke své práci, Lucie obvolávala věřitele a prosila o snížení splátek. Růst dluhů se jim 
nepodařilo zastavit. Zaplatili vždy těm věřitelům, kteří se nejvíc ozývali, nakonec 
přišel jeden platební rozkaz, pak druhý, následovaly exekuční příkazy. Lucie se od 
kolegyně z práce dozvěděla o možnosti oddlužení a za pomoci dluhového poradce 
vyplnili s manželem insolvenční návrh s žádostí o oddlužení. Soud jim oddlužení 
schválil. Petr s Lucií se sice museli uskromňovat ještě pět let, ale úleva to byla obrovská, 
zaplatili 50 % svých dluhů, nemuseli se již bát exekucí a od zbytku svých dluhů byli 
osvobozeni. 

Pro koho je určen osobní bankrot?

1. Osobní bankrot je určen především pro fyzické osoby.
2. Základní podmínkou je úpadek nebo hrozící úpadek, to znamená:

• máte min. dva věřitele,
• nejste schopni své závazky plnit (jste po splatnosti min. 30 dní se splátkou či s plněním 

jiné povinnosti nebo již víte, že nadcházející splátku nebudete schopni splnit).
3. Jste schopni vyplatit min. 30 % z Vašich závazků.
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Dvě formy osobního bankrotu:

Zmíněné vyplacení věřitelů min. z 30 % může probíhat dvěma způsoby:

1. SPLÁTKOVÝM KALENDÁŘEM po dobu pěti let (zde je nutný pravidelný legální příjem – např. mzda, 
plat, důchod; výpočet výše srážek z Vašeho příjmu je přesně stanoven zákonem, a to podle toho, zda 
žijete sami, nebo vyživujete další osoby, a podle výše příjmů).

2. PRODEJEM MAJETKOVÉ PODSTATY (tedy majetku, který vlastníte – např. nemovitosti).

Výhody:
 soud vám může po skončení oddlužení odpustit až 70 % Vašich dluhů,

 uspokojíte všechny své věřitele rovným dílem,

 dluhy už se nezvyšují,

 není možné provádět exekuce (po podání návrhu k soudu),

 skončí tlak ze strany věřitelů a stres spojený s předlužením,

  při splátkovém kalendáři je Vám srážena z příjmu jedna částka, kterou pak insolvenční správce 
rozděluje věřitelům.

Nevýhody:

  platíte insolvečního správce (jeho osobu určí soud): 1 089 Kč/měsíc (65 340 Kč za 5 let) nebo 
15 % z ceny prodaného majetku,

 z příjmu Vám zůstává pouze tzv. nezabavitelná částka, 

  až Vaše oddlužení poběží, musíte si dávat pozor, abyste neměli zpoždění s Vašimi dalšími platbami 
více než 30 dní (poplatky, pokuty, nájem apod.), jinak Vám hrozí zrušení oddlužení a konkurz,

  náročná administrativa spojená s podáním návrhu – raději požádejte o pomoc bezplatné dluhové 
či občanské poradny.

Jaké dokumenty si musíte k podávanému návrhu připravit:

• Aktuální dokumenty od všech dluhů – ke každému z dluhů je potřeba doložit jeho výši (kolik 
nyní aktuálně dlužíte) a jeho stav (zda už je vykonatelný, tedy zda už bylo soudem či jiným orgánem 
rozhodnuto o právním nároku věřitele, či nikoli). Potřebujete tedy nejlépe poslední dokument, který Vám 
byl k dluhu zaslán (ať už věřitelem, od soudu, vymáhací agenturou či exekutorem). Pokud je takovýto 
doklad starší více než půl roku, je vhodné, abyste požádali věřitele či exekutora o sdělení aktuální výše 
dlužné částky. Ideální je u dluhů, které ještě nebyly zažalované, doložit smlouvu o vzniku závazku a např. 
upomínku s aktuální výší dlužné částky. U dluhů, které již žalovány byly, doložte rozsudek, příp. usnesení 
o nařízení exekuce, a aktuální výši dlužné částky.

• Dokumenty dokládající Vaši současnou a budoucí výši příjmů (čistý příjem) – v návrhu musíte 
doložit, že máte příjem, ze kterého budete své oddlužení plnit. Jedná se tedy o pracovní smlouvu (ideální 
je na dobu neurčitou), doklad z ČSSZ o výši důchodu atd.

• Doklady o výši Vašich příjmů za poslední 3 roky – soud posuzuje, jak byly Vaše příjmy v minulosti 
stabilní a zda jste, pokud to Vaše situace dovolovala, byli zaměstnáni. Pokud tomu tak nebylo, bude vhodné 
to do návrhu zdůvodnit. Potřebujete tedy doklad o výši čisté mzdy (může být i evidenční list důchodového 
pojištění), doklady o výši podpory z ÚP, doklady o dávkách státní sociální podpory, doklad o výši a datu 
přiznání důchodu apod. – vše tři roky zpětně.

• Výpis z rejstříku trestů – pokud jste byl v posledních pěti letech pravomocně odsouzen za trestný čin 
majetkové či hospodářské povahy, soud nemusí oddlužení schválit.

• Rodné listy dětí, pokud žijí s Vámi a ještě se samy nevyživují 

• Oddací list

Jak návrh podat?

• Konzultujte s odborníky – vyhledejte bezplatnou pomoc dluhové poradny, občanské poradny apod.

• Návrh se podává na předepsaném formuláři, který najdete na www.insolvencni-zakon.cz + je třeba 
doložit předepsané přílohy (např. soupis majetku, soupis závazků, čestná prohlášení o tom, že nemáte 
zaměstnance).

• Návrh musí být podán s ověřeným podpisem a doručen ke krajskému soudu podle místa Vašeho bydliště.
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Karlovo náměstí 45, 280 12, Kolín I (budova B, 2. patro) 
Tel.: +420 321 748 259 
Fax: +420 321 748 126 
E-mail: socialni.odbor@mukolin.cz 
Web: www.mukolin.cz 
 
Odbor správy bytových a nebytových prostor 
Sokolská 545, 280 12 Kolín II (v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu) 
Tel.: +420 321 748 111 
Fax: +420 321 720 911 
E-mail: sprava.budov@mukolin.cz 
Web: www.mukolin.cz 
 
Finanční odbor 
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I (radnice) 
Tel.: +420 321 748 354 
Fax: +420 321 748 281 
E-mail: financni.odbor@mukolin.cz 
Web: www.mukolin.cz

Občanská poradna Repondeo o.s.
Na Pustině 1068 (budova Kolárka, pod OD Tesco), 280 02 Kolín 
Tel.: +420 731 588 632 
E-mail: stuchlikova@opnymburk.cz 
Web: www.opnymburk.cz 
 
Občanská poradna Diakonie Čáslav 
Kouřímská 15, 280 02 Kolín 
Tel.: +420 739 385 545 
E-mail: op@diakonie-caslav.cz 
Web: www.diakonie-caslav.cz 
 
Sociální programy Prostor plus o.p.s. 
Na Pustině 1068 (budova Kolárka, pod OD Tesco), 280 02 Kolín 
Tel.: +420 601 554 800, 774 650 030 
E-mail: sp@os-prostor.cz 
Web: www.prostor-plus.cz

6.   Důležité kontakty na Městském 
úřadu Kolín

Odkazy s informacemi o oddlužení:
   www.insolvencni-zakon.cz 
   www.justice.cz 
   www.vyplata.cz

KAM V KOLÍNĚ S DLUHY?
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