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ANOTACE 

 „Úvod do dluhového poradenství“  
Rozhodnutí MPSV o udělení akreditace č. 2015/0032-PC/SP/PP 

 
 
Lektor:  Daniel Horký, Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 
Kapacita: max. 15 účastníků 

 

Pro koho je vzdělávání určeno? 
Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, 
pracovníky na úřadech, studenty sociální práce a příbuzných oborů, popřípadě zájemce z řad 
občanů či dobrovolníků.  

Co se dozvíte? 
Účastníci získají základní náhled na dluhové poradenství, povědomí o různých druzích dluhů, 
způsobu jejich mapování a vývoji dluhů v čase. Dále se seznámí jak a z jakého důvodu pracovat 
s osobním rozpočtem. Účastníci kurzu budou seznámeni jak pracovat s různými exekučními 
tituly, s běžnými postupy při exekučním řízení a seznámí se, jak účinně používat obranné 
prostředky v rámci exekučního řízení. Budou seznámeni s obsahem insolvenčního zákona a jak 
rozpoznat, zda případný klient splňuje základní podmínky pro oddlužení a také jak s klientem 
dále pracovat. V praktické části si prakticky vyzkouší zejména jak pracovat s osobním 
rozpočtem, jak vypočítat výši exekuční srážky ze mzdy, dále se seznámí s výpočtem 
procentuálního uspokojení věřitelů v oddlužení a v neposlední řadě se účastníci kurzu 
seznámí, jak identifikovat v jaké fázi zadlužení se klient právě nachází. 
 

Cílové kompetence účastníka: 
Absolvent kurzu dokáže efektivně poradit klientům, jak činit informovaná rozhodnutí, jak mají 
klienti předcházet zadluženosti či jak zabránit její eskalaci a jak postupovat v řešení 
předluženosti.   
Je obeznámen se soudními řízeními. S náležitostmi návrhu na povolení oddlužení, orientuje se 
v potřebných procesních úkonech v rámci insolvenčního řízení a je seznámen se základní 
terminologií v dané oblasti.  
Je seznámen s průběhem exekučního řízení a prostředcích obrany v exekuci (námitky, 
odvolání, návrhy na zastavení exekuce) a je seznámen s mýty a nepravdivými tvrzeními, které 
vychází z nedostatečné informovanosti v dluhové problematice. Absolvent je seznámen s 
výpočtem srážky ze mzdy při exekuci a umí vypočítat = uspokojení věřitelů v oddlužení. 
 

Program: 

Úvod  
(1 výuková hodina) 

Úvod - představení účastníků a lektora, zjištění vzdělávacích potřeb a 
vstupní úrovně znalostí problematiky formou vstupního testu, seznámení   
s obsahem, formou vzdělávacího programu a s podmínkami pro získání 
osvědčení.  

mailto:srssjesenik@email.cz
mailto:srsstichavska@gmail.cz
http://www.srssjesenik.cz/


Blok 1 
(1 výuková hodina) 

Vysvětlení pojmů. Mapování dluhů, druhy závazků, osobní rozpočet            
a promlčení dluhů. 

Blok 2 
(2 výukové hodiny) 

Časová osa zadluženosti, nárůst výše dluhů v čase, exekuční tituly a řízení, 
průběh exekuce, exekuční příkazy a obranné prostředky v exekučním 
řízení. 

Blok 3 
(1 výuková hodina) 

Slučování exekucí, odpovědnost dědiců za dluhy, vliv změny stavu klienta 
na dluhy (sňatek). 

Přestávka na oběd  
(Délka je stanovena dle zajištění stravovacích možností kurzu a dietologických potřeb účastníků,  

v rozsahu od 0,5 do 1 celé hodiny.) 

Blok 4 
(1 výuková hodina) 

Přihlašování pohledávek do dědictví a základní typy podvodných firem v 
oblasti oddlužování. 

Blok 5 
(2 výukové hodiny) 

Insolvenční zákon obecně, základní podmínky pro oddlužení, formy a cíl 
oddlužení. Metodika výpočtu uspokojení věřitelů v oddlužení 2014. Přílohy 
k oddlužení a řízení oddlužení. Rekapitulace obsahu vzdělávacího 
programu. 

 


