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Dluhová poradna je realizována v rámci projektu OP LZZ:

•  Sociální integrace na Jesenicku (CZ.1.04/3.2.00/55.00006)

na základě uzavřené smlouvy č. 03/201/55.00006 

„Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci“.

 Projekt Sociální integrace na Jesenicku č. CZ.1.04/3.2.00/55.00006 

realizovaný Městem Jeseník, je fi nancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

ČTĚTE DÁL, DOZVÍTE SE 

ČEHO SE VYVAROVAT A JAK POSTUPOVAT

Máte fi nanční potíže?

Nevíte na koho se obrátit?

Dluhy Vám přerůstají přes hlavu?

Potřebujete pomoc 
– hledejte bezplatné, odborné a nezávislé poradenství 

Kontakt na dluhové poradenství v Jeseníku:

Daniel Horký  Tel.: 607 697 015

 E-mail: horkydaniel@seznam.cz



Buďte na pozoru, když: POZOR

HLEDEJTE ŘEŠENÍ SPOLEČNĚ 

S VAŠÍ RODINOU, VĚŘITELI A ODBORNÍKY

Nenechte se nachytat

Když se člověk dostane do fi nanční tísně, 

hledá cestu, jak se problému zbavit. 

Bohužel na tento okamžik čekají i jednot-

livci a společnosti, jejichž cílem je na Vašich 

problémech ještě vydělat.

Vědí, že Vás situace tíží a jste pod tlakem 

věřitelů, nabízejí, že za Vás problém jedno-

duše vyřeší.

JEDNODUCHÉ CESTY ZE SLOŽITÝCH 

PROBLÉMŮ NEEXISTUJÍ!!!

• je požadován poplatek předem,

• nejsou ochotni poskytnout návrh smlouvy k pročtení domů,

•  ve smlouvě jsou pro Vás nápadně nevýhodné podmínky: musíte 

plnit mnoho povinností oproti druhé straně,

•  ve smlouvě jsou stanoveny pokuty za nedodržení banálních 

povinností, např. předávání všech dopisů od věřitelů

•   tlačí na Vás, abyste podepsali smlouvu co nejdříve,

•  nabízejí komunikaci s věřiteli, soudy a exekutory bez Vaší 

přítomnosti a za Vás,

•  nechávají si v originále dokumenty k Vašim závazkům nebo dokonce 

požadují, aby byly zasílány přímo k jejich rukám,

•  nabízejí sloučení, neboli konsolidaci všech dluhů (půjčky, dluhy státu 

a dluhy již v exekuci),

•  nabízejí vyplacení Vašich dluhů s podmínkou, že zastavíte nemovi-

tost (např. od rodiny),

• podmínkou spolupráce je zplnomocnění – podepsání plné moci,

• slibují, že se určitě domluví se všemi věřiteli, exekutory apod.,

•  tvrdí, že mohou zajistit schválení návrhu na tzv. osobní bankrot (návrh 

ale schvaluje soud, nikdy není 100% jistota, že návrh bude schválen),

•   tlačí Vás do sjednání pojištění, které je velice nevýhodné a je těžké 

ho vypovědět.

Dluhová past -  jak do ní neskočit
• základem je rozpočet - přehled o pravidelných příjmech a výdajích

•  nestyďte se o problémech s fi nancemi mluvit s Vašimi nejbližšími 

a odborníky

•  počítejte vždy s horšími časy - výpadek příjmů, nečekané výdaje: Máte 

plán, co budete dělat? Máte rezervy, které můžete využít?

• k rozhodnutí si půjčit peníze nikdy nepřistupujte pod tlakem a v časové tísni

•  nepůjčujte si na úhradu předchozích dluhů - další půjčky/úvěry jsou 

většinou méně výhodné

•  neodkládejte nic - růst dluhů je každodenní od chvíle, co jste nezaplatili včas

•  dluhy jsou velký problém, ale existují horší věci - když propadnete 

panice, zákonitě budete dělat nerozumná rozhodnutí


