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1. Úvod 

 

Občan moderní společnosti se na každém kroku setkává s reklamami, které ho 

přesvědčují o tom, že zrovna to nebo jiné zboží musí okamžitě získat. Nahrává tomu 

i hledisko, že trh je přehlcený nabídkou nejmodernějšího zboží. A pokud na to člověk nemá 

peníze, existuje spousta obchodních společností, které ochotně všem poskytnou půjčku 

bez poplatků, bez ručitele a podobně. Trendem dnešní doby je tedy dopřát si zboží i služby 

hned za relativně nízké splátky, což často vede k situaci, že domácnosti už pak nejsou schopni 

své dluhy hradit. Lidé pak úvěr řeší dalším úvěrem a dostávají se tak do dluhové pasti. 

V takovém případě je důležité, aby věděli, jaké možnosti pro vypořádání svých dluhů mají.  

Právě pro tyto případy, začal 1. ledna roku 2008 platit tak zvaný insolvenční zákon, 

který umožňuje dlužníkům řešení pomocí institutu oddlužení. Oddlužení má tedy umožnit 

dlužníkovi nový začátek bez dluhů. 

Cílem diplomové práce je analýza sociálních a ekonomických dopadů oddlužení 

na dlužníka a ověření hypotézy „zda vzdělání má vliv na finanční gramotnost a zadlužení.“ 

V rámci toho chci navrhnout řešení, které by mohlo zlepšit úroveň finanční gramotnosti 

občanů v České republice.  

V první části se zaměřuji na správu rodinných financí konkrétně na sestavení 

rodinného rozpočtu, co má obsahovat a jak často se má sestavovat. Dále uvádím, kdy je 

vhodné vzít si úvěr a jak je důležitá finanční rezerva. První část také obsahuje kapitolu, která 

je určena finanční gramotnosti obyvatel v České republice. V rámci toho provádím průzkum 

na středních školách, kde chci ověřit, jaká je úroveň finanční gramotnosti mládeže.  

Druhá část obsahuje základní charakteristiku oddlužení. Jsou zde uvedené podmínky 

oddlužení, rizika a důsledky a způsoby oddlužení. Zaměřuji se také na průběh insolvenčního 

řízení. Vše je doplněné grafy, kde jsou uvedené údaje týkající se oddlužení za Českou 

republiku a za Krajský soud v Ostravě. 

Poslední část je zaměřena na analýzu sociálních a ekonomických dopadů oddlužení 

na dlužníka, kterou vyhodnocuji na vzorku 60 dlužníků z insolvenčního rejstříku. Z toho pak 

uvádím dva konkrétní příklady dlužníků, kterým bylo oddlužení schválené. Zaměřuji 

se hlavně na finanční možnosti, které měli před oddlužením a které mají po schválení 

oddlužení a také na příčiny, které způsobily zadlužení. Dále je v poslední části zaznamenané 

vyhodnocení průzkumu, kterým ověřuji hypotézu „zda má vzdělání vliv na finanční 

gramotnost a zadlužení.“ V rámci toho navrhuji řešení, které může finanční gramotnost zvýšit.  
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2. Správa rodinných financí 

 

Tato část je zaměřena na rodinný rozpočet, neboť správa rodinných financí je 

prvopočátek, kterým je možné získat přehled v rozpočtu domácnosti a vyhnout se možným 

finančním problémům. Samotné sestavování rozpočtu směřuje k přehlednosti jednotlivých 

příjmů a výdajů, dále k rozdělení výdajů na zbytné a nezbytné a především k odkrytí možné 

finanční rezervy pro nenadálé situace. Nyní je možné vidět, jak vše na sebe navazuje. Jakmile 

dojde k neočekávané události, která způsobí nárůst finančních výdajů, domácnosti nemusí 

okamžitě sáhnout po půjčce. Nedojde tak ke zvyšování splátek, tedy výdajů domácnosti 

v dlouhém časovém období. V případě úvěrů je třeba dobře zvažovat, zda je opravdu nutné 

zadlužovat se. Dalším faktorem, který může výrazně ovlivnit rozpočet domácnosti, je způsob 

budování majetku a především jeho pojištění, které eliminuje možné rizika ztráty.  

V neposlední řadě je v této kapitole zmíněná finanční gramotnost. Finančně gramotní 

občané jsou schopni orientovat se na trhu finančních produktů a zabezpečit sebe a svou 

rodinu. Zde vyvstává otázka, jaká je úroveň finanční gramotnosti občanů v České republice 

a jakým způsobem ji lze zlepšit, aby nedocházelo k předlužení domácností, k exekucím nebo 

také k oddlužení.    

 

2.1. Budování a pojištění majetku 

 

Výstavbu osobního nebo rodinného finančního portfolia je možné přirovnat ke stavbě 

domu. Důležité jsou pevné základy, použití kvalitního stavebního materiálu, jeho správné 

pospojování a především kvalitní projekt. Za základovou desku je možné označit pojištění 

majetku. Ten se většinou buduje dlouhou dobu, a pokud není kvalitně pojištěný, je možné 

v krátkém okamžiku přijít o výsledek mnohaletého úsilí. Následně se nevyhnutelně sesouvá 

i celá finanční stavba, která bez zajištění majetku stojí na písku. Smyslem jakéhokoliv 

pojištění není, a ani nemůže být, utrpěnou ztrátu nahradit, ale pouze následky možných rizik 

co nejvíce eliminovat, aby jejich dopad nebyl tak zničující. Jako každou stavbu i finanční 

„dům“ je nutné budovat odspodu a teprve po dokončení základů postupovat k vyšším patrům 

například (dále jen např.) investicím do cenných papírů nebo spoření dětem na vzdělání. 

V základech „domu“ by neměly chybět tři základní stavební kameny, které můžeme nazvat 

zajištění pracovní síly, bydlení a budoucnosti.  
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Jednou ze základních lidských potřeb je bydlení, proto zajištění finančních prostředků 

na získání vyhovujícího bydlení v osobním vlastnictví je pro občany záležitostí vysoké 

priority a musí mít přednost před jinými věcmi. Vzhledem k ceně nemovitostí se jedná 

o dlouholetou koncepční záležitost, na niž je třeba se připravovat. Ideální přípravou je 

samozřejmě dlouhodobé spoření, jehož cílem je alespoň část potřebných peněz ušetřit a teprve 

zbytek financovat hypotékou nebo jiným úvěrem.  

Další dlouhodobou koncepční záležitostí je zajištění životní úrovně v budoucnosti. 

Pokud někteří spoléhají na to, že se o nich ve stáří postará stát, měli by ve vlastním zájmu 

tento pohled korigovat. Zvláště lidé s průměrnými nebo dokonce nadstandardními platy musí 

počítat při odchodu do důchodu s dramatickým poklesem příjmů. Na tento propad je opět 

nutné se s předstihem připravit a vykompenzovat jej pomocí osobní renty nezávislé na státu.  

Výstavba renty je vlastně vytvářením finančních aktiv, z nichž budou v budoucnu plynout 

příjmy, které nebudou nijak podmíněné pracovní aktivitou.
1
  

 

2.2. Rodinný rozpočet 

 

Je zřejmé, že doba jde vpřed a každý člověk si chce zachovat určitou životní úroveň. 

V dnešním světě určitě hrají důležitou roli peníze. Každý chce mít zajištěné vlastní bydlení, 

vlastní auto a spoustu dalších majetkových hodnot. Ve většině případů na to však vlastní 

příjmy nestačí a lidé získávají peníze prostřednictvím různých půjček, což je důkazem, že 

trendem je žít na dluh, dopřát si všechno hned a nemyslet na nečekané výdaje. Z velké části je 

to také způsobené reklamami, se kterými se setkáváme takřka na každém kroku. Ubezpečují 

nás o výhodnosti půjčit si na cokoliv např. na vánoční dárky či dovolenou nevyjímaje. 

Produkty jsou to jistě lákavé, také možnost, že není nutné čekat a je všechno okamžitě, je 

velmi přitažlivá. Tím se začíná roztáčet kolotoč dluhů. Domácnost si půjčí na dovolenou, 

na nábytek a jiné a pak přestane mít přehled ve svých financích. Příjmy poté bývají ve většině 

případů v takové výši, které pokryjí výdaje, avšak už nezůstává na vytváření rezervy 

pro nenadálé situace. Když k takové situaci dojde, domácnost hledá, jak nejrychleji získat 

prostředky, a vezme si další úvěr. Splátky se zvyšují, a když nečekaně dojde k poklesu příjmů, 

není na splácení a dluhy přerostou přes hlavu. Ve finanční tísni přestávají lidé jednat 

racionálně. Skutečné řešení jen oddalují dalšími půjčkami a jen si tak zhoršují svou špatnou 

finanční situaci. 

                                                             
1 MÁLEK, Petr a Gabriela OŠKRDALOVÁ a VALOUCH, Petr. Osobní finance. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2010. 203 s. ISBN 978-80-210-5157-7 



8 

Je nutné si uvědomit, zda je opravdu potřebné mít všechno okamžitě a na všechno 

si půjčit peníze. Lidé pak často nepřemýšlejí, co bude v budoucnu, zajímá je, co je teď. 

Prvním krokem, jak udržet kontrolu nad svými penězi, je zaměřit se na spravování rodinných 

financí. Při pravidelném sestavování rodinného rozpočtu může každá rodina lépe spravovat 

svoje peníze. Domácnost tak získá přehled nad výdaji a může se vyhnout předlužení. Rodinný 

rozpočet potřebuje téměř každý bez ohledu na finanční situaci rodiny.
2
 

 

2.2.1. Čtyři kroky k sestavení rodinného rozpočtu 
 

Pro správné sestavení rodinného rozpočtu přitom není zapotřebí žádných složitých 

matematických výpočtů, úplně postačí sečíst si do jednoho sloupečku veškeré rodinné příjmy 

a do druhého sloupečku veškeré rodinné výdaje. Sestavení rodinného rozpočtu pak poskytne 

přehled o plánované a realizované výši a struktuře příjmů a výdajů a může pomoci odhalit 

případné finanční rezervy domácnosti, které mohou sloužit na horší časy. Příjmy a výdaje je 

zapotřebí odhadovat pečlivě a nesmí se zapomenout na výdaje, jako jsou daně, dovolená 

a nečekaná vydání. Pro správné a fungující nastavení rozpočtu je důležité navržený rozpočet 

bezpodmínečně v daném měsíci dodržovat. Rozpočet by se však měl sestavovat, 

pokud možno, každý měsíc, protože v každém měsíci jsou jiné priority. 

 

2.2.1.1. Součet veškerých příjmů 

 

Stanovení veškerých rodinných příjmů je prvním krokem, neboť od výše příjmů 

se mohou následně odvíjet rodinné výdaje, které jsou závislé na příjmech. V opačném případě 

se rodina dostává do finančních problémů. Nejčastějšími příjmy jsou výplata nebo mzda 

všech rodinných příslušníků, popřípadě (dále jen popř.) sociální příjmy v  podobě přídavků 

na děti, rodičovského příspěvku, podpory v nezaměstnanosti, a podobně (dále jen apod.), 

a ostatní příjmy jako jsou příjmy z investic, příjmy z pronájmu nemovitosti a jiné. Pokud jsou 

některé příjmy získané za delší časové období, je nutné je přepočítat na příjmy za měsíc.  

 

 

 

                                                             
2
 Měšec.cz. Rodinný rozpočet: Jak vytvořit svůj rozpočet online. Měšec 20. 11. 2011. Dostupné z: 

http://www.mesec.cz/clanky/rodinny-rozpocet-jak-vytvorit-svuj-rozpocet/ 
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2.2.1.2. Součet veškerých výdajů 

 

Ve druhém kroku sestavování rozpočtu je zapotřebí shrnout vše, na co se peníze 

vynakládají. Výdaje tvoří dvě položky a to zbytné a nezbytné. Do nezbytných výdajů 

se zahrnují splátky hypotéky, úvěru, nájmu, leasingu, výdaje na dopravu, školné, obědy, ale 

i např. poplatek za rozhlas či televizi a základní potraviny. Mezi zbytné výdaje patří všechny 

částky vynaložené za zábavu, rekreaci, ukládání peněžních prostředků do finančních 

produktů, či oblečení a jiné. Pro každou domácnost je dobré sestavovat rozpočet vyrovnaný či 

přebytkový. V případě, že příjmy jsou nízké a nedají se momentálně zvýšit např. manžel či 

manželka je na mateřské dovolené a druhý z partnerů má podprůměrně placenou práci, je 

nutné omezit zbytné výdaje na minimum. Tíživé situace je možné řešit i úvěrem, ale ten by 

měl přijít na řadu až jako poslední možnost, protože se stejně bude muset splácet a zaplacené 

úroky z úvěru nejsou nikterak nízké. 

 

2.2.1.3. Vyhodnocení příjmů a výdajů 

 

V prvním a druhém kroku jsme sečetli veškeré příjmy a výdaje. Poté je nutné zjistit 

rozdíl, zda tedy příjmy dokážou pokrýt výdaje nebo se vytvářejí dluhy. V případě, že výdaje 

přesahují příjmy, je nutné některé položky seškrtat, některé výdaje zmenšit nebo nějakým 

způsobem dosáhnout zvýšení svých příjmů. Samotné přehodnocení a přizpůsobení výdajů 

může být provedené různými způsoby. Jeden způsob spočívá v rozdělení výdajů na výdaje 

nutné a výdaje zbytné. V závislosti na schodku se může jednat o snížení některých zbytných 

vydání, jako je zábava, nákup oblečení nebo jídlo v restauraci. Pokud je schodek větší, pak jde 

o zásadní rozhodnutí, jako je změna velikosti bytu nebo výměna automobilu. 

Je zřejmé, že rozpočet, který vytváříme dnes, nemusí po určité době již platit. Z tohoto 

důvodu je vhodné rozpočet čas od času přehodnotit. Jak často přehodnocovat, bude záviset 

na individuálních podmínkách.  

 

2.2.1.4. Vytvoření finanční rezervy 

 

Již při sestavování rozpočtu je také zapotřebí počítat s tvorbou finanční rezervy, která 

je důležitým bezpečnostním prvkem chránícím celou stavbu pro případ nečekaných situací. Je 

důležité ji sestavit alespoň v takové výši, která pokryje všechny povinné výdaje po dobu šesti 

měsíců. Mezi povinné výdaje zahrnujeme splátky hypotéky a všech případných dalších úvěrů 
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či leasingů, platby nájemného a pojistného, výdaje za dopravu, školné a základní potraviny. 

Důležité je, aby rezerva byla rychle dostupná, ale není dobré ponechávat ji na běžném účtu.  

Finanční rezerva ochraňuje ostatní finanční programy před vynucenými zásahy. 

Bez finanční rezervy se často stává, že při sebemenších potížích, které zákonitě v životě 

přicházejí a které mají pouze přechodný charakter, rodina ruší různé smlouvy nebo vypovídá 

životní pojistky spořícího typu často s velkými ztrátami. Rezerva velmi nabývá na významu 

v případě, že rodina splácí hypotéku či má jiné půjčky a úvěry.
3
 

 

2.3. Úvěry 

 

Podle statistik stále přibývá spoluobčanů, kteří si berou půjčky na různé spotřební 

zboží a zadlužují se v krátkozraké snaze vylepšit si svůj životní standard. Takové jednání 

a nezdrženlivá touha mít všechno hned nemusí dopadnout dobře. To ale neznamená, vůbec 

se nezadlužovat, pouze je třeba uvážlivě rozlišovat vhodný a nevhodný účel zadlužení. 

Jedním z nich je pořízení vlastního bydlení, kdy potřeba bydlet ve vlastním domě nebo bytě 

v dohledné době je plně opodstatněná. Navíc vedlejším efektem jsou i úspory za nájemné. 

Když se uváží nájemné deset tisíc měsíčně, je možné říci, že při pořízení vlastního bydlení 

pomocí hypotéky na dvacet let se současně ušetří za nájemné, které se jinak musí platit. 

Dalším akceptovatelným účelem úvěru jsou investice do aktiv nebo jiných věcí, jejichž 

pořizovací hodnota se vrátí a bude v budoucnu vytvářet zisk.
4
   

 

2.3.1. Příčiny zadlužování obyvatelstva 

 

Mezi hlavní motivy uzavření smlouvy o půjčce či spotřebitelském úvěru patří: 

 

 absence finanční hotovosti v krizové životní situaci (např. dluh na nájemném, které 

vede k výpovědi z nájmu, v tomto případě zcela jistě hraje svou roli tak zvaný (dále 

jen tzv.) faktor tísně), 

 nedostatek finanční hotovosti v určité mimořádné situaci (např. pohřeb, větší výdaje 

na děti spojené s počátkem školního roku), 

                                                             
3 Investujeme.cz. Jak zvládnout rodinný rozpočet online. Investujeme.cz 13. 11. 2011. Dostupné z: 

http://www.investujeme.cz/jak-zvladnout-rodinny-rozpocet/ 

 
4 OVB Journal. Zadluženost obyvatelstva roste online. OVB Journal 20. 11. 2008 Dostupné také z: 
http://www.ovbjournal.cz/cs/clanky/182-zadluzenost-domacnosti-roste-je-hrozbou.shtml 
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 nákup spotřebního zboží (často spojené s udržením či nastolením sociálního statutu), 

 nákup spotřebního zboží pod vlivem cílené reklamy (nízká odolnost vůči reklamě), 

 psychologická závislost na půjčování si peněz,  

 půjčování si peněz v případě různých závislostí (alkohol, drogy). 

 

2.3.2. Finanční poradenství 

 

Každá rodina nebo jednotlivec, má svůj finanční rozpočet. Součástí tohoto rozpočtu 

jsou veškeré příjmy a vydání, případně investice v průběhu dne, měsíce či roku. Jak už je zde 

zmíněné, je dost podstatné si takový rozpočet naplánovat, neboť to vede k zajištění finanční 

bezpečnosti celé rodiny a zajištění do budoucna, aby se daly překonat období, kdy příjmy 

mohou nečekaně poklesnout. 

Většina lidí v dnešní době, si ani neuvědomuje, že nějaký finanční rozpočet existuje 

a své finance bez rozmyslu čerpají převážně chaoticky, aniž by přemýšleli, jaké to může mít 

pro ně do budoucna důsledky. Obvykle si toto uvědomí, až když je příliš pozdě a spadnou 

do dluhové pasti. Jedním z řešení pro získání přehledu nad svými financemi, může být 

finanční poradce. Na něho se lidé obrací buď dobrovolně nebo pod tlakem věřitelů, většinou, 

když už je pozdě.  

Je dobré se na finančního poradce obrátit ještě v době, kdy si domácnost myslí, že 

poradce vůbec nepotřebuje. Dobrý finanční poradce udělá klientovi rozbor jeho finanční 

situace a navrhne řešení, které odpovídá klientovým potřebám a jeho finančním možnostem. 

Poradce klientovi ukáže, kolik peněz může mít, když např. odloží spotřebu, ale rozhodnutí 

vždy zůstává na klientovi. V České republice (dále jen ČR) však není poradenství moc 

oblíbené. Je to hlavně z toho důvodu, že finanční poradenství často inklinuje k pouhému 

prodeji finančních produktů, kdy hlavním kritériem je výše provize pro finančního poradce. 

Existuje však velký rozdíl mezi finančními poradci a prodejci finančních produktů, což je 

třeba si uvědomit.  

Není příliš zvykem mít svého finančního poradce. Lidé si často mylně myslí, že 

finančního poradce potřebují především ti, co mají vysoké příjmy. Ono je to však přesně 

naopak, protože lidé s nižšími příjmy musí dobře zvažovat, jak nakládat s penězi, aby pokryli 

veškeré výdaje. V dnešní moderní společnosti je nutná finanční gramotnost, mít tedy základní 

přehled o bankovních produktech, používat finanční matematiku a umět myslet. Lidé však 

nemůžou mít přehled o všech službách, které finanční instituce nabízí, a proto je dobré mít 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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někoho, kdo se v tom vyzná a umí najít nejlepší řešení. Dobře sestavený finanční plán, je 

pro rodinu věc k nezaplacení, který ušetří spoustu peněz a do budoucna ubude mnoho starostí. 

Je celkem běžné, že mnoho rodin má problém vyjít s finančními příjmy. Finanční poradce 

může v takové situaci navrhnout půjčku nebo úvěr. Tím se stabilizuje rodinný rozpočet, 

veškeré pravidelné platby se začnou platit včas, situace se zklidní a rodina se může soustředit 

na dlouhodobé řešení rodinných financí. Půjčka sice znamená, že peníze se vrací i s úroky, ale 

často se stává, že pokuty, penále a další finanční postihy, mnohonásobně převýší úroky 

z půjčky.  

Poté, co jsou stabilizovány rodinné finance, mohou se všichni soustředit na kariéru 

a postupné navyšování příjmů. Jakmile se finanční situace výrazně zlepší, je možné úvěr 

předčasně splatit. Sníží se pravidelné měsíční platby a ještě se ušetří na úrocích. V dalším 

období finanční poradci poskytnou rady, jak peníze investovat, aby rodina byla do budoucna 

zabezpečená a její členové byli připraveni na finanční zajištění v důchodu, nemoci nebo 

nečekané přírodní pohromy.
5
 

 

Existuje deset mýtů o finančním poradenství: 

 

1. Finanční poradce je „pojišťovák“ 

2. Finanční poradenství je snadná práce 

3. Finanční poradenství může dělat každý 

4. Finanční poradenství je charita 

5. Finanční poradenství může být bezplatné 

6. Finanční poradenství je prodej finančního produktu 

7. Existuje bezrizikový výnos 

8. Nikdy není výhodné vypovědět životní pojištění 

9. Finanční poradce jen něco prodá a už ho klient nikdy neuvidí 

10. Nejlepší finanční poradce je privátní bankéř od solidní banky 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Měšec.cz. Finanční poradenství naruby online. Měšec.cz. 10. 3. 2008. Dostupné z: 

http://www.mesec.cz/clanky/financni-poradenstvi-naruby/ 



13 

2.4. Finanční gramotnost 

 

Finanční gramotnost je vlastně soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů lidí 

nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečili sebe a svou rodinu v současné společnosti 

a aktivně vystupovali na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotní občané 

se orientují v problematice peněz a cen, umí odpovědně spravovat rodinný rozpočet 

s ohledem na měnící se životní situace.  

V loňském roce uskutečnilo ministerstvo financí průzkum finanční gramotnosti 

obyvatelstva v České republice. Šetření ministerstvo uskutečnilo formou osobních pohovorů 

mezi 1005 respondenty ve věku nad 18 let. Zjištěním bylo, že většina lidí přistupuje 

k financím lehkomyslně a nezná ani základní finanční termíny. Podle průzkumu téměř dvě 

třetiny lidí nečtou smlouvy, ve kterých se zavazují k dlouhodobým platbám, v celém rozsahu. 

Stejně tak nevědí, co znamená roční procentní sazba nákladů (dále jen RPSN) nebo rozhodčí 

doložka. Výsledky šetření tedy ukázaly, že finanční gramotnost v České republice je na velmi 

špatné úrovni. Na podnět tohoto průzkumu jsem se rozhodla ověřit úroveň finanční 

gramotnosti na školách v Ostravě. V rámci průzkumu se zaměřuji na střední odborné školy. 

Prostřednictvím tohoto průzkumu chci ověřit hypotézu „zda má vzdělání vliv na finanční 

gramotnost a na vyšší zadluženost.“
6
 

 

2.5. Příčiny předlužení 

 

Na závěr této kapitoly lze vyvodit, jaké mohou být důvody předlužení domácností, 

které mohou být východiskem pro oddlužení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Česká národní banka. Ochrana spotřebitele a finanční gramotnost online. ČNB 13. 12. 2010 Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/index.html 
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Příčiny 

 

 

Nesestavení rodinného 

rozpočtu 

 Nevytváření finanční 

rezervy 

 
Krizové životní situace 

 

 

Reklama bank, 

společností 

 Nesrozumitelné smlouvy 

o úvěru, rozhodčí doložky 

 Nečekaný pokles 

příjmů 

Zdroj: vlastní zpracování schématu 

 

Finanční  Rodinné 

 

1. Vtíravá reklama přesvědčuje spotřebitele, 1. Nesestavení rodinného rozpočtu směřuje 

    že jejich život se zhroutí, pokud si nekoupí     k nepřehlednosti příjmů a výdajů a tudíž 

    to či ono. Reklama všeho druhu dnes      k lehkovážnému přístupu k financím. 

    sugeruje, že půjčit si vysokou peněžitou 

    částku, je snadná a bezriziková záležitost. 2. Příjmy jsou ve většině případů ve výši, 

     která pokryje výdaje, avšak už nezůstává 

2. Málokterý dlužní rozumí právní řeči smluv     na vytváření rezervy pro nečekané výdaje. 

    o půjčce nebo úvěru. Jedná se obvykle  

    o několikastránkové dokumenty drobným 3. Lidé jsou při životních situacích, jako jsou 

    písmem, případně nevinně vypadající papír     rodinné oslavy, křtiny či svatby ochotní se 

    s odkazem na všeobecné obchodní      zadlužit na mnoho let dopředu. 

    podmínky, které jsou postavené tak, aby 

    připravily dlužníka o všechny prostředky  4. Další příčina je nečekaný pokles příjmů, 

    obrany.     kdy nejsou prostředky na splátky, a tak se 

     půjčují další a další peníze. Nakonec člověk 

3. Nebankovním společnostem se daří      není schopný své dluhy splácet vůbec,  

    sjednávat rozhodčí doložky, což je dohoda     nastávají soudní jednání, exekuce, čímž 

    stran o tom, že o případném sporu mezi nimi    dojde k velké ztrátě majetku, ke ztrátě  

    nebude rozhodovat soud, ale rozhodce.     střechy nad hlavou.      
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2.6. Dílčí závěr 

 

Zadlužování je dnes velmi skloňované slovo. O tom, že roste zadluženost domácností 

nebo státu, se dnes dočtu snad všude. Stačí si zadat na internetu slovo zadlužování a ihned 

vyskočí několik odkazů. Rady, jak zadlužování zabránit či jak pomoci domácnostem, kteří 

se potýkají s dluhy, už tak populární není. Tady vidím velkou překážku. Na každém kroku 

se setkávám s reklamou, která nabízí možnost půjčky, avšak poučení o tom, kdy je vhodné 

se zadlužit a kdy ne už tak snadno nenaleznu. Ovšem lidé potřebují vědět, kam se v takové 

situaci obrátit, či jak postupovat. Tím by se mohlo zamezit „lepení“ půjčky půjčkou a čerpání 

nevýhodných úvěrů, následným exekucím, ztrátě majetku a jiné.  

Řešení vidím v rozšíření poboček Poradny při finanční tísni po celé České republice, 

na kterou se lidé obracejí se svými problémy. Poradna při finanční tísni zatím funguje 

v Ostravě, Praze a Ústí nad Labem, což nestačí. Dalším důležitým krokem je, aby poradna 

byla medializována, to znamená, aby byla veřejně známá, také aby začala spolupracovat 

jednak s autorizovanými finančními poradci a jednak s právníky. Tím by mohla své klienty 

při řešení problémů odkazovat dále. Je také důležité zmínit, že poradnu nefinancují její 

klienti, ale bankovní společnosti konkrétně Komerční banka, akciová společnost, (dále jen 

a.s.) Raiffeisenbank, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ČSOB, a.s. a Česká spořitelna, 

a.s.  

Poradna by mohla sloužit i jako prevence před problémy s dluhy. Zdůrazňovala by 

význam sestavování finančního rozpočtu domácností a vytváření finanční rezervy, radila by, 

kdy je vhodné se zadlužit a ve spolupráci s právníky by mohla s klienty konzultovat 

pochopení úvěrových smluv.   
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3. Základní charakteristika oddlužení 

 

Jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka je od roku 2008 oddlužení neboli osobní 

bankrot, jak se mu také říká. Oddlužení má umožnit dlužníkovi „nový start“ a motivovat ho 

k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli. Současně je cílem také snížit 

náklady veřejných rozpočtů na sanaci těch, kdo se ocitli v sociální krizi. Oddlužení je řešením 

pro dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti. Následující 

kapitoly charakterizují průběh a podmínky oddlužení.
7
 

 

3.1. Insolvenční řízení 

 

Insolvenční řízení je obecně jakékoliv zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je 

dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. V České republice se pojmem 

insolvenční řízení rozumí v současnosti řízení podle insolvenčního zákona. 

Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh dlužníka nebo věřitele a zahajuje se dnem, 

kdy se insolvenční návrh podepíše úředně ověřeným podpisem či zaručeným elektronickým 

podpisem a dojde věcně příslušnému soudu. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají 

okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení 

v insolvenčním rejstříku a trvají zásadně do skončení insolvenčního řízení. V první fázi 

insolvenčního řízení rozhodne soud, zda jsou splněné podmínky pro řešení majetkových 

problémů dlužníka tím, že rozhodne o úpadku. V druhé fázi následně soud rozhodne 

o způsobu řešení úpadku.
8
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 KOZÁK, Jan a Petr BUDÍN a PACHL, Lukáš. i Insolvenční právo, aneb, Osobní bankroty začínají /i. 1. 

vyd. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008, 298 s. ISBN 978-80-87001-10-3 

 
8 Businessinfo.cz. Insolvenční řízení online. Businessinfo.cz 2. 7. 2011. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/ 
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úpadek
9
 

  

hrozící úpadek 

   

                  

                          

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Zásady insolvenčního řízení 

 

„V průběhu insolvenčního řízení se uplatňují zejména tyto zásady: 

 

 insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě 

poškozen nebo nedovoleně zvýhodněný a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného 

a co nejvyššího uspokojení věřitelů; 

 věřitelé, kteří mají podle insolvenčního zákona zásadně stejné nebo obdobné 

postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; 

                                                             
9  Businessinfo.cz. Průběh insolvenčního řízení online. Businessinfo.cz 2. 7. 2011. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/ 

 

insolvenční 

návrh 

 

rozhodnutí 

o úpadku 

 

způsob řešení 

úpadku 

 

konkurs  

nepatrný konkurs 

  

reorganizace 

  

oddlužení 

  

zvláštní 

způsob 
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 práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení nelze omezit 

rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; 

 věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek 

mimo insolvenční řízení.“
10

 

 

3.2. Charakteristika osobního bankrotu 

 

Osobní bankrot je v poslední době velice často skloňované slovo. Svou zásluhu na tom 

má zajisté celosvětová finanční krize, která prohloubila zadlužení obyvatelstva. Žít na dluh je 

fenomén poslední doby. Lidé si dopřávají zboží a služby, na které v současnosti nemají 

peníze. Vstříc jim vychází nepřeberné množství bankovních i nebankovních institucí, které 

poskytují půjčky, úvěry, leasingy či hypotéky prakticky komukoliv. Poté může dojít k situaci, 

kdy dlužník už není schopný své závazky splácet. Stačí mít několik úvěrů a půjček a do toho 

například ztratit práci či být dlouhodobě nemocný. Omezení příjmů mívá v takovém případě 

katastrofickou dohru.
11

 

Od 1. ledna 2008 se mohou dlužníci zbavit svých dluhů formou tzv. osobního 

bankrotu. Je to způsob oddlužení, který upravuje insolvenční zákon č. 182/2006 Sbírky (dále 

jen Sb.) o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. (dále jen 

insolvenční zákon). Oddlužení je způsob řešení úpadku, při němž se konsolidují dlužníkovy 

dluhy tak, aby nezajištění věřitelé byli uspokojeni částečně a zajištění v zásadě zcela 

z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění a od placení zbytku dluhů byl dlužník osvobozený. 

Jedním z cílů tohoto institutu je kromě konsolidace ekonomické situace dlužníka rovněž 

dlužníkovo „hospodářské ozdravení.“
12

 

Podle insolvenčního zákona může fyzická osoba či právnická osoba, která není 

podnikatelem, podat soudu návrh na prohlášení insolvence a zároveň požádat, aby se její 

úpadek nebo hrozící úpadek řešil formou oddlužení. Jedná se o dlužníka, který má 

nevyrovnané příjmy a výdaje, který má více věřitelů a není schopný splácet své závazky. 

Podání návrhu k soudu kromě jiného znamená ochranu před exekutory. Výkon rozhodnutí či 

                                                             
10 Zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 5. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 

 
11

 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kolektiv Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, Komentář. 1. vyd., Praha: C. H. 

Beck, 2010, 1122 s. ISBN 978-80-7400-320-2 

 
12

 KUČERA, František. Insolvenční zákon. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 320 s. ISBN 978-80-7400-163-5 
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exekuci, která postihuje majetek dlužníka, lze nařídit, nelze jej však provést. Další výhodou 

je, že díky rozhodnutí soudu o zahájení insolvenčního řízení dále nenarůstá dluh o úroky 

a sankční poplatky. Věřitelé musí přihlásit své pohledávky za dlužníkem v rámci 

insolvenčního řízení. Podmínkou pro povolení a schválení oddlužení je, že v posledních pěti 

letech neproběhlo již jedno insolvenční řízení s daným dlužníkem.  

Počáteční podmínkou pro oddlužení je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek. 

Podle insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, pokud má více věřitelů, závazky po dobu 

delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti a ty není schopný zároveň splácet. Platební neschopnost je 

stav, kdy dlužník po dobu třech měsíců neplní své peněžité závazky po lhůtě splatnosti nebo 

platby úplně zastavil. Další variantou je stav, kdy není možné dosáhnout uspokojení některé 

ze splatných pohledávek pomocí exekuce. Oddlužení lze využít i při hrozícím úpadku. Zákon 

definuje hrozící úpadek jako stav, kdy lze předpokládat, že dlužník nebude schopný včas 

a řádně splnit podstatnou část svých závazků.
13

  

 

3.3. Podmínky oddlužení 

 

Dlužník musí splňovat určité podmínky: 

 

1. Dlužník musí být schopný zaplatit minimálně 30 % svých celkových nezajištěných 

závazků vůči věřitelům. Pokud dlužník tento předpoklad splňuje, soud může 

o oddlužení rozhodnout bez ohledu na věřitele. Pokud není schopný uhradit ani těch 

30 %, soud návrh na oddlužení zamítne. 

2. Dlužník také potřebuje souhlas s oddlužením manžela či manželky pro oddlužení 

jejich společného jmění. 

3. V případě soudně schváleného oddlužení musí dlužník splnit všechny své závazky, 

které mu soud uloží.
14

  

 

 

 

                                                             
13 Zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 3. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 

 
14

 MARŠÍKOVÁ, Jolana i. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména 

pro neprávníky/i. 1.vyd. Praha: Linde, 2009. 394 s. ISBN 978-80-7263-675-4 
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3.4. Základní náležitosti návrhu na oddlužení 

 

Výši všech závazků ke dni podání návrhu asi přibližně tři měsíce staré. Jediným 

zdrojem této informace je sám věřitel, proto musí dlužník napsat všem věřitelům žádost, 

ve které sdělí, že je v tíživé finanční situaci, kterou chce řešit oddlužením, a proto žádá 

o sdělení konečných dlužných částek. Tuto žádost je třeba zaslat doporučeně a kopii i podací 

lístek pečlivě uschovat. V případě, že některý věřitel požadované informace nesdělí, dlužník 

bude mít důkaz, že o sdělení žádal.  

Seznam svých zaměstnanců. Pokud žádné zaměstnance nemá, uvede to výslovně. 

Seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků. 

V seznamu je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek a také pohledávky, u kterých 

uvede stručně skutečnosti, na kterých se zakládají, a jejich výši.  

Výši současného čistého příjmu dlužníka. Dlužník tuto informaci zjistí z výplatní 

pásky, kterou mu zaměstnavatel každý měsíc vydává, a z aktuálního mzdového listu, který 

obdrží od mzdové účetní na svém pracovišti. Údaje se dokládají za poslední tři roky.  

Částku, kterou by dlužník při oddlužení splatil při splátkovém kalendáři za dobu 

pěti let. Dlužník tuto částku může vypočítat pomocí kalkulátoru na internetových stránkách 

na adrese: http://insolvencni-zakon.justice.cz/dluznik/kalkulacka.html. Do tabulky zadá svůj 

čistý měsíční příjem, doplní kolik má vyživovacích povinností a rodinný stav. Přepočtem pak 

zjistí, jak vysokou částku bude odvádět měsíčně v rámci oddlužení a také kolik finančních 

prostředků za celých pět let zaplatí svým nezajištěným věřitelům.  

Zda tyto měsíční splátky pokryjí více jak 30 % dlužníkových nezajištěných 

závazků. Je potřeba počítat s tím, že v průběhu pěti let bude dlužník hradit odměnu 

insolvenčního správce, který se o jeho oddlužení bude celých pět let starat.
15

 

 

3.4.1. Základní dokumenty pro návrh na oddlužení  

 

Smlouvy s věřiteli. Pokud je dlužník nemá, musí si obstarat od věřitele kopie těchto 

smluv.  

                                                             
15 Zákon č. 182/2006 Sb.  ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 391-392. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 
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Poslední korespondenci s věřiteli. Může to být doklad o zaplacení, upomínka, soudní 

rozhodnutí a jiné.  

Doklady příjmů za poslední tři roky. Myslí se tím například pracovní smlouvy, 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, mzdové či platové listy, výplatní pásky, 

nemocenské dávky, a tak dále (dále jen atd.).  

Výpis z rejstříku trestů. Výpis nesmí být při podání návrhu starší tři měsíce. 

Rodné listy dětí, které vyživuje. Pokud bude v návrhu uvádět vyživovací povinnost, 

je nutné toto tvrzení doložit. Plnoleté dítě, které se soustavně připravuje na povolání, si bude 

muset zajistit i potvrzení o studiu.  

Znalecké posudky ke svým nemovitostem a zajištěnému majetku.
16

 

 

3.5. Podání návrhu 

 

Celý proces oddlužování se zahajuje podáním insolvenčního návrhu. Soud sám o sobě 

řízení zahájit nemůže. Návrh podává dlužník nebo věřitel, buď cestou písemnou, nebo 

elektronickou. Je-li návrh podávaný písemně, je adresovaný na krajský soud, v jehož obvodu 

má bydliště nebo sídlo dlužník. V případě elektronického podání je návrh potřeba zaslat 

přímo na příslušnou emailovou adresu soudu. Návrh musí být opatřený úředně ověřeným 

podpisem, případně zaručeným elektronickým podpisem.
17

  

Samotné podání návrhu je zdarma, soud však může od navrhovatele požadovat 

i zaplacení zálohy na insolvenční řízení až do výše 50 000 Korun českých (dále jen Kč), je-li 

to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Seznam nemovitého 

majetku dlužníka se musí doložit aktuálním znaleckým posudkem.  

„Spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení podává dlužník také návrh 

na oddlužení. Návrh na povolení oddlužení musí mimo jiné obsahovat: 

 

 označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, 

 údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech, 

                                                             
16  Mgr. HANOUSKOVÁ, Miloslava a Mgr. Šárka KOUBOVÁ a Bc. NĚMEČEK, Ladislav. i Praktický 

průvodce návrhem na povolení oddlužení/i. 1. vyd. Brno: Jihočeská rozvojová o.p.s. 2010. 42s. ISBN 978-801-
254-8509-5 

 
17 Zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 390-392. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 
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 údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky, 

 návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.“
18

 

 

Graf 3.1. počet insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím údajů z: Insolvenční zákon. Expertní skupina online. Statistiky 

18. 11. 2011. Dostupné z: http://www.insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html  

 

Graf porovnává počet návrhů na oddlužení podané jednak v celé České republice 

a jednak u Krajského soudu v Ostravě za období od roku 2008 do roku 2011. Z grafu je 

patrné, že největší počet návrhů bylo předloženo soudu v roce 2011 a to konkrétně v číslech 

za Českou republiku 18 021 a za Krajský soud v Ostravě 3 606 návrhů. Lze se domnívat, že 

se pojem oddlužení dostal do povědomí občanů, kteří se rozhodli využít této možnosti. 

Nejméně návrhů bylo podáno v roce 2008.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 391. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 
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3.5.1. Důvody zamítnutí návrhu na povolení oddlužení 

 

„Insolvenční soud může návrh na povolení oddlužení zamítnout, jestliže lze důvodně 

předpokládat: 

 

 návrhem je sledovaný nepoctivý záměr, 

 hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší 

než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí, 

 pokud návrh znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve 

rozhodnuto, 

 pokud dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup 

dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.“
19

 

 

Pokud na návrhu na povolení oddlužení chybí nějaké náležitosti nebo je 

nesrozumitelný, pak insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, aby 

náležitosti doplnila nebo návrh opravila v určené lhůtě, která nesmí být delší než sedm dnů. 

Současně připojí poučení, jak se má doplnění či oprava provést. Pokud i přesto k nápravě 

nedojde, pak insolvenční soud návrh odmítne.
20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 395. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 

 
20

 Zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 393. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 
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Graf 3.2. počet povolených oddlužení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím údajů z: Insolvenční zákon. Expertní skupina online. Statistiky 

18. 11. 2011. Dostupné z: http://www.insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html 

 

V grafu jsou uvedené údaje o počtu povolených oddlužení v celé České republice 

a zvlášť povolených oddlužení u Krajského soudu v Ostravě. Soud povolil nejvíce oddlužení 

v roce 2011 konkrétně 11 614 oddlužení za Českou republiku, kdy návrhů na oddlužení 

se v tomto roce podalo 18 021, to znamená, že z tohoto počtu se povolilo 64,4 % návrhů.  

 

Graf 3.3. počet rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím údajů z: Insolvenční zákon. Expertní skupina online. Statistiky 

18. 11. 2011. Dostupné z: http://www.insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html 
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Graf ukazuje, kolik schváleného oddlužení bylo zrušeno za jednotlivé roky 2008 až 

2011. Největší počet je zaznamenaný v roce 2011, kde bylo vydáno 109 rozhodnutí o zrušení. 

Na těchto údajích lze poukázat, že i přesto, že soud oddlužení schválil, došlo k zrušení 

rozhodnutí o schválení. 

Důvodem pro zrušení je, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného 

způsobu osobního bankrotu nebo se ukáže, že nebude možné splnit podstatnou část 

splátkového kalendáře. Další příčinou může také být vznik peněžitého závazku dlužníka 

po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti nebo zrušení navrhne sám dlužník. 

 

3.6. Rizika a důsledky oddlužení 

 

Oddlužení je pro dlužníky velice lákavé. Je však potřeba upozornit na rizika a další 

možné související důsledky, které jsou uvedeny v insolvenčním zákoně: 

 

1. Soud může požadovat zaplacení zálohy před zahájením řízení až do výše 50 000 Kč. 

2. Proti rozhodnutí je možné se odvolat, pokud soud oddlužení nepovolí.  

3. V případě, že soud návrh na povolení oddlužení zamítne, je dlužníkova situace 

řešena konkurzem -  zpeněží se všechen jeho majetek, ale dlužník nadále zbytek 

dluhu dluží. 

4. Pokud se dlužníkovi povolí řešit jeho situaci oddlužením, musí se připravit, že 

po dobu pěti let bude muset dodržovat splátkový kalendář, který mu určí soud. 

Na splátky se použije co nejvíce jeho příjmů a dlužníkovi bude zůstávat minimální 

částka, kterou stanoví soud. Během těchto let musí dlužník dělat vše pro zajištění 

svých příjmů, nesmí odmítnout dědictví apod. Cílem insolvenčního řízení je, aby 

dlužník uhradil co nejvíce ze svých závazků, ideálně až 100 %. Pokud dlužník 

kdykoliv během těchto pěti let svou povinnost poruší, výhoda povolení oddlužení je 

mu odejmuta a mohou být vykonány veškeré exekuce. 

5. Soud velice pečlivě prošetřuje čistý úmysl dlužníka – zda informace, které uvedl 

v návrhu, jsou pravdivé a úplné.
21

  

 

 

                                                             
21

 Zákon č. 182/2006 Sb.  ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon).  Dostupný také z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 
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3.7. Účastníci procesu oddlužení 

 

Do procesu oddlužení vstupuje několik subjektů. Jedná se o dlužníka, věřitele, soud 

a insolvenčního správce. Insolvenčního správce nemůže dělat jakákoliv osoba, ale musí 

splňovat určitá kritéria. Může to být obchodní společnost nebo osoba, která nesmí mít záznam 

v trestním rejstříku a vyžaduje se ekonomické či právnické vzdělání. Dále musí složit odborné 

zkoušky a být zapsána v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem 

spravedlnosti. Insolvenčního správce ustavuje a odvolává soud. 

Dalším účastníkem procesu je věřitel, který má své vlastní orgány, jenž se procesu 

zúčastní. Jedná se o věřitelské schůze, výbor a zástupce věřitelů.
22

  

 

3.8. Způsoby oddlužení 

 

Insolvenční zákon upravuje dva možné způsoby oddlužení. Buď budou dluhy splacené 

z prodeje dlužníkova majetku tedy zpeněžením majetkové podstaty, nebo soud stanoví 

splátkový kalendář. Rozhodnutí o způsobu oddlužení je ponechané na nezajištěných 

věřitelích, kteří jej odhlasují buď na své schůzi, nebo mimo ni. K výsledku hlasování soud 

přihlíží při rozhodování o návrhu.
23

  

 

3.8.1. Zpeněžení majetkové podstaty 

 

Zpeněžení majetkové podstaty se týká dlužníkova majetku do okamžiku, kdy soud 

povolí oddlužení. Jedná se o prodej majetku, který dlužník nabyl do okamžiku schválení 

oddlužení. Majetek nabytý v průběhu insolvenčního řízení nenáleží do majetkové podstaty. 

Částka z prodeje musí uspokojit věřitele aspoň z 30 % jejich pohledávek. 

 

 

 

 

                                                             
22

 Zákon č. 182/2006 Sb.  ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 14. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 

 
23

 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kolektiv Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, Komentář. 1. vyd., Praha: C. H. 

Beck, 2010, 1122 s. ISBN 978-80-7400-320-2 
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„Rozhodnutí soudu obsahuje: 

 

 informace o tom, kdo je insolvenčním správcem, 

 rozhodnutí o jeho dosavadní odměně a náhradě hotových výdajů a o tom, jak budou 

uspokojeny, 

 označení majetku, který podle stavu ke dni vydání rozhodnutí náleží do majetkové 

podstaty, 

 označení nezajištěných věřitelů, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které 

při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvedení nejnižší 

hodnoty plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli.“
24

 

 

Po zpeněžení majetkové podstaty se výtěžek rozvrhne mezi věřitele poměrně 

rozvrhovým usnesením. Míra uspokojení věřitelů při této formě oddlužení je tedy zcela 

nezávislá na vůli dlužníka a závisí na výtěžku získaném zpeněžením.
25

 

 

Graf 3.4. počet rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím údajů z: Insolvenční zákon. Expertní skupina online. Statistiky 

18. 11. 2011. Dostupné z: http://www.insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html 

                                                             
24 Zákon č. 182/2006 Sb.  ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 398. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 

 
25 MARŠÍKOVÁ, J. i Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky /i. 

1.vyd. Praha: Linde, 2009. 394 s. ISBN 978-80-7263-675-4 
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Graf poukazuje počet schválených oddlužení formou zpeněžením majetkové 

podstaty z celkového počtu schválených oddlužení za rok 2008 až 2011. Data jsou opět 

uvedené za celou Českou republiku a zvlášť za Krajský soud v Ostravě. Nejvíce schválených 

oddlužení formou zpeněžením majetkové podstaty bylo v roce 2011 konkrétně 183 oddlužení 

v rámci České republiky a 57 oddlužení v rámci Krajského soudu v Ostravě.  

 

3.8.2. Plnění splátkového kalendáře 

 

Tento způsob oddlužení zasahuje dlužníkův majetek především do budoucna. Dlužník 

každý měsíc splácí ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jaké z nich mohou být 

při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojené přednostní pohledávky. Tuto částku 

rozvrhne dlužník mezi své nezajištěné věřitele prostřednictvím insolvenčního správce 

podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu 

o schválení oddlužení.  

Oddlužení pomocí splátkového kalendáře se liší v tom, že dlužník se zavazuje, že 

po dobu pěti let musí věřitelům splácet pohledávku do minimální výše 30 %. Tato částka je 

však minimum, naskytne-li se dlužníkovi další neočekávaný peněžitý či nepeněžitý příjem, 

jedná se o mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře a dlužník ji musí použít 

ke splácení. Dlužník také nesmí bez souhlasu insolvenčního správce odmítnout dar ani 

dědictví, jinak se jedná o neplatný právní úkon. Je povinný vykonávat přiměřenou výdělečnou 

činnost a v případě, že je nezaměstnaný, usilovat o získání příjmu. Je nutné, aby 

bez zbytečného odkladu oznámil insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému 

výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání. Dohled nad dlužníkem tedy 

vykonávají tyto tři zmíněné subjekty. Dohlíží nad tím, aby osoba v oddlužení neposkytovala 

nikomu z věřitelů žádnou zvláštní výhodu a aby na sebe nepřijímala další nové závazky.
26,27

  

 

 

 

 

                                                             
26 Zákon č. 182/2006 Sb.  ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 398. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 

 
27 MARŠÍKOVÁ, J. i Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky/i. 
1.vyd. Praha: Linde, 2009. 394 s. ISBN 978-80-7263-675-4 
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Graf 3.5. počet rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím údajů z: Insolvenční zákon. Expertní skupina online. Statistiky 

18. 11. 2011. Dostupné z: http://www.insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html 

 

Graf uvádí počet schválených oddlužení formou plněním splátkového kalendáře 

z celkového počtu schválených oddlužení. Data jsou získané za rok 2008 až 2011 pro Českou 

republiku a pro Krajský soud v Ostravě. Porovnáním grafů 3.4. a 3.5. je patrné, že 

z celkového počtu schváleného oddlužení má větší podíl oddlužení formou plněním 

splátkového kalendáře. V roce 2011 to například činí 79,5 % v rámci České republiky, 

v číslech je to konkrétně 9 238 schválených oddlužení.  

 

3.9. Ukončení oddlužení 

 

Po pěti letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu soud uložil 

v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je 

dlužník oprávněný podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých 

do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojené. Rozhodně by dlužník neměl 

s podáním tohoto návrhu otálet, neboť skončením insolvenčního řízení přestaly působit 

účinky insolvenčního řízení a zároveň tak skončila ochrana dlužníka před výkonem 
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toto oddlužení po pěti letech, ale po prodeji majetku dlužníka a po uspokojení pohledávek 

věřitelů.
28

  

Po rozhodnutí insolvenčního soudu o osvobození od dluhů se dlužníkovi smažou 

všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Současně však platí, že 

po dobu dalších tří let následujících po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho 

odejmutí, a to v případě, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl odsouzen 

za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození.
29

  

 

3.10. Věřitelé 

 

V rámci oddlužení je podstatné zmínit se také o věřitelích. Věřitelé mají zásadní vliv 

na průběh insolvenčního řízení. Insolvenční zákon umožňuje věřitelům ovlivnit způsob řešení 

úpadku a vybrat osobu insolvenčního správce. Také k podání insolvenčního návrhu jsou 

oprávnění. 

Rozlišujeme nezajištěné a zajištěné věřitele. Zajištění věřitelé jsou věřitelé, jejichž 

pohledávka se zajišťuje majetkem náležícím do majetkové podstaty, a to zástavním právem, 

zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti a jiné. Zajištění věřitelé uplatňují své 

pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, 

které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. Nezajištění věřitelé také přihlašují 

své pohledávky v rámci insolvenčního řízení.  

Přihlášení věřitelé mohou svá práva v insolvenčním řízení uplatňovat také 

prostřednictvím věřitelských orgánů, kterými jsou schůze věřitelů a věřitelský výbor, případně 

zástupce věřitelů. Schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud. Schůze se můžou zúčastnit 

přihlášení věřitelé, insolvenční správce a státní zastupitelství. K platnosti usnesení schůze 

je vyžadována prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů. Pokud je 

přihlášených věřitelů více než padesát, má schůze věřitelů povinnost ustanovit věřitelský 

výbor. Věřitelský výbor pak chrání společný zájem věřitelů. 
30

 

                                                             
28 Zákon č. 182/2006 Sb.  ze dne 1. ledna 2008 o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění zákona č. 73/2011 Sb. 

(insolvenční zákon). § 414. Dostupný také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/cast2h5.aspx 
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30 Justice.cz Insolvenční zákon online. Věřitel 7. 1. 2011 Dostupné z: http://insolvencni-
zakon.justice.cz/obecne-informace/veritel/prubeh-insolvencniho-rizeni.html 
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Podle insolvenčního zákona může soud schválit oddlužení za podmínky, že dlužník 

bude schopný uhradit alespoň 30 % svých celkových nezajištěných závazků vůči věřitelům. 

Velice často se stává, že dlužník může uhradit maximálně těch 30 %, což je pro něho výhoda, 

protože od zbylého dluhu může být po pěti letech osvobozený. Ovšem když se to vezme 

z pohledu věřitele, ten je znevýhodněný. Z celkového dluhu totiž získá pouze část. Navíc 

občanů, kteří řeší svou situaci oddlužením, stále přibývá. Pro finanční společnosti to může 

znamenat ukončení jejich činnosti, jelikož jim splacená část dluhu nemusí postačit na pokrytí 

jejich nákladů a tedy na provoz.  

 

3.11. Dílčí závěr 

 

Vyhlášení osobního bankrotu je právem všech dlužníků, kteří chtějí uspokojivou 

cestou řešit svoje dluhy. Oddlužení na sebe však nemohou podat aktivní živnostníci, kteří 

mají dluhy z podnikání, pro ně osobní bankrot není určený. Osoba podávající návrh na osobní 

bankrot musí doložit insolvenčnímu soudu, že není podnikatelem a zároveň musí prokázat 

bezúhonnost v podobě čistého trestního rejstříku.  

Dlužníkem musí být fyzická osoba s pravidelným příjmem nebo nějakým majetkem, 

který by poskytoval reálnou možnost pro splacení alespoň 30 % dlužné částky. 

Obtížně řešitelné je oddlužení pro manžele, neboť nutně obsahuje souhlas manžela, 

který může být ve vyhrocených osobních situacích zadlužených lidí velkým problémem.  

Insolvenční zákon ale také přesně nevymezuje možnost oddlužení manželů v rámci 

jedné domácnosti. Formulář pro podání návrhu na povolení oddlužení technicky neumožňuje, 

aby jeho prostřednictvím podala návrh na povolení oddlužení více než jedna osoba. 

Teoreticky je možné, aby formulář vyplnili a návrh na povolení oddlužení podali oba 

manželé, každý samostatně, avšak s odkazem na návrh podávaný druhým z manželů. Každý 

z manželů musí splňovat předpoklady pro povolení oddlužení, avšak není nezbytné, aby 

každý z manželů byl ze svého příjmu schopen uhradit nezajištěným věřitelům za pět let trvání 

splátkového kalendáře 30 % jejich zjištěných pohledávek. Postačí, pokud se ze zabavitelných 

příjmů obou manželů společně uhradí nezajištěným věřitelům 30 % jejich zjištěných 

pohledávek. Jsou-li pak oba návrhy bez vad a jsou k nim připojené insolvenčním zákonem 

požadované přílohy, insolvenční soud zpravidla spojí oba návrhy ke společnému projednání. 

Ovšem tady je důležité poznamenat, že záleží, u kterého soudu se rozhoduje o oddlužení, 

protože ne každý soud návrhy spojí. Může je řešit i samostatně.  
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4. Vyhodnocení ekonomického a sociálního dopadu oddlužení 

na dlužníka 

 

Tato kapitola se zaměřuje na analýzu ekonomického a sociálního dopadu oddlužení 

na dlužníka na praktických příkladech. 

V první části jsou uvedené konkrétní příklady dlužníků, kterým bylo povolené 

oddlužení jednak formou plněním splátkového kalendáře a jednak zpeněžením majetkové 

podstaty. Příklady uvádějí příjmy jednotlivých dlužníků, jejich celkový dluh a poměr, v jakém 

mají stanovené uspokojení pohledávek věřitelů formou splátkového kalendáře a obsah 

majetkové podstaty pro zpeněžení. Dále se v příkladu nachází výpočet nezabavitelné částky, 

případně průběh plnění oddlužení. Dlužníky uvádím pod jejich spisovou značkou 

z insolvenčního rejstříku.  

V další části je zpracování ekonomického a sociálního dopadu oddlužení na vzorku 60 

dlužníků. V rámci dopadu oddlužení vyhodnocuji podíl mužů a žen v oddlužení, průměrný 

věk a nejvyšší dosažené vzdělání, počet věřitelů a průměrná výše celkového dluhu. Z těchto 

60 vzorků pak uvádím dva konkrétní příklady dlužníků, jejich výše dluhu, příjmy a běžné 

výdaje a příčiny zadlužení. Zaměřuji se také na finanční možnosti, které měli dlužníci 

před oddlužením a které mají následně po oddlužení. 

Dále se v kapitole nachází vyhodnocení průzkumu finanční gramotnosti, který jsem 

provedla na českých středních školách u 80 žáků maturitního ročníku a případné návrhy 

řešení pro zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů. 

 

4.1. Příklad č. 1 

 

Tento příklad ukazuje průběh oddlužení u pana A pod spisovou značkou KSOS 8 INS 

1942/2008, u kterého došlo ke schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře v roce 

2008. Příjem dlužníka je příjem ze zaměstnání od zaměstnavatele: ArcelorMittal Tubular 

Products Ostrava a.s., IČ 27796051, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 

707 02.  
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Tabulka č. 4.1. příjmy a majetek dlužníka 

Příjmy a výdaje Částka 

Měsíční příjem ze zaměstnání 22 000,00 

Movité věci  100 000,00 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 8 INS 1942/2008 online. 18. 7. 2008. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAALAAABj5ADK 

 

Tabulka uvádí příjem dlužníka ve výši 22 000 Kč a jeho celkový majetek v částce 

100 000 Kč. 

 

Tabulka č. 4.2. počet přihlášených pohledávek 

Věřitel Přihlášená částka v Kč Uznaná částka správcem 

Volksbank CZ, a.s. 63 599,15 63 599,15 

Benefical Finance, a.s. 124 635,00 124 635,00 

Česká spořitelna, a.s. 94 881,18 94 881,18 

GEM Multiservis, a.s. 43 421,41 43 421,41 

Statutární město Ostrava 1 200,00 1 200,00 

Home Credit, a.s. 7 252,00 7 252,00 

Česká správa sociálního 

zabezpečení 
1 394,00 0,00 

GE Money Bank, a.s. 113 849,03 113 849,03 

Home Credit Finance 1 B.V. 19 259,59 19 259,59 

Celkem 469 491,36 468 097,36 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 8 INS 1942/2008 online. 18. 7. 2008. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAALAAABj5ADK 

 

V tabulce jsou uvedení jednotliví věřitelé, kteří přihlásili své pohledávky 

v insolvenčním řízení a výše jejich pohledávek. Dále jsou zde uvedené částky pohledávek, 

které byly uznané insolvenčním správcem. Celkový dluh činí 469 491, 36 Kč a insolvenční 

správce neuznal dluh u ČSSZ v hodnotě 1 394 Kč. Největší pohledávka je za společností 

Benefical Finance, a.s. 
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Graf č. 4.1. výše dluhu 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 8 INS 1942/2008 online. 18. 7. 2008. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAALAAABj5ADK 

 

Graf ukazuje výše dluhu u jednotlivých společností. Je možné vidět, že největší dluh je 

u společnosti Beneficial Finance, a.s. ve výši 124 635 Kč a u banky GE Money Bank, a.s. 

v částce 113 849,03 Kč. Pohledávky přihlásilo celkem 9 věřitelů. 

 

Soud uložil dlužníkovi, aby po dobu pěti let plnil nezajištěným věřitelům vždy 

ke každému prvnímu dni v měsíci z příjmů, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou 

být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojené přednostní pohledávky, a to 

podle poměru jejich pohledávek. Poměr pohledávek pro jednotlivé společnosti 

uvádí  následující graf.  
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Graf č. 4.2. uspokojení pohledávek 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 8 INS 1942/2008 online. 18. 7. 2008. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAALAAABj5ADK 

 

4.1.1. Výpočet nezabavitelné částky 

 

Způsob, jakým se určuje část mzdy, která dlužníkovi zůstane a která přísluší 

věřitelům, stanoví občanský soudní řád a nařízení vlády ČR. Podle těchto pravidel nesmí být 

dlužníkovi z měsíční mzdy předně sražena základní částka. Ta je dána součtem nezabavitelné 

částky na osobu dlužníka a ¼ této nezabavitelné částky na každou osobu, které je dlužník 

povinný poskytovat výživné, přičemž se nepřihlíží k osobám, v jejichž prospěch se má 

srážkami ze mzdy plnit.
31

  

 

Nezabavitelná částka se podle insolvenčního zákona stanoví jako 2/3 součtu životního 

minima a normativních nákladů na bydlení v obci 50 000 – 99 999 obyvatel. Životní 

minimum jednotlivce pro rok 2012 činí 3 410 Kč. Normativní náklady na bydlení jsou ve výši 

5 352 Kč.  

 

                                                             
31 Justice.cz Detail insolvenčního řízení. Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. 

Dostupné z: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do 
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Dvě třetiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení tedy činí: 

 

3 410 + 5 352 = 8 762 Kč 

2/3 . 8 762 = 5 841 Kč 

 

Dále je nutné stanovit základní částku na každou vyživovanou osobu a manžela 

ve výši jedné čtvrtiny nezabavitelné částky.  

 

nezabavitelná částka je 5 841 Kč a z toho ¼ činí 1 460 Kč 

 

Jednotlivé nezabavitelné částky se následně sečtou a výsledek se zaokrouhlí na celé 

koruny nahoru. Celková základní částka se následně odečte od čisté mzdy.  

 

Tabulka č. 4.3. plnění oddlužení v roce 2008 

Měsíc 

 Rok 2008  

Čistý příjem 
Nezabavitelná 

částka 

Zaplaceno na dluzích 

v Kč 

Srpen 28 234 9 421 17 742 

Září 24 915 9 421 14 423 

Říjen 20 926 9 421 10 434 

Listopad 19 897 9 421 9 405 

Prosinec 26 940 9 421 16 448 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 8 INS 1942/2008 online. 18. 7. 2008. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAALAAABj5ADK 

 

V tabulce je uvedený průběh plnění oddlužení v roce 2008 od měsíce srpna. Částky 

jsou uvedené v Korunách českých. Průměrný příjem pana A za rok 2008 za srpen až prosinec 

je 24 182 Kč a zaplacený dluh společnostem činí 68 452 Kč. Výše nezabavitelné částky, která 

zůstává dlužníkovi, je 9 421 Kč.  
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Tabulka č. 4.4. plnění oddlužení v roce 2009 a v roce 2010 

Měsíc 

Rok 2009 Rok 2010 

Čistý 

příjem 

Nezabavitelná 

částka 

Zaplaceno 

na dluzích 

Čistý 

příjem 

Nezabavitelná 

částka 

Zaplaceno 

na dluzích 

Leden  19 805 9 421 9 313 20 272 10 395 8 797 

Únor 25 065 9 421 14 573 22 597 10 395 11 122 

Březen 17 062 10 395 5 596 21 267 11 585 8 602 

Duben 20 018 10 395 8 552 23 288 11 585 10 623 

Květen 19 075 10 395 7 609 21 486 11 585 8 821 

Červen 19 270 10 395 7 804 22 049 11 585 9 384 

Červenec 18 197 10 395 6 731 23 509 11 585 10 844 

Srpen 25 505 10 395 13 902 29 271 11 585 16 606 

Září 11 258 10 395 1 183 23 498 11 585 10 833 

Říjen 20 566 10 395 9 398 22 049 11 585 9 384 

Listopad 20 051 10 395 8 585 23 288 11 585 10 623 

Prosinec 22 486 10 395 11 020 21 486 11 585 8 821 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 8 INS 1942/2008 online. 18. 7. 2008. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAALAAABj5ADK 

 

Tabulka ukazuje průběh plnění oddlužení pana A za rok 2009 a 2010 v měsíci leden až 

prosinec. Částky jsou uvedené v Korunách českých. Průměrná mzda pana A činí v roce 2009 

částku 19 863 Kč a v roce 2010 22 838 Kč. Ze mzdy zůstane dlužníkovi částka 9 421 Kč 

za měsíc leden a únor a 10 395 Kč za měsíce březen až prosinec roku 2009 a 11 585 Kč 

za březen až prosinec roku 2010.  

V roce 2009 celkem zaplatil na dluzích částku 104 266 Kč, celkem za všechny léta je 

to 297 178 Kč. 
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Tabulka č. 4.5. plnění oddlužení v % za rok 2008 až 2010 

Věřitelé 
Plnění oddlužení v % 

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

Volksbank CZ, a.s. 13,59 54,36 54,36 

Benefical Finance, a.s. 26,62 106,48 106,48 

Česká spořitelna, a.s. 20,27 81,08 81,08 

GEM Multiservis, a.s. 9,28 37,12 37,12 

Statutární město Ostrava 0,26 1,04 1,04 

Home Credit, a.s. 1,55 6,20 6,20 

GE Money Bank, a.s. 24,32 97,28 97,28 

Home Credit Finance 1. B.V. 4,11 16,44 16,44 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 8 INS 1942/2008 online. 18. 7. 2008. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAALAAABj5ADK 

 

Tabulka uvádí průběžné plnění podle splátkového kalendáře stanoveného soudem 

za jednotlivé roky 2008 až 2010 v procentech.  

 

4.2. Příklad č. 2 

 

Druhý příklad představuje průběh oddlužení paní B pod spisovou značkou KSOS 34 

INS 4011/2010, které bylo schválené oddlužení v roce 2010 a to formou zpeněžením 

majetkové podstaty. Paní B pobírá peněžitou pomoc v mateřství a to ve výši 9 700,00 Kč 

měsíčně. 
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Tabulka č. 4.6. příjmů a závazků 

Příjmy a výdaje Částka v Kč 

Měsíční příjem 9 700,00 

Nezajištěné závazky 287 842,50 

Zajištěné závazky 683 900,45 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 34 INS 4011/2010 online. 29. 9. 2010. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAhAAP%2FIZACA 

 

Tabulka ukazuje jednak měsíční příjem dlužnice ve výši 9 700 Kč a zároveň i výši 

zajištěných a nezajištěných závazků v celkové hodnotě 971 742,95 Kč. 

 

Tabulka č. 4.7. počet přihlášených pohledávek 

Věřitel 
Přihlášená částka 

v Kč 

Uznaná částka 

správcem 

HP Invest, a.s. 683 900,45 683 900,45 

Profi Credit Czech, a.s. 23 271,00 23 271,00 

Komerční banka, a.s. 216 756,62 216 271,62 

Česká spořitelna, a.s. 47 607,88 47 607,88 

Všeobecná zdravotní 

pojišťovna ČR 
207,00 207,00 

Celkem 971 742,95 971 742,95 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 34 INS 4011/2010 online. 29. 9. 2010. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAhAAP%2FIZACA 

 

Tabulka popisuje jednotlivé věřitele, kteří přihlásili své pohledávky vůči dlužníkovi 

a výši jejich pohledávek a také částku pohledávek, která byla uznána insolvenčním správcem. 

Nejvyšší dluh činí 683 900, 45 Kč a je u společnosti HP Invest, a.s. Insolvenční správce uznal 

všechny přihlášené pohledávky.  
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Graf č. 4.3. výše dluhu 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 34 INS 4011/2010 online. 9. 9. 2010. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAhAAP%2FIZACA 

 

Graf uvádí výše závazků paní B u jednotlivých společností. Největší podíl tvoří 

zajištěný závazek vůči společnosti HP Invest, a.s ve výši 683 900,45 Kč. 

 

Graf č. 4.4. uspokojení pohledávek 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 34 INS 4011/2010 online. 29. 9. 2010. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAhAAP%2FIZACA 
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V grafu je zaznamenaný poměr v procentech, v jakém soud určil uspokojení 

pohledávek vůči jednotlivým věřitelům. Největší podíl tvoří u společnosti HP Invest, a.s. 

v celkové výši 70,38 %. 

 

4.2.1. Majetková podstata 

 

Celková výše nezajištěných závazků dlužníka činí 287.842,50 Kč, výše zajištěných 

závazků dlužníka je 683.900,45 Kč. Dlužník pobírá peněžitou pomoc v mateřství, a to ve výši 

9.700,00 Kč měsíčně. Za daných okolností by v případě schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře byla paní B schopna splatit nezajištěným věřitelům za pět let méně než 

30% jejich pohledávek. S ohledem na hodnotu majetku dlužníka rozhodl soud o schválení 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, protože tento způsob oddlužení se jeví pro věřitele 

výhodnější. 

 

Tabulka č. 4.8. obsah majetkové podstaty 

Rok 

pořízení 
Druh majetku Částka v Kč 

2007 Mobilní telefon zn. Samsung 500 

2006 Televizor zn. Sony 1 000 

2006 DVD přehrávač 1 000 

2010 Lednice zn. Indesit 10 000 

2006 Pračka zn. LG 5 000 

2006 Hi-fi věž zn. Panasonic 500 

2002 Vozidlo Citroen ZX 20 000 

x Obvyklé vybavení domácnosti 34 600 

x Podíl ¾ rodinného domu, 

½ pozemku, ¾ pozemku 
1 162 000 

Celkem 1 234 600 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů: Justice.cz. KSOS 34 INS 4011/2010 online. 29. 9. 2010. 

Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAhAAP%2FIZACA 
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Majetek uvedený v tabulce ve výši 1 234 600 Kč je prodaný a vytěžená částka je 

použita na úhradu závazků paní B jednotlivým společnostem v poměru, který určil soud 

(podle grafu č. 3.4. uspokojení pohledávek). 

 

4.3. Ekonomický a sociální dopad oddlužení 

 

Vyhodnocení dopadu oddlužení na dlužníka zpracovávám na vzorku 60 dlužníků, 

které čerpám z insolvenčního rejstříku u insolvenční správkyně doc. Ing. Dagmar 

Bařinové, Ph.D. Spisová značka jednotlivých dlužníků je uvedena v příloze. Na vzorku 

vyhodnocuji podíl mužů a žen, věkovou strukturu dlužníků, jejich rodinný stav, vzdělání, 

výše průměrného dluhu, průměrné výdaje domácností a průměrný počet věřitelů.  

 

Graf č. 4.5.  podíl mužů a žen 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. Insolvenční řízení online. Seznam 

insolvenčních řízení 19. 3. 2012. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/detailFyzOs.jsp?osoba=6770&ukazUst=true 

 

V grafu je uvedený podíl mužů a žen v rámci oddlužení ze vzorku 60 dlužníků. Větší 

podíl mají muži celkově 65 %. 
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Graf č. 4.6. věková struktura dlužníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. Insolvenční řízení online. Seznam 

insolvenčních řízení 19. 3. 2012. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/detailFyzOs.jsp?osoba=6770&ukazUst=true 

 

Graf popisuje věkovou strukturu dlužníků. Nejvíce dlužníků v oddlužení je ve věku 30 

až 50 let konkrétně 33 %. 

 

Graf č. 4.7. rodinný stav dlužníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. Insolvenční řízení online. Seznam 

insolvenčních řízení 19. 3. 2012. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/detailFyzOs.jsp?osoba=6770&ukazUst=true 

 

V grafu je vidět, že dlužníci jsou ze 40 % sezdání a hned pak 35 % rozvedení.  
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Tabulka č. 4.9. průměrný počet věřitelů 

Dlužník 
Počet 

věřitelů 
Dlužník 

Počet 

věřitelů 
Dlužník 

Počet 

věřitelů 
Dlužník 

Počet 

věřitelů 

1. dlužník 6 17. dlužník 8 33. dlužník 5 49. dlužník 2 

2. dlužník 9 18. dlužník 5 34. dlužník 13 50. dlužník 9 

3. dlužník 6 19. dlužník 11 35. dlužník 5 51. dlužník 8 

4. dlužník 4 20. dlužník 4 36. dlužník 6 52. dlužník 4 

5. dlužník 11 21. dlužník 4 37. dlužník 5 53. dlužník 9 

6. dlužník 7 22. dlužník 9 38. dlužník 5 54. dlužník 15 

7. dlužník 6 23. dlužník 6 39. dlužník 6 55. dlužník 7 

8. dlužník 14 24. dlužník 7 40. dlužník 5 56. dlužník 5 

9. dlužník 9 25. dlužník 4 41. dlužník 5 57. dlužník 6 

10. dlužník 8 26. dlužník 6 42. dlužník 2 58. dlužník 4 

11. dlužník 11 27. dlužník 9 43. dlužník 12 59. dlužník 6 

12. dlužník 3 28. dlužník 8 44. dlužník 6 60. dlužník 5 

13. dlužník 6 29. dlužník 9 45. dlužník 6 x x 

14. dlužník 7 30. dlužník 7 46. dlužník 2 x x 

15. dlužník 6 31. dlužník 7 47. dlužník 5 x x 

16. dlužník 5 32. dlužník 5 48. dlužník 7 x x 

Průměr 6 – 7 věřitelů 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. Insolvenční řízení online. Seznam 

insolvenčních řízení 19. 3. 2012. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/detailFyzOs.jsp?osoba=6770&ukazUst=true 

 

Tabulka ukazuje počet věřitelů u jednotlivých dlužníků a průměrný počet věřitelů, což 

je 6 až 7 věřitelů.  
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Graf č. 4.8. výše průměrného dluhu 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. Insolvenční řízení online. Seznam 

insolvenčních řízení 19. 3. 2012. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/detailFyzOs.jsp?osoba=6770&ukazUst=true 

 

Graf uvádí výši průměrného dluhu dlužníků. Největší podíl tvoří dluh v rozmezí 

300 000 až 599 000 Kč celkově 40 %. 

 

Graf č. 4.9. dlužníci podle vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. Insolvenční řízení online. Seznam 

insolvenčních řízení 19. 3. 2012. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/detailFyzOs.jsp?osoba=6770&ukazUst=true 
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Graf uvádí nejvyšší dosažené vzdělání dlužníků. Většina dlužníků má výuční list nebo 

maturitu.  

 

Tabulka č. 4.10. průměrné měsíční výdaje domácností 

Položka 
Průměrné měsíční výdaje domácností v Kč za rok 

2011 2010 2009 2008 

Potraviny a nealkoholické nápoje 1910 1874 1852 1881 

Tabák a alkoholické nápoje 290 270 271 257 

Odívání a obuv 520 484 484 485 

Bydlení, voda, energie, paliva 2300 2100 2052 1861 

Zdraví 265 264 260 256 

Doprava 1045 1034 1009 1035 

Pošta a telekomunikace 444 444 442 435 

Rekreace a kultura 988 985 988 985 

Vzdělávání 66 66 57 57 

Stravování 486 485 497 484 

Ostatní služby 1079 1078 1051 987 

Celkem 9 393 9084 8963 8723 

Zdroj: vlastní zpracování s použitím údajů: Český statistický úřad. Veřejná databáze ČSÚ online. 

Statistiky 30. 1. 2012. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=14&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&cislo

tab=ZUR0050UU&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp&cas_1_87=2008 

 

Tabulka představuje průměrné měsíční výdaje domácností za jednotlivé roky 2008 až 

2011, kde jsou uvedené hlavní položky výdajů. Průměrné výdaje domácností za rok 2011 činí 

částku 9 393 Kč.  

 

4.3.1. Dílčí závěr 

 

Podle grafu č. 3.5. je vidět, že ze 60 dlužníků tvoří 65 % podíl muži, tudíž jsou 

ve větším poměru oproti ženám. Největší poměr dlužníků, kteří žádají o oddlužení, je ve věku 

od 30 do 50 let. Dlužníci jsou nejčastěji sezdání konkrétně 40 % respondentů a hned poté 

rozvedení, kteří tvoří 35 % ze všech. Dlužníci mají v průměru 6 až 7 věřitelů, kde 
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z konkrétních 60 respondentů má dlužník nejvíce 15 věřitelů a nejméně 2 věřitele. Průměrný 

dluh je v rozmezí od 300 000 až do 599 000 Kč. Do oddlužení se v největší míře dostávají 

dlužníci, kteří mají výuční list, je to téměř 52 %, nebo mají střední školu s maturitou, což je 

29 %. Zde lze poznamenat, že finanční gramotnost těchto lidí je nízká. Nemají povědomí 

o finančních produktech a službách a neumí si spočítat, co je úvěr bude stát.  

V poslední tabulce číslo 3.9. jsou uvedené průměrné výdaje domácností za roky 2008 

až 2011. Údaje jsou vzaty z informací od Českého statistického úřadu a jsou uvedené ty 

nejdůležitější položky.  

 

4.3.2. Konkrétní příklady 

 

V předchozí kapitole vyhodnocuji na vzorku 60 dlužníků věkovou strukturu, rodinný 

stav dlužníků, pohlaví, vzdělání a průměrný dluh s průměrným počtem věřitelů.  

Tato kapitola popisuje oddlužení konkrétních dlužníků. Chci hlavně poukázat 

na rozpočet dlužníka, tedy jeho příjmy, výdaje a jaká částka mu zbývá po zaplacení výdajů. 

Uvádím, co si za tuto částku může dlužník pořídit před oddlužením a následně pak 

po oddlužení. V neposlední řadě popisuji příčinu, která způsobila zadlužení. 

 

4.3.2.1. Příklad č. 1 

 

V prvním příkladě je uvedený průběh insolvenčního řízení o oddlužení u paní 

pod spisovou značkou KSOS 31 INS 17244/2011, u které bylo povolené oddlužení formou 

plněním splátkového kalendáře. Paní má 46 let a je vdaná. Její nejvyšší dosažené vzdělání je 

střední s maturitou. Má vyživovací povinnost na jedno dítě.  

Příjem dlužnice je mzda ze zaměstnání od zaměstnavatele Nemocnice s poliklinikou 

Karviná – Ráj, IČO 844853, se sídlem Vydmuchov 399, Karviná – Ráj, PSČ 734 12. 
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Tabulka č. 4.11. příjmy a majetek dlužnice 

Příjem ze zaměstnání v Kč 26 700 

Majetek v Kč 

Lednice 

Televizor 

Pračka 

Mikrovlnná trouba 

Myčka 

Trouba 

 

2 000 

600 

2 000 

100 

1 000 

1 000 

Majetek celkem  6 700 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. KSOS 31 INS 17244/2011 online. Detail 

insolvenčního řízení 21. 12. 2011. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAkAAHGRvACq 

 

Tabulka popisuje průměrný příjem ze zaměstnání ve výši 26 700 Kč a celkový 

majetek ve výši 6 700 Kč, který má dlužnice ve vlastnictví. 

 

Graf č. 4.10. výše dluhu 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. KSOS 31 INS 17244/2011 online. Detail 

insolvenčního řízení 21. 12. 2011. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAkAAHGRvACq 

 

Graf představuje dluh u jednotlivých společností, které přihlásily své pohledávky 

v insolvenčním řízení. Věřitelů je celkem 4. Největší podíl tvoří dluh u společnosti 

10 104,00 

62 076,00 

114 804,40 
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Ing. Jindřich Petřík 
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Euro Benefit, a.s. v celkové výši 114 804, 40 Kč a následně pak u společnosti Smart Hypo, 

s.r.o. ve výši 62 076 Kč. 

 

Graf č. 4.11. uspokojení pohledávek 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. KSOS 31 INS 17244/2011 online. Detail 

insolvenčního řízení 21. 12. 2011. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAkAAHGRvACq 

 

V grafu je zaznamenaný poměr v procentech, v jakém má dlužnice po dobu pěti let 

hradit dluh u jednotlivých společností. Největší dluh je u společnosti Euro Benefit, a.s. a 

dlužnice má této společnosti hradit 53 %.  

 

a) Výpočet nezabavitelné částky 

 

Nezabavitelná částka je podle insolvenčního zákona stanovená jako 2/3 součtu 

životního minima a normativních nákladů na bydlení v obci 50 000 – 99 999 obyvatel. 

Životní minimum jednotlivce pro rok 2012 činí 3 410 Kč. Normativní náklady na bydlení jsou 

ve výši 5 352 Kč. Dvě třetiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení tedy činí: 

 

3 410 + 5 352 = 8 762 Kč z toho 2/3 činí 5 841 Kč 

 

 

5% 

29% 

53% 

13% 

Uspokojení pohledávek 

Profi Credit 

Smart Hypo 

Euro Benefit 

Ing. Jindřich Petřík 



50 

Dále je nutné stanovit základní částku na každou vyživovanou osobu a manžela 

ve výši jedné čtvrtiny nezabavitelné částky.  

 

nezabavitelná částka je 5 841 Kč a z toho ¼ činí 1 460 Kč 

 

Jednotlivé nezabavitelné částky se následně sečtou a výsledek se zaokrouhlí na celé 

koruny nahoru. Celková základní částka se následně odečte od čisté mzdy.
32

 

 

b) Rozpočet dlužnice 

 

Dlužnice má měsíční příjem v průměru v částce 26 700 Kč a ve společné domácnosti 

žije s manželem, který má příjem z důchodu ve výši 14 559 Kč, a také s dcerou, která studuje. 

Z příjmu je možné odkládat část peněz jako finanční rezervu například v částce 1 000 Kč. 

Budeme brát v úvahu průměrné výdaje podle zprávy insolvenční správkyně a podle toho 

sestavíme měsíční rozpočet, který je zaznamenaný v následující tabulce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32

Justice.cz. Insolvenční zákon online. Postup pro výpočet splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře 

1. 1. 2012. Dostupné z: http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek/kalkulacka-vypocet.html 
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Tabulka č. 4.12. měsíční rozpočet dlužnice 

Položka Částka v Kč 

Příjem dlužnice 

Příjem manžela 

26 700 

14 559 

Výdaje celkem: 

Potraviny a nápoje 

Tabák a alkohol 

Bydlení a inkaso 

Zdraví 

Doprava 

Pošta a telekomunikace 

Školné a kapesné dceři 

Ostatní služby 

-28 245 

5 500 

500 

10 375 

400 

2 000 

700 

3 500 

5 270 

Spoření -700 

Finanční rezerva -1 000 

Zůstatek 11 314 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. KSOS 31 INS 17244/2011 online. Detail 

insolvenčního řízení 21. 12. 2011. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAkAAHGRvACq 

 

V tabulce vidíme příjem ze zaměstnání a běžné měsíční výdaje. Když ze mzdy 

dlužnice a důchodu jejího manžela odečteme průměrné výdaje ve výši 28 245 Kč, zůstane 

částka 13 014 Kč. Z této částky může paní měsíčně odkládat část peněz jako finanční rezervu 

pro nenadále situace ve výši 1 000 Kč a také ještě částku 700 Kč na důchodové spoření. 

Přesto jí měsíčně zůstane průměrně 11 314 Kč. Tuto částku má k dispozici na cokoliv. Může 

si z ní ušetřit na hezkou dovolenou u moře nebo využít prostředky na kulturu, kde je možné 

navštívit kino, divadlo a jiné. Dále může prostředky využít na rekreaci pro celou rodinu nebo 

si koupit oblečení či obuv pro denní nošení. Další možností, jak prostředky využít, je 

například posezení v nějaké restauraci se známými nebo kolegy z práce apod.  

Když si bude měsíčně odkládat částku 1 000 Kč, získá tím finanční rezervu 

pro nečekané situace, jako jsou například porucha auta, kterým jezdí do práce, nebo porucha 

spotřebiče v domácnosti, či spravení zubů nebo doplatky při ročním vyúčtování elektřiny, 
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plynu a tepla, a jiné výdaje. Na tyto situace prostředky budou k dispozici a paní si v takovém 

případě nemusí okamžitě brát úvěr. Další finance je množné investovat a tím je zhodnocovat.  

Dlužnice má slušný příjem, ze kterého je možné pokrýt běžné měsíční výdaje, 

odkládat si finance jako finanční rezervu a ještě pak prostředky využít pro svou vlastní 

potřebu. Přesto potřebovala finanční hotovost, kterou získala prostřednictvím úvěrů. Nakonec 

závazky vůči společnostem dosáhly přes 200 000 Kč a dluhy takzvaně přerostly přes hlavu.  

Došlo to do takové situace, kterou paní musela řešit oddlužením. Soud oddlužení 

povolil a to formou plněním splátkového kalendáře. Po dobu pěti let zůstane dlužnici ze mzdy 

nezabavitelná částka a zbytek půjde na uhrazení pohledávek. V případě, že mzda průměrně 

činí 26 700 Kč a dlužnice má vyživovací povinnost na manžela a jedno dítě, nezabavitelná 

částka je ve výši 11 684 Kč. Soud dále ukládá insolvenční správkyně, aby si každý kalendářní 

měsíc z částky sražené dlužnici ponechala částku 900 Kč jako zálohu na odměnu a na náhradu 

hotových výdajů a částku odpovídající dani z přidané hodnoty (dále jen DPH). Zbytek mzdy 

jde na uhrazení pohledávek.  

 

Tabulka č. 4.13. příjmy a výdaje po schválení oddlužení 

Položka Částka v Kč 

Nezabavitelná částka 11 684 

Příjem manžela 14 559 

Celkem  26 243 

Výdaje celkem 28 245 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz. KSOS 31 INS 17244/2011 online. Detail 

insolvenčního řízení 21. 12. 2011. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAkAAHGRvACq 

 

Po schválení oddlužení je vidět, že výdaje přesahují příjmy domácnosti, proto 

se budou muset uskromnit a výdaje rapidně snížit. Navíc jim už nezůstává částka na spoření 

ani na finanční rezervu. Po dobu pěti let musí kontrolovat rozpočet, aby pokryli veškeré 

výdaje. Využít prostředky na kulturu či rekreaci a na jiné si už nemůžou dovolit. Navíc 

nezůstávají prostředky na nečekané výdaje.  
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c) Příčiny zadlužení 

 

V případě manželů je otázkou, co vedlo k jejich zadlužení. Jsou to právě ty nečekané 

situace, kdy se vyskytly výdaje, na které rodina neměla prostředky navíc. Společnost Euro 

Benefit, a.s. poskytuje úvěry od částky 2 000 Kč na 12 měsíců, což je lákadlo pro domácnosti, 

které potřebují nízké částky do 20 000 Kč. Společnost Smart Hypo, společnost s ručením 

omezeným (dále jen s.r.o.) zase poskytuje rychlou půjčku od částky 50 000 Kč jištěnou 

nemovitostí a Profi Credit, a.s. poskytuje rychlou půjčku, kterou je možné vyřídit na internetu. 

Charakteristické pro tyto společnosti je, že umožňují vyřídit půjčku rychle a online, což je 

v případě nečekaných výdajů, které je potřeba vyřešit v co nejkratší době, ideální varianta.  

Příčinou zadlužení manželů v prvním příkladu jsou nečekané výdaje, jako jsou 

doplatky při ročním vyúčtování elektřiny a vody. Další neočekávaná situace je porucha 

vozidla, které dlužnice využívá na cestu do práce. Rodina tedy potřebovala finance na opravu 

auta. Další prostředky čerpali manželé na nákup potřeb pro dceru, které potřebovala do školy. 

V tomto příkladu je vidět, jak je důležité vytvářet v domácnosti finanční rezervu. Ta 

může pokrýt nečekané výdaje a rodina tak nemusí řešit situaci úvěrem a tím zatěžovat 

rozpočet dalšími splátkami.  

 

4.3.2.2. Příklad č. 2 

 

V druhém příkladu popisuji průběh insolvenčního řízení o oddlužení u paní 

pod spisovou značkou KSOS 22 INS 74/2011, u které bylo povolené oddlužení formou 

plněním splátkového kalendáře. Paní má 57 let a je rozvedená. Její nejvyšší dosažené vzdělání 

je střední s maturitou. Nemá žádnou vyživovací povinnost.  

Příjem dlužnice je mzda ze zaměstnání od zaměstnavatele Mateřská škola Sněženka 

Frýdek - Místek, Josefa Lady 1790, 738 02 Frýdek – Místek, kde pracuje jako učitelka. 
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Tabulka 4.14. příjem a majetek dlužnice 

Příjem ze zaměstnání v Kč 18 890 

Majetek v Kč 

Skříně 

Postel 

Televizor LG 

Skříňová sestava 

Rohová sedací souprava 

Pračka Sirlor 

Lednička s mrazničkou Whirpool 

Vysavač Vorwerk 

 

500 

500 

1 000 

2 000 

1 000 

1 500 

2 000 

2 000 

Majetek celkem 10 500 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz KSOS 22 INS 74/2011 online. Detail 

insolvenčního řízení 2. 3. 2011. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAjAAP%2FJJAB6 

 

Tabulka uvádí příjem dlužnice, což je mzda ze zaměstnání v průměrné výši 18 890 Kč, 

a celkový majetek ve výši 10 500 Kč.  

 

Graf č. 4.12. výše dluhu u jednotlivých společností 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz KSOS 22 INS 74/2011 online. Detail 

insolvenčního řízení 2. 3. 2011. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAjAAP%2FJJAB6 
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Graf zaznamenává výše dluhu u jednotlivých společností, které přihlásily své 

pohledávky v insolvenčním řízení. Největší dluh je u Komerční banky, a.s. ve výši 

260 503,79 Kč. Celkem přihlásilo své pohledávky 15 věřitelů.  

 

Graf č. 4.13. uspokojení pohledávek 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz KSOS 22 INS 74/2011 online. Detail 

insolvenčního řízení 2. 3. 2011. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAjAAP%2FJJAB6 

 

Graf popisuje poměr v procentech, v jakém mají být uspokojené pohledávky 

jednotlivých věřitelů v oddlužení. Největší podíl tvoří 23,77 % a je to u Komerční banky, a.s. 

Nejmenší podíl je 0,71 % u právníka JUDr. Aleše Bayera. 

   

a) Výpočet nezabavitelné částky 

 

Nezabavitelná částka je podle insolvenčního zákona stanovená jako 2/3 součtu 

životního minima a normativních nákladů na bydlení v obci 50 000 – 99 999 obyvatel. 

Životní minimum jednotlivce pro rok 2012 činí 3 410 Kč. Normativní náklady na bydlení jsou 

ve výši 5 353 Kč. Dvě třetiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení tedy činí: 

 

3 410 + 5 352 = 8 764 Kč z toho 2/3 činí 5 841 Kč 
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Dlužnice nemá žádnou vyživovací povinnost, takže není nutné stanovit základní 

částku pro vyživované dítě nebo manžela.
33

 

 

b) Rozpočet dlužnice 

 

Příjem dlužnice tvoří mzda od zaměstnavatele, u kterého pracuje jako učitelka 

v mateřské škole a výše mzdy činí 18 890 Kč. Paní je rozvedená a nemá žádnou vyživovací 

povinnost vůči dětem. Když se vezme v úvahu její příjem a průměrné měsíční výdaje, 

do následující tabulky sestavíme rozpočet. 

 

Tabulka č. 4.15. příjem a výdaje dlužnice 

Položka Částka v Kč 

Příjem dlužnice 18 890 

Výdaje celkem: 

Potraviny a nápoje 

Bydlení a inkaso 

Zdraví 

Doprava 

Pošta a telekomunikace 

Ostatní služby 

13 200 

3 000 

5 500 

700 

1 500 

500 

2 000 

Spoření 500 

Zůstatek 5 190 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz KSOS 22 INS 74/2011 online. Detail 

insolvenčního řízení 2. 3. 2011. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAjAAP%2FJJAB6 

 

Tabulka popisuje průměrný příjem ze zaměstnání ve výši 18 890 Kč a dále průměrné 

výdaje ve výši 13 200 Kč, které dlužnice měsíčně vynaloží na základní potřeby. Po odečtení 

výdajů zůstane měsíčně částka 5 690 Kč. Z této částky může paní ještě měsíčně odkládat 

například částku 500 Kč na spoření, které ovšem bude mít neustále k dispozici. Spoření může 

opět sloužit jako finanční rezerva pro neočekávané výdaje. K dispozici jí pak zůstane částka 

                                                             
33

 Justice.cz. Insolvenční zákon online. Postup pro výpočet splátek při oddlužení plněním splátkového 

kalendáře 1. 1. 2012. Dostupné z: http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek/kalkulacka-
vypocet.html 
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5 190 Kč, kterou může využít na cokoliv. Opět to může být kultura nebo rekreace či nákup 

oblečení a obuvi.  

Prostředky ovšem znovu nepostačily a nečekané výdaje se řešily formou úvěru. 

Dlužnice nakonec nezvládala své závazky splácet a výše dluhu celkem dosáhla částku 

1 096 317,61 Kč. Soud jí schválil oddlužení formou plněním splátkového kalendáře, takže 

po dobu pěti let bude mít k dispozici nezabavitelnou částku a zbytek ze mzdy půjde 

na uhrazení pohledávek vůči věřitelům. Nezabavitelná částka činí 8 764 Kč, zbylá část mzdy 

se použije na zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů pro insolvenční správkyni ve výši 

900 Kč a především na úhradu pohledávek.  

 

Tabulka č. 4.16. příjmy a výdaje po schválení oddlužení 

Položka  Částka v Kč 

Nezabavitelná částka  8 764 

Měsíční výdaje 13 200 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z: Justice.cz KSOS 22 INS 74/2011 online. Detail 

insolvenčního řízení 2. 3. 2011. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1DAAjAAP%2FJJAB6 

 

Částka, která dlužnici zůstává v případě schválení oddlužení, je 8 764 Kč. Výdaje 

před schválením oddlužení činily 13 200 Kč. Je zřejmé, že po dobu pěti let musí dlužnice své 

výdaje snížit tak, aby je ze svého příjmu dokázala uhradit. Řešením je sestavovat si každý 

měsíc rozpočet a případně nějaké zbytné výdaje snížit na minimum nebo je úplně omezit. 

Ostatní služby jako rekreace, dovolená u moře nebo v horách či kultura nejsou za těchto 

podmínek možné.  

 

c) Příčiny zadlužení 

 

I v tomto příkladu mě zajímalo, co zapříčinilo zadlužení. Dlužnice byla bez závazků, 

neměla žádnou vyživovací povinnost, byla sama. Příjem k poměru jejím výdajům byl 

přijatelný. Přesto potřebovala finance. Příčinou jejího zadlužení byl syn, který se osamostatnil 

a založil rodinu. Vzal si ovšem několik úvěrů, které pak nestačil splácet, a tak se obrátil 

na mámu, aby mu pomohla. Dlužnice proto využila úvěry, aby poskytla prostředky synovi. 

Poté jí už příjem nestačil na pokrytí výdajů a splátek a tím začala dlužit na nájmu bytovému 
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družstvu, na elektřině či na poplatcích u mobilního operátora a na splátkách. Její dluh se pak 

vyšplhal na částku přes milión korun.  

Na tomto příkladu je možné ukázat, že finanční gramotnost není jedinou příčinou 

zadlužování domácností. Můžou to být různé důvody jako láska k dětem, tíživá situace, 

nečekaný výdaj, nečekaná událost v rodině a další.  

 

4.3.3. Vyhodnocení průzkumu 

 

V následující tabulce je vyhodnocení průzkumu na finanční gramotnost, který byl 

provedený v českých středních odborných školách na vzorku 80 respondentů. Průzkum 

se týkal žáků z čtvrtého ročníku, kteří končili studium maturitou. Respondenti odpovídali 

na devět základních otázek ohledně finančních produktů a služeb. Průzkum má ověřit 

povědomí žáků středních škol o pojmech z finančního světa a zjistit tak úroveň finanční 

gramotnosti. Dále má odpovědět na hypotézu „zda vzdělání má vliv na finanční gramotnost 

a zadlužení“. Vzor dotazníku je uvedený v příloze.  

 

Průzkum se uskutečnil na školách: 

 

 Střední škola společného stravování, příspěvková organizace, Krakovská 1095, 

700 30 Ostrava – Hrabůvka, 

 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 1579/2, 370 04 České Budějovice, 

 Střední škola technická a dopravní, Moravská 964/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice, 

 Střední škola, příspěvková organizace, Vratimovská 681, 707 00 Ostrava – Kunčice. 
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Tabulka č. 4.17. vyhodnocení průzkumu 

Otázka 

č. 
Varianta 

Pohlaví 
Celkem 

Celkem 

poměr v % 

Poměr v % 

podle pohlaví 

Žena Muž Žena Muž 

1. 

Ano 41 16 57 71,25 85,42  50,00  

Ne  4 12 16 20,00 8,33  37,50 

Nevím 3 4 7 8,75 6,25 12,50 

Celkem 48 32 x 100,00 100,00 100,00 

2. 

Ano 22 10 32 40,00 45,83 31,25 

Ne 16 11 27 33,75 33,33 34,38 

Nevím 10 11 21 26,25 20,83 34,38 

Celkem 48 32 x 100,00 100,00 100,00 

3. 

a) 4 7 11 13,80 8,33 21,88 

b) 44 24 68 85,00 91,67 75,00 

c) 0 1 1 1,20 0,00 3,20 

Celkem 48 32 x 100,00 100,00 100,00 

Správně odpověděli 44 24 68 x x x 

4. 

a) 14 10 24 30,00 29,17 31,25 

b) 15 15 30 37,50 31,25 46,90 

c) 19 7 26 32,50 39,58 21,90 

Celkem 48 32 x 100,00 100,00 100,00 

Správně odpověděli 14 10 24 x x x 

5. 

a) 22 15 37 46,25 45,83 46,90 

b) 17 12 29 36,25 35,42 37,50 

c) 9 5 14 17,50 18,75 15,60 

Celkem 48 32 x 100,00 100,00 100,00 

Správně odpověděli 17 12 29 x x x 

6. 
a) 43 26 69 86,25 89,58 81,25 

b) 5 6 11 13,75 10,42 18,75 

Celkem 48 32 x 100,00 100,00 100,00 

Správně odpověděli 5 6 11 x x x 

7. a) 30 18 48 60,00 62,50 56,25 
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b) 5 4 9 11,25 10,42 12,50 

c) 13 10 23 28,75 27,08 31,25 

Celkem 48 32 x 100,00 100,00 100,00 

Správně odpověděli 30 18 48 x x x 

8. 

a) 6 12 18 22,50 12,50 37,50 

b) 8 6 14 17,50 16,67 18,75 

c) 34 14 48 60,00 70,83 43,75 

Celkem 48 32 x 100,00 100,00 100,00 

Správně odpověděli 34 14 48 x x x 

9. 

a) 15 12 27 33,75 31,25 37,50 

b) 29 13 42 52,50 60,42 40,60 

c) 4 7 11 13,75 8,33 21,90 

Celkem 48 32 x 100,00 100,00 100,00 

Správně odpověděli 29 13 42 x x x 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle tabulky si 57 z 80 respondentů myslí, že je vhodné, aby pojmy z finančního 

světa byly obsaženy ve školních osnovách na střední škole. Téměř 85 % ví, že finanční 

gramotnost je znalost finančních produktů a služeb. Ovšem pojem jistina, kreditní karta 

a revolvingový úvěr je pro respondenty ve většině případů neznámý. V případě otázky, co je 

kreditní karta odpovědělo správně pouze 11 žáků a taktéž 42 žáků v případě otázky, co je 

revolvingový úvěr. 

U otázky, zda si rodiče zpracovávají finanční rozpočet na plánované výdaje, 

odpovědělo 32 respondentů ano a 27 respondentů ne. Převážná většina dotázaných doma tedy 

rozpočet sestavuje.  

  Z průzkumu je vidět, že téměř 72 % dotázaných považuje za důležité, aby byly 

základy finanční gramotnosti uvedeny ve školních osnovách. Celkem 68 respondentů zná 

pojem finanční gramotnost a také 48 respondentů ví, na koho je možné se obrátit v případě 

stížnosti na banku. Avšak, co se týče konkrétních otázek na finanční produkty a služby, 

převážná většina dotázaných neví, co daný pojem znamená. Z toho vyplývá, že 

se v bankovních produktech moc neorientují. Úroveň finanční gramotnosti na školách tedy 

není příliš vysoká, proto je zapotřebí opatření ke zvýšení informovanosti a vzdělanosti 

v oblasti finanční gramotnosti.  
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4.3.3.1. Návrh řešení 

 

V kapitole jsou vyhodnocené návrhy řešení, které by mohly přispět ke zvýšení úrovně 

finanční gramotnosti občanů a žáků na školách a tím ke zlepšení orientace na finančním trhu, 

což může působit jako prevence proti předlužení.  

 

a) Finanční vzdělávání 

 

Podle mě je základním opatřením pro zvýšení úrovně finanční gramotnosti zavedení 

této oblasti do školních osnov tedy školní vzdělávání. Lidé se potřebují lépe orientovat 

ve způsobu, jakým funguje půjčování peněz, dále v nákladech, které s sebou nesou úvěry 

a půjčky. Může se přitom začít už na základních školách, např. při výuce matematiky, kde 

probírají procenta. Zde se mohou naučit vypočítat reálnou RPSN sazbu některého 

z dostupných úvěrů na trhu. Výuka by se také mohla zaměřit na základní finanční produkty 

a služby. Je zřejmé, že není reálné, aby lidé znali veškeré dostupné finanční produkty, které 

jsou na trhu. Ovšem je zapotřebí, aby měli povědomí alespoň o těch základních, se kterými 

se v životě mohou setkat, především na úvěry. U těchto základních finančních produktů 

postačí, aby věděli, o co se jedná a jak fungují.  Pozadu by určitě neměly být i vysoké školy, 

protože na těchto školách finanční vzdělávání téměř zcela chybí, pokud se nejedná o školy 

vyloženě ekonomického směru.  

Finanční vzdělávání na základních, středních a vysokých školách však není 

dostačující. Je zapotřebí informovat také dospělé obyvatele, kteří již školu nenavštěvují 

a nevyznají se ve finančních produktech a službách. V rámci toho navrhuji vzdělávací projekt 

ze strany státu, který by mohl být financován z evropských fondů. Spočíval by ve finančním 

vzdělávání zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů. Stát by udělil povinnost všem 

zaměstnavatelům, aby umožnili svým pracovníkům finanční vzdělání, na které by se použily 

prostředky z evropských fondů. Prostředky z evropských fondů by byly poskytnuté ve formě 

dotací. Ovšem aby to mělo nějaký účinek, je potřeba, aby se kurz finanční gramotnosti konal 

během pracovní doby, kde bude největší počet pracovníků. Musel by se vyhradit čas 

na školení, kdy je to z hlediska provozu firmy přijatelné, aby nebyla ztrátová.  

Kurz by obsahoval základní orientaci v oblasti finančních pojmů a názvosloví, dále 

peněžní gramotnost např. způsoby placení, měny, pojištění, investice úvěry, úroky a jiné. 

Do další části kurzu bych zařadila cenovou a rozpočtovou gramotnost. Tedy vysvětlení pojmu 
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inflace, poplatky, daně, ceny peněz a v případě rozpočtové gramotnosti sestavování rodinného 

rozpočtu, závazky domácností, řešení schodkového rozpočtu a finanční plánovaní.  

 

b) Dostupnost informací 

 

Další předpoklad pro preventivní působení je zajištění dostatečných dostupných 

informací o finančních produktech a hlavně ve srozumitelné podobě pro obyvatele. Mezníkem 

v tomto případě je i zákon č. 145/2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 

(dále jen spotřebitelský zákon), který začal platit od 1. ledna 2011. Spotřebitelský zákon 

udělil informační povinnost bankám a splátkovým společnostem, které musí informovat své 

klienty o veškerých poplatcích a nákladech spojených se spotřebitelským úvěrem. Ovšem je 

důležité, aby těmto nákladům občané rozuměli, což opět souvisí s finanční gramotností.  

 

c) Regulace reklamy a ochrana spotřebitele 

 

Jeden z dalších prostředků, který může působit jako prevence proti předlužení, by 

mohla být i regulace reklamy. Reklama by neměla být zaměřena na obyvatele, kteří jsou 

z různého důvodu slabší ekonomicky nebo ve znalosti svých práv např. mladí lidé nebo 

důchodci. Dalším prostředkem by mohla být legislativní změna, která by bránila vkládat 

rozhodčí doložky do spotřebitelských smluv, tak aby spotřebitel o její existenci neměl 

potuchy. Pro platnost rozhodčí smlouvy by bylo například zapotřebí, aby byla obsažena 

na zvláštní listině, kterou by museli podepsat všichni zúčastnění. 
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5. Závěr 

 

Ekonomický a sociální dopad oddlužení jsem analyzovala na vzorku 60 dlužníků 

z insolvenčního rejstříku. Zjištěním bylo, že z těchto 60 dlužníků byli v oddlužení ve větší 

míře muži konkrétně 65 %. Téměř 33 % dlužníků, kterým bylo schválené oddlužení, jsou 

ve věku 30 až 50 let. Z 60 respondentů je 40 % v manželském svazku a 35 % je rozvedených. 

Dále jsem zjišťovala průměrný počet věřitelů a výsledkem je, že dlužníci mají v průměru 6 až 

7 věřitelů. Nejvíce věřitelů bylo 15 a nejméně 2 věřitelé. V rámci ekonomického a sociálního 

dopadu jsem vyhodnocovala průměrný dluh u přihlášených věřitelů, který je ze 40 % ve výši 

300 000 až 599 000 Kč. Podle Českého statistického úřadu jsou průměrné výdaje domácností 

za rok 2008 až 2011 ve výši 9 040,45 Kč, z toho v roce 2011 to činí 9 393 Kč. 

 V rámci analýzy jsem dále zjišťovala nejvyšší dosažené vzdělání dlužníků. Největší 

podíl mají dlužníci s výučním listem téměř 52 % a hned poté jsou dlužníci, kteří mají střední 

školu s maturitou, což je 29 %. Je vidět, že dlužníci se středním vzděláním mají nižší úroveň 

finanční gramotnosti, nevyznají se ve službách finančních institucí a tím se snáze zadluží.  

 Z analýzy 60 respondentů jsem pak vybrala dva dlužníky, u kterých jsem se zaměřila 

na jejich příjmy, měsíční výdaje a příčiny, které vedly k jejich zadlužení. Příjmy dlužníků 

přesahovaly měsíční výdaje a po zaplacení těchto výdajů, jim zůstávala částka, kterou měli 

k dispozici na cokoliv, tzn., že jejich rodinný rozpočet byl přebytkový. V prvním případě 

měla dlužnice spolu s rodinou po zaplacení výdajů k dispozici částku 11 314 Kč a její 

průměrný plat činil 26 700 Kč. V druhém případě měla dlužnice průměrně 18 890 Kč měsíčně 

na výplatu a po zaplacení výdajů jí zůstalo 5 690 Kč. Dlužnice byla rozvedená, takže peníze 

měla pro sebe. Přesto se obě zadlužily, a proto jsem zjišťovala příčiny jejich předlužení. 

V jednom případě to byly nečekané finanční výdaje, na které nebyla vytvořena finanční 

rezerva, a v druhém to byla láska k synovi, kterému dlužnice chtěla pomoci s jeho dluhy a tím 

se sama zadlužila. 

Následně jsem provedla dotazníkové šetření u žáků ve čtvrtém ročníku na středních 

odborných školách u oborů s maturitou. Průzkum jsem uskutečnila na školách: Střední škola 

společného stravování, příspěvková organizace, Krakovská 1095, 700 30 Ostrava, Střední 

průmyslová škola stavební, Resslova 1579/2, 370 04 České Budějovice, Střední škola 

technická a dopravní, Moravská 964/2, 703 00 Ostrava a Střední škola Kunčice, příspěvková 

organizace, Vratimovská 681, 707 00 Ostrava.  Zajímala mě úroveň finanční gramotnosti 

na těchto školách, kde jsem se dotazovala 80 žáků. Výsledkem je, že 85 % žáků, ví co je 
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finanční gramotnost a u celkem 32 žáků doma sestavují rodinný rozpočet. Ovšem v případě 

otázek na konkrétní finanční produkty a služby, jako je kreditní karta či revolvingový úvěr 

nebo náklady úvěru a jiné, převažovala většina, co tento pojem neznala. U otázky co je 

kreditní karta odpovědělo správně pouze 11 žáků z 80 a u otázky, který pojem nejlépe 

vystihuje náklad půjčky, odpovědělo správně 29 žáků. Výsledkem dotazníkového šetření je, 

že žáci na středních školách neznají finanční produkty a služby a úroveň finanční gramotnosti 

je tedy nízká.   

Na základě analýzy 60 dlužníků a dotazníkového šetření u 80 respondentů jsem 

ověřila hypotézu „zda vzdělání má vliv na finanční gramotnost a zadlužení“. Vzdělání určitě 

má podstatný vliv na finanční gramotnost. Na středních školách chybí výuka základních 

finančních produktů a služeb. Žáci nemají o pojmech z finančního světa povědomí a není to 

jen u žáků ale i u občanů se středním vzděláním. Tím, že si neumí spočítat, kolik je úvěr bude 

stát a jak některé bankovní produkty využívat, se snadno zadlužují. V konečné fázi pak 

dochází k předlužení.  

V důsledku toho bych zavedla do školních osnov pojmy z finančního světa, aby žáci 

získali základní znalosti. Samozřejmě pozadu by neměly zůstávat ani základní a vysoké školy. 

Finanční vzdělávání na školách ale jistě není dostačující. Je zapotřebí vzdělávat také dospělé. 

V rámci toho navrhuji vzdělávací projekt ze strany státu, který by mohl být financován 

z evropských fondů. Spočíval by ve finančním vzdělávání zaměstnanců ze strany 

zaměstnavatelů, na které by se použily prostředky z evropských dotací. Ovšem aby to mělo 

nějaký účinek, je potřeba, aby se kurz finanční gramotnosti konal během pracovní doby, kde 

bude největší počet pracovníků. Další předpoklad pro preventivní působení je zajištění 

dostatečných dostupných informací o finančních produktech a hlavně ve srozumitelné podobě 

pro obyvatele. V neposlední řadě může působit jako prevence proti předlužení regulace 

reklamy. Reklama by neměla být zaměřena na obyvatele, kteří jsou z různého důvodu slabší 

ekonomicky nebo ve znalosti svých práv např. mladí lidé nebo důchodci. Dalším prostředkem 

by mohla být legislativní změna, která by bránila vkládat rozhodčí doložky 

do spotřebitelských smluv, tak aby spotřebitel o její existenci neměl potuchy. Pro platnost 

rozhodčí smlouvy by bylo například zapotřebí, aby byla obsažena na zvláštní listině, kterou 

by museli podepsat všichni zúčastnění.  
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Seznam použitých zkratek 

 

Použité zkratky: 

 

A. s.  akciová společnost 

Apod. a podobně 

Atd. a tak dále 

ČR Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

Kč korun českých 

Např.  například 

Popř. popřípadě  

Příp. případně 

RPSN roční procentní sazba nákladů 

Sb. sbírky 

S. r. o. společnost s ručením omezeným 

Tzn. to znamená  

Tj. to je 

Tzv. tak zvané 

  



69 

 



70 

Seznam příloh 

 

Příloha 1: Sestavení rodinného rozpočtu 

Příloha 2: Provize finančních poradců 

Příloha 3: Návrh na povolení oddlužení 

Příloha 4: Přihláška pohledávky 

Příloha 5: Spisové značky dlužníků 

Příloha 6: Vzor dotazníku 
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Příloha 1: Sestavení rodinného rozpočtu  

 

Příjmy (peníze na vstupu) Měsíčně: Ročně: 

Váš příjem   

Příjem vašeho partnera   

Přídavky na dítě nebo alimenty   

Sociální a jiné dávky   

Pobíraný důchod   

Příjem z investic a úroků   

Příjem z pronájmu   

Jiné příjmy   

Příjmy celkem:   

 

Výdaje (peníze na výstupu) Měsíčně: Ročně: 

Nájemné a splátky hypotéky   

Daně a poplatky (TV, rozhlas, …)   

Plyn a elektřina   

Voda a stočné   

Poplatek ze odpady   

Benzín   

Opravy a údržba auta   

Pojištění auta   

Pojištění domácnosti   

Další pojištění (zajištění rizik, dům)   

Nákupy pro domácnost   

Toaletní potřeby a léky   

Oblečení a boty   

Telefonování   

Noviny, časopisy, předplatné   

Služby (prádelna, obědy)   

Opravy a údržba v domácnosti   

Opravy a údržba domu   

Péče o dítě (jesle, školka, hlídání)   

Výdaje na děti   

Účty kreditních karet, poplatky bance   

Splátky půjček (auto, spotřebiče)   

Kabelová televize   

Zábava a kultura    

Jídlo v restauraci   

Pivo a alkohol   

Cigarety a tabák   

Dovolená a cestování   
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Internetové připojení   

Domácí mazlíček   

Členské příspěvky (sport, zájmy)   

Ostatní výdaje (dárky, večírky)   

Výdaje celkem:   

 

Výdaje na spoření Měsíčně: Ročně: 

Stavební spoření   

Důchodové pojištění   

Spořící účet   

Další   

Výdaje celkem:   

 

Shrnutí výsledků Měsíčně: Ročně: 

Příjmy   

Výdaje celkové   

Výdaje na spotřebu   

Výdaje na spoření   

Uspořené prostředky nebo výše 

dluhu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

Příloha 2: Provize finančních poradců 

 

Za finanční poradenství je možné si nechat zaplatit třemi různými způsoby. První způsob je pevná 

částka za hodinu práce, druhou provize, třetím druhem odměny je kombinace obou předchozích. Nezávislé 

finanční poradenství je tak kromě široké institucionální a produktové nabídky právě o tom, že poradce pro 

klienta pracuje bezplatně. Respektive poradce očekává, že klient uzavře smlouvu na nějaký finanční produkt. 

Uzavřením a uhrazením první platby získává finanční poradce nárok na provizi, tedy svou odměnu. 

Výše nastíněný provizní mechanismus funguje ve všech velkých finančně-poradenských společností jako je 

například AWD ČR, Broker Consulting, Fincentrum, Partners for Life Planning, ale i v těch menších jako je Top 

Consultant. 

 

Orientační výše provizí za finanční produkty 

Název produktu Orientační výše provize 

Spořicí účet 150 - 250 Kč 

Stavební spoření 1 % z cílové částky 

Penzijní připojištění 250 - 450 % z měsíční úložky 

Rizikové životní pojištění 40 - 70 % z ročního pojistného 

Kapitálové životní pojištění 90 - 160 % z ročního pojistného 

Investiční životní pojištění 90 - 190 % z ročního pojistného 

Cestovní pojištění 10 - 20 % z jednorázového pojistného 

Povinné ručení 10 - 30 % z ročního pojistného 

Havarijní pojištění 20 - 30 % z ročního pojistného 

Pojištění odpovědnosti 10 - 20 % z ročního pojistného 

Pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti 20 - 40 % z ročního pojistného 

Úrazové pojištění 40 - 60 % z ročního pojistného 
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Příloha 3: Návrh na povolení oddlužení 

 

Návrh na povolení oddlužení 

Soud:  Sp. zn.: i  

 

Dlužník 

01 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost:ii  

Osobní údaje 

Příjmení:  Jméno:  

Titul za jm:  Titul před jm.:  

Dat. Narození:iii  Rodné číslo:  

Trvalé bydliště 

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:  Osobní stav:  

 

02 Typ: Právnická osoba Právní řád založení:ii  

Právnická osoba 

Název/obch. 

firma: 

 

IČ:  Jiné registr. č.:  

sídlo 

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.  

Stát:    

 

03 Korespondenční adresa:iv 

Korespondenční 

adresa 

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    

Elektronická adresa: Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: 

   

 

 

Osoby oprávněné jednat za dlužníka 

04 Fyzická osoba 

Příjmení:  Jméno:  

Titul před jm.:  Titul za jm.:  

Bydliště/Sídlo:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    
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05 Právnická osoba 

Název/obch. firma:  

IČ:  Jiné registr. č.:  

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    

 

06 

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení 

 

Z důvodu zde uvedených navrhuji, aby soud rozhodl o  

 úpadku  hrozícím úpadku   

 dlužníka a zároveň rozhodl o povolení oddlužení. 

Popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek/hrozící úpadek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

Návrh na povolení oddlužení je podáván po podání insolvenčního návrhu věřitele 

 

Z důvodu zde uvedených navrhuji, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a zároveň rozhodl o povolení 

oddlužení.  

 

08 Navrhovaný způsob oddlužení 

          Zpeněžením majetkové podstaty   Plněním splátkového kalendáře 

  

Dlužník nenavrhuje způsob oddlužení  

 



76 

09 Podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění 

věřitelé dlužníka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky: 
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12 Počet vyživovaných osob 

 

Manžel/manželka  ano ne 

 

Počet vyživovaných dětí 

 

Počet jiných vyživovaných osob 

 

13 Dřívější insolvenční čí obdobná řízení řešící v posledních 5 letech úpadek: 

 

dlužníka     ano   ne                   zákonného zástupce ano ne 

 

statutárního orgánu   ano   ne                 člena kol. stat. orgánu  ano               ne 

 

Sp. zn.:   Způsob skončení:  Datum skončení: 

 

Soud: 

 

Sp. zn.: Způsob skončení: Datum skončení: 

 

 

Soud: 

 

 

 

 

 

 

 



78 

14 Údaje o nezahlazených pravomocných odsouzeních pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy:  

 Sp. zn.: Soud: 

Dlužníka   

Zákonného zástupce dlužníka   

Člena statutárního orgánu dlužníka   

Člena kolektivního statutárního 

orgánu dlužníka 

  

 

15 Navrhuji, aby soud stanovil nižší než zákonem určené splátky 

 Ano  Ne 

 

Navrhovaná výše měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a popis důvodů, které vedly k úpadku dlužníka 
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POPIS VEŠEKORÉHO MAJETKU DLUŽNÍKA 

 

16 Majetek, který není předmětem zajišťovacích práv 

Č. Specifikace majetku Množství Pořizovací cena 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

17 Majetek, který je předmětem zajišťovacích práv: 

Č. Specifikace majetku 
Druh 

zajištění 
Množství Pořizovací cena 
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POPIS VŠECH ZÁVAZKŮ DLUŽNÍKA 

 

18 Závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění – nevykonatelné 

Č. Popis závazku Věřitel Výše závazku (v Kč) 

    

    

    

    

    

    

    

 

19 Závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění – nevykonatelné 

Č. Popis závazku 
Označení 

rozhodnutí 
Věřitel 

Výše závazku 

(v Kč) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

21 Závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění- vykonatelné 

Č. Popis závazku 
Označení 

rozhodnutí 
Věřitel 

Výše závazku 

(v Kč) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

22 Zákon vyžaduje souhlas manžela(-ky); to neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen majetek 

z nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželu a 

nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela 
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Souhlasím s povolením oddlužení 

Manžel(-ka) 

Příjmení:  Jméno:  

Titul za jm.:  Titul před jm.:  

Bydliště:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

 

Podpis:   Potvrzení úředního ověření podpisu: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Ručitel za splnění oddlužení  Ano Ne 

Osobní údaje 

Příjmení:  Jméno:  

Titul za jm.:  Titul před jm.:  

Dat. Narození:iii  Rodné číslo:  

Údaj o podnik.v IČ:  Jiné registr. č.:  

Trvalé bydliště 

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    

 

 

05 Právnická osoba 

Název/obch. firma:  

IČ:  Jiné registr. č.:  

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    
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Rozsah závazku: 

 

 

 

Podpis: Potvrzení úředního ověření podpisu: 
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Dlužník prohlašuje, že není podnikatelem a že údaje v návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách jsou 

pravdivé. 

SEZNAM PŘÍLOH: 

Povinné přílohy: 

1. Seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který je 

předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní 

majetek; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení 

věřitelů se uvádí zvlášť. 

2. Seznam závazků, v němž se označí jednotlivě veškeré závazky dlužníka vůči 

věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění a veškeré jeho 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. 

3. Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky (např. kopie potvrzení 

o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů). 

4. Výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu 

nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, ne starší než 3 měsíce, nebo 

obdobný doklad členského státu, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval 

nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. 

5. Listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují 

v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti 

 

Dále: 

 

1.   Je-li návrh na povolení oddlužení podáván i jako insolvenční návrh a dlužník je 

      zaměstnavatel - seznam svých zaměstnanců 

2.   Je-li dlužník právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru. 

3.   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. 

4.   Podepisují-li návrh ručitelé či spoludlužníci - listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví 

nebo ručení těchto osob. 

5.   Je-li dlužník zastoupen na základě plné moci – plná moc. 
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25 Seznam příloh: 
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26    V  dne  

 Podpisem stvrzuje Dlužník  Jiná osoba  

27 Dlužník 

 

Příjmení:  Jméno:  

Titul za jm.:  Titul před jm.:  

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    

 

28 Jiná osoba-

fyzická osoba 

Příjmení:  Jméno:  

Titul za jm.:  Titul před jm.:  

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    

 

Jiná osoba-

právnická osoba 

Název/obch. firma:  

IČ:  Jiné registr. č.:  

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    

 

Podpis:  Potvrzení úředního ověření podpisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je-li návrh na povolení oddlužení podáván zároveň jako insolvenční návrh, musí být podpis úředně ověřen nebo 

návrh musí být podán elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. 

V případě nedostatku místa použijte volný papír, který označte číslem pole a vložte jej k návrhu jako přílohu. 

  

i vyplní se pouze tehdy, pokud je návrh na povolení oddlužení podáván po insolvenčním návrhu 
ii vyplní se pouze u zahraničních osob 
iii datum narození se vyplní, pokud nebylo dlužníkovi přiděleno rodné číslo 
iv vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště 
v vyplňte pouze tehdy jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele  
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Příloha 4: Přihláška pohledávky 

 
 
Přihláška pohledávky 

Soud:  Sp. zn.:  

 

DLUŽNÍK 

 

01 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost:i 
 

 

Osobní údaje 

Příjmení:  Jméno:  

Titul za jm.:  Titul před jm.:  

Dat. Narození:ii  Rodné číslo:  

Údaj o podnik:iii IČ:  Jiné registr. č.:  

Trvalé bydliště 

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    

 

02 Typ: Právnická osoba Právní řád založení:i  

 

Právnická osoba 
Název/obch. firma:  

IČ:  Jiné registr. č.:  

Sídlo 

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    

 

VĚŘITEL 

 

03 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost:i 

 

 

Osobní údaje 

Příjmení:  Jméno:  

Titul za jm.:  Titul před jm.:  

Dat. Narození:ii  Rodné číslo:  

Údaj o podnik:iii IČ:  Jiné registr. č.:  

Trvalé bydliště 

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:  Č. účtu:  
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02 Typ: Právnická osoba Právní řád založení:i  

 

Právnická osoba 
Název/obch. firma:  

IČ:  Jiné registr. č.:  

Sídlo 

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:  Č. účtu:  

05 Korespondenční adresa:iv 

Korespondenční 

adresa 

Obec:  PSČ:  

Ulice:  Č. p.:  

Stát:    

 

Elektronická adresa: Akreditovaný poskytoval certifikačních služeb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i  vyplní se pouze u zahraničních osob 
ii datum narození se vyplní pokud nebylo přidělené rodné číslo 
iii vyplní se pouze u dlužníka podnikatele 
iv vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště 
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Pohledávka č.  Typ pohledávky:  

 

Výše jistiny (Kč): 

  

06 Důvod vzniku: 

 

 

07 Další okolnosti: 

 

 

 

 

08 Vykonavatelnost: pro částku:  dle: 

  

09 PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

 

 Druh: 

 

 Výše (Kč): 

 

 Způsob výpočtu: 

 

Celková výše pohledávky: 

 

10 VLASTNOSTI POHLEDÁVKY: Způsob podřízení: 

Podřízená: ano ne 

 

Peněžitá: ano ne Vyčíslení nepeněžité pohledávky: 

 

 

Podmíněná: ano ne Popis podmínky: 

Nezajištěná 
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Splatná: ano ne Splatná od V částce (Kč) 

 

 

 

   Popis způsobu přepočtu  Měna/kurs 

Pohledávka:  v Kč v cizí měně 

 

11 Další okolnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Přihláška pohledávky – vložená strana č.  
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Příloha 5: Spisové značky dlužníků 

 

KSOS 8 INS 1942/2008 Martin Fürst  

KSOS 34 INS 4011/2010 Gabriela Pchálková 

KSOS 25 INS 1057/2008 Petr Foltýn 

KSOS 13 INS 3359/2008 Břetislav Butor 

KSOS 39 INS 955/2009 Martin Florián 

KSOS 14 INS 2207/2009 Milan Ružinský 

KSOS 8 INS 3247/2009 Michal Hoffer 

KSOS 36 INS 4328/2009 Radek Uher 

KSOS 14 INS 4583/2009 Ilona Ružinská 

KSOS 34 INS 9163/2009 Pavlína Mejstříková 

KSOS 36 INS 9369/2009 Josef Semančík 

KSOS 39 INS 486/2010 Vlastimil Kubiš 

KSOS 25 INS 1135/2010 Jan Kováč 

KSOS 25 INS 1209/2010 Jan Rajtár 

KSOS 25 INS 1616/2010 Dagmar Urbančíková 

KSOS 36 INS 1648/2010 Petr Mareš 

KSOS 14 INS 1665/2010 Miroslav Klimsza 

KSOS 13 INS 1771/2010 Ladislav Suranovský 

KSOS 14 INS 2113/2010 Pavel Stavěla 

KSOS 25 INS 2179/2010 Jan Lukáš 

KSOS 38 INS 2236/2010 Ivana Syslová 

KSOS 34 INS 2574/2010 Martin Poláčik 

KSOS 39 INS 3517/2010 Milan Poloha 

KSOS 8 INS 3991/2010 Bohdana Bobreková 

KSOS 31 INS 4004/2010 Petr Roman 

KSOS 14 INS 4563/2010 Radim Zgarba 

KSOS 39 INS 5130/2010 Martina Ondisová 

KSOS 8 INS 5133/2010 Jiřina Stankovičová 

KSOS 8 INS 5135/2010 Milan Stankovič 

KSOS 14 INS 5246/2010 Gabriela Harašimová 

KSOS 39 INS 5487/2010 Jana Horváthová 

KSOS 39 INS 6612/2010 Jozef Kvapil 

KSOS 8 INS 7112/2010 Tomáš Ulman 

KSOS 25 INS 7801/2010 Jana Chudejová 

KSOS 8 INS 8015/2010 Marek Greňa 

KSOS 8 INS 1942/2008             Martin Fürst  

KSOS 34 INS 4011/2010 Gabriela Pchálková 

KSOS 25 INS 1057/2008 Petr Foltýn 

KSOS 13 INS 3359/2008 Břetislav Butor 

KSOS 39 INS 955/2009 Martin Florián 

KSOS 14 INS 2207/2009 Milan Ružinský 

KSOS 8 INS 3247/2009 Michal Hoffer 

KSOS 36 INS 4328/2009 Radek Uher 

KSOS 14 INS 4583/2009 Ilona Ružinská 

KSOS 34 INS 9163/2009 Pavlína Mejstříková 

KSOS 36 INS 9369/2009 Josef Semančík 

KSOS 39 INS 486/2010 Vlastimil Kubiš 

KSOS 25 INS 1135/2010 Jan Kováč 

KSOS 25 INS 1209/2010 Jan Rajtár 

KSOS 25 INS 1616/2010 Dagmar Urbančíková 

KSOS 36 INS 1648/2010 Petr Mareš 

KSOS 14 INS 1665/2010 Miroslav Klimsza 

KSOS 13 INS 1771/2010 Ladislav Suranovský 

KSOS 14 INS 2113/2010 Pavel Stavěla 

KSOS 25 INS 2179/2010 Jan Lukáš 

KSOS 38 INS 2236/2010 Ivana Syslová 

KSOS 34 INS 2574/2010 Martin Poláčik 

KSOS 39 INS 3517/2010 Milan Poloha 

KSOS 8 INS 3991/2010 Bohdana Bobreková 

KSOS 31 INS 4004/2010 Petr Roman 

KSOS 14 INS 4563/2010 Radim Zgarba 

KSOS 39 INS 5130/2010 Martina Ondisová 

KSOS 8 INS 5133/2010 Jiřina Stankovičová 

KSOS 8 INS 5135/2010             Milan Stankovič 

KSOS 14 INS 5246/2010           Gabriela Harašimová 

KSOS 39 INS 5487/2010           Jana Horváthová 

KSOS 39 INS 6612/2010           Jozef Kvapil 

KSOS 8 INS 8312/2010             Roman Koravík 

KSOS 13 INS 8428/2010           Jan Habr 
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Příloha 6: Vzor dotazníku 

 

Dotazník 

 

Vážená studentko, vážený studente, 

 

 jsem studentkou Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – technické univerzitě v Ostravě, kde navštěvuji 

2. ročník navazujícího magisterského studia. 

 

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se analýzy úrovně finanční gramotnosti na 

českých středních školách. Tato analýza bude zpracována v rámci mé diplomové práce na VŠB-TU Ostrava. 

Ubezpečuji Vás, že veškeré údaje, které uvedete, jsou anonymní a budou využity pouze jako podklad mé 

diplomové práce a nebudou jiným způsobem zneužity.  

 

Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas strávený při vyplňování. Bc. Lenka Vyrobíková 

 

Tvé pohlaví je 

 

Muž 

Žena 

 

1. Je podle tebe vhodné, aby pojmy z oblasti finančního světa (např. bankovnictví, pojišťovnictví, atd.) byly 

obsaženy ve školních osnovách na střední škole? 

 

Ano 

Ne 

Nevím 

 

2. Zpracovávají si doma rodiče finanční rozpočet na plánované výdaje? 

 

Ano  

Ne 

Nevím 

 

3. Co si představíš pod pojmem finanční gramotnost? 

 

Umět finanční matematiku 

Znalost finančních produktů a služeb 

Vystudovat vysokou školu 
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4. Znáš pojem jistina? 

 

Částka, ze které se počítá úrok. Při úvěru jde o doposud nesplacenou částku dluhu. 

Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou zaplatíme předem v hotovosti. 

Pevně stanovené splátky placené po dobu úvěru. 

 

5. Když si chceš půjčit peníze, který údaj podle Tebe nejlépe vystihuje, kolik Tě bude půjčka skutečně stát? 

 

úroková sazba 

RPSN 

Součet jistiny a poplatků 

 

6. Víš, jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou? 

 

Kreditní karta je karta k běžnému účtu, debetní je typ úvěru. 

Debetní karta je karta k běžnému účtu, kreditní karta je typ úvěru. 

 

7. Co si myslíš, že je konsolidace dluhů? 

 

Sloučení více nesplacených dluhů do jednoho s cílem snížit finanční zátěž. 

Oddlužení podle insolvenčního zákona. 

Převod dluhů do konsolidační agentury, kde dojde ke splacení ze státních prostředků. 

 

8. U koho je možné stěžovat si na banku, tj. kdo vykonává dohled nad komerčními bankami? 

 

Ministerstvo financí 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Česká národní banka 

 

9. Co je to revolvingový úvěr? 

 

Úvěr do podnikání 

Možnost opakovaně čerpat úvěr od banky do sjednané výše 

Druh půjčky na nákup spotřebního zboží 

 

Děkuji za čas strávený při vyplňování.  

 

 


