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AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ  

A 

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY 

SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA SEMINÁŘE ZAMĚŘENÉ 

 

NA DLUHOVÉ PORADENSTVÍ 

S MGR. ZDEŇKOU LIBIŠOVOU – SVOBODOVOU 

(expertkou ASZ na dluhovou problematiku) 

 

Vzdělávání se uskuteční vždy v úterý od 8:30 do 11:30hod. v zasedacím sále 

č. 306 ve 3. patře Nové radnice   

na Prokešově náměstí 8, Ostrava – Moravská Ostrava. 

 

Témata a termíny seminářů: 

1. Oddlužení dne 31. 5. 2016 

- Podmínky pro povolení oddlužení 

- Účinky řízení 

- Způsoby oddlužení 

- Oddlužení manželů 

- Možné výsledky oddlužení  

2. Exekuce I. dne 7. 6. 2016 

- Co předchází exekuci 

- Nárůst dluhu v průběhu vymáhání 

- Oprávnění provádět exekuci 

- Průběh exekuce, lhůty 

- Slučování exekucí 

- Způsoby provedení exekuce – obecně 

 

3. Exekuce II. dne 21. 6. 2016 

- Způsoby provedení exekuce – detailně 

- Nejčastější problémy v exekuci a 

obrana proti nim 

- Exekuce a společné jmění manželů 

4. Úvod do problematiky dluhového 

poradenství dne 6. 9. 2016 

- Finanční gramotnost 

- Rodinný rozpočet 

- Nejčastější chyby dlužníků 

- Nejčastější problémy v dluh. poradenství 

5. Problematika spotřebitelských úvěrů 

dne 13. 9. 2016 

- Zákonná úprava spotřebitelských 

úvěrů 

- Typy úvěrů a jejich specifika 

- Zajištění úvěrů 

- Nejčastější způsoby „podvodů“ ze 

strany věřitelů 

6. Způsoby vymáhání dne 20. 9. 2016 

- Způsoby vymáhání v praxi 

- Soudní řízení 

- Rozhodčí řízení 

- Alternativní způsoby řešení sporu 
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Semináře nejsou provázány a není tedy povinností účastnit se celého bloku 6 seminářů. Díky 

tomu si můžete zvolit pouze ta témata, která Vás zajímají. Semináře jsou pro Vás 

organizovány bezplatně, nejsou akreditovány. 

 

Počet míst je v sále omezen, proto se prosím hlaste předem na mailové adrese: 

tenglerova.dita@vlada.cz a vždy vyčkejte na potvrzovací email.  

 

 

Mgr. Zdeněk Živčák       Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. 

Mgr. Jana Mořkovská      Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví   Agentura pro sociální začleňování 
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