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I. Úvod 
 

Tato  příručka je  myšlena jako  inspirace či  návod, jak postupovat při 

hledání práce.  

Při její přípravě jsme vzali v úvahu naše zkušenosti z kurzů a přednášek, 

které jsme v rámci projektu „Snižování vlivu psychosociálních handicapů 

směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje“ dosud 

realizovali .   

Doufáme, že v ní najdete užitečné informace, které vám budou prospěšné. 

Kolektiv autorů 
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II. Práce 
 

Jak najít práci? 

Než začnete hledat práci, musíte vědět, jakou práci chcete hledat. 

V tom Vám mohou pomoci odpovědi na následující otázky : 

 

1. Co umím ? 

Jakou mám kvalifikaci (dosažený stupeň vzdělání, obor 

vzdělání, další znalosti a schopnosti – např. znalost cizích 

jazyků, kurzy, stáže apod.) 

 

2. Jaké jsou mé časové možnosti ? 

Práce na zkrácený  úvazek, práce na plný úvazek, práce na 

směny 

(Zkrácený úvazek – může být např. 4 nebo 6 hodin denně, plný 

úvazek = 8 hodin  denně, směna – může být na 8 nebo 12 

hodin) 

 

3. Mám nějaké pracovní omezení ? 

Mám strach z výšek →nemohu dělat výškové práce;  jsem 

alergik →nemohu pracovat v prašném prostředí; mám potíže 

se zády →nemohu zvedat těžké předměty apod. 
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4. Kolik potřebuju vydělávat, kolik mi ještě stačí pokrýt moje 

náklady ? 

Státní zaměstnanci (úředníci, učitelé, policisté apod.) mají 

mzdu určenou platovými tabulkami a tarify, které vycházejí 

z požadavků na vykonávané povolání, pracovní 

zařazení,  dosaženého  vzdělání a délky praxe v oboru. 

Soukromá sféra –výše finančního ohodnocení se řídí nabídkou 

a poptávkou na trhu práce a je vymezena dohodou mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem (pracovní smlouvou). Výše 

minimální mzdy je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 

262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Chci pracovat sám na sebe – být živnostník, podnikatel ? 

Pokud se Vám ve Vašem regionu hledá práce těžko, nemůžete 

se zaměstnat – máte ještě možnost zaměstnat „sami sebe“.  

Založením živnostenského oprávnění můžete začít pracovat 

sami za sebe.  
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Kde mohu hledat? 
 

1. Úřad práce 

Úřady práce aktivně pomáhají občanům při hledání vhodného 

zaměstnání, zabezpečují je v nezaměstnanosti a hradí za ně 

zdravotní a sociální pojištění. 

 

2. Inzerce v tisku 

Přílohou denního tisku bývá i inzertní příloha s nabídkami 

práce; další specializovaná inzertní periodika. 

 

3. Inzerce na internetu 

www.prace.cz, www.jobs.cz, www.profesia.cz, 

www.dobraprace.cz apod.  

 

4. Personální agentury 

Na základě zadaných požadavků aktivně vyhledávají nabídky 

práce. 

 

Jaké mám další možnosti? 
 

1. „Rozhodit sítě“ 

Ptejte se kamarádů a známých, zda neví o volném pracovním 

místě. 

 

 

 

http://www.prace.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.profesia.cz/
http://www.dobraprace.cz/
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2. Osobně se ucházet o práci 

Navštivte zaměstnavatele, u kterých byste se mohli uplatnit 

osobně. Zajděte na personální oddělení a zanechte jim 

životopis s kontaktem na sebe. 

3. Rozeslat životopis a motivační dopis 

Rozešlete životopis s motivačním dopisem vhodným 

zaměstnavatelům – nezapomeňte na kontakt na sebe. Aktivní 

přístup může mít kladnou odezvu. 

Po 14 dnech se opět dotažte, zda jste zařazeni do užšího 

výběru na pracovní pozici, případně požádejte o zařazení do 

databáze uchazečů. Nejpozději po dvou měsících potvrďte 

zaměstnavateli, že Váš zájem stále trvá. 

Stále bez práce?  

Je potřeba změnit kvalifikaci 

1. Rekvalifikace 

Na základě žádosti vyřizuje úřad práce 

2. Doplnění kvalifikace – akreditované kurzy, jazykové kurzy 

apod. 

Zkuste rozšířit své znalosti – doplňte si IT nebo jazykové 

znalosti 

3. Rozšíření kvalifikace 

www.narodnikvalifikace.cz 

nebo 

1. Přestěhovat se za prací 

Zkuste si hledat pracovní uplatnění i mimo místo bydliště 

 

 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
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2. Zařiďte si živnostenské oprávnění 

Najděte „díru na trhu“ ve vašem okolí  a zároveň něco, co 

můžete dělat sami, v čem jste dobří. Spojte se s více lidmi a 

zkuste najít společně, co byste mohli dělat, v čem byste mohli 

podnikat. Více informací najdete na 

http://www.jakpodnikat.cz/ , http://www.podnikatel.cz/ , 

http://www.podnikatelskyweb.cz/ 

 

Berte hledání práce jako svého druhu práci. Hledání práce je nyní vaše 

práce – důležité je mít přístup k internetu. Na internetu najdete informace 

vlastně ke všemu – můžete tedy na internetu hledat práci, hledat různé 

informace – jak psát životopis, jak napsat motivační dopis, jak založit 

podnikání. Můžete se vzdělávat tím, že čtete vzdělávací články, informační 

články, učíte se pracovat s počítačem, vyhledávat informace – tohle 

všechno vám vylepší vaše dovednosti, které pak můžete v práci zúročit. 

 

 

  

http://www.jakpodnikat.cz/
http://www.podnikatel.cz/
http://www.podnikatelskyweb.cz/
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Jak se vhodně prezentovat? 
 

1. Vypracujte kvalitní motivační dopis a životopis 

(viz níže) 

2. Uvědomte si,  co umíte a naučte se o tom mluvit (prodejte 

to) 

Při pohovoru se Vás zeptají na Vaše silné a slabé stránky, 

buďte připraveni 

3. Působte přiměřeně sebevědomě 

Soustřeďte se, Vaše vystupování by nemělo být příliš 

sebevědomé, nemluvte příliš dlouho, ale nebuďte ani přehnaně 

struční 

4. Buďte vhodně ustrojeni a upraveni přiměřeně k pozici, o 

kterou se ucházíte  

Uchazeč o zaměstnání by měl být formálně ustrojen. Dbejte 

také na mimoslovní projev – pevný stisk ruky, úsměv, správné 

držení těla. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Projekt „Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení 
zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje“ 

Reg.č. CZ.1.04./3.1.02/86.00035 

               8 

Jak napsat motivační dopis? 
Motivační dopis prozrazuje zaměstnavateli důvody, pro které se 

ucházíte o příslušné zaměstnání. Jeho cílem je představení 

uchazeče a zdůraznění konkrétních vlastnosti, které budoucí 

zaměstnavatel požaduje.  Neměl by být příliš dlouhý – maximálně 

na jednu stranu.  

Struktura motivačního dopisu: 

1. Adresa  

V horní části dopisu jsou Vaše kontaktní údaje (jméno, 

příjmení, titul, adresa bydliště, kontaktní email, telefon), 

následuje adresa společnosti, do které chceme poslat údaje 

(název firmy, adresa). 

2. Oslovení 

Adresujte dopis konkrétní osobě (vedoucí personálního 

oddělení, ředitel firmy, vedoucí odboru apod.), svědčí to o 

tom, že jste si o dané firmě zjistili předem informace. 

3. Text dopisu 

První odstavec – oznamte adresátovi, odkud jste se o nabídce 

práce dozvěděli – např. z tisku (jméno novin), internetu 

(jméno portálu). Uveďte název pozice, o kterou se ucházíte. 

Druhý odstavec – uveďte Vaše vědomosti, schopnosti a 

zkušenosti. Ukažte, jakým přínosem můžete pro 

zaměstnavatele být. 

Třetí odstavec – by měl vyzvednout Vaše povahové rysy. 

Závěrečný odstavec – vyjádřete touhu setkat se při osobním 

pohovoru, poděkujte. 

4. Datum, místo, jméno, podpis 
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Jak napsat strukturovaný životopis? 
 

Životopis musí obsahovat informace o  profesních zkušenostech, 

vzdělání, případně osobních zájmech.  Používejte stručné a 

výstižné formulace. Zaměřte se na srozumitelnost. Životopis by měl 

být na maximálně dvě strany. Pozor na chyby v gramatice a 

pravopisu!  

Struktura životopisu: 

1. Kontaktní údaje 

Jméno, příjmení, titul (nepoužívejte oslovení) 

Adresa (je jedno, zda trvalého či přechodného bydliště, musíte 

na ní být však k zastižení) 

Telefon (uveďte číslo, na kterém jste nejčastěji k zastižení) 

Emailová adresa (měla by obsahovat jméno a příjmení a ne 

přezdívku) 

Dále můžete uvést datum a místo narození, státní příslušnost 

a rodinný stav (není podmínkou) 

2. Vzdělání 

Údaje o vzdělání uvádějte od nejnovějších po nejstarší (vysoká 

škola, střední škola, základní školu neuvádějte – její 

absolvování je samozřejmostí). Uveďte od kdy do kdy jste 

studovali, název a místo školy, způsob ukončení(státní 

zkouška, maturitní zkouška, výuční list). 

3. Pracovní zkušenosti 

Opět začněte od nejnovějších údajů. Uveďte od kdy do kdy 

zaměstnání trvalo, jméno zaměstnavatele, název pozice. 

Můžete stručně uvést i náplň práce, kterou jste vykonávali. 
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Pokud jste ještě nikde nepracovali, uveďte i krátké brigády, 

případně výpomoci 

4. Další vzdělávání 

Zde uveďte všechny rekvalifikace, kurzy a školení, které jste 

absolvovali a máte potvrzení o jejich ukončení. 

5. Jazykové znalosti 

Jaké jazyky ovládáte a na jaké úrovni (pasivní, slovem a 

písmem, aktivní komunikace,  odborná terminologie). 

6. Další schopnosti 

Pokud vlastníte řidičský průkaz, uveďte jakou skupinu. 

Napište, jak ovládáte PC (základní znalost, uživatelská znalost, 

administrativní úroveň). Pokud ovládáte nějaké speciální 

programy, uveďte je zde (např. programátorské programy, 

účetní programy apod.).  

7. Zájmy 

Tuto část do životopisu zahrnout nemusíte. Může ale na Vás 

mnohé prozradit a zajímavé zájmy mohou podnítit 

personalistu k tomu, aby Vás pozval k osobnímu pohovoru. 

Uveďte zde jaké máte koníčky (sporty, zájmy), v jakých 

zájmových organizacích jste členem apod. 

8. Reference 

Uveďte kontakt na předchozí zaměstnavatele, kteří o Vás 

mohou podat kladné hodnocení – pokud si nejste jisti, raději 

reference neuvádějte. 

9. Místo, datum, podpis 

Je vhodné životopis podepsat vlastní rukou. 
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Psaní životopisu vám také mohou usnadnit generátory/vzory životopisů na 

internetu – např. http://www.zivotopisonline.cz/ , http://zivotopisy-

online.cz/ ,  

 

Jak si práci udržet? 
 

Udržet si práci může být na straně jedné otázkou štěstí a na straně druhé 

je to věc každého z nás. V době, kdy většina firem šetří a hrozí propouštění 

zaměstnanců, se vyplatí, seznámit se s následujícími radami a pokyny: 

1. Pracovní morálka 

V jakémkoliv zaměstnání ocení zaměstnavatel u svého 

zaměstnance následující vlastnosti: odpovědnost, svědomitost, 

pracovitost, samostatnost a loajalitu. Každý by měl pracovat 

řádně, podle svých sil, znalostí a vědomostí; pracovní dobu využít 

k práci, respektovat nařízení vedoucích a nadřízených, dodržovat 

všechny předpisy. 

Pokud se bude rozhodovat o propuštění jednoho ze dvou 

zaměstnanců, půjde první ten, který chodí do práce se zpožděním 

nebo odchází domů dříve, nerespektuje nadřízené nebo pracovní 

předpisy nebo nepracuje svědomitě a samostatně. 

2. Být ochoten ke změně  

Pokud dáte zaměstnavateli najevo, že v případě potřeby jste 

ochotni změnit pracovní místo, dočasně výši platu apod., může se 

zaměstnavatel k vašemu přístupu stavět vstřícně. Ale buďte takoví 

jen v případě, že Vám opravdu možné změny nebudou dělat 

potíže. 

http://www.zivotopisonline.cz/
http://zivotopisy-online.cz/
http://zivotopisy-online.cz/
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3. Nebuďte pasivní 

V okamžiku, kdy hrozí propouštění, rozhodně nebuďte pasivní a 

nečekejte, až Vás nadřízený o něco požádá. 

4. Zdůrazňujte svůj přínos pro zaměstnavatele 

Pokud Vás práce baví, hýříte novými nápady a jste ochotni 

přizpůsobit se potřebám zaměstnavatele, vzděláváte se a jste 

loajální, pak jste ideálním zaměstnancem a o své místo se bát 

nemusíte. 

5. Využívejte  zpětnou vazbu 

Nebojte se v průběhu  práce ptát,  jak  jsou s vámi  spokojeni a zda 

je  potřeba  něco  změnit. 
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Jaké zákony se týkají pracovních vztahů? 
Pracovní vztahy upravuje zákoník práce. Nejčastější typy pracovně-

právních vztahů jsou: 

1. Dohoda o provedení práce (DPP) 

Na dohodu o provedení práce je možné odpracovat u jednoho 

zaměstnavatele maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Výhodou 

DPP je zdanění 15ti procentní daní. Při příjmu vyšším než 10.000,-  

měsíčně musí však zaměstnavatel odvádět zdravotní a sociální 

pojištění. 

2. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 

Je to vztah, kdy za rok nesmí délka práce v součtu překročit 

polovinu normální roční délky pracovní doby. Zaměstnání nemá 

charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, tj. trvá alespoň 

7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Zaměstnanci jsou 

nemocensky pojištěni v měsících, ve kterých mají příjem alespoň 

400 korun. 

3. Pracovní smlouva na dobu určitou 

Smlouvu na dobu určitou je možné uzavřít na maximálně 3 roky a 

je možné ji prodloužit jen dvakrát – tedy celkem na maximálně 9 

let. 

4. Pracovní smlouva na dobu neurčitou 

5. Každý pracovní vztah musí být sepsán písemně, musí tam být 

uvedeno od kdy nastoupíte, druh práce, místo výkonu práce. Také 

vyžadujte před nástupem písemnou informaci o výši odměny. 

6. Písemně musí být pracovní vztah ukončen ze strany 

zaměstnavatele nebo zaměstnance, s výjimkou práce na dobu 

určitou (ve smlouvě je sjednáno, kdy práce skončí). 
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7. Máte právo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 

Dále se můžete setkat s: 

1. Zkušební doba 

Zkušební doba musí být sjednána písemně, obvykle je zahrnuta 

v pracovní smlouvě. Musí být sjednána na určitou dobu 

(maximálně 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců maximálně na 6 

měsíců) a nelze ji prodloužit. K ukončení pracovního poměru ve 

zkušební době je zaměstnavatel či zaměstnanec oprávněn bez 

udání důvodu. 

2. Přesčasy 

U vedoucích zaměstnanců je práce přesčas bez omezení, u 

ostatních se započte maximálně ve výší 150ti hodin ročně. 

3. Odstupné 

Na odstupné má nárok zaměstnanec, který skončil pracovní poměr  

výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou pro organizační 

změny. Výše odstupného vychází z délky pracovního poměru 

(kratší než rok = jeden průměrný plat, více než rok avšak méně než 

2 roky = dvojnásobek průměrného platu, více než 2 roky = 

trojnásobek průměrného výdělku). 

4. Nevyčerpaná dovolená 

Dovolenou z uplynulého roku nelze proplatit, zaměstnanec si ji 

musí vybrat. Pokud mu zaměstnavatel do 30. června neurčí termín, 

může si ho zaměstnanec stanovit sám, ale musí zaměstnavatele 

informovat alespoň 14 dní předem. 

5. Konkurenční doložka 

Chrání zaměstnavatele, aby odcházející zaměstnanec nevyužil 

klíčových informací ve prospěch nového zaměstnavatele. 
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6. Nemocenská 

První 3 dny nemocenské nejsou hrazeny. Po dobu prvních 14 dní 

může zaměstnavatel navštívit nemocného zaměstnance, který je 

povinen zdržovat se v místě bydliště. 

7. Výpověď 

Výpověď je jednou z forem ukončení pracovního poměru. 

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr zaměstnance 

výpovědí pouze z důvodů uvedených v §52 Zákoníku práce. 
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III. Vztahy 
 

Pracovní vztahy 
 

1. Hierarchie na pracovišti 

Každé pracoviště by mělo mít rozdělenou jasnou hierarchii – 

nadřízený, podřízený, vymezené pracovní pozice  a pracovní 

zodpovědnost. Ptejte se  hned  na začátku, co  se  od vás 

očekává, jaká  bude  vaše  odpovědnost,  jaká bude  vaše  role 

v týmu. 

 

2. Vztahová problematika na pracovišti: 

Zde platí pravidlo řešit některé  věci  včas a nenechat  je  zajít  

daleko. V případě problémů začít  o situaci otevřeně mluvit  a 

obracet se na toho, kdo má kompetence  to  vyřešit.  Problémy 

ve  vztazích mají tendence narůstat, když nejsou řešeny. 

a) Mobbing 

Mobbing je systematické psychické pronásledování 

zaměstnance/kolegy. Může mít různou formu – obviňování, 

ironizování, osočování, podceňování a ponižování apod. 

b) Bossing 

V případě, že nadřízený šikanuje podřízeného, mluvíme o 

bossingu.  Obvykle  je  nutné  se v žádosti  o řešení  obrátit na 

vyšší vedení. 

c) Diskriminace 

O diskriminaci hovoříme, pokud jsou porušeny povinnosti 

rovného zacházení se zaměstnanci v těchto oblastech: 
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pracovní podmínky, odměňování za práci, příležitost k postupu 

v práci, možnost odborné přípravy. 

 

Rodinné vztahy 
 

1. Definice rodiny 

Rodina je skupina osob navzájem spjatých pokrevními svazky, 

manželstvím nebo adopcí.  Rodinu lze však zároveň chápat jako 

malou skupinu osob, které jsou navzájem spojeny nejen 

manželskými a příbuzenskými vztahy, ale i jinými obdobnými 

vztahy a zvláště společným způsobem života. 

2. Funkce rodiny 

- Reprodukční (plození potomků) 

- Ekonomická (hmotné zajištění členů rodiny) 

- Socializační ( začleňuje děti do společnosti a kultury) 

- Emocionální 

3. Rozdělení rolí v rodině 

- Dítě – je závislé na rodičích finančně a emocionálně 

- Rodiče – poskytují dětem zázemí, péči 

- Prarodiče – pomáhají rodičům 

4. Poruchy rodiny 

V případě, že rodina neplní základní požadavky a úkoly, selhává 

její základní funkce. Příčiny mohou být objektivní (ztráta 

zaměstnání apod.)  nebo subjektivní (nezájem o děti atd).  

5. Rozvod 

Rozvod je právní akt ukončení manželství. Týká se nejen manželů a 

společného jmění, ale především dětí, které manželé mají.   
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IV. Finance – finanční gramotnost 
 

Pod pojmem finance si lze představit vše, co se týká peněžních prostředků 

= peněz. V kapitole o práci jsme si řekli, jakým způsobem si lze peníze 

opatřovat – vydělávat. V této kapitole si řekneme, jak bychom měli 

s penězi nakládat – hospodařit.  

Množství peněz v oběhu určuje jejich hodnotu. Když je tedy něčeho 

hodně, pak je to také snadno dosažitelné a ztrácí to svou exkluzivitu - 

hodnotu. Když je naopak něčeho málo jako šafránu, je to exkluzivní - má 

to vysokou hodnotu (sůl x zlato). Všechny věci, které nás obklopují, mají 

svou hodnotu, kterou zpravidla lze vyjádřit právě penězi. I člověk má svojí 

hodnotu, kterou však penězi vyjádřit nelze. Co však penězi vyjádřit lze je 

hodnota lidské práce. Za naší práci, kterou odvádíme ve prospěch 

zaměstnavatele, dostaneme zaplaceno – získáme určitý příjem.  

Od našeho příjmu by se měly odvíjet také naše výdaje. Výdaje jsou peníze, 

které se postupně odečítají od našeho příjmu. Pokud naše příjmy výrazně 

převyšují  výdaje, můžeme si gratulovat. Pokud naše příjmy mírně 

převyšují výdaje, jsme na tom ještě relativně dobře. Pokud jsou naše 

příjmy rovny výdajům, žijeme tzv. ze dne na den. Pokud však naše výdaje 

převyšují příjmy, dostáváme se do tzv. dluhové pasti.  

Jak se nedostat do dluhové pasti? 
 

Především je třeba si uvědomit, že jsou věci, bez kterých se neobejdeme, 

neboť zajišťují naše základní životní potřeby. Sem patří například 

potraviny, ošacení, bydlení.  
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Často však naše příjmy ochuzujeme o výdaje za věci, bez kterých bychom 

se hravě obešli a naše tělo by to dokonce i přivítalo.  

Čím dříve si uvědomíme rozdíl mezi výdaji nezbytnými a zbytnými, tím více 

peněz ušetříme… 

Jako prevence před zadlužením může posloužit tzv. dluhové desatero: 

1) Kupujte si to, co skutečně potřebujete. Půjčujte si např. na ochranu a 

péči o zdraví, nebo na zboží a služby, které budete užívat i po zaplacení 

poslední splátky.  

 

2) Kupujte zboží, které odpovídá Vaším skutečným 

potřebám. Nezapomeňte, že značka a vzhled často tvoří polovinu ceny.  

 

3) Za určitých podmínek může být výhodnější si půjčit od banky i přesto, 

že vyřízení žádosti zpravidla trvá déle.  

 

4) Pokud je v reklamě, že úrok je např. od 9 %, zpravidla Vy budete 

splácet větší úrok. Ptejte se na všechny poplatky, povinná pojištění a cenu 

úvěrového účtu a porovnejte konečnou cenu v případě, že se rozhodujete 

mezi více spotřebními úvěry.  

 

5) Zjistěte si smluvní pokuty, které mohou být nepřiměřeně vysoké – jste 

si jistá/ý. že nebudete mít skutečně problémy se splácením?  

 

6) Po odečtení všech nákladů (nájem, telefon, měsíční jízdenky, jídlo, aj.) 

a všech splátek by Vám mělo zbýt ještě 20 % - nikdy nevíte, co se může 

stát.  
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7) Smlouvu čtěte i se smluvními podmínkami a nepodepisujte, pokud je 

psána drobným písmem nebo jsou v ní slova, kterým nerozumíte.  

 

8) Nepodepisujte smlouvu, pokud je podmínkou povolení inkasa na 

vašem účtu, obsahuje nevyplněnou směnku, kterou může později věřitel 

vyplnit.   

 

9) Neberte si žádnou půjčku ani nákup na splátky, pokud ručíte za půjčku 

známému, jehož finanční situaci neznáte dobře. Taktéž rozvažte nákup na 

splátky nebo půjčku v případě, když v době splátek nejsou ve Vašem 

rozpočtu žádné výdaje, který je možné uhradit až po skončení nových 

splátek.  

 

10) Život s dluhy nepodceňujte, mějte dluhy pod kontrolou, v případě 

problémů se splácením jste v ohrožení nejen Vy, ale také Vaše 

rodina. Před podpisem smlouvy o půjčce nebo nákupu na splátky se jděte 

poradit do občanské poradny – nejbližší občanskou poradnu najdete 

na www.obcanskeporadny.cz. 

Splácení už možné není, tak pomůže oddlužení … 

 
 

 

Co dělat, když zjistíme, že naše výdaje převyšují příjmy? 
 

http://www.obcanskeporadny.cz/
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Řešení této náročné životní situace může být několikeré. Je však třeba si 

uvědomit, že skutečně správné je pouze jediné.  

Špatné řešení: 

Hrát „mrtvého brouka“. S věřitelem nekomunikovat a předpokládat, že se 

třeba ten náš dluh nějak urovná – že třeba banka zapomene, že nám 

půjčila, nebo že náš dluh odepíše a my budeme „čiští“. 

V případě zvolení tohoto řešení dojde k tomu, že se věřitel obrátí na soud, 

který nám uloží povinnost uhradit dlužnou částku + vysoký úrok. 

V konečném důsledku se může stát, že se nám dluh i s úroky nepodaří 

uhradit do smrti…  

Proč?  

Protože úroky neustále narůstají až do úplného zaplacení jistiny – tedy 

dlužné částky. Přednostně však splácíme úroky, které tak neustále 

narůstají a narůstají a narůstají … Nakonec z nás tedy věřitel peníze 

vymámí a když ne z nás, tak z našich dědiců.  

Špatné řešení: 

Půjčit si peníze od některé z komerčních bank (Česká spořitelna, Komerční 

banka a další) či nebankovních poskytovatelů půjček (Cetelem, 

HomeCredit, Proficredit, Profireal atd.), které použijete na vyplacení svých 

věřitelů (zaplacení měsíční splátky). Vůbec si nepůjčujte od osob a firem, 

které Vám půjčku poskytnou peníze bez jakéhokoli prověřování Vaší 

situace a okamžitě. 

Žádná z těchto institucí nepůjčuje peníze, aby Vám pomohla.Přednostně  

sleduje vlastní zisk!!! O vaší životní situaci žádné z těchto institucí nejde!!! 
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Špatné řešení: 

Půjčit si peníze od známých, nebo požadovat po známých, aby se za naše 

dluhy zaručili (ručení).Výsledkem je rozbití rodinných vztahů, ztráta 

důvěry, psychické problémy … 

A TO VŠE JEN PROTO, ŽE JSEM NUTNĚ MUSEL MÍT BOTY ZNAČKY 

ADIDAS, JET NA ZAHRANIČNÍ DOVOLENOU K MOŘI, MÍT HEZKÉ VÁNOCE 

!!! 

 

Jak z toho ven neboli SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 

I. V první fázi se musíme zorientovat v našich dluzích.   

Neodkládat řešení. 

Odpovědět si na otázky typu: 

1/ kolika věřitelům dlužím peníze? 

2/ jaké sankce (pokuty) mě čekají, když nezaplatím měsíční splátku? 

3/ Jaké celkové výše dosahují mé dluhy? 

II. V druhé fázi musíme zvážit, zdali jsme schopni si pomoci 

sami, nebo zdali budeme potřebovat pomoc. 

III. Pokud zhodnotíme, že si sami nepomůžeme, navštívíme 

OBČANSKOU PORADNU (www.obcanskeporadny.cz)  

IV. Občanská poradna je nestátní nezisková organizace, která 

nám pomůže při vyhotovení návrhu na oddlužení. 

http://www.obcanskeporadny.cz/
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CO JE TO ODDLUŽENÍ? 

Oddlužení neboli osobní bankrot je soudní řízení, na základě 

kterého se můžeme ve   stanovené lhůtě úplně zbavit dluhů.  

JAK SE ZAHAJUJE? 

Zahajuje se písemným návrhem, který podáváme 

k příslušnému krajskému soudu, v jehož obvodu se nachází 

naše trvalé bydliště.  

JAKÉ JSOU VÝHODY ODDLUŽENÍ? 

1/ Do pěti let se zbavíme dluhů. 

2/ Dluhy nemusíme zaplatit v plné výši – dle našich možností 

stačí umořit alespoň 30% všech dluhů (dlužíme 100 000 Kč, 

uhradíme pouze 30 000 Kč a dluhu se zbavíme)  

3/ Nemusíme mít starost, že nám neustále narůstají úroky – 

ty se „zastropují“ lhůtou pěti let 

JAKÉ JSOU NEVÝHODY ODDLUŽENÍ? 

1/ Musíme mít pravidelný měsíční příjem (ideálně pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou, která nám zaručí, že budeme 

schopni měsíčně splácet stanovenou splátku) 

2/ Pokud máme nezajištěný nemovitý majetek, 

pravděpodobně o něj přijdeme. 

3/ Pět let hospodaříme se zbytkem příjmů, který neumožňuje 

žádné velké rozhazování – je to život „o chlebu a vodě.“ 
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V. Záchranná sociální síť 
 

Když se dostaneme do těžké životní situace – je dobré vědět, kdo nám 

pomůže: 

Organizace státní sociální pomoci – Úřad práce 

Dávky státní sociální pomoci se dělí na dvě kategorie. 

- Dávky v hmotné nouzi 

- příspěvek na živobytí (pro toho, kdo nemá dostatek 

financí na pokrytí základních životních potřeb – výše se 

odvíjí od existenčního a životního minima) 

- doplatek na bydlení (vyplácí se majiteli nemovitosti či 

nájemci, aby mu zbyla částka nutná k živobytí) 

- mimořádná okamžitá pomoc (pro osoby, které se ocitnou 

v situaci, kterou je nutné okamžitě řešit – např. povodně, 

požár) 

-   Dávky sociální péče 

  - příspěvek pro zdravotně postižené 

  - příspěvek na péči (určen lidem, kteří jsou závislí na 

pomoci jiné osoby) 

  Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních 
příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. 

 Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se 
považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních 
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potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního 
minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné 
nouzi. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, 
u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a 
u osoby starší 68 let. 

- Dávky státní sociální podpory 

- přídavek na dítě (pro rodiny s příjmem do 2,4násobku 
životního minima) 

- rodičovský příspěvek (pro rodiče, který celodenně pečuje o 
nejmladší dítě rodině – až do výše 220tis.) 

- porodné (pro první narozené dítě v rodině, která má příjem 
do 2,4násobku životního minima) 

- pohřebné (na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila 
pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla 
rodičem nezaopatřeného dítěte) 
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Kde hledat pomoc 

 

Přehled poskytovatelů sociálních služeb  v Libereckém kraji 
http://www.datovecentrum.info/katalog 
 
Linka důvěry Liberec – 24 hodinový provoz,  485 177 177, 606 450 044, 
skype: linka.duvery.liberec 
 
Odkaz na stránky ministerstva práce a sociálních věcí, záložka pomoc 
v hmotné nouzi 
http://www.mpsv.cz/cs/5 
 
Občanská poradna – v Libereckém kraji  najdete pracoviště v Liberci, 
Jablonci nad Nisou, Frýdlantu v Čechách, České Lípě, Novém Boru, 
Turnově, Jilemnici. 
Kontakt : 485 152 070,  
www.d-os.net 
 
Ptejte se na obecním/městském úřadě, který je příslušný vašemu bydlišti 
 
 

 

 

Další informace k projektu, dokumenty ke stažení apod. najdete na 

www.posolk.weebly.com 

http://www.datovecentrum.info/katalog
http://www.mpsv.cz/cs/5
http://www.d-os.net/
http://www.posolk.weebly.com/

