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Nabídka akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblasti dluhového poradenství 

 

Regionální pobočka společnosti Člověk v tísni nabízí 4 vzdělávací kurzy zaměřené na oblast dluhového 

poradenství. Kurzy jsou akreditované pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a 

vedoucí pracovníky sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Vzdělávání je zajištěno lektory z řad zkušených pracovníků společnosti Člověk v tísni a je realizován 

interaktivní formou, kdy si účastníci na příkladech vyzkoušejí možná řešení modelových zakázek, 

seznámí se s příkladovými dokumenty a vzory. Každý kurz je možné absolvovat samostatně, případně 

v kombinaci s dalšími. Kurzy jsou koncipovány tak, aby absolvováním celého cyklu získal účastník 

ucelený vhled do dluhové problematiky a mohl efektivně pracovat s problematikou zadlužení a 

předlužení klientů.  

 

V nabídce jsou tyto kurzy: 

 

1) Dluhové poradenství – smluvní podmínky (6 hodin)  

Absolvováním vzdělávacího programu dojde u účastníků k navýšení kompetencí v oblasti finančního 

resp. dluhového poradenství. Konkrétně bude absolvent schopen rozlišit zadlužení a předlužení, 

pochopí příčiny a důsledky předlužení, naučí se vést základní anamnestický rozhovor s předluženým 

klientem, bude znát parametry smluv z hlediska legislativy, dokáže rozpoznat problematická smluvní 

ujednání, a osvojí si nástroje možné ochrany spotřebitele z hlediska smluvních podmínek u 

spotřebitelských úvěrů.   

 

2)  Dluhové poradenství – vymáhání pohledávek (6 hodin)  

Absolvováním vzdělávacího programu dojde u účastníků k navýšení v oblasti finančního resp. dluhového 

poradenství. Konkrétně se jedná o porozumění procesu vymáhání dlužných pohledávek. Větší pozornost 

je v kurzu věnována mimosoudnímu a soudnímu vymáhání. V základním rozsahu se absolvent 

zorientuje i v oblasti rozhodčího vymáhání, exekučního vymáhání a trestně – právní odpovědnosti 

související s čerpáním úvěrových produktů. 
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3) Dluhové poradenství – exekuce (6 hodin) 

Absolvováním vzdělávacího programu dojde u účastníků ke zvýšení kompetencí v oblasti finančního 

resp. dluhového poradenství, konkrétně v procesu exekučního vymáhání. Osvojí si základní pojmy s 

exekucí spojené, dokáže rozlišit různé způsoby provádění exekuce a v rámci nich i práva a povinnosti 

jak dlužníka, tak exekutora. Absolvent umí rozpoznat situaci, ve které lze uplatnit námitku proti nákladům 

exekuce, sloučení exekucí nebo lze exekuci zastavit. V základním rozsahu zná specifika exekuce na 

společné jmění manželů a rozumí instrumentu exekutorského zápisu. 

 

4) Dluhové poradenství – insolvence (6 hodin)  

Absolvováním vzdělávacího programu dojde u účastníků ke zvýšení kompetencí v oblasti finančního 

resp. dluhového poradenství, konkrétně v procesu insolvenčního řízení. Osvojí si základní pojmy 

spojené s insolvenčním řízením, zorientují se v insolvenčním zákoně č. 182/2006 Sb., zákoně o úpadku 

a způsobech jeho řešení, budou schopni posoudit, zda klient splňuje základní kritéria pro podání 

insolvenčního návrhu, seznámí se základními způsoby řešení úpadku a dokáží odlišit oddlužení podle 

insolvenčního zákona a tzv. „oddlužení“, nabízené oddlužovacími agenturami, které naopak mohou 

finanční problémy klientů prohlubovat. 
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