
Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly 

Zastupitelstvo města Úvaly vydávají v souladu s ust. § 84 odst. 4 zák. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, tyto Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly: 

 

Preambule 

1. Město Úvaly v souladu s ust. § 35 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v 

samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s 

místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých 

občanů 

2. Tyto Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly (dále jen „Zásady“) 

vymezují základní podmínky města Úvaly při poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany 

města Úvaly, které tvoří součást nově koncipovaného systému sociální pomoci města Úvaly vymezené 

potřebné skupině obyvatel města Úvaly a představuje doplňkový typ v soustavě sociální podpory 

potřebným. 

3. Zásady taxativně vymezují způsob a rozsah sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly, 

jakož i okruh osob, kterým může být tato sociální a pomocná služba města Úvaly poskytnuta. 

 

I. Podmínky poskytování sociální pomoci při oddlužení 

1. Město Úvaly poskytuje pomoc při oddlužení ve formě převzetí dluhů od jednotlivých věřitelů nebo 

úhrady těchto dluhů věřitelům namísto dlužníka za sjednaných podmínek s věřitelem, a sjednání 

dohody (smlouvy) o splátkách. 

2. Žadatelem může být pouze osoba, která 

a) má trvalý pobyt (§ 10 zák. 133/1999 Sb., o evidenci obyvatel) po dobu nejméně pět let před 

podáním žádosti, 

b) pobírá starobní důchod, invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod v rozsahu nejméně 50 % 

(§ 4 odst. 1 písm. a), b) zák. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), byly jí přiznány mimořádné 

výhody II. nebo III. stupně (zák. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením), byl jí přiznán nárok na příspěvek na péči II. až IV. stupně (§ 8 zák. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách) nebo je osobou starší 70 let věku, 

c) není zletilá (§ 30 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo se jedná o osobu, která se soustavně 

připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku nebo se jedná o nezaopatřené dítě (§ 

20 odst. 4 zák. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění),  

d) je osamělým rodičem (§ 7 odst. 7 zák. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) pečující o 

nezaopatřené dítě s příjmem domácnosti se společně posuzovanými osobami (§ 7 odst. 2 zák. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), který nepřevyšuje 1,5násobek životního minima (zák. 

110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu), 

e) není vlastníkem nemovitosti v hodnotě vyšší, než 100 000 Kč, vyjma nemovitosti, ve které bydlí; 

tuto podmínku musí splnit všechny posuzované osoby společně se žadatelem, nebo 

f) není vlastníkem movité věci v hodnotě vyšší, než 100 000 Kč, vyjma movitých věcí, které žadatel 

nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny (domácnosti) nebo k 

plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními 

pravidly, zejména zdravotní pomůcky (včetně speciálně upraveného vozidla pro invalidy nebo 

vozidla pro invalidy pořízeného s přiznaným příspěvkem na osobního automobil, pomůcky 

k přípravě k povolání, rodinné šperky získané darem nebo dědictvím, snubní prsten a jedno 

osobní motorové vozidlo, pokud jeho současná cena nepřevyšuje částku 500 000 Kč,  u 

upraveného vozidla pro invalidy bez limitu; tuto podmínku musí splnit všechny posuzované osoby 

společně se žadatelem, a 



g) udělila souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace žádosti a uzavření smlouvy (dohody) dohody 

(smlouvy) o splátkách podle těchto Zásad, a 

h) udělila plnou moc městu Úvaly k tomu, aby zastupoval žadatele jako zmocnitele ve všech 

občanskoprávních věcech a v řízeních vedených před soudy nebo před jinými veřejnoprávními 

orgány. Město Úvaly jako zmocněnec bude plnou mocí rovněž zmocněn vykonávat v plném 

rozsahu veškerá jednání související s dluhem žadatele vůči třetím osobám (věřitelem). Město Úvaly 

bude oprávněno od soudů, jiných orgánů i věřitelů oprávněno zejména přijímat doručené 

písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smír, vzdávat se nároků, podávat opravné 

prostředky a vzdávat se jich, a to vše i tehdy, pokud je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní 

plné moci; žadatel se zavazuje udělit městu Úvaly zvláštní plnou moc v případech, kdy nebude 

udělená plná moc uznána. Město Úvaly je oprávněno zmocnit k výkonu uvedených pravomocí 

další osoby. Pokud zmocní více osob, je každá z nich oprávněna jednat samostatně. 

3. V případě bydlení žadatele uvedeného v odstavci 2 ve společné domácnosti dalšími osobami, se 

posuzuje též příjem domácnosti, který nesmí převýšit 1,5násobek životního minima (zák. 110/2006 Sb. 

o životním a existenčním minimu).  

4. K žádosti podle těchto Zásad je žadatel povinen doložit všechny informace o majetkových poměrech a 

všech příjmech, jakož dokladů, které dosvědčují splnění podmínek o osobě žadatele podle odstavce 2 

a 3; město Úvaly může v odůvodněných případech považovat za splnění podmínky i předložení 

čestného prohlášení. 

5. Žádost je považována za úplnou, a tedy podanou dnem, kdy žadatel doložil všechny doklady a 

informace požadované městem Úvaly podle odstavce 4 a udělila souhlas ze zpracování osobních 

údajů podle odstavce 2 písm. g). V případě dokládání dokumentů dalších společně posuzovaných osob 

musí být udělen souhlas ze zpracování osobních údajů podle odstavce 2 písm. g) všemi osobami, 

jejichž listiny (dokumenty) se předkládají. 

6. Žádosti se vyřizují podle pořadí, ve kterém byly doručeny Městskému úřadu Úvaly.  

7. Na přiznání poskytnutí sociální pomoci při oddlužení podle těchto zásad není právní nárok. 

8. Rada města Úvaly rozhoduje s konečnou platností u konkrétních movitých věcí, zda splňují podmínky, 

u kterých se na ně nevztahuje finanční limit uvedený v odstavci 2 písm. f) a o nahrazení dokladu 

(listiny) čestným prohlášením dle odstavce 4. 

9. Zastupitelstvo města Úvaly stanovuje v rozpočtu celkovou finanční částku na žádosti podle těchto 

Zásad; případě překročení rozpočtem určené částky se žádosti odmítnou. 

10. Řízení o žádostech a přípravu podkladů ke sjednání dohody (smlouvy) o splátkách, jakož i jednání 

s třetími osobami, soudy a orgány, s výjimkou úkonů vyhrazených zastupitelstvu nebo svěřené radě, 

provádí městský úřad a jím pověřené osoby.  

II. Výše poskytnuté pomoci a dohoda (smlouva) o splátkách 

1. S žadatelem, kterému město Úvaly odsouhlasilo poskytnutí sociální pomoci při oddlužení podle těchto 

Zásad, se uzavře dohoda (smlouvy) o splátkách, která obsahuje 

a) ujednání o závazku města k úhradě dluhu (dluhů) ve výši uvedené ve smlouvě, které má žadatel 

vůči třetím osobám, 

b) ujednání o závazku žadatele k úhradě převzatého dluhu městem Úvaly ve výši uvedené ve 

smlouvě, 

c) ujednání o bezúročnosti dluhu v případě řádného splácení ve sjednaných termínech, 

d) ujednání o ztrátě výhody splátek a zesplatnění celého dluhu včetně celého příslušenství (úroky 

apod.) ode dne převzetí dluhu nebo ode dne uhrazení dluhu za žadatele městem Úvaly, 



e) výši splátek, termíny splácení a celkovou dobu splácení, která nesmí přesáhnout 10 let, 

f) další sjednané náležitosti smlouvy, které město Úvaly považuje za důležité, včetně možného 

požadavku ručitele nebo nějakého způsobu zajištění, kterého je žadatel schopen dostát. 

2. Může být poskytnuta finanční pomoc podle těchto zásad, která nepřevýší 100 000 Kč. 

3. Pomoc podle těchto zásad může být jednomu žadateli poskytnuta pouze jednou. 

4. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může zastupitelstvo při projednávání dohody (smlouvy) o 

splátkách zmírnit nebo vyloučit některou z podmínek pro žadatele uvedených v těchto Zásadách. 

III. Závěrečné ustanovení 

1. Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Úvaly, usnesením zastupitelstva města dne 

18.1.2022. 

2. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem jejich schválení. 
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