
 

 
 

Internetové stránky Dluhový labyrint jsou finančně podpořeny Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR a Československou obchodní bankou. 

 

Tisková zpráva  
V Praze dne 18. 6. 2014 
 
Provoz poradny na Dluhovém labyrintu pokra čuje! 
 
Uživatelé internetových stránek www.dluhovylabyrint .cz, které t řetím rokem provozuje 
organizace REMEDIUM Praha o.p.s., mají od lo ňského roku díky podpo ře ČSOB možnost 
položit sv ůj dotaz v internetové poradn ě. Za tuto dobu se na poradnu se svým dotazem 
obrátilo více než 250 uživatel ů.  
 
„Zájem o poradnu od jejího spuštění průběžně stoupá. Do poloviny června letošního roku jsme 
zodpověděli 240 konkrétních dotazů,“ říká koordinátorka projektu Mgr. Kristýna Krušinská. „Na 
stránky poradny a již zodpovězené dotazy ovšem nahlédlo přes 4 500 návštěvníků,“ dodává. 
 
„Dotazy se nejčastěji týkají exekuce a oddlužení. Mnoho dotazů jsme zaznamenali v souvislosti se 
změnou legislativy v těchto oblastech od ledna letošního roku. Často se však setkáváme 
i s otázkami, které souvisí s problematikou výživného či dědictví. Na poradnu se obracejí jak 
dlužníci, tak např. jejich příbuzní, ručitelé, věřitelé a další osoby, kterých se problematika dluhů 
nějak týká,“ popisuje témata, která se v dotazech nejvíce objevují.  
 
„Podpora zvyšování finanční gramotnosti různých cílových skupin – od žáků základních škol, přes 
učitele až po seniory – je dlouhodobě jedním z témat, na která se ČSOB v rámci své filantropie 
soustředí. Jsme rádi, že pomoc a radu dostávají také v online prostředí,“ říká Alena Králíková, 
manažerka společenské odpovědnosti ČSOB, která projekt poradny podpořila.  
 
Projekt podpořený Československou obchodní bankou, a.s. sice končí v červnu 2014, nicméně na 
internetových stránkách Dluhový labyrint budou moci návštěvníci pokládat své dotazy i nadále. 
„Podařilo se nám získat na provoz poradny další finanční prostředky do konce roku, a to od 
Ministerstva průmyslu a obchodu. To ostatně podporuje i další provoz a aktualizaci obsahu celých 
stránek,“ vysvětluje Krušinská. „Určitě budeme usilovat o získání prostředků i na další rok, neboť 
vzrůstající zájem o poradnu nás utvrzuje v tom, že se jedná o důležitou součást Dluhového 
labyrintu,“ uzavírá. 
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