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POBOČKY A KONZULTAČNÍ HODINY

NYMBURK
tel.: 731 588 632, 325 511 148
nám. Přemyslovců 14/11, (budova České spořitelny, 2. patro)
Pondělí: 900–1200 a 1300–1700

Středa: 900–1200

BRANDÝS NAD LABEM
tel.: 775 561 848
Královická 915 (budova Pedagogické fakulty)
Pondělí: 1200–1600 

PEČKY 
tel.: 731 588 632
Třída J. Švermy 141, (prostory Vzdělávacího centra Pečecka)
Čtvrtek: 1300–1700

PODĚBRADY 
tel.: 731 588 632 
nám. T. G. Masaryka 1130/18 (budova Úřadu práce)
Každý první a třetí pátek v měsíci 900–1200

ČELÁKOVICE
tel.: 775 561 848
nám. 5. května (budova Radnice I, vedle podatelny)
Každá první středa v měsíci 1300–1700

MĚSTEC KRÁLOVÉ
tel.: 731 588 632
nám. Republiky 1, (budova Radnice) 
Každá druhá středa v měsíci 1300–1700

 
Dceři hrozí 

exekuce, dluží za nájem už 
2 miliony korun. Jsem zoufalý. 

Takovou částku z platu uklízečky 
nikdy nesplatí.

 
Řešení 

existuje. Můžete zkusit 
požádat o odpuštění penále 
a dalších výloh s vymáháním 
dluhu spojených, nebo podat 
návrh na zastavení exekuce 

z důvodu nemajetnosti.

 
Myslel jsem, 

že dcera bude navždy 
zadlužená. Teď vím, že 

když budeme jednat, můžeme 
dlužnou částku podstatně 

snížit.



Poskytujeme rady a podporu občanům starším 18 let, 
kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a neznají 
svá práva, povinnosti nebo dostupné služby. Radíme 
všem, kdo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit 
své oprávněné zájmy.

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBA ZDARMA
Síla občanského poradenství spočívá v dostupnosti 
a profesionalitě. Tým zkušených poradců pro vás hledá 
to nejlepší možné řešení, nabízí vzory a formuláře listin, 
radí, jak postupovat v právních záležitostech, orientuje 
vás v jednání s úřady a institucemi...

Všechny služby přitom poskytujeme bezplatně 
a s jediným záměrem: pomoci vám vyřešit nástrahy, 
které vám život připravil. Jsme nestátní nezisková 
organizace, nezávislá na jakýchkoli dalších subjektech. 
Díky tomu máte jistotu, že poskytované rady jsou 
skutečně ve vašem zájmu a že vám naši poradci nabízí 
všechna dostupná řešení.

OBLASTI POMOCI
Svým klientům radíme v oblasti osobních financí 
(dluhy, půjčky, osobní bankrot, exekuce...), řešíme 
otázky rodinných a mezilidských vztahů. Zabýváme se 
majetkoprávními vztahy a náhradami škod, bydlením, 
ochranou spotřebitele, přestupky a sférou trestního 
práva.

Dále se zaměřujeme na pracovněprávní vztahy, 
zaměstnanost, sociální dávky, občanský soudní řád, 
správní řízení, lidská práva, výkon rozhodnutí. 

Najdeme řešení vašich 
starostí

NAŠE HLAVNÍ ZÁSADY

ZNÁME ŘEŠENÍ
Každoročně pomůžeme stovkám klientů. Mnozí 
z nich nás vyhledávají opakovaně a doporučují 
naše služby svým přátelům a známým. Vážíme 
si projevené důvěry a děkujeme za přízeň.

JSME VÁM NA BLÍZKU
Snažíme se, abychom byli s dostupnou 
a profesionální pomocí stále k dispozici. 
Vyhledejte si nejbližší pobočku tak, aby vám co 
nejlépe vyhovovala. Pohodlně a diskrétně.

KONTAKTUJTE NÁS
Navštivte naše webové stránky, kde se dozvíte 
více. Zůstaňte v kontaktu a informujte se 
o všech novinkách, které připravujeme na 

www.respondeo.cz.

BEZPLATNOST

NESTRANNOST   

DISKRÉTNOST

NEZÁVISLOST

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Tým zkušených poradců 
vám poradí ve spotřebitelské problematice, při 
rozhodování o osobních financích, řešení dluhových 
pastí i v mnoha dalších oblastech.

Jsme připraveni vyhledat pro vás možná východiska 
z těžké situace. Nabízíme vám pomoc při vyplňování 
formulářů a zpracování různých podání. Jsme pro vás 
oporou a zkušeným partnerem, který bude trpělivě 
hledat řešení a vysvětlovat vám jejich možné důsledky. 
Nikdy ale neřešíme problémy za vás. Poslední krok 
musí klient udělat vždy sám za sebe. Proč?

Aby naplno převzal odpovědnost za vlastní situaci 
a dobře porozuměl jejímu řešení.

Klient tím aktivně posiluje své právní vědomí a učí se 
samostatnému jednání.

V případě potřeby dovede poradit druhým.

Respondeo je členem Asociace občanských 
poraden.
Za podporu činnosti Občanské poradny 
Respondea děkujeme těmto městům 
a subjektům:

NYMBURKPODĚBRADY MĚSTEC 
KRÁLOVÉ

BRANDÝS NAD 
LABEM

ČELÁKOVICEDOBROVOLNÝ 
SVAZEK OBCÍ 
PEČECKÉHO 

REGIONU


