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z poradenských zkušeností Občanské poradny Plzeň (OPP), Ob-
čanské poradny Diakonie ČCE – střediska v Rokycanech a terénní 
služby Člověka v tísni.

Přáním autorů informačního materiálu je přinést praktické infor-
mace o dluhové problematice, přispět k řešení dluhových situací, 
podpořit diskuzi o vhodnosti navrhovaných metodických postupů  
a podnítit spolupráci mezi poskytovateli  dluhového poradenství ve-
doucí ke snižování negativních dopadů nezdravého zadlužování. 

Původním impulzem ke zpracování prvního vydání informač-
ní brožury byla dynamicky se měnící situace v oblasti dluhové 
problematiky v ČR a vzrůstající zájem odborné i laické veřejnosti  
o tuto problematiku. První vydání informační brožury bylo připrave-
no na podzim roku 2006, tiskem vyšlo v létě roku 2007 a koncem 
léta roku 2007 byla brožura rozebrána. Zájem o brožuru a také vý-
voj dluhové problematiky vedl k rozhodnutí připravit druhé vydání 
brožury obohacené o další informace a zaměřené více prakticky.

Druhá verze publikace o dluhové problematice je podstatně pře-
pracovaná, reflektuje připomínky čtenářů prvního vydání, zohled-
ňuje změny v českém právním řádu, podává aktuální informace  
o vývoji zadluženosti a přináší více informací odborníků na tuto 
problematiku - v závěrečné kapitole můžete například nalézt ofi-
ciální stanovisko analytika samostatného odboru ekonomického 
výzkumu ČNB Petra Jakubíka k prognózám dalšího vývoje. 

Oproti první verzi brožury, která byla zamýšlena jako obecně in-
formační, je tato určena zejména odborným pracovníkům v oblasti 
dluhového poradenství, obsahuje navíc také možné návrhy k me-
todice dluhového poradenství.

Informační materiál se zaměřuje na obecný popis současné situ-
ace na spotřebitelském trhu v ČR, a to zejména na systém půjček 
a úvěrů, dále přináší základní informace o této problematice v za-
hraničí, informuje o problematice exekucí a zcela nově podrobně 
rozebírá možnosti insolventního zákona. V závěrečných kapitolách 
mapuje možné příčiny vzniku dluhů a navrhuje možnosti řešení dlu-
hových situací. Při popisu příčin vzniku dluhů a ilustrativních dlu-
hových situací vycházeli autoři informačního materiálu především 

PŘEDMLUVA1

1  Předmluva



8 Dluhová problematika 9Informační brožura

bankovních i nebankovních společností za běžnou součást života. 
Výsledky průzkumu dokazují, že půjčku nebo úvěr splácí více než 
třetina Čechů a zkušenosti s životem na dluh má v ČR už více než 
polovina lidí starších 15 let.

Výsledky výzkumu jsou potvrzovány i údaji České národní ban-
ky o vývoji zadluženosti českých domácností (viz následující graf). 
Dle údajů České národní banky (dále jen ČNB) činila na konci roku 
2006 celková zadluženost domácností v ČR 540,6 mld. Kč. V prů-
běhu roku 2007 vzrostly dluhy českých domácností u bank a fi-
nančních institucí přibližně o 185 mld. Kč a na konci roku 2007 tedy 
činily přibližně 726 mld. Kč (dle předběžných odhadů ČNB). 

2.1		Vývoj	zadluženosti	domácností	v	České	republice
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VÝVOJ	ZADLUŽENOSTI	ČESKÝCH	DOMÁCNOSTÍ

C
el
ko
vá
	v
ýš
e	
dl
uh
u

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rok

Zdroj: www.cnb.cz

Pozn.: Hodnota dluhů domácností ke konci roku 2007 zatím není oficiálně potvrzena 
údaji České národní banky, jedná se o předběžné odhady.

Rychlé tempo zadlužování českých domácností je skutečností 
několika posledních let. K mohutnému nárůstu objemu bankovních 
i nebankovních úvěrů však došlo v České republice (dále jen ČR) 
již na konci 90. let. Podle údajů Českého statistického úřadu (dále 
jen ČSÚ) činily koncem roku 1995 bankovní úvěry a pohledávky 
za českými domácnostmi 35,5 mld. Kč. Na konci roku 2004 pak 
dosáhly dluhy českých domácností celkové výše 315,3 mld. Kč. 
Souhrnná hodnota dluhů domácností v ČR tedy zaznamenala za 
léta 1995 až 2004 nárůst o téměř 889 %. 

Rostoucí zadluženost domácností má mnoho příčin, mezi nej-
častěji citované patří:  

 • snadnější dostupnost peněžních prostředků od bankovních  
   a nebankovních společností (jejich vstřícnější postoj),

 • silná marketingová politika těchto společností,
 • stabilnější a relativně nízké úrokové míry,
 • růst životní úrovně,
 • změna životního stylu a preferencí (potřeba vlastního bydlení,  

   rostoucí spotřeba),
 • názorové změny obyvatelstva na zadluženost.
Názorové změny obyvatelstva na zadluženost potvrzují i závě-

ry výzkumu společnosti Factum Invenio s.r.o., který byl uskuteč-
něn v dubnu 2007. Většina dotázaných považuje půjčky a úvěry od 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
ZADLUŽENOSTI	 
DOMÁCNOSTÍ	

2

Vývoj	zadluženosti	 
domácností	v	České	republice2.1
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2.2		Vývoj	zadluženosti	v	porovnání	se	zeměmi	Eurozóny	
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Odborníci považují zadluženost českých domácností za zcela 
přirozený proces, kterým se ČR přibližuje úrovni vyspělejších států 
západní Evropy, a očekávají, že tento rostoucí trend bude zadlu-
ženost vykazovat i v několika příštích letech. Dále dodávají, že do-
mácnosti jako celek nelze považovat za předlužené. Toto potvrzuje 
také zpráva ČNB, která uvádí, že české domácnosti jsou stále re-
lativně majetkově silné a objem přijatých úvěrů nepřesahuje jejich 
úspory. Také úroky přijaté domácnostmi jsou stále vyšší než úroky, 
které domácnosti zaplatí.

Jak již však bylo uvedeno v předchozí kapitole, nejsou pro vývoj 
zadluženosti v ČR  nepříznivé ukazatele zadluženosti, ale prud-
ká dynamika růstu zadluženosti. Dalším nepříznivým faktorem je 
obecná finanční a ekonomická „negramotnost“ obyvatelstva a ne-
zkušenost s „životem na dluh“.

PODÍL	ÚVĚRŮ	POSKYTNUTÝCH	DOMÁCNOSTEM	NA	HDP	 
V	ČESKÉ	REPUBLICE	A	EUROZÓNĚ
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Zdroj: M. Singer: Zadluženost domácností v ČR podle poznatků ČNB, prezentace 
v rámci Euro setkání „Život na dluh“, 2007.

Nastolený trend zadlužování pokračuje vzrůstající tendencí u vy-
sokopříjmových skupin obyvatelstva, rostoucí zadluženost se také 
stále více projevuje u nízkopříjmových skupin obyvatel.

I přes předpoklad, že rizikovou skupinou pro splácení závazků by 
mohly být právě nízkopříjmové skupiny obyvatel, a to vzhledem k niž-
šímu objemu příjmů a úspor, se podle odborníků největší riziko opož-
děného splácení vyskytuje v tomto období u lidí ve věku 30 až 45 let 
s hrubým měsíčním příjmem domácnosti 20 000 až 25 000 Kč. Za 
rizikové jsou považovány také domácnosti s vysokými příjmy, kde pra-
cuje pouze jedna osoba.  

Jak vyplývá ze statistik ČNB, platební disciplína je problematická 
hlavně u spotřebitelských úvěrů, kde se míra problémových úvěrů 
pohybuje kolem 14%. U hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního 
spoření se vyskytuje méně než 4 % problémových úvěrů. 

2.1		Vývoj	zadluženosti	domácností	v	České	republice

Vývoj	zadluženosti	v	porovnání	
se	zeměmi	Eurozóny2.2

Přestože zadluženost českých domácností vykazuje neustále 
stoupající tendenci, samotná úroveň zadlužení v ČR je ve srovnání 
se zeměmi Eurozóny výrazně nižší. Tuto skutečnost dokládá násle-
dující graf, kde je uveden podíl úvěrů poskytnutých domácnostem 
na hrubém domácím produktu. V ČR je tento podíl mnohem nižší, 
např. v roce 2006 dosahoval tento poměr 16,9 %, zatímco v Euro-
zóně činil 54,1 %.

Dalším srovnávacím měřítkem zadluženosti je poměr půjček 
k celkovým příjmům domácností. Tento ukazatel činil v ČR v roce 
1995 pouhých 12 %, nyní se pohybuje kolem 32 %. V zemích Ev-
ropské unie dosahuje téměř 65 %.  
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2.3		Vývoj	přístupu	k	řešení	dluhové	problematiky		v	České	republice

S ohledem na výše uvedené lze konkrétněji systém pomoci roz-
dělit do následujících oblastí:

1) Preventivní	působení – cílem této aktivity je upozorňovat širo-
kou veřejnost na možná rizika a dopady plynoucí z čerpání různých 
typů půjček. Vhodnou formou prevence jsou reklamní spoty ve ve-
řejnoprávních médiích, informační letáky či přednášky na školách.

2) Zvyšování	orientace	ve	finanční	problematice – této oblas-
ti je potřeba věnovat zvýšenou pozornost zejména proto, že má 
výrazně preventivní charakter a zároveň podporuje samostatnost 
a zodpovědnost občanů při rozhodování o půjčce. Dalším výraz-
ným argumentem pro tento typ pomoci je ta skutečnost, že občané 
České republiky neměli do roku 1989 prakticky žádné zkušenosti 
s nakládáním s osobními financemi a současný prudký rozvoj fi-
nančnictví občanům orientaci velmi znesnadňuje. Vhodnou formou 
v této oblasti jsou veřejné přednášky a různé informační materiály 
dostupné a srozumitelné široké veřejnosti.

3) Podpora	 vzdělávání	 pracovníků	 organizací,	 na	 které	 se	
věřitelé	a	dlužníci	obrací – cílem této aktivity je zpřístupnit pra-
covníkům různých organizací informace o finanční a dluhové pro-
blematice, seznámit je s příčinami a důsledky dluhových situací, 
přinést náměty a postupy na řešení  problematiky. Prospěšné je 
také působit na změnu přístupu k dlužníkům a vnímání dlužníkovy 
„míry zavinění situace“. Pracovníci různých organizací by měli mít 
alespoň základní přehled o spotřebitelském trhu, různých typech 
nabízených finančních produktů, základní informace z příslušné le-
gislativy a o praktických postupech soudů a exekutorů. V oblasti 
praktické pomoci je vhodné, aby organizace měly vypracované po-
stupy pro práci s rodinným rozpočtem, uměly vyjednávat s věřiteli 
a mohly uživatelům služeb dluhového poradenství nabízet aktivní 
pomoc při vyjednávání splátkových kalendářů či nabízet koordinaci 
vyjednávání s více věřiteli. 

Pomoc alespoň některých organizací by měla být zaměřena 
také na věřitele (zejména fyzické osoby) a to z toho důvodu, že 
neschopností či nemožností vymáhání pohledávky se tito občané 
mohou sami dostat do finanční tísně.

Lze také předpokládat, že podkladové údaje k výpočtu zadlu-
ženosti českých domácností nejsou úplné, a to z toho důvodu, 
že oznamovací povinnost o vývoji zadlužování se dle zákona se 
vztahuje pouze na bankovní ústavy. Všechny bankovní společnosti 
jsou povinny ukládat do Centrálního registru úvěrů informace, ze 
kterých je možné zjistit, kdo si půjčuje, jaká je bonita a platební 
morálka daného klienta apod. 

Nebankovní společnosti tuto zákonnou povinnost zatím nemají. 
Do evidence ČNB se také nedostávají půjčky od různých fyzických 
osob, lichvářů apod. Kompletní statistika o zadluženosti českých 
domácností tudíž neexistuje. 

V podkladech k výpočtu zadluženosti nejsou také zahrnuty dlu-
hy na nájemních bytech a na místních poplatcích, dluhy za čerpá-
ní služeb spojených s užíváním bytu, dluhy na koncesionářských 
poplatcích apod. Přitom se ve všech zmíněných případech výše 
dluhů zvyšuje. 

Zadluženost českých domácností je tedy pravděpodobně mno-
hem vyšší, než kolik uvádí oficiální statistiky.

2.2		Vývoj	zadluženosti	v	porovnání	se	zeměmi	Eurozóny	

Vývoj	přístupu	k	řešení	dluhové	
problematiky		v	České	republice

Dluhové poradenství v České republice je v současné době 
poskytováno spíše nahodile, bez jasně stanovené metodiky jako 
součást základního sociálního poradenství,. Před organizacemi 
zabývajícími se touto problematikou stojí úkol vystavení efektivní-
ho systému pomoci v dluhové problematice, který by měl, vedle 
přímého dluhového poradenství lidem v dluzích, zahrnovat i sys-
tém preventivního vzdělávání a také hledání možností spolupráce 
s věřiteli. 

2.3
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2.4		Aktivity	a	způsoby	řešení	dluhové	problematiky	v	zahraničí

nejen z hlediska legislativního, ale pozornost je věnována také mož-
nostem nadnárodní spolupráce poskytovatelů finančních služeb  
a kooperaci s neziskovými organizacemi. Zprvu byl kladen důraz na 
informovanost obyvatel, na několika posledních konferencí se však 
projevuje snaha regulovat tento specifický segment finančního trhu 
tak, aby bylo prostřednictvím řady legislativních opatření a dalších 
limitů možno předcházet nebezpečnému předlužování obyvatel. 

 Reakce poskytovatelů finančních služeb na tyto konference  
a učiněná závěrečná rozhodnutí je možné rozdělit do dvou skupin. 
V první skupině jsou poskytovatelé, jež jsou si vědomi nutnosti po-
skytovat své úvěry odpovědně. Druhá skupina poskytovatelů pře-
nechává odpovědnost za úvěrový proces na dlužníkovi.

 
Jednotlivé státy EU i nečlenové mají nastaveny různé modely ře-

šení zadluženosti obyvatel. Za kolébku dluhového poradenství je 
považována Velká Británie, kde se problematice zadlužování věnují 
různé organizace již od 90. let. minulého století. Zde je systém dlu-
hového poradenství značně propracovaný a je poskytován různými 
organizacemi. 

Vůbec první organizace, která upozornila na tuto problematiku 
ve Velké Británii, nese příznačný název: Debt on our Doorstep (ve 
volném překladu – dluhy za našimi dveřmi, oficiální český překlad 
této organizace není). Tato organizace zaměřuje svoji činnost nejen 
na dlužníky, ale také na věřitele a prostřednictvím masivních kam-
paní apeluje na stanovení maximálních hranic pro úrokové sazby 
při poskytování úvěrů. 

Poskytované poradenství je bezplatné - částečně je hrazeno fi-
nančními ústavy, které také těmto poradenským organizacím „do-
poručují“ asi polovinu klientů.  

Spojené státy americké rozvíjí poradenství pro občany ve finanč-
ní nouzi od počátku roku 1991. Problém rostoucí zadluženosti oby-
vatel se začal objevovat poté, co byla zrušena maximální hranice 
pro úrokové sazby. Spojené státy momentálně řeší krizi na americ-
kém trhu nemovitostí, která způsobila mimo jiné kolaps několika 

Komplexním cílem organizací by měla být snaha o změnu pří-
stupu věřitelů (zde zejména bank či organizací) k dluhové proble-
matice ve smyslu jejich většího převzetí zodpovědnosti za jejich 
podíl na vzniku dluhových situací (např. účelová reklama) a hledání 
alespoň dílčích možností řešení (např. akceptování i nižších splátek 
v případě, že dlužník má nízký příjem a více závazků).

4) Zpracování	metodiky	dluhového	poradenství – cílovým sta-
vem této aktivity je jasný popis poskytované služby odpovídající 
standardům kvality sociální práce a reflektující poslání a způsob 
práce jednotlivých organizací a samozřejmě potřeby uživatelů slu-
žeb a vývojové trendy v této oblasti. Otázkou pro Českou republiku 
zůstává, zda se snažit o komplexní popis dluhového poradenství 
jako oddělené sociální služby, či o tento typ poradenství doplnit 
stávající poradenské služby. Další otázkou je, zda hledat společ-
nou metodiku zainteresovaných organizací, či zda tvorba metodiky 
bude interní záležitostí té které organizace.

2.3		Vývoj	přístupu	k	řešení	dluhové	problematiky		v	České	republice

Aktivity	a	způsoby	řešení 
dluhové	problematiky	v	zahraničí2.4

Stoupající úroveň zadluženosti není jen problémem ČR. Také Ev-
ropská unie (dále jen EU) věnuje této problematice značnou po-
zornost. Nejvíce podněcující pro aktivity v této oblasti je fakt, že 
s novými formami úvěrových produktů, které se v mnohých přípa-
dech vyznačují nepřiměřeně vysokými úroky a poplatky, narůstá 
počet vysoce zadlužených obyvatel především z nízkopříjmových 
společenských vrstev. 

Pod záštitou Evropské komise jsou organizovány konference 
s mezinárodní účastí o finančních službách a odpovědném úvěro-
vání. Na těchto konferencích je diskutována dluhová problematika 
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Jedním z důvodů, proč je míra zadlužení českých domácností 
tak nízká, je fakt, že se česká populace nestihla zadlužit víc, resp. 
financování pomocí úvěrů je v ČR využíváno teprve posledních pár 
let. Proto se řada společností předhání v nabídce svých produktů  
a z nich plynoucích výhod. 

Produkty jsou nabízeny v prvé řadě bankovními společnostmi, 
dále pak nebankovními společnostmi (např. Provident Financial, 
Cofidis, Smart Finance), splátkovými či leasingovými společnost-
mi. U všech zmíněných typů společností je možné najít jisté výhody 
a nevýhody. 

 
Banky mají silnější pozici na finančním trhu, jejich výběr je také 

spojen s určitou jistotou ve volený bankovní subjekt. Avšak banky 
jsou většinou zacíleny zejména na klienty z řad bohatších obyvatel, 
čemuž je také přizpůsobena nabídka bank (ve velké míře produkty 
dlouhodobého charakteru, např. hypoteční úvěry). Nejnižší ban-
kovní půjčky se pohybují na úrovni 15 000 Kč. 

Vzhledem k minimální výši půjček nabízených bankami se mnozí 
občané, kteří potřebují nižší částku než je zmíněných 15 000 Kč, 
obrátí s žádostí o peníze na poskytovatele, kteří peníze půjčí mnoh-
dy ihned, ale za vyšší úrok i poplatky. Jedná se o některé neban-
kovní společnosti, soukromé poskytovatele hotovostních půjček  
a lichváře. Navzdory velmi vysokým nákladům, které jsou spojené 

PŮJČKY, 
ÚVĚROVÉ	PRODUKTY	 

A	JEJICH	POSKYTOVATELÉ

Poskytovatelé	úvěrů	a	půjček	
v	České	republice 3.1

3největších poskytovatelů hypoték. Za příčinu této krize odborníci 
považují hypotéky, které mají zpočátku nízké splátky. Zpravidla po 
dvou až třech letech se však tyto splátky navýší a mnozí lidé ne-
jsou schopni je splácet. Opožděné úhrady plateb se poté projevily 
i u bank. Navíc bylo zjištěno, že hypotéky byly poskytovány i lidem 
s nižšími příjmy, kteří by za jiných okolností podobné typy hypoték 
nemohli získat. Prezident Bush spolu s americkým Kongresem nyní 
hledají řešení, jak pomoci těmto lidem a jak předejít opakované kri-
zi na trhu hypoték. Mezi prvními návrhy opatření se objevuje pod-
pora zvyšování informovanosti obyvatel. Dalšími předpokládanými 
opatřeními je zpřísnění podmínek pro poskytování půjček a kori-
gování bankovní i nebankovní poskytovatele tak, aby se předešlo 
zneužívání nevýhodného postavení obyvatel. 

2.4		Aktivity	a	způsoby	řešení	dluhové	problematiky	v	zahraničí
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3.2 

I když hypotéční úvěry tvoří nejvyšší objem poskytnutých bankov-
ních úvěrů, jsou zároveň (jak již bylo uvedeno v  kapitole 2.1) méně 
rizikové z pohledu problematiky splácení než úvěry spotřebitelské. 
Je však otázkou, zda se tato skutečnost nezmění díky faktu, že 
hypoteční úvěry jsou nyní uzavírány ve větším objemu, především 
jako reakce na krizi na americkém trhu hypoték a na její očekávaný 
vývoj. A také jaký bude dopad změn základní úrokové sazby (ČNB 
tuto sazbu zvýšila na 3,25 %) pro tento typ půjček.

Problematická platební morálka se vyskytuje především u spo-
třebitelských úvěrů (cca 14 % problémových úvěrů), a navíc ve 
struktuře dluhů českých domácností nabývá položka úvěrů na 
nákup zboží a služeb stále většího objemu. Např. zatímco v roce 
2002 představovaly tyto úvěry dluh domácností ve výši 44 mld. Kč  
(u bankovních subjektů), v prosinci roku 2006 to již bylo 110,1 mld. Kč. 
Také nebankovní poskytovatelé zaznamenávají nárůst spotřebitel-
ských úvěrů. Z 28 mld. Kč v roce 2002 vzrostla hodnota spotřebi-
telských úvěrů poskytnutým domácnostem v roce 2006 na úroveň 
kolem 100 mld. Kč. 

Úvěrové	financování,	spotřebitelské	úvěry	a	jejich	 
dopady	na	vývoj	zadlužování	českých	domácností

Charakteristika	nejvíce	 
poptávaných	úvěrových	produktů 3.3

Vycházíme-li z výše uvedené struktury dluhů, patří v současné 
době k nejvíce poptávaným úvěrovým produktům hypoteční	úvě-
ry. Hypoteční úvěry jsou spolu se stavebním spořením nejvyuží-
vanějším způsobem financování bydlení. Jejich minimální výše se 
většinou pohybuje kolem 300 000 Kč, výše hypotéky je omezena 
zástavní hodnotou nemovitosti. Banky standardně poskytují úvěry 
do výše 70% hodnoty zastavené nemovitosti. K hypotéce většina 
bank požaduje sjednané životní pojištění. V případě hypotečních 

s takovouto půjčkou,  si občané stále více půjčují  i u těchto spo-
lečností. Je zjevné, že tyto společnosti mnohdy těží z nepříznivé 
situace těch, kteří se na ně se žádostí o půjčku obrací.  

Také nabídky nebankovních splátkových společností jsou spíše 
orientovány na potřeby obyvatel s nižšími příjmy. A i na tomto seg-
mentu trhu - trhu splátkového prodeje -vzrostl objem uzavřených 
smluv, např. v roce 2006 bylo uzavřeno o 20 % více smluv než 
v roce předcházejícím (v roce 2006 bylo uzavřeno kolem 450 000 
smluv v celkovém objemu přes 12 mld. Kč). 

3.1		Poskytovatelé	úvěrů	a	půjček	v	České	republice

Úvěrové	financování,	spotřebitelské	úvěry	 
a	jejich	dopady	na	vývoj	zadlužování	 
českých	domácností

3.2

Úvěrové financování je využíváno především k řešení dlouho-
dobých investic (např. pořízení bytu nebo domu či investování do 
vzdělávání). Dále si lidé půjčují na pořízení věcí nezbytně nutných, 
životně důležitých a častokrát se vyskytne potřeba krytí neočeká-
vaných výdajů, např. při poruše auta. Mnohdy se však objevují pří-
pady, kdy se lidé zadluží pouze proto, aby si něco dopřáli (exotic-
kou dovolenou, plazmovou televizi). V dnešní společnosti je zjevné, 
že lidé chtějí vlastnit mnohem více věcí, než tomu bylo před něko-
lika lety. Pořizované věci tak mnohdy nejsou životně důležité nebo 
alespoň nezbytně nutné.

Preference českých domácností v úvěrovém financování do ur-
čité míry odráží také struktura úvěrů, které poskytly bankovní insti-
tuce domácnostem. Z tohoto hlediska představují hypoteční úvěry 
a úvěry ze stavebního spoření přibližně 70 % z celkového objemu 
bankovních úvěrů poskytnutých domácnostem, 20 % připadá na 
spotřební úvěry, necelých 10 % tvoří ostatní úvěry (např. kontoko-
rentní úvěry, úvěry na nákup cenných papírů). 
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V posledních několika letech se stále větší oblibě těší také prodej 
na	splátky. Na splátky se nejčastěji nakupuje elektronika, výpo-
četní technika, v poslední době je trendem také pořízení dovolené 
na splátky.  Výhodou splátkového prodeje je zejména to, že umož-
ní pořídit zboží v kterémkoli okamžiku, a to bez zdlouhavé admi-
nistrativy a během několika minut. S občanem je uzavřena kupní 
smlouva, ve které je uvedeno splácení pořizovaného předmětu 
v pravidelných splátkách. Firmy většinou požadují dva doklady to-
tožnosti, někdy také doklad o výši příjmů. Teprve po zaplacení první 
splátky přechází předmět do vlastnictví občana. 

Dalším hojně nabízeným produktem splátkových společností 
jsou nákupní	úvěrové	karty, jejichž majitel může nakoupit zboží 
na splátky kdykoliv v obchodě nebo získat hotovost v automatech. 
Kartu s mezinárodní platností je možné využít v obchodech a ban-
komatech po celém světě. 

3.3		Charakteristika	nejvíce	poptávaných	úvěrových	produktů

úvěrů se jeví jako riziková spíše hypotéka. S rostoucí dobou splat-
nosti úvěru (u hypotečních úvěrů 15 let i více), člověk není schopen 
přesně určit, jak se bude vyvíjet jeho finanční a majetková situa-
ce. Banky těmto neočekávaným událostem předcházejí tím, že si 
důkladně prověřují bonitu svých klientů a finančně nezajištěným 
klientům hypotéku nenabídnou.

Pro české domácnosti představují z hlediska zadluženosti mno-
hem větší riziko spotřebitelské	úvěry, které umožňují spotřebite-
lům získat okamžitě prakticky cokoliv: slouží k nákupu spotřebního 
zboží, k financování rekonstrukce nemovitosti nebo služeb.

Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financo-
vání jejich nepodnikatelských finančních potřeb. Na tyto úvěry se 
vztahuje zákon č. 321/2001 Sb. o spotřebitelském úvěru v platném 
znění, který zároveň vymezuje druhy úvěrů, jež se tímto zákonem 
neřídí. Spotřebitelský úvěr může být účelový nebo neúčelový, tzn. 
že klient nemusí přesně udávat, na co peníze potřebuje. V součas-
nosti se roční úrokové sazby pohybují od 9,5% až do 19%.

Mezi hojně využívané produkty patří také kontokorentní	 úvě-
ry. Tyto krátkodobé úvěry (tzn. jejich splatnost nepřesahuje 1 rok) 
poskytuje banka majiteli běžného účtu tím, že mu umožní čerpat 
peníze z tohoto účtu do mínusu. Tento druh úvěru lze využít jako 
pohotový zdroj peněz, neboť klient čerpá úvěr, když potřebuje, aniž 
by žádal banku o poskytnutí půjčky. Banka zde nezkoumá účel vy-
naložených prostředků. V průběhu roku může být klient na svém 
kontokorentním účtu v mínusu, ale v době splatnosti úvěru musí 
účet vykazovat kladnou hodnotu zůstatku. Za vedení kontokoren-
tu se v některých bankách platí, ačkoliv jej klient nevyužívá. Ban-
ky dále stanoví maximální výši úvěru. Při jejím překročení (tzn. při 
překročení povoleného limitu), banky účtují penále. Roční úrokové 
sazby bývají většinou vyšší než u spotřebitelských úvěrů, v součas-
né době se pohybují od 11% do 19%.

3.3		Charakteristika	nejvíce	poptávaných	úvěrových	produktů
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Osoby	účastnící	se	úvěrového	
procesu	a	jejich	úlohy 4.2

Při sjednávání smluvních vztahů, které souvisí s poskytováním 
peněžních prostředků, jsou nejčastějšími aktéry věřitel a dlužník. 
V českém právním řádu je věřitelem fyzická či právnická osoba, 
která poskytla svoje peněžní prostředky druhé smluvní straně  
a která je oprávněna takto zapůjčené prostředky požadovat zpět. 
Naopak osoba (fyzická nebo právnická), která poskytnuté peněžní 
prostředky přijala a která je povinna je na základě podmínek stano-
vených v příslušné smlouvě splatit, je označována za dlužníka. 

Smlouvy často uvádějí ještě další účastníky úvěrových procesů. 
Může se jednat např. o spoludlužníka, což je osoba, která vystu-
puje v úvěrové smlouvě na straně dlužníka. Na spoludlužníka se 
vztahují stejná práva a povinnosti jako na dlužníka. Dlužník a spo-
ludlužník (případně spoludlužníci) jsou dle ustanovení občanského 
zákoníku povinni splnit své závazky vůči věřiteli společně a neroz-
dílně (všichni účastníci ručí za celkovou výši dluhu, ne jen za jeho 
poměrnou část). Pokud tedy dlužník přestane být schopen splácet 
svůj dluh, má věřitel právo požadovat uhrazení dluhu na spoludluž-
níkovi. Je-li v úvěrovém procesu zúčastněno více spoludlužníků, 
může si věřitel vybrat, kterého z nich požádá o plnění jako prvního. 
Splatí-li dluh jedna osoba (ať už dlužník či spoludlužník), závazek 
ostatních zanikne. 

Počet spoludlužníků je závislý na rozhodnutí konkrétní banky. 
Spoludlužníkem se může stát také zákonný zástupce a to v přípa-
dech, je-li dlužník nezletilou osobou (např. v situacích, kdy rodiče 
čerpají úvěr na stavební spoření dítěte). 

Osoba, jež se zaváže uspokojit konkrétní pohledávku daného vě-
řitele v případě, že ji řádně a včas neuspokojí dlužník, je nazývána 
ručitelem. Tato osoba vstupuje do úvěrového vztahu na základě 
prohlášení, které obsahuje závazek ručitele uspokojit pohledávku 
věřitele, když toho dlužník není schopen. Po řádném splnění pohle-
dávky věřitele je ručitel oprávněn (na rozdíl od spoludlužníka a při-
stupitele, viz následující pojem) požadovat peníze po dlužníkovi. 

SMLOUVY4

Související	legislativa4.1

Základní právní rámec pro úpravu smluvních vztahů je zakot-
ven v zákoně č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákoně  
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Obchodní zákoník je pri-
márně určen pro regulaci vztahů mezi podnikateli. Zákon také 
definuje případy, při kterých se postupuje v rámci obchodněpráv-
ního režimu, zúčastněné smluvní strany přitom nemusí být nutně 
podnikatelské subjekty. Obchodní zákoník např. upravuje smlouvu  
o úvěru, kde jednou ze smluvních stran bývá většinou fyzická oso-
ba nepodnikatelské povahy. 

Občanský zákoník se vztahuje na majetkové vztahy fyzických  
a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a stá-
tem a dále na vztahy vyplývající z práva na ochranu osob (pokud 
tyto nejsou upraveny např. v obchodním zákoníku). 

V mnohých případech dochází k uzavírání smluv o spotřebitel-
ském úvěru, jež se řídí zákonem č. 321/2001 Sb., o některých pod-
mínkách sjednávání spotřebitelského úvěru.  Jeho cílem je napo-
moci k vytvoření jednotnějšího a průhlednějšího právního prostředí 
při sjednávání spotřebitelských úvěrů, a to z toho důvodu, že při 
uzavírání závazkových vztahů tohoto typu bývá spotřebitel zpravi-
dla slabší smluvní stranou. 

Výše zmíněný zákon posiluje ochranu spotřebitele. Některé další 
podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele a úkoly ve-
řejné správy v oblasti jeho ochrany specifikuje zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele.
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Bližší	vymezení	některých	smluv	
vztahujících	se	k	problematice 4.3

1)	SMLOUVA	O	PŮJČCE

Právní úprava smlouvy o půjčce je obsažena v občanském záko-
níku. Občanský zákoník nedefinuje žádné speciální podmínky při  
uzavírání této smlouvy (jako např. výši půjčky a úroku z půjčky, 
počet splátek) a nepředepisuje obligatorně písemnou formu této 
smlouvy. Záleží tedy výhradně na dohodě zúčastněných smluvních 
stran. Písemné zakotvení práv a povinností smluvních stran je však 
vždy výhodnější, a to zejména s ohledem na případné problémy 
se splácením. Kromě výše půjčky, výše úroku z půjčky a doby její 
splatnosti je vhodné ve smlouvě také formulovat postup pro přípa-
dě, kdy by se dlužník od sjednaného splátkového scénáře odchý-
lil.

Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci (zpravi-
dla peníze) a dlužník, který dané věci přijme, se zavazuje vrátit po 
uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Ve smlouvě o půjč-
ce tedy jde o druhově určené věci, přičemž dlužník nemusí vracet 
tytéž půjčené věci. Dlužník je povinen vrátit stejnou hodnotu nebo 
množství půjčených věcí či váhu stejného druhu věcí (např. nemusí 
vracet tutéž mouku, ale stejnou váhu půjčené mouky). 

 Smluvním stranám je také ponecháno právo stanovit, zda bu-
dou peníze půjčeny bezúročně, nebo s úroky. Úrok je možné chá-
pat jako odměnu věřitele za to, že půjčil svoje peníze dlužníkovi,  
a dlužník s nimi může disponovat jako s vlastními penězi. Jak již 
bylo předesláno výše, zákon nestanovuje limitní hranici těchto úro-
ků. Úroky z půjčky nelze zaměňovat s úroky z prodlení, které před-
stavují určitý postih dlužníka za to, že nevrátí věřiteli zapůjčené pe-
níze v dohodnutém termínu. V tomto případě je rozhodující, kdy se 
dlužník dostal do prodlení. Od 28. dubna 2005 je roční výše úroků 
z prodlení totožná s výší repo sazby stanovenou ČNB zvýšenou  
o sedm procentních bodů (dle ustanovení občanského zákoníku 
a nařízení vlády č. 163/2005 Sb., které nahradilo předchozí vládní 
nařízení č.142/1994 Sb.). Aktuální výše repo sazby je uvedena na 
internetových stránkách ČNB: www.cnb.cz. 

Pod pojmem přistupitel	 k	 závazku (někdy též přejímatel) je 
chápána především  osoba, která plní stejné funkce jako spolu-
dlužník (má tedy stejná práva a povinnosti jako dlužník). Banka tuto 
možnost volí např. tehdy, když je důvěryhodnost dlužníka z hle-
diska splácení poskytnutých peněžních prostředků nedostatečná. 
Přistupitelem může být také osoba, která převezme za dlužníka 
jeho dluh a zaváže se jej věřiteli splatit . Dotyčná osoba se stává 
novým dlužníkem, neboť převzala ve stejném rozsahu povinnosti 
původního dlužníka. U této varianty přistoupení k dluhu je nezbytný 
souhlas daného věřitele. Přistupitel může vstoupit do úvěrového 
procesu i během jeho průběhu (např. když dlužník ztratí práci, těž-
ce onemocní apod.). 

Osoba, která zastaví svůj majetek (tzn. dá ho věřiteli do zásta-
vy) jako záruku pro případ nesplacení pohledávky daného věřitele, 
je označována jako zástavce. V mnohých případech je zástavcem 
sám dlužník (zejména u hypotečních úvěrů). Jestliže dlužník není 
schopen pohledávku věřitele uspokojit, musí zástavce umožnit 
prodej zastavěného majetku. Výtěžek prodeje je určen věřiteli na 
uspokojení jeho pohledávky. Také zástavce je následně oprávněn 
vymáhat peníze po dlužníkovi.

 
Je-li sjednávána smlouva o spotřebitelském úvěru, je jednou ze 

smluvních stran spotřebitel. Zákon o spotřebitelském úvěru defi-
nuje spotřebitele jako fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění 
smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské 
činnosti.

4.2		Osoby	účastnící	se	úvěrového	procesu	a	jejich	úlohy
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Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být vždy písemná (jinak je 
neplatná) a musí obsahovat tyto náležitosti: stanovenou maximální 
výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek, počet splá-
tek, přesné časové rozvržení jednotlivých plateb, způsob placení, 
ustanovení o právu na splacení spotřebitelského úvěru před stano-
venou lhůtou, závazek věřitele informovat spotřebitele v průběhu 
plnění smlouvy o všech změnách roční procentní sazby nákladů na 
spotřebitelský úvěr, podmínky předčasného ukončení smluvního 
vztahu a stanovenou roční procentní sazbu nákladů na spotřebitel-
ský úvěr, příp. podmínky, za kterých může být upravena.

4.3		Bližší	vymezení	některých	smluv	vztahujících	se	k	problematice

Roční	procentní	sazba	nákladů	
na	spotřebitelský	úvěr 4.4

Od 1. ledna 2002 jsou poskytovatelé spotřebitelských úvěrů 
povinni uvádět u svých nabídek ukazatel „roční procentní sazba 
nákladů“ (dále jen RPSN), která představuje úhrn všech poplatků  
a dalších nákladů, které musí dlužník dle uzavřené úvěrové smlou-
vy věřiteli zaplatit. 

RPSN je vyjádřená procentním podílem z dlužné částky za obdo-
bí jednoho roku (dle zákona je vždy uváděna na roční bázi) a není 
totožná s ukazatelem „roční úroková míra“. 

Při výpočtu RPSN se zohlední platba jistiny, úroků a platby někte-
rých dalších nákladů, které stanoví zákon o spotřebitelském úvěru. 
Mezi tyto platby jsou zahrnuty např.:

 • poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní  
   poplatky),

 • poplatky za posouzení žádosti o úvěr,
 • poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru, 

2)	SMLOUVA	O	ÚVĚRU

 Na smlouvu o úvěru se vztahují ustanovení obchodního záko-
níku. Touto smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužní-
ka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky,  
a dlužník se zavazuje poskytnuté prostředky vrátit spolu s úroky. 
Dle obchodního zákoníku tedy není bezúročné poskytnutí peněž-
ních prostředků považováno za úvěr.

Smlouva o úvěru nemusí být ze zákona v písemné podobě. To ne-
platí, pokud jedna ze smluvních stran projeví vůli, aby tato smlouva 
byla uzavřena písemně, nebo pokud se jedná o spotřebitelský úvěr. 
V některých případech je použití peněžních prostředků podmíněno 
jejich použitím na předem vymezený účel. 

Nezbytnými náležitostmi smlouvy o úvěru jsou především výše 
zmiňovaná práva a povinnosti smluvních stran, výše půjčených pe-
něžních prostředků, lhůta pro čerpání úvěru a výše úroků z úvěru. 
Pokud výše úroků z úvěru není určena, je povinností dlužníka platit 
úroky ve výši, kterou obvykle požadují banky v místě sídla dlužníka 
v době uzavření smlouvy. I v tomto případě není výše úroků z úvěru 
zákonem omezena.

Jestliže dlužník nesplní svůj závazek (tj. splatit úvěr včetně úro-
ků), dostává se do prodlení. Dle obchodního zákoníku jsou úroky 
z prodlení o 1 % vyšší, než činí úroky obvykle požadované za úvě-
ry poskytované bankami v místě sídla dlužníka v době uzavření 
smlouvy. 

3)	SMLOUVA	O	SPOTřEBITELSKÉM	ÚVĚRU	

Pokud úvěr zároveň splňuje podmínky spotřebitelského úvěru, 
řídí se zákonem č.321/2001 Sb., o některých podmínkách sjed-
návání spotřebitelského úvěru. Zákon definuje spotřebitelský úvěr 
jako poskytnutí peněžních prostředků nebo odloženou platbu (např. 
v podobě půjčky, úvěru), za kterou je spotřebitel povinen platit. Zá-
kon dále uvádí spotřebitelské úvěry, které byly z působnosti tohoto 
zákona vyjmuty, ačkoli vyhovují  dané definici. Tento zákon se také 
nevztahuje na problematiku hypotečních úvěrů.   

4.3		Bližší	vymezení	některých	smluv	vztahujících	se	k	problematice



28 Dluhová problematika 29Informační brožura

4.4		Roční	procentní	sazba	nákladů	na	spotřebitelský	úvěr

Jestliže smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru nesplňuje 
náležitosti jako je výpočet RPSN, je spotřebitelský úvěr úročen ve 
výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy uveřejněné 
pro příslušné období ČNB. Ujednání o jiných platbách na spotřebi-
telský úvěr se stávají neplatnými. Účinnost v tomto případě počíná 
dnem, kdy spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele. 

Co	se	dá	najít	v	některých	
smlouvách 4.5

Během procesu sjednávání podmínek a uzavírání výše jmeno-
vaných typů smluv se postupy bankovních i nebankovních posky-
tovatelů úvěrů a půjček často odlišují. V mnohých případech se 
občané dostávají do pozice slabší smluvní strany. Děje se tak ze-
jména díky praktikám různých neseriózních poskytovatelů, kteří do 
pasáží svých smluv nebo všeobecných obchodních podmínek za-
hrnují ujednání, kterých si občan často nevšimne nebo neporozumí 
správně jejich obsahu. Následující úryvky textů jsou obsaženy ve 
smlouvách nebo všeobecných obchodních podmínkách některých 
poskytovatelů úvěrových produktů v ČR. Po detailnějším rozbo-
ru těchto smluv, které jsou dostupné veřejnosti na internetových 
stránkách daných poskytovatelů, je možné si udělat ucelenější 
představu o jimi používaných postupech.  

Klient je povinen oznámit věřiteli veškeré změny údajů týkajících 
se jeho osoby, zejména změnu jména, bydliště, telefonního spojení, 
stavu, zaměstnání, bankovního spojení atp., které jsou uvedené ve 
smlouvě o úvěru, jakož i v dokumentech týkajících se zajištění jeho 
povinností ze smlouvy o úvěru, a to nejpozději do deseti (10) dnů 
od okamžiku, kdy k takové změně dojde. …dále povinen oznámit 

∑──── = ∑────A´K´AK

(1+i)tK (1+i)tK’

K = m

K = 1

K’ = m’

K’ = 1

 • poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za  
   vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel  
   nemá možnost volby způsobu placení,

 • platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o po- 
   jištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru  
   v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní ne- 
   schopnosti nebo nezaměstnanosti,

 • odkupní cena předmětu leasingu a další. 

Zahrnutí výše uvedených nákladů do výpočtu při stanovení RPSN 
není poskytovatelům spotřebitelských úvěrů uloženo jako zákonná 
povinnost. Poskytovatelé nejsou povinni započítat veškeré náklady 
s úvěrem spojených do hodnoty RPSN, její vypovídací hodnota je 
tudíž často zpochybňována. Pokud spotřebitel porovnává výhod-
nost jednotlivých nabídek spotřebitelských úvěrů, je možné využít 
ukazatel RPSN pouze tehdy, když se jedná o naprosto shodné typy 
spotřebitelských úvěrů (stejná výše úvěru, stejná frekvence splá-
tek, stejné období splácení).  Zákon také uvádí výjimky, kdy není 
povinností věřitele hodnotu RPSN ve svých nabídkách zveřejnit. 

Vzorec pro výpočet hodnoty RPSN uvedený v příloze zákona  
o spotřebitelském úvěru je následující: 

4.4		Roční	procentní	sazba	nákladů	na	spotřebitelský	úvěr

V příloze zákona je také vysvětlen význam jednotlivých písmen  
a symbolů, proto je zde nebudeme uvádět a odkážeme čtenáře 
této brožury na danou přílohu zákona o spotřebitelském úvěru. 
Jsou zde také popsány konkrétní kroky při výpočtu hodnoty RPSN 
v případě jedné a více splátek. 

RPSN je možné stanovit také pomocí kalkulaček na internetových 
stránkách různých provozovatelů, např. na http://www.finexpert.cz/
default.aspx?section=62&calc=9 či na stránkách České obchodní 
inspekce: www.coi.cz/internet/spotuver/sazba130.htm. 
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4.5		Co	se	dá	najít	v	některých	smlouvách

doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto svoji povinnost ne-
splní a zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím řízení písem-
nosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná strana bere 
na vědomí, že se tak děje s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, 
jako by se na této adrese zdržovala.  (Provident)   

Dlužník např. zapomene nahlásit údaje o změně svého trvalého 
bydliště, a z tohoto důvodu mu chodí oznámení o zásilce uložené 
na poště na jinou adresu, než na které se vyskytuje. I přestože  
o zásilce neví, poskytovatel považuje zásilku za doručenou. Dluž-
níkovi se tedy může stát, že bude u něj provedena exekuce. Právní 
pomoci se však nemůže dovolávat, neboť s takovýmto postupem 
souhlasil (podepsal smlouvu). 

Cetelem si vyhrazuje právo účtovat klientovi dle smlouvy, příp. dle 
aktuálního sazebníku poplatků, poplatky a odměny, a to včetně po-
platku za vedení a správu účtu, karty, za vymáhání pohledávky, za 
výběr hotovosti nebo za použití karty v zahraničí a za neoprávně-
nou reklamaci transakce… vyhrazuje si právo měnit náklady, a to 
i jednostranně, zejména v případě změny objektivních skutečností, 
např. změny úrokových sazeb bank. Cetelem je povinen zveřejnit 
změnu nákladů a termín účinnosti změny písemně 30 dní předem.   
(Cetelem)  

Z tohoto odstavce plyne, že změna nákladů, které souvisejí se 
sjednaným produktem, může být zveřejněna např. prostřednictvím 
internetových stránek daného poskytovatele. Jelikož zde není vy-
sloveně uvedeno, do jaké míry mohou být poplatky navýšeny (na-
výšení poplatků je neomezené), případné splacení dluhu se tak 
může stát pro mnohé občany značně komplikované. Navíc mohou 
být zavedeny a účtovány zcela nové poplatky, které v době uzavře-
ní smlouvy o úvěru nebyly stanoveny.  

Klient výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, aby mu v přípa-
dě, že se dostane do prodlení se splácením úvěru po dobu delší 
než 1 měsíc, tj. nezaplatí alespoň dvě po sobě následující měsíční 
splátky úvěru, prováděl plátce mzdy měsíční srážky ze mzdy, a to 
až do výše stanovené Občanským soudním řádem v ustanoveních  

věřiteli jakoukoliv okolnost, která má nebo by mohla mít za násle-
dek zhoršení schopnosti klienta dostát jeho peněžním závazkům ze 
smlouvy o úvěru, a tím i zhoršení dobytnosti jakýchkoliv pohledávek 
věřitele za klientem; takovou okolností je zejména zahájení exekuč-
ního, konkurzního, vyrovnacího či jiného obdobného řízení týkající-
ho se majetku klienta. Nesplní-li klient některou ze svých povinností 
uvedenou … shora, je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč za každé porušení své povinnosti.  (Cofidis)   

Z této podmínky jasně vyplývá, že se dlužník zavázal hlásit všech-
ny změny své situace, a v případě, že tuto podmínku nedodrží, 
hrozí mu sankce. Pokud např. neoznámí změnu svého telefonního 
čísla a povýšení v zaměstnání (spojené s vyšším platovým ohodno-
cením), uloží mu věřitel pokutu ve výši 1 000 Kč. V tomto případě 
totiž došlo k porušení povinnosti ze strany dlužníka hned dvakrát. 

Cetelem je oprávněn ověřovat pravdivost údajů, které mu klient, 
příp. partner, … sdělí nebo sdělil, včetně skutečností týkajících se 
jeho finanční situace, které by mohly vést k neplnění jeho závazků 
vůči Cetelemu. Klient, příp. partner, souhlasí s tím, aby banky, jiné 
finanční instituce, plátce jeho mzdy či jiné subjekty Cetelemu tako-
vé informace poskytly, a to i opakovaně.

Poskytovatel finančních prostředků tedy může (dlužník podepsal 
smlouvu, tzn. stvrdil svůj souhlas s daným ustanovením) navštívit 
např. zaměstnavatele daného klienta a požadovat od něho infor-
mace o dlužníkovi. 

Doručování se provádí poštou, případně osobně. Při doručování 
poštou straně sporu, jež nebyla zastižena, ačkoliv se v místě doru-
čení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení občanského soud-
ního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, přičemž 
opětovné doručování zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li 
si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den 
této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. 
Písemnosti se doručují na adresu žalované strany, uvedené v této 
Smlouvě, nesdělí-li tato strana písemně adresu jinou, k čemuž se 
zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti 

4.5		Co	se	dá	najít	v	některých	smlouvách
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klienta vůči němu z úvěrové smlouvy či z jiného právního vztahu 
mezi nimi v pořadí určeném Cetelemem.   (Cetelem)   

Jestliže dlužník neuhradí celou výši splátky (uhradí jen její část, 
splete si číslo účtu a pošle nižší částku) nebo v případě, že splácí 
u daného poskytovatele více půjček a neposlal splátky najednou 
v jedné platbě, pak podle výše uvedeného textu nesplácí dlužník 
řádně svůj dluh. Z toho mu plynou důsledky jako jsou smluvní po-
kuty, možnost srážek ze mzdy (viz příklad výše) atd.

Není-li … výslovně dohodnuto jinak, je zákazník oprávněn vrátit 
zcela nebo zčásti dlužné peněžní prostředky … dříve. V tomto pří-
padě má zákazník právo na přiměřené snížení plateb s úvěrem sou-
visejících, a to tak, že zaplatí věřiteli jen úrok a platby do dne tohoto 
předčasného splacení představující celkový smluvní závazek zákaz-
níka podle bodu 4.1 a je zároveň povinen uhradit věřiteli přiměřenou 
obchodní ztrátu ušlého zisku vyčísleného věřitelem.  (Cofiflexi)  

Pokud dlužník zaplatí svůj dluh dříve, než je sjednáno ve smlou-
vě, nebude celková výše dluhu tak vysoká, ale poskytovatel úvěru 
má právo požadovat po dlužníkovi úhradu za svůj ušlý zisk. Výše 
ztráty z ušlého zisku bude s největší pravděpodobností odpovídat 
částce, kterou by daný poskytovatel získal z úroků, když by dlužník 
platil později (dle stanoveného způsobu splácení, nikoli předem). 

4.5		Co	se	dá	najít	v	některých	smlouvách

o výkonu rozhodnutí, až do úplného splacení úvěru včetně příslu-
šenství (tj. včetně úroků, poplatků a smluvních pokut), a aby sraže-
nou částku poukazoval na účet CETELEM ČR, a.s. CETELEM ČR, 
a.s. s tímto způsobem zajištění souhlasí. Tato dohoda se vztahu-
je i na budoucí plátce mzdy klienta, jakož i na jiné příjmy, s nimiž 
se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou. Náklady spojené  
s prováděním srážek nese klient.   (Cetelem)  

Jestliže dlužník neuhradí např. dvě po sobě jdoucí splátky, posky-
tovatel je oprávněn obrátit se na zaměstnavatele dlužníka. Zaměst-
navatel bude povinen strhávat ze mzdy podstatnou část, kterou 
bude zasílat na účet poskytovatele, a zbylá část ve výši zákonného 
minima bude vyplácena dlužníkovi. Tento způsob představuje velmi 
účinné zajištění pohledávky, neboť stačí pouze předložit smlouvu 
zaměstnavateli dlužníka. Poskytovatel nemusí uplatňovat svůj ná-
rok u soudu. 

Provede-li klient platbu jakékoli úvěrové splátky, včetně mimořád-
né splátky v hotovosti v sídle věřitele, je současně povinen zapla-
tit věřiteli poplatek za hotovostní platbu ve výši 8 % takové platby.  
(Cetelem)   

V tomto případě je vhodné zvážit, zda se skutečně vyplatí hradit 
dluh hotově, a nikoli složenkou nebo jiným způsobem. Poplatek za 
hotovostní platbu činí 8 % z dané platby. Je-li dlužníkova splátka 
např. 2 000 Kč, pak při hotovostní platbě v sídle věřitele dlužník za-
platí 2 000 Kč + 160 Kč (poplatek za hotovostní platbu). Dlužník by 
si tedy měl připravit celkem 2 160 Kč. Bude-li mít pouze 2 000 Kč, 
160 Kč je započítáno na poplatek, tzn. že uhradil pouze část své 
splátky (a sice ve výši 1 840 Kč). Dle dalších podmínek sjednaných 
ve smlouvě by tak poskytovatel úvěru mohl požadovat zaplacení 
smluvních pokut…

Platba nemusí být považována za řádně uhrazenou rovněž v pří-
padě, že je na bankovní účet Cetelemu připsána v nižší než sjedna-
né výši. Cetelem je oprávněn požadovat, aby splátky jednotlivých 
čerpání byly hrazeny souhrnnou platbou. Cetelem je oprávněn při-
řazovat platby klienta k úhradě jakýchkoliv i nesplatných závazků 

4.5		Co	se	dá	najít	v	některých	smlouvách
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5.1		Urovnání	sporů	prostřednictvím	soud

U platebního rozkazu a taktéž v případě rozsudku je stanovena 
odvolací lhůta. Po jejím uplynutí nabývá soudní rozhodnutí právní 
moci a stává se vykonatelným. Provedení nuceného výkonu roz-
hodnutí zajistí věřitel prostřednictvím soudu nebo soudního exe-
kutora. Čekací doba u soudu je delší než u soudních exekutorů, 
protože soudní vykonavatelé realizují výkony rozhodnutí postupně. 
Věřitel předkládá soudu návrh způsobu provedení výkonu rozhod-
nutí, ve kterém věřitel také jmenuje majetek dlužníka. I tyto návrhy 
jsou vyřizovány postupně, celková doba provedení nuceného vý-
konu rozhodnutí soudem je tudíž mnohem delší. 

Dožaduje-li se věřitel svých práv soudní cestou, je povinen hra-
dit soudní poplatky. Poplatky jsou stanoveny buďto procentem 
z hodnoty předmětu sporu, nebo pevnou sazbou. Je-li hodnota 
předmětu sporu nižší než 15 000 Kč, činí soudní poplatky 600 Kč;  
nad 15 000 Kč představují poplatky 4% z hodnoty předmětu spo-
ru. Výši soudních poplatků a výši paušální sazby odměny za právní 
zastupování lze nalézt také na některých internetových stránkách 
(např. na http://www.kalkulator.cz/soud_poplatky.php).

Mimosoudní	urovnání	sporů	
–	rozhodčí	řízení 5.2

Mnozí poskytovatelé úvěrů a půjček zahrnují do svých smluv či 
všeobecných obchodních podmínek tzv. rozhodčí doložku. Pro-
střednictvím této doložky se smluvní strany zavazují, že jakýkoli 
majetkový spor, který by v budoucnosti vznikl z jejich právního 
vztahu, bude vyňat z pravomoci obecního soudu a bude rozhodnut 
v rozhodčím řízení. Případné spory smluvních stran vzniklé v sou-
vislosti s jimi uzavřenou smlouvou se tedy budou řídit dle zákona  
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. 

JAK	SE	MŮŽE	VĚřITEL	
DOMOCI	SVÝCH	PRÁV5

Urovnání	sporů 
prostřednictvím	soudu5.1

Soudní řízení patří mezi nejčastější způsoby, jak se může věřitel 
domoci ochrany svých práv. V tomto případě je vhodné obrátit se 
na některou z advokátních kanceláří. Pokud se věřitel s advokátem 
dohodnou na právním zastoupení, je podepsána mandátní smlou-
va. Tato smlouva mimo jiné vymezuje výši odměny advokáta nebo 
způsob jejího výpočtu (odměna smluvní vycházející z hodnoty věci 
nebo z hodinové sazby advokátní kanceláře; odměna stanovená 
pevnou částkou za vyřešení případu anebo odměna mimosmluvní 
daná advokátním tarifem). Náklady na právní zastoupení mohou 
být uplatňovány na dlužníkovi.

Právní zástupce věřitele sepíše a podá žalobu k soudu. Žaloba 
specifikuje dlužníka (příp. dlužníky) v daném sporu, povahu jeho 
závazku a  na jejím základě je na dlužníkovi vymáháno splnění  
jeho závazku. 

Pokud je v podané žalobě řádně doložen věřitelův nárok, vydá 
soud platební rozkaz. Prostřednictvím platebního rozkazu soud na-
řizuje, která osoba má povinnost zaplatit, komu má zaplatit a co 
platí.  Jestliže podá některý z účastníků řízení proti soudnímu roz-
hodnutí odpor nebo se nepodaří doručit platební rozkaz zúčastně-
ným stranám řízení, nařídí soud jednání. V průběhu soudního jed-
nání věřitel dokládá okolnosti vzniku jeho pohledávky. Výsledkem 
jednání je rozsudek. 
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…Řízení se zahajuje doručením žaloby…Rozhodce uvědomí  
o podání žaloby žalovaného, jemuž zašle kopii žaloby k vyjádření  
s požadavkem, aby se k žalobě do 7 dnů vyjádřil a případně doložil 
důkazy, jichž se dovolává a s upozorněním, že jinak jsou skutečnosti 
uvedené v žalobě považovány za nesporné. 

Pokud se tedy žalovaný nestihne ve stanové lhůtě k žalobě vyjád-
řit, považují se skutečnosti popsané v žalobě za nesporné. 

Tatáž společnost si ve své smlouvě o půjčce ustanovuje specific-
ká pravidla pro doručování písemností v rámci rozhodčího řízení. 

… Při doručování poštou straně sporu, jež nebyla zastižena, ač-
koliv se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení 
občanského soudního řádu o doručování písemností do vlastních 
rukou, přičemž opětovné doručování zásilky se nevyžaduje a platí, 
že nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje 
se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o ulo-
žení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované stra-
ny, uvedené v této Smlouvě, nesdělí-li tato strana písemně adresu 
jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu 
byly písemnosti doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto svoji 
povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím 
řízení písemnosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná 
strana bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro rozhodčí řízení 
rozhodnými, jako by se na této adrese zdržovala…

Rozhodčí řízení je zahájeno podáním žaloby rozhodčímu soudu 
nebo konkrétnímu rozhodci. Tato žaloba má stejné právní účinky 
jako žaloba podaná u soudu. Výsledkem rozhodčího řízení je roz-
hodčí nález, jenž je pro obě strany sporu závazný. Na jeho základě 
může být např. nařízena exekuce dlužníkova majetku. 

Zákon vymezuje případy, kdy může být vydaný rozhodčí nález 
zrušen. Dlužník (žalovaný) se tedy může domáhat zrušení vydané-
ho rozhodčího nálezu (např. trpí-li nález vadami). Návrh na zrušení 
rozhodčího nálezu však musí podat do 3 měsíců od doručení roz-
hodčího nálezu. Podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu ale 
nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. 

5.2		Mimosoudní	urovnání	sporů	–	rozhodčí	řízení

Jakou podobu může mít rozhodčí doložka dokládá níže uvedená 
pasáž, která je zakomponována do všeobecných úvěrových pod-
mínek společnosti CETELEM ČR, a.s.. 

…Veškeré spory mezi Cetelemem a klientem ze smluv o úvěru,  
i spory se smlouvami související, se účastníci zavazují řešit v roz-
hodčím řízení před jediným rozhodcem, podle zák. č. 216/1994 Sb., 
o rozhodčím řízení, a dále v souladu s Rozhodčím řádem a Poplat-
kovým řádem vydanými Sdružením rozhodců, s. r. o., IČ: 63 49 66 58, 
sídlem Příkop 8, 604 10 Brno, s tím, že tyto dokumenty jsou ve svém 
účinném znění zveřejněny na internetových stránkách http://www.
sdruzenirozhodcu.cz. Cetelem i klient výslovně prohlašují, že se 
ustanoveními Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu budou bez vý-
hrad řídit a považují tyto dokumenty ve smyslu § 19 odst. 1 zákona 
č. 216/1994 Sb. za dohodu o postupu rozhodce při vedení řízení…

V rozhodčích doložkách jsou obvykle stanoveni konkrétní roz-
hodci a jejich počet nebo je zde určen způsob, jakým budou počet 
i osoby rozhodců vybrány (zpravidla bývá svěřeno některému z roz-
hodčích center). V případě rozhodčího řízení (na rozdíl od soudního 
řízení) však není zcela jistá odpovídající odbornost a nestrannost 
daného rozhodce. 

Rozhodčí řízení bývá většinou preferováno z důvodu rychlého vy-
řešení sporu (spor zpravidla rozhodnut do několika týdnů). Mezi 
jeho další výhody patří neveřejnost řízení (rozhodčí nález vydán 
pouze před spornými stranami), nižší náklady než u soudních řízení, 
variabilita procesních pravidel, neformálnost (rozhodce postupuje 
bez zbytečných formalit) a nemožnost podání řádného opravného 
prostředku (tzv. jednoinstančnost). 

Jak již bylo předesláno výše, je prioritním cílem rozhodčího říze-
ní rychlé vyřešení sporu smluvních stran. Z tohoto důvodu k sobě 
rozhodčí doložky váží další ustanovení, pomocí kterých je průběh 
rozhodčího řízení ještě více urychlen. Jedná se např. o lhůty, bě-
hem nichž se má žalovaný vyjádřit k žalobě. Tyto lhůty však bývají 
značně krátké, což dokládá i citace ze smlouvy o půjčce společ-
nosti Provident Financial s.r.o.:

5.2		Mimosoudní	urovnání	sporů	–	rozhodčí	řízení
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Jedním ze způsobů, jak se může věřitel domoci svých práv, které 
mu byly přiznány vůči dlužníkovi, je exekuce. Předpokladem pro-
vedení exekuce je existence exekučního titulu, na jehož základě lze 
podat návrh na nařízení exekuce okresnímu (v Praze obvodnímu) 
soudu příslušnému podle místa bydliště nebo sídla dlužníka. 

Exekučním titulem může být např.:
  • rozhodnutí soudu nebo rozhodčí nález (jestliže zavazuje k po- 

   vinnosti, přiznává právo nebo postihuje majetek),
 • exekutorský zápis nebo notářský zápis se svolením k vyko- 

   natelnosti,
 • rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy (včet- 

   ně platebních výměrů, výkazů nedoplatků na daních a po- 
   platcích), 

 • rozhodnutí a výkaz nedoplatků na nemocenském pojištění,  
   příp. na sociálním zabezpečení. 

Z exekučního titulu vyplývá, kdo je věřitelem (tzv. povinný) a kdo 
je dlužníkem (oprávněný) a také předmět povinnosti, k níž je exe-
kuce vztažena. Instituce, která daný exekuční titul vydala, přezkou-
mala oprávněnost věřitelovy pohledávky vůči dlužníkovi. V rámci 
exekučního řízení tedy již není zjišťováno, zda věřitel vymáhá svůj 
nárok vůči dlužníkovi oprávněně. 

EXEKUCE

Exekuce	 
a	jak	zajistit	její	provedení 6.1

6Pokud by výkonem rozhodčího nálezu hrozila závažná újma ža-
lovanému, může žalovaný požádat soud o odložení vykonatelnosti. 
Během práce se zadluženými je proto vhodné mít na zřeteli i tuto 
možnost, např. pokud by dlužník měl uhradit vyšší finanční částku. 
Rozhodčí řízení, ke kterému se smluvní strany zavázaly podpisem 
smlouvy, může vést (a často vede) k nerovnému postavení některé 
ze smluvních stran. Do pozice slabší strany se mohou dostat ze-
jména spotřebitelé, kteří nejsou dostatečně informováni a mnohdy 
ani nerozumějí podstatě rozhodčímu řízení. Daného rozhodčího ří-
zení se pak účastní pouze pasivně. 

5.2		Mimosoudní	urovnání	sporů	–	rozhodčí	řízení
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6.2		Exekuce	v	číslech

Zvolňující dynamika nových exekucí je dána tím, že v předešlých 
letech  (zejména v roce 2005) bylo nařízeno značné množství soud-
ních exekucí za drobné dluhy do 10 000 Kč. Jednalo se většinou  
o neplacení pokut policii a dopravním podnikům, účty za elektřinu 
a telefon nebo neplacení povinného zdravotního pojištění. 
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Z výše uvedeného grafu dále vyplývá, že v roce 2006 bylo ukonče-
no celkem 111 170 soudních exekucí. V porovnání s rokem 2005 tedy 
došlo k zvýšení o 68 %. Počet skončených exekucí v roce 2006 je 
prozatím nejvyšší od počátku fungování soudních exekucí. 

Soud by měl rozhodnout o nařízení exekuce do 15 dnů od doru-
čení návrhu věřitele. Po nařízení exekuce je věřitel vyzván exeku-
torem ke složení zálohy na náklady exekuce (přibližně 5% z vymá-
hané částky). Bude-li exekuce úspěšná, dostane oprávněný zálohu 
zpět, protože veškeré náklady exekuce (včetně zákonem stanovené 
15% odměny exekutora) jsou vymáhány na povinném. K provede-
ní exekuce jmenuje soud konkrétního soudního exekutora. Mnozí 
exekutoři požadují uzavření smlouvy o provedení exekuce. V této 
smlouvě je stanovena odměna za úspěšné a rychlé provedení exe-
kuce, na tuto odměnu ale není právní nárok.

Exekuční řízení může být vykonáno dle exekučního řádu (zákon 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti) nebo 
podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ). 
Při exekuci prováděné v režimu podle exekučního řádu existuje 
v postupech a možnostech exekutora určitá pružnost. V tomto pří-
padě např. exekutor zjišťuje majetkovou a finanční situaci dlužníka 
a na základě tohoto zjištění volí vhodný způsob provedení exekuce. 
Oproti tomu u výkonu rozhodnutí dle OSŘ musí sám věřitel navrh-
nout vhodný způsob provedení exekuce.

Exekuce	v	číslech6.2

V roce 2006 se zvýšil počet nově nařízených soudních exekucí na 
309 457, což představuje nárůst o 14,4 % oproti předchozímu roku, 
kdy bylo nařízeno 270 480 exekucí. Počet nově nařízených exekucí 
v roce 2007 se pohybuje v rozmezí 350 až 400 tisíc případů (dle 
předběžných údajů Exekutorské komory). Meziroční nárůst nově 
nařízených exekucí měl zatím nejnižší dynamiku od roku 2001, 
kdy byla instituce exekutora v českém právním řádu zakotvena. 

6.1		Exekuce	a	jak	zajistit	její	provedení
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6.3  Exekutor

Podle občanského soudního řádu exekutor nesmí zabavit:
 • věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmot- 

   ných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění pracovních  
   úkolů nebo výkonu podnikatelské činnosti

 • věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly (jed- 
   ná se zejména o oděvy a obvyklé vybavení domácnosti, snub- 
   ní prsten, zdravotnické potřeby a pomůcky, které dlužník po 
   třebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, a hotové  
   peníze do 1 000 Kč). 

Nelze také zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k pod-
nikání. Zde soudy obvykle vycházejí z předmětu podnikání dlužníka 
(uvedeném např. v živnostenském listě). Pokud se např. dlužník živí 
jako taxikář, automobil k plnění pracovních úkolů potřebuje. Avšak 
v případě, že dlužník používá automobil pouze pro jízdu do práce, 
může exekutor automobil zabavit. Exekutor musí brát vždy ohled 
na skutečnost, že exekučním postihem věcí sloužících k podni-
kání nesmí být dlužníkovi zcela znemožněna jeho podnikatelská 
činnost. Toto také plyne z ustanovení výše zmiňovaného zákona. 
Dlužník musí být i nadále schopen (alespoň v minimálním rozsahu) 
svou dosavadní podnikatelskou činnost provozovat. 

Nařízením exekuce je postihován celý dlužníkův majetek. Dlužník 
nesmí se svým majetkem nakládat vyjma běžné obchodní činnos-
ti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a správy 
majetku. Zjistí-li exekutor, že povinný postupuje v rozporu s těmito 
svými povinnostmi, je oprávněn podat trestní oznámení a navrh-
nout soudu, aby prohlásil takové úkony za neplatné. 

Za výkon exekutorské činnosti náleží exekutorovi odměna, hra-
zená ve všech případech dlužníkem. Odměna je stanovena násle-
dujícím způsobem:

 • 15% z vymáhané částky do 3 milionů Kč, minimálně však 3000 Kč, 
 • 10% při výši nad 3 do 40 miliónů Kč, 
 • 5% nad 40 do 50 miliónů Kč, 
 • 1% nad 50 miliónů Kč.

Mezi nejčastější způsoby vymáhání dluhů exekutory patří zaba-
vování majetku dlužníků a strhávání dlužných částek z bankovních 
kont dlužníků. Z hlediska úspěšnosti při vymáhání dluhů exekuto-
ry je u majetku do 100 000 Kč  přibližně 61 % soudních exekucí 
ukončeno úspěšně. U majetku, jehož hodnota přesahuje hranici 
100 000 Kč, se úspěšnost pohybuje kolem 31 %. Dle údajů Exeku-
torské komory ČR jsou čeští exekutoři zhruba stejně úspěšní jako 
jejich zahraniční kolegové ze západní Evropy.

6.2		Exekuce	v	číslech

Exekutor6.3

Institut soudních exekucí a exekutora funguje v českém legisla-
tivním prostředí od roku 2001, kdy byl přijat zákon č. 120/2001 Sb., 
o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Exekutor je fyzická 
osoba, kterou stát pověřil výkonem exekuční činnosti. Exekutor vy-
konává svoji činnost nezávisle, za úplatu a je při ní vázán Ústavou 
České republiky, zákony a jinými právními předpisy a rozhodnutími 
soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. 
V současné době pracuje v celé ČR celkem 121 exekutorů. 

Exekutor je ze zákona vybaven rozsáhlými pravomocemi, které 
mu především umožňují získávat informace o dlužnících a jejich 
majetkové a finanční situaci, avšak podléhá státnímu dohledu (ze 
strany ministerstva spravedlnosti ČR). Součinnost jsou mu povinny 
poskytnout soudy, orgány státní správy, banky, pojišťovny, penzijní 
fondy, obchodníci s cennými papíry a další právnické i fyzické oso-
by. Exekutor tudíž má možnost zjistit čísla bankovních účtů a po-
jistek, vlastnictví nemovitého majetku a motorových vozidel, může 
se obracet na dlužníkova zaměstnavatele. Konkrétními kroky  pak 
často bývá obstavení  mzdy,  vyznačení záznamu o exekuci k ne-
movitosti do katastru nemovitostí, odtažení auta apod. 



44 Dluhová problematika 45Informační brožura

6.4		Způsoby	provedení	exekuce

Exekuci prodejem	zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést:
 • prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí,
 • prodejem věcí hromadných,
 • prodejem souborů věcí a bytů nebo nebytových prostorů ve  

   vlastnictví podle zvláštního zákona, 
 • přikázáním zastavené peněžité pohledávky,
 • postižením zastavených jiných majetkových práv.

Následující text se věnuje pouze těm způsobům provádění exe-
kuce, které jsou jednak nejčastěji využívány ze strany exekutora, 
jednak představují oblast, jíž by měli pracovníci a další odborní 
poradci dluhového poradenství věnovat značnou pozornost. Z do-
ložených kasuistik (viz kapitola č. 10) plyne, že dlužníci většinou 
neznají svá základní práva, nemají dostatek informací o činnosti 
exekutora a v případech neoprávněných postupů exekutora si ne-
jsou dostatečně vědomi možných řešení (podání návrhu na odklad 
provedení výkonu rozhodnutí, možnost vylučovací žaloby apod.). 

EXEKUCE	SRÁŽKAMI	ZE	MZDY	A	JINÝCH	PřÍJMŮ	

Při exekuci srážkami ze mzdy (resp. platu) a jiných příjmů dlužní-
ka je postiženo dlužníkovo právo na mzdu za jím provedenou práci. 
Dohoda o srážkách ze mzdy uzavřená mezi dlužníkem a jeho za-
městnavatelem musí mít vždy písemnou formu, jinak je neplatná.

Stávající právní předpisy stanovují tzv. základní nepostižitelnou 
částku, jež nesmí být dlužníkovi při výkonu rozhodnutí z měsíční 
sražena. Tímto opatřením je dosaženo toho, že dlužníkovi a jeho 
rodině zůstane část dlužníkovy mzdy v takové výši, která umožní 
zajistit základní životní potřeby dlužníka a jeho rodiny.  Zároveň je 
vymezena částka, nad kterou je mzda plně postižitelná srážkami 
bez omezení. 

Od 1. ledna 2007 činí základní nepostižitelná částka 3 857 Kč. 
Tato nezabavitelná část je zvýšena za každou vyživovanou osobu  
o 25 % a zaokrouhlena na celé koruny nahoru (viz následující ta-
bulka). Částka, nad níž se zabavuje plně, činí 5 785 Kč.

Některé úkony mohou provádět i zaměstnanci exekutora – exe-
kutorský koncipient a exekutorský kandidát. Vykonáním jednodu-
chých úkonů, které souvisí s exekuční činností, může exekutor 
pověřit i další své zaměstnance. Za celý průběh exekuce však zod-
povídá soudem jmenovaný exekutor. 

6.3  Exekutor

Způsoby	provedení	exekuce6.4

Exekuci (výkon rozhodnutí) je možno provést třemi základními 
způsoby, a sice:
	 1)	 zaplacením	peněžité	částky,	
	 2)	 uložením	jiné	povinnosti,
	 3)	 prodejem	zástavy.

Exekuci ukládající zaplacení	peněžité	částky lze vykonat: 
 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
 • přikázáním pohledávky (mj. z bankovních vkladů – mzda,  

   dávky sociální podpory),
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku.  

Exekuce ukládající	 jinou	 povinnost	 než zaplacení peněžité 
částky se řídí povahou uložené povinnosti a lze ji vykonat:

 • vyklizením,
 • odebráním věci,
 • rozdělením společné věci,
 • provedením prací a výkonů.
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6.4		Způsoby	provedení	exekuce

EXEKUCE	PřIKÁZÁNÍM	POHLEDÁVKY	Z	ÚČTU	U	PENĚŽNÍHO	
ÚSTAVU

V případě exekuce přikázáním pohledávky z účtu mohou být po-
stiženy veškeré prostředky, které má dlužník uschovány na svém 
účtu u daného peněžního ústavu, a to v plném rozsahu. Současná 
legislativa neukládá soudům, exekutorům ani peněžním ústavům 
povinnost rozlišovat původ a povahu peněžních prostředků na účtu 
(tzn. povinnost rozlišovat, zda se jedná např. o podporu v neza-
městnanosti, mzdu…). 

V mnohých případech tak dochází k tomu, že základní nezaba-
vitelná částka ze mzdy a jiných příjmů, která je zaslána na účet 
dlužníka, může být ještě dále postižena exekucí přikázáním pohle-
dávky. Prostředky uložené na účtu dlužníka jsou označovány za 
prostředky obecné povahy. Exekutor si tedy není vědom toho, že 
často exekuuje částku, která by za normálních okolností postižitel-
ná nebyla vůbec nebo jen v omezeném rozsahu. Obdobně tomu 
je např. u sociálních dávek, které (v případě vyplacení v hotovosti 
či složenkou) by byly nepostižitelné nebo postižitelné jen zčásti. 
Jestliže budou tyto dávky zaslány na účet dlužníka, pak mohou být 
exekuovány plně. Při práci s dlužníky je proto vhodné na tento fakt, 
který prozatím není českou legislativou řešen, pamatovat a podle 
konkrétní situace dlužníka navrhnout optimální způsob vyplácení 
mezd a dalších příjmů dlužníka. 

EXEKUCE	ODEBRÁNÍM	VĚCI

O nařízení exekuce odebráním věci se dlužník zpočátku nedozví, 
protože soud, exekutor ani věřitel ho o tom nebudou ihned infor-
movat. Je to zejména z toho důvodu, aby dlužník nemohl věci ještě 
před provedením exekuce ukrýt, čímž by došlo k maření provedení 
exekuce. Usnesení o nařízení exekuce mu bude doručeno společ-
ně s exekučními příkazy postihujícími jeho majetek.

Před vstupem exekutora do bytu je vhodné požadovat předložení 
služebního průkazu a listin týkajících se exekuce. Exekutor (nebo 
jeho zaměstnanci) by měli předložit soudní usnesení o nařízení exe-
kuce a exekuční příkaz s kulatým razítkem a podpisem exekutora 

Základní nezabavitelná částka 3 857 Kč
Zaměstnanec a 1 vyživovaná osoba 4 821 Kč

Zaměstnanec a 2 vyživované osoby 5 785 Kč
Zaměstnanec a 3 vyživované osoby 6 750 Kč
Částka, nad kterou se zabavuje plně 5 785 Kč

Další příjmy, na které se také vztahuje ustanovení o výkonu roz-
hodnutí srážkami ze mzdy, vymezuje občanský soudní řád. Jedná 
se o tyto příjmy:

 • příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci (důchod, ne- 
   mocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměst- 
   nanosti…),

 • dávky státní sociální podpory, jež nejsou vypláceny jednorá- 
   zově (přídavky na dítě, sociální příplatek, rodičovský příspě- 
   vek…).

I tyto příjmy tedy lze exekučně postihnout jen v zákonem sta-
noveném rozsahu. Dle informací týdeníku Euro (číslo 36/2007) se 
počet exekucí na dávky státní sociální podpory neustále zvyšu-
je. S reakcemi (stížnostmi) občanů, kterým byly exekuovány tyto 
dávky, se často setkávají pracovníci na úřadech práce. Také úřady 
práce jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost při výkonu 
jeho práce, tj. poskytují informace o evidovaných nezaměstnaných 
(např. o jejich adrese, zaměstnavateli). Vyhledávání potřebných 
údajů je relativně složité a zatěžuje úředníky nadměrnou agendou. 
Proto úřady práce podaly žádost na ministerstvo práce a sociál-
ních věcí, aby dávky, které mohou být nyní exekuovány, v budouc-
nu exekucím nepodléhaly. 

6.4		Způsoby	provedení	exekuce
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jež mají být z dané exekuce vyloučeny. Pokud nastane situace, že 
daná věc byla prodána dříve, než soud o žalobě rozhodl, pak nelze 
vylučovací žalobě vyhovět. Žalobce (vlastník věci) může podat tzv. 
žalobu z lepšího práva, aby mu byl vydán výtěžek z prodeje věci, 
která byla v jeho vlastnictví. 

Exekuce trvá, dokud není vše vymoženo, dokud ji soud nezruší, 
povinný neskončí v konkurzním řízení, nezemře či nezanikne, jed-
ná-li se o právnickou osobu.

6.4		Způsoby	provedení	exekuce

uvedeného v usnesení o nařízení exekuce. Pokud se exekutor  
a jeho zaměstnanci nechovají při výkonu exekuční činnosti slušně, 
mohou se občané obrátit na exekutorskou komoru (www.exekutor-
skakomora.cz) a podat stížnost, popř. trestní oznámení.

Při soupisu majetku je exekutor oprávněn vstoupit do bytu, pro-
vozovny a dalších prostor, v nichž má dlužník svůj majetek, a to 
dokonce i v jeho nepřítomnosti. Exekutor požádá o asistenci policii 
a přizve si zámečníka, který zamčené dveře otevře. Při tom je roz-
hodují, zda dlužník daný byt, provozovnu a jiné prostory skutečně 
využívá, či nikoli. Exekutor - na rozdíl od soudního vykonavatele 
- movitý majetek jen neoznačí nálepkami, ale může jej rovnou za-
bavit a odvézt. 

O soupisu majetku je vždy vyhotoven protokol. Pokud by vyšlo 
najevo, že dlužník uvedl nesprávné nebo neúplné údaje o majetku, 
může jej exekutor předvolat k prohlášení o majetku. 

Po odebrání dlužníkových věcí následuje dražba, jejíž výnos se 
použije na úhradu vymáhané pohledávky a nákladů exekuce. 

Pokud se dlužník bez své viny ocitl přechodně v takovém posta-
vení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo 
pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a věřitel by 
nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen, pak může 
dlužník požádat soud o odklad exekuce. Pokud soud žádosti vy-
hoví, exekutor bude pokračovat v exekuci až po uplynutí doby od-
kladu.

Exekutor může zabavit téměř všechny věci, o nichž má důvod 
domnívat se, že patří dlužníkovi. Pokud to budou věci někoho jiné-
ho, musí tato osoba neprodleně kontaktovat pověřeného exekutora 
a oprávněné vlastnictví ke konkrétní věci prokázat (na ní leží důkaz-
ní břemeno). Dalším možným řešením je kontaktování věřitele. Po-
kud věřitel výslovně prohlásí, které věci do sepisovaného majetku 
nepatří, je povinností exekutora tyto věci ze soupisu vyřadit. 

Jestliže dotyčná osoba (oprávněný vlastník dané věci, který není 
dlužníkem) neuspěje, je nutné podat tzv. vylučovací žalobu k sou-
du, který exekuci nařídil. Vylučovací žaloba musí obsahovat údaje 
o tom, kterého exekučního řízení se týká, a přesné označení věcí, 

6.4		Způsoby	provedení	exekuce

Společné	jměné	manželů 
a	exekuce 6.5

Exekuce se týká nejen povinného, ale i jeho rodiny. Jde-li o vy-
máhání závazku vzniklého za doby trvání manželství, exekuce se 
vztahuje i na majetek ve společném jmění manželů (dále jen SJM). 
Dle občanského zákoníku tvoří SJM majetek nabytý některým 
z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, zákon 
dále uvádí výjimky netvořící SJM. Při posuzování konkrétního zá-
vazku je nezbytné, aby daný závazek vznikl za doby trvání manžel-
ství. Pokud závazek vznikl za doby trvání manželství, pak do SJM 
patří. Za splnění takového závazku odpovídají manželé majetkem 
v jejich SJM, ale i výlučným majetkem každého z manželů. Věřitel 
je oprávněn požadovat splnění své pohledávky ( v celém rozsahu 
nebo zčásti) po kterémkoli z manželů. 
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V ČR se konkursní právo donedávna řídilo zejména zákonem  
č. 328/1991 Sb.,o konkursu a vyrovnání. Zejména kvůli jeho za-
staralosti a mnohdy neefektivnímu přístupu k řešení problémů 
úpadců a věřitelů byl tento zákon v roce 2006 nahrazen zákonem 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenč-
ní zákon). V roce 2006 byl dále schválen zákon č. 312/2006 Sb.,  
o insolvenčních správcích. 

Nová úprava úpadkového práva reaguje na vývoj prostředí v ČR 
a v dalších zemích Evropy, a přibližuje se tak standardům vyspě-
lejších zemí Evropy. Změny se dotýkají především insolvenčního 
řízení, postavení věřitelů a dlužníků a činnosti insolvenčních správ-
ců. Zákon nově zavádí tzv. osobní bankrot (neboli oddlužení). Od 
této úpravy se očekává především zrychlení a zpřehlednění celého 
průběhu insolvenčního řízení. 

Dále je zcela nově zaveden insolvenční rejstřík - systém, který 
bude obsahovat informace o insolvenčních řízeních (průběh řízení, 
vydaná rozhodnutí, dlužníci). Tento informační systém bude veřejně 
přístupný (až na zákonem definované výjimky) a bude také obsa-
hovat seznam insolvenčních  správců. V současné době probíhají 
přípravy na provoz tohoto systému. 

Původně stanovená platnost nového insolvenčního zákona (1. čer-
venec 2007) byla zákonem č. 108/2007 Sb. odsunuta, insolvenční zá-
kon nabývá účinnosti 1. ledna 2008.

INSOLVENČNÍ	ZÁKON

Stručně	 
k	insolvenčnímu	zákonu 7.1

7

6.5		Společné	jmění	manželů	a	exekuce

Je-li splněna výše uvedená podmínka, pak není podstatné, že 
tento závazek vznikl jen jednomu z manželů. I v tomto případě je 
možné provést exekuci na majetek patřící do SJM. Zákon vymezu-
je dvě kategorie dluhů, které vznikly alespoň jednomu z manželů  
a které nespadají do SJM. Jsou to:

 1)  závazky týkající se majetku, jenž náleží výhradně jednomu  
    z manželů,

 2)  závazky, jejichž rozsah překračuje míru přiměřenou majet- 
    kovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez  
    souhlasu druhého manžela. 

Jestliže je nařízena exekuce na věci, práva nebo jiný majetek tvo-
řící SJM, pak je účastníkem tohoto řízení také dlužníkův manžel/ka. 
Tomu/té musí být doručeno usnesení o nařízení exekuce, neboť 
jeho/její práva jsou stejná jako druhého z manželů. Dlužníkův man-
žel/ka může např. také podat návrh na zastavení exekuce apod. 

Exekuce srážkami ze mzdy dlužníka se nevztahuje na mzdu man-
žela/manželky dlužníka. Při tomto způsobu exekuce je totiž posti-
hován nárok dlužníka na mzdu za jím vykonanou práci, ale tento 
nárok do SJM nepatří. Není tedy možné (zákon toto neumožňuje) 
provést exekuci srážkami ze mzdy manžela/manželky dlužníka. 

Rozsah společného jmění manželů lze zúžit nebo rozšířit tzv. 
majetkovou smlouvou. Tato smlouva musí být uzavřena ve formě 
notářského zápisu. SJM ale není možné zcela zrušit, věci tvoří-
cí obvyklé vybavení společné domácnosti zůstávají vždy součástí 
SJM i po jeho zúžení. Odvolávat se na majetkovou smlouvu při 
řešení závazků je možné jen tehdy, pokud o její existenci i obsahu 
byl věřitel prokazatelně informován už při vzniku závazku. Majet-
ková smlouva totiž nesmí zhoršit postavení třetích stran (nejčastěji 
věřitelů). K zúžení SJM může dojít také rozhodnutím soudu, např. 
existují-li závažné důvody pro takovéto opatření. Za závažný dů-
vod je dle soudní praxe označována situace, kdy jeden z manželů 
v důsledku své závislosti (alkoholismu či jiné závislosti) zneužívá 
společný majetek.
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7.2		Osobní	bankrot	(oddlužení)	fyzických	osob	-	nepodnikatelů

Insolvenční řízení je vždy zahájeno insolvenčním návrhem, který 
může podat dlužník nebo jeho věřitel. Přitom musí být současně 
splněny všechny znaky úpadku, které definuje insolvenční zákon, 
tedy:

 • dlužník má více věřitelů,
 • peněžité závazky jsou po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, 
 • tyto závazky není dlužník schopen plnit (neschopnost je dále  

   vymezena zákonem). 

Insolvenční návrh může být podán také při stavu tzv. hrozícího 
úpadku, jenž je také vymezen insolvenčním zákonem. Pokud se 
jedná o stav hrozícího úpadku, pak insolvenční návrh může podat 
pouze dlužník. 

Insolvenční návrh je doručen insolvenčnímu soudu, který zveřej-
ní (nejdéle do 2 hodin od přijetí návrhu) v insolvenčním rejstříku 
vyhlášku. Tím je insolvenční řízení zahájeno. Poté musí soud roz-
hodnout, zda se dlužník skutečně nachází v úpadku, tj. zda splňu-
je všechny zákonem definované znaky úpadku. Pokud je dlužník 
v úpadku, vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku. Od tohoto 
okamžiku má soudem jmenovaný insolvenční správce právo dispo-
novat s majetkovou podstatou dlužníka. 

Poté musí soud stanovit, jakým způsobem bude dlužníkův stav 
řešen. V zásadě jsou možné 3 způsoby řešení dlužníkova úpadku: 
konkurs, reorganizace a oddlužení. Insolvenční soud učiní rozhod-
nutí a vydá rozhodnutí o povolení - konkursu, reorganizace nebo 
oddlužení. 

Také v případě oddlužení je insolvenčí řízení zahájeno podá-
ním insolvenčního návrhu. Pokud však návrh podává dlužník (tj. 
dlužnický návrh), je nutné k němu dodat ještě návrh na oddlužení. 
Jestliže se jedná o věřitelský návrh (tj. návrh podává věřitel), bude 
dlužníkovi tento věřitelský návrh insolvenčním soudem doručen. 
Dlužník v tomto případě podává návrh na oddlužení, a to nejpoz-
ději do 30 dnů ode dne doručení věřitelského návrhu. Návrh na 

Osobní	bankrot	(oddlužení)	 
fyzických	osob	-	nepodnikatelů7.2

Jak již bylo zmíněno výše, insolvenční zákon nově zavádí alterna-
tivní způsob řešení dlužnického stavu pro fyzické osoby (nepodni-
katele), a sice prostřednictvím osobního bankrotu. Jak se vyvíjí trž-
ní ekonomika ČR, narůstá počet zadlužených osob, které v mnoha 
případech nejsou schopny dostát svým závazkům a splatit všechny 
své dluhy. Na tuto skutečnost reaguje nový institut oddlužení. 

Neschopnost splácet dluhy tedy nemusí být nutně řešena v rám-
ci exekučního řízení. Dlužník bude moci vyřešit svoji situaci dob-
rovolně v režimu úpadkového práva. To znamená, že dlužník plní 
své povinnosti pod dohledem insolvenčního soudu a zároveň je 
motivován tím, že v případě řádného splnění svých povinností 
prostřednictvím oddlužení má možnost požádat o prominutí zbylé 
části nesplacených dluhů. Jedná se o dluhy, které nebyly věřitelům 
uhrazeny při řádné realizaci oddlužení. Dlužníkovi se tedy nabízí 
možnost zbavit se všech svých dluhů vůči daným věřitelům, což 
předchozí úprava úpadkového práva neumožňovala (tj. nesplace-
né závazky po ukončení konkursního řízení dlužníkovi nezanikly). 
Pokud proces oddlužení daného dlužníka nebude úspěšný, bude 
dlužníkova situace řešena konkursem. Zde již není možné zažádat 
o prominutí zbylých nesplacených částí dluhů. 

Průběh insolvenčního řízení znázorňuje následující graf. 

Insolvenční návrh

Rozhodnutí o úpadku

Konkurs Reorganizace Oddlužení
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soud. Dlužník si ponechává jen životní minimum stanovené Minis-
terstvem práce a sociálních věcí ČR, ale (na rozdíl při druhé vari-
antě oddlužení) nedochází k prodeji movitých a nemovitých věcí 
dlužníka. Dlužník tedy odvádí pravidelné platby po určité období, 
přitom musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost. Nezaměst-
naným soud splátkový kalendář nepovolí. Jestliže se dlužník stane 
nezaměstnaným, je povinen o získání příjmu usilovat (resp. nesmí 
odmítat nabídky práce). I při tomto způsobu oddlužení vykonává 
insolvenční správce dohledovou činnost. Celý insolvenční proces 
je ukončen rozhodnutím soudu, ve kterém bere soud na vědomí 
splnění oddlužení. 

2)	Prodejem	majetkové	podstaty	dlužníka
Při této variantě oddlužení nejsou dlužníkovy příjmy dotčeny, ale 

dochází k prodeji majetkové podstaty dlužníka (v rozsahu ke dni 
účinkům schválení oddlužení).  Soud stanoví insolvenčního správ-
ce a označí majetek, kterého se insolvenční řízení týká. Majetek, 
jenž podléhá oddlužení, je zpeněžen. S výtěžkem z prodaného ma-
jetku dlužníka se postupuje dle ustanovení insolvenčního zákona. 
Proces řešení dlužníkova úpadku je ukončen vydáním rozhodnutím 
o splnění oddlužení. 

U obou způsobů oddlužení je nezbytnou podmínkou, aby dlužník 
splatil alespoň 30 % celkového dluhu vůči svému věřiteli/věřitelům. 
V insolvenčním zákoně je zakotveno ustanovení, které umožňuje, 
aby se dlužník s nezajištěnými věřiteli dohodl na hodnotě nižší než 
je oněch 30 % pohledávky. Věřitelé s tím ale musí souhlasit. 

Na splácení dluhů v rámci osobního bankrotu musí dlužník použít 
i případné dary a dědictví. Také věci, které dlužník nepotřebuje ne-
zbytně nutné k provozování své výdělečné činnosti, budou použity 
na umoření dluhů. Na oddlužení se musí podílet i manžel/manželka 
dlužníka, pokud nemají zúžené a vypořádané společné jmění man-
želů. Po ukončení insolvenčního řízení bude dlužník z insolvenční-
ho rejstříku vymazán. 

7.2		Osobní	bankrot	(oddlužení)	fyzických	osob	-	nepodnikatelů7.2		Osobní	bankrot	(oddlužení)	fyzických	osob	-	nepodnikatelů

oddlužení tudíž může podat pouze dlužník. Jestliže dlužník nestih-
ne podat návrh na oddlužení ve stanovené lhůtě, ztrácí možnost 
využití institutu oddlužení. 

Návrh na oddlužení musí mimo jiné obsahovat:
 • označení dlužníka (popř. osob, které jsou oprávněny za dluž- 

   níka jednat),
 • očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech,
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
 • úředně ověřený podpis dlužníka a jeho manžela/manželky  

   s výslovným prohlášením, že s povolením oddlužení souhlasí. 
Spolu s návrhem jsou dodány povinné přílohy - seznam majetku 

a závazků dlužníka, apod. 
Pokud návrh obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti 

a jsou podány povinné přílohy, soud vydá rozhodnutí o povolení 
oddlužení. Návrh na oddlužení může být soudem povolen, ale i za-
mítnut, jestliže je dlužníkem sledován nepoctivý záměr. 

Po vydání rozhodnutí o povolení oddlužení následuje volba  
o způsobu oddlužení, kterou činí pouze nezajištění věřitelé na 
schůzi věřitelů (zajištění věřitelé nemají právo hlasovat, neboť je-
jich pohledávky jsou uspokojovány odděleně z předmětu zajištění). 
Jestliže se věřitelé nedohodnou, učiní za ně konečné rozhodnutí  
o způsobu oddlužení insolvenční soud. Insolvenční soud rozhod-
nutí věřitelů schválí vydáním rozhodnutí o schválení oddlužení. Také 
toto rozhodnutí bude uveřejněno v insolvenčním rejstříku. 

Oddlužení bude možné realizovat dvěma způsoby:

1)	Plněním	splátkového	kalendáře
Dlužník se dohodne s bankou a soudem na splátkovém kalen-

dáři (může být až pětiletý). V tomto případě neplatiči měsíčně splá-
cejí svým nezajištěným věřitelům stejnou částku ze svých příjmů 
(zajištěných věřitelů se splátkový kalendář netýká). Výši splátek 
pro jednotlivé věřitele a termín a způsob úhrady první splátky určí 
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DLUHOVÁ PROBLEMATIKA

Charakteristika	dluhů 8.1

8

Zatímco v naší zemi ještě neexistuje žádné oficiální členění dluhů, 
jsou v zahraničí (např. ve Velké Británii) rozlišovány prioritní (přednost-
ní) a ostatní (nepřednostní) dluhy. Prioritní dluhy je nutné řešit jako prv-
ní, tyto dluhy jsou důležitější než všechny ostatní dluhy. Jsou to ty dlu-
hy, které mají starší datum splatnosti a které představují pro dlužníka 
větší ohrožení jeho existence. Z pohledu nájemníka tak mohou být 
prioritními dluhy např. dluhy na nájmu či dluhy na službách spojených 
s užíváním bytu  (elektřina, plyn, vodné). Ostatní dluhy s nejmladším 
datem splatnosti  a s nejnižší mírou ohrožení základních životních po-
třeb představují dluhy neprioritní. Do této skupiny jsou řazeny např. 
dluhy z katalogů (dovolená na splátky), povolené přečerpání konta 
nebo koupě věcí na splátky. 

V České republice s pojmy přednostní a nepřednostní (ostatní) pra-
cuje zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád v platném znění. 
V paragrafu 279, odstavci 2 zákon vymezuje tzv. přednostní pohle-
dávky. Těmi jsou: 

 a)  pohledávky výživného,
 b) pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublí- 

    žením na zdraví,
 c)  pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestný- 

    mi činy,
 d) pohledávky daní a poplatků,

Nové pojetí úpadkového práva a s ním zaváděný osobní bankrot 
dlužníka vychází ze zkušeností mnoha zahraničních zemí, kde je in-
stitut oddlužení využíván. Konkrétní účinky  v českých podmínkách 
však lze prozatím, i přes existenci mnoha názorů a komentářů z řad 
odborníků a laiků, jen odhadovat.

 Je pravda, že rozhodnutí o tom, zda využít možnosti oddlužení, 
je pouze na dlužníkovi (své povinnosti dle insolvenčního zákona činí 
dobrovolně), avšak zákon zároveň ustanovuje mnoho podmínek, 
které musí být splněny. Pro mnohé občany bude proces osobního 
bankrotu složitý a náročný kvůli nedostatečným právním znalos-
tem, administrativní náročnosti apod.). Pro osoby sociálně vylou-
čené, kterým se nedostane dostatečné odborné pomoci, může být 
tento institut nedosažitelný. 

Insolvenční zákon je ze strany věřitelů přijímán vesměs pozi-
tivně, neboť by mělo dojít k urychlení celého procesu vymáhání 
jejich pohledávek. Dlužníci budou mít možnost řešit svoji situaci, 
a zadlužování se tak nebude protahovat do nekonečna. Právníci 
však upozorňují na možné zneužití insolventního zákona, zejména 
v souvislosti s institutem oddlužení. Např. podnikatelé, kteří nebu-
dou schopni splácet dluhy a řešit svoji tíživou situaci, se mohou 
rozhodnout pro ukončení své podnikatelské činnosti, aby mohli po-
sléze využít institutu oddlužení. 

7.2		Osobní	bankrot	(oddlužení)	fyzických	osob	-	nepodnikatelů
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DĚLENÍ	DLUHŮ	DLE	PřEDMĚTU

Tento způsob dělení vychází ze specifikace toho, za co nebo 
komu je dlužník dlužen. Z tohoto hlediska je pak možno dluhy čle-
nit takto:

 • dluhy na nájemném,
 • dluhy na službách spojených s užíváním  bytu (elektřina, plyn,  

   vodné),
 • dluhy na výživném,
 • dluhy vzniklé neplacením poplatků obci, státu a dalším orga- 

   nizacím (zdravotní či sociální pojištění, daně),
 • dluhy vzniklé neplněním závazků ze smluv (splátky za nakou- 

   pené zboží, hypotéky).

Při této specifikaci dluhů je důležité upozornit na to, že někte-
ré typy neplacených závazků neznamenají pouze vznik (příp. další 
narůstání) dluhu, ale že jsou zároveň klasifikovány jako trestní čin 
(např. neplacení soudně stanoveného výživného).

DĚLENÍ	DLUHŮ	DLE	SITUACE	VZNIKU

 Dalším možným pohledem na členění vzniklých dluhů je dělení 
podle toho, jakým způsobem či v jaké situaci dluh vznikl. Smyslem 
tohoto způsobu dělení je poukázat na to, že existují různé varianty 
příčin vzniku dluhových situací, a nabourat tak již poněkud vžitý 
předpoklad, že dlužníky se stávají pouze lidé nezodpovědní, lidé 
s nízkými příjmy, lidé nezaměstnaní či jinak ohrožení. Toto dělení 
např. zviditelňuje, že v dluhové situaci je možno ocitnout se i bez 
vlastního přičinění (např. dluh způsobený manželem či manžel-
kou).

Dluhy	vzniklé	neplněním	smluvních	podmínek
Příkladem tohoto typu dluhu je neplacení nájemného či poplatků 

za služby spojené s užíváním bytu, tedy neplnění podmínek sta-
novených v nájemní smlouvě. Důsledkem neplnění této povinnosti 
je vznik a postupné narůstání dluhu nájemce, možnost ukončení 
nájemního vztahu ze strany pronajímatele a nakonec vystěhování 
dlužníka z pronajatého bytu.

8.1		Charakteristika	dluhů

 e)  pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského  
    pojištění, důchodového pojištění, úrazového pojištění a dů- 
    chodového zabezpečení (v účinnosti od 1. ledna 2008),

 f)  pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku  
    na státní politiku zaměstnanosti, pohledávky pojistného na  
    úrazové pojištění a pohledávky pojistného na veřejné zdra- 
    votní pojištění (v účinnosti od 1. ledna 2008),

 g)  pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspě- 
    vek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské  
    péče, 

 h)  pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstna- 
    nosti a podpoře při rekvalifikaci,

 i)  pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální  
    podpory. 

Pokud je tedy exekuce prováděna srážkami ze mzdy, budou 
v prvé řadě uspokojeny přednostní pohledávky (dle vymezení ob-
čanského soudního řádu), poté budou uspokojovány pohledávky 
ostatní. Při práci s uživatelem – dlužníkem je tudíž možné použít 
toto členění při počátečním definování prioritních a neprioritních 
dluhů. 

Při základním pohledu na seznam možných dluhů by bylo možno 
říci, že obecně existují dluhy, které jsou přednostní a to z toho důvodu, 
že jejich neuhrazení znamená ohrožení uspokojování základních ži-
votních potřeb. Při podrobnějším zkoumání této problematiky je však 
nutno konstatovat, že i zdánlivě „banální“ dluhy (např. neuhrazená 
pokuta za jízdu v MHD bez platného jízdního dokladu) mohou ohro-
zit uspokojování základních životních potřeb, neboť věřitel má právo 
na získání dlužné částky např. provedením exekuce formou strhávání 
splátek ze mzdy. V případech nízkého příjmu rodiny to pak pro dlužní-
ka a jeho rodinu může znamenat nedostatek financí na hrazení nájmu 
a služeb spojených s užíváním bytu a nastává riziko vzniku dalšího 
dluhu a následného vystěhování z bytu. Z tohoto pohledu nelze tedy 
jednoznačně určit tzv. prioritní a ostatní dluhy. Případným dlužníkům 
lze tedy doporučit, aby na všechny své dluhy (bez ohledu na to, jak 
vznikly) pohlíželi jako na prioritní, popř. se pokusili vyjednat s jednotli-
vými věřiteli délku a způsob splácení.

8.1		Charakteristika	dluhů
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partnera) a druhý z manželů přichází do poradny s otázkou, zda a jak 
je možné zajistit ochranu před partnerovými věřiteli a před případnou 
exekucí. 

Tento případ dluhů je zde uveden z toho důvodu, že přestože se 
jedná o dluh vzniklý jednáním pouze jednoho z manželů, jsou oba 
manželé povinni plnit společně závazky vůči věřitelům (blíže jsme 
tuto problematiku popsali v kapitole 6.5 – Společné jmění manželů  
a exekuce). Tedy jestliže není splácen sjednaný závazek, jenž vznikl za 
doby trvání manželství, je věřitel oprávněn vymáhat svoji pohledávku 
na manželovi/manželce (případně i na rozvedeném manželovi/man-
želce).

8.1		Charakteristika	dluhů

Důsledky	neplacení	dluhů 8.2

Neplacení dluhů vždy představuje větší či menší komplikaci ži-
vota dlužníka. V případě neuhrazení jedné splátky (či nájemného za 
jeden kalendářní měsíc) je tato komplikace menšího rozsahu a je 
zpravidla možné ještě vzniklý dluh uhradit, např. půjčkou v rámci 
rodiny či od přátel.

Větší dopad na život dlužníka má nehrazení více splátek. Situace 
se v tomto případě dá ještě řešit komunikací s věřitelem, vyjedná-
ním dohody o posunutí splatnosti či dojednáním reálného splát-
kového kalendáře zohledňujícího možnosti dlužníka. Jestliže ale 
dlužník tento krok k vyjednání s věřitelem nepodnikne a není ocho-
ten splácet svoje dluhy, pak věřitel přistoupí na možnost soudního 
nebo mimosoudního vymáhání svých pohledávek. Dluh se navíc 
neustále zvyšuje, k němu se přidávají úroky z prodlení a v případě 
soudních jednání také soudní poplatky. Je-li nařízen výkon rozhod-
nutí (exekuce), je dluh ještě navýšen o poplatky spojené s prove-
dením exekuce. 

Dalším možným příkladem spadajícím do daného členění je situ-
ace, kdy dlužník nesplácí řádně a včas splátky, které byly stanoveny 
v době uzavírání např. smlouvy o hypotečním úvěru nebo spotřebitel-
ské smlouvy. Tj. jedná se o nesplácení sjednaných splátek.  

Dluhy	vzniklé	neplněním	povinností	daných	zákonem
 Nejčastěji se jedná o neplnění vyživovací povinnosti k nezletilým 

dětem nebo ke zletilým dětem, které nejsou schopny se samy živit  
a soustavně se připravují na výkon povolání. Zákon o rodině  
č. 94/1963 Sb. ukládá povinnost přispívat na výchovu a výživu ro-
diči, který osobně nezajišťuje péči o dítě. 

 Důsledkem neplnění této povinnosti je vznik a narůstání dluhu na 
výživném. Podle trestního zákona č. 49/1992 Sb., se o trestný čin jedná 
při zaviněném neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání 
se takové povinnosti, které je soustavné a trvá delší dobu. Zpravidla 
by mělo jít o dobu šesti měsíců, i když není vyloučeno, že v závislosti 
na okolnostech případu budou znaky tohoto trestného činu naplněny 
i při době kratší, která by se však době 6 měsíců měla blížit. 

Dluhy	vzniklé	neplacením	pokut
Tyto dluhy vznikají nečinností uživatelů. Lidé dostanou pokutu (např. 

za jízdu městskou hromadnou dopravou bez platného jízdního dokla-
du) a domnívají se, že když stanovenou pokutu nezaplatí, nebude se 
nic dít. Po nějaké době však obdrží rozhodnutí od soudu o exekuci či 
platební rozkaz s vyměřenou pokutou a vysokými úroky. 

Dluhy	vzniklé	z	ručení	za	půjčky
V tomto případě se jedná o situace, kdy osoba, která byla povinna 

splácet, přestane tuto svou povinnost plnit. Věřitel nejprve písemně 
vyzve daného dlužníka k uhrazení dluhu, poté je dlužná částka vymá-
hána na ručiteli. Ručiteli nezbývá nic jiného, než aby dlužníkův záva-
zek splatil,  poté může peníze vymáhat na dlužníkovi.

Dluhy	vzniklé	za	trvání	manželství
Nejtypičtější situací tohoto druhu je, že se jeden z manželů zadluží 

(z jakéhokoliv výše popsaného důvodu, často i bez vědomí druhého 

8.1		Charakteristika	dluhů
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Cílem dluhového poradenství je pomoci dlužníkovi nalézt efektiv-
ní způsoby řešení jeho dluhové situace.

Nástrojem pro dosažení cíle jsou opakované osobní konzulta-
ce zaměřené na zmapování všech dluhů, příjmů a výdajů dlužníka  
a stanovení optimální a reálné strategie pro jednání s věřiteli. Během 
celého procesu je podporována orientace dlužníka v problematice 
a jeho schopnost situaci řešit. Podpora kompetence samostatné-
ho jednání s věřiteli je důležitá i z toho důvodu, že OPP v žádném 
případě nezastupuje dlužníka při jednání s věřiteli na základě plné 
moci.

Základní podmínkou pro poskytnutí služby dluhového poraden-
ství je ochota dlužníka řešit svoje závazky vůči věřitelům a aktivně 
spolupracovat s OPP na stanovení strategie.

K ukončení poskytované služby dojde na základě oboustranné 
dohody, naplněním cíle dluhového poradenství, případně doporu-
čením jiného poskytovatele poradenské služby více odpovídající 
potřebám dlužníka. Dlužník má právo kdykoliv bez udání důvodu 
odstoupit od spolupráce s OPP. V případě, že dlužník závažně po-
ruší dohodnutou spolupráci bez udání důvodu, pak OPP má právo 
jednostranně odstoupit od poskytování pomoci dlužníkovi. 

Dluhové poradenství je charakteristické komplexním přístupem 
k uživateli služby a k jeho situaci. Z toho tedy vyplývá, že dluho-
vé poradenství není pouze zaměřeno na řešení finanční problému 
dlužníka, ale že se jedná o posuzování celé životní situace dlužníka 
a zvažování dopadů řešení do všech oblastí jeho života.

 Při poskytování dluhového poradenství postupují pracovníci 
OPP podle následujících bodů.

1.	Rozlišení,	ve	které	fázi	problému	se	dlužník	obrací	na	poradnu
Obecně lze říci, že možnosti řešení dluhové situace a jejich 

úspěšnost pro konečné vyřešení dlužníkovy situace ve velké míře 
závisí na tom, v jaké fázi vývoje dluhu se dlužník obrátí na poradnu 
se žádostí o pomoc. Na základě uskutečněných konzultací s uživa-
teli služeb - dlužníky v OPP bylo vymezeno několik etap, ve kterých 
se mohou dlužníci ocitnout.  

8.2		Důsledky	neplacení	dluhů	

PřÍKLADY	DŮSLEDKŮ	NEHRAZENÍ	DLUHŮ

Jestliže tedy dlužník neplní své povinnosti, je možno (vždy na 
základě soudního rozhodnutí):

 • připravit dlužníka o domov,
 • zabavit dlužníkův majetek,
 • strhnout peníze z dlužníkova účtu,
 • strhávat dluh z dlužníkovy mzdy,
 • strhávat dluh z vyplácených sociálních dávek či důchodu.

Názornější průběh vývoje dluhové situace je uveden v přílohách 
č. 1 a 2 této brožury. Podrobné informace o průběhu exekuce jsou 
uvedeny v kapitole 6.

Dluhové	poradenství7.3

Jak již bylo předesláno v úvodních kapitolách této brožury, v Čes-
ké republice prozatím není stanovena ucelená základna pro posky-
tování dluhového poradenství. Komplexní a jasná metodika není 
vymezena. Následující text a informace v něm obsažené vycházejí 
ze zkušeností Občanské poradny Plzeň (dále jen OPP) při poskyto-
vání dluhového poradenství a mohou být případně využity dalšími 
organizacemi jako podklad pro sestavování metodiky dluhového 
poradenství.  

OPP poskytuje dluhové poradenství v rámci odborného sociál-
ního poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Poskytování poradenství je založeno na čtyřech základ-
ních principech, jimiž jsou bezplatnost, diskrétnost, nestrannost  
a nezávislost. 
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Zdravé zadlužení
 • Půjčení peněžních prostředků nebo úvěr pro řešení krizové  

   životní situace,
 • Hypotéka
 • Promyšlená půjčka, úvěr nebo leasing
 • Řešení neočekávaného výdaje rodiny, jehož neuhrazení ohro- 

   žuje existenční situaci rodiny

Z hlediska zadluženosti nepředstavuje hypotéka velké riziko. Ob-
dobně je tomu u promyšlené půjčky nebo úvěru. V těchto přípa-
dech se zadlužují domácnosti, které jsou schopny reálně zhodnotit 
příjmové toky finančních prostředků do domácnosti (stav příjmů 
členů domácnosti v době, kdy si chtějí půjčit, ale také předpoklá-
daný stav peněz v budoucnosti). Dle toho pak volí odpovídající 
způsob financování, výši půjčky a dobu jejího splácení. Tyto do-
mácnosti si často pečlivě vybírají svého budoucího poskytovatele 
peněžních prostředků. I v případě zdravého zadlužování však může 
dojít k neočekávané situaci, která způsobí odklon skutečných pří-
jmů od původního odhadovaného stavu (např. ztráta zaměstnání, 
vážné onemocnění). Proto by zdravé zadlužování nemělo být pod-
ceňováno. 

Nezdravé zadlužení
 • Úvěr na nadstandardní  (často zbytečné) vybavení domácnosti
 • Nezodpovědné sanování jiného dluhu
 • Získání prostředků na předměty pro udržení či nastolení urči- 

   tého sociálního statutu
 • Půjčka nebo úvěr na uspokojení neakutní potřeby (např. zís- 

   kání financí na dovolenou, i když dotyčná osoba nemá na  
   splátky) 

Jak vyplývá z případů řešených v OPP, jednají tito uživatelé (po-
kud se jedná o nezdravé zadlužení) mnohdy emocionálně, bez dů-
kladného promýšlení následných dopadů na jejich stávající situaci. 
Tito uživatelé uzavírají smlouvy bez důkladného pročtení všech je-
jích částí a podmínek. V poradně se také vyskytly případy, kdy si 
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 1)  Uživatel přichází do poradny předtím, než si půjčí (např. jej  
    zajímá skutečná výše nákladů spojených s daným úvěrem,  
    chce pomoci při výběru z několika možných variant úvěrů).

 2)  Uživatel se přichází ptát z preventivních důvodů (mnohdy  
    ani není pevně rozhodnut o tom, zda si skutečně půjčí).

 3)  Uživatel se nachází v situaci, kdy je již dlužníkem, ale situace  
    není problematická.

 4)  Uživatel se nachází v situaci, kdy je dlužníkem s neschop- 
    ností platit své závazky, ale situace je v samotném začátku  
    a je poměrně jednoduše řešitelná.

 5)  Uživatel se nachází v situaci, kdy je dlužníkem s neschop- 
    ností platit své závazky a situaci již delší dobu neřeší, tj.  
    existuje zde již reálné nebezpečí exekuce.

 6)  Uživatel je obeznámen s tím, že byl soudem vydán příkaz  
    k exekuci.

Různé fáze problému, ve kterých se uživatel služeb nachází, ur-
čují i různé možnosti řešení dluhové problematiky, což je důleži-
té zejména při plánování a poskytování poradenské či praktické 
pomoci uživateli služeb dluhového poradenství. Čím později se 
dlužník rozhodne situaci řešit, tím složitější jednání a méně pravdě-
podobně úspěšné řešení lze očekávat. V případě, že dlužník vyhle-
dá pomoc (nebo se sám rozhodne situaci řešit) ještě v době před 
prvním upozorněním na povinnost hrazení dluhu (či v momentě do-
ručení tohoto upozornění), nabízí se lepší pozice pro vyjednávání 
s věřitelem o náhradním způsobu řešení situace (oddálení splat-
nosti, splátkový kalendář). 

2.	Motivace	uživatele	služeb
Aby byla uživateli služeb poskytnuta rada adekvátní jeho situaci, 

je nezbytné znát všechny okolnosti, které jsou s daným problémem 
spojené. Zejména je důležitá znalost motivace uživatele, která jej 
následně přivedla do dané situace. Poradce by tedy měl vědět, 
z jakého důvodu se chce uživatel zadlužit nebo se již zadlužil. 
V tomto případě je možné vyčlenit dvě základní skupiny zadlužení, 
a sice: zdravé zadlužení a nezdravé zadlužení.
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B) Vědomé neplacení
 • Dlužník zaplatit nemůže a svoji situaci neřeší (dlouhodobá fi- 

   nanční tíseň).
 • Dlužník zaplatit nechce, nechtěl a ani o tom neuvažoval.

V těchto případech se již většinou nelze setkat s tolerancí ze stra-
ny věřitelů, ti se posléze začnou domáhat svých práv soudní či 
mimosoudní cestou. 

C) Ostatní
 • Dlužníci dle úrovně finanční gramotnosti.
 • Lehkovážný a nezodpovědný dlužník.
 • Dlužník z objektivních příčin – neschopnost splácet z vyšší  

   moci (ručitel, nemoc, ztráta zaměstnání).
 • Profesionální dlužník.

Typologie dlužníků je využívána nejen při poskytování dluhového 
poradenství, s typologií pracují také poskytovatelé úvěrů a půjček 
či vymahačské firmy, které každé skupině dlužníků přiřknou nej-
vhodnější způsob vymáhání. 

4.	Analýza	závažnosti	dlužníkovy	situace
Nezbytným krokem je analyzování závažnosti situace, ve které se 

dlužník nachází, což zahrnuje zejména provedení důkladné inven-
tury stavu dlužníkových závazků vůči všem věřitelům. 

Poradce by měl spolu s dlužníkem sepsat seznam všech věřite-
lů dlužníka, dlužník by měl doložit uzavřené smlouvy vztahující se 
k jeho dluhům. Spolu by pak měli určit aktuální výši dluhu u jednot-
livých věřitelů. 

Další kroky se zaměřují na analyzování smluv. Pozornost je třeba 
zaměřit zejména na ustanovení, která stanovují postupy v případě 
nesplácení (sankce, zajištění, ručení třetí osobou).  Dále je třeba 
zjistit, zda smlouva neobsahuje další pro dlužníka nevýhodná ujed-
nání, např.:

 • rozhodčí doložku,
 • zajišťovací převod práva k majetku,
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uživatel smlouvu o úvěru pečlivě přečetl, ale některá ujednání pro 
něj byla nesrozumitelná (navíc ani nežádal daného poskytovatele  
o vysvětlení těchto pro něj nesrozumitelných částí). Často se ocitají 
v tísni (nejen psychické) z důvodu soudních nebo mimosoudních 
vymáhání. Postupy vymahačských firem jsou v některých přípa-
dech více nátlakové (z důvodu rychlého zajištění zájmu věřitele), 
což je pro uživatele značně stresující. 

3.	Zařazení	dlužníka	do	příslušné	(specifické)	skupiny	dlužníků
Diferencování dlužníků do určitých specifických skupin je možné 

učinit na základě různých kritérií. V OPP je používána typologie, 
která zahrnuje celkem tři skupiny dlužníků. Pro každou skupinu 
dlužníků je možné určit znaky, které jsou pro ni charakteristické. 

Skupiny dlužníků:

A) Technická delikvence 
 • Dlužník může splatit svůj závazek, ale zapomněl.
 • Dlužník zaplatit chce, ale momentálně nemá peněžní pro- 

   středky (nemá peníze vůbec nebo má pouze část na úhradu  
   dluhu), časová závislost na příjmech (čeká na výplatu, změna  
   zaměstnání, apod.).

 • Dlužník se nachází v situaci, kdy není možné přizpůsobit se  
   požadavkům věřitele  (např. dlužník je v pozici, kdy nelze na- 
   vrhnout splátkový kalendář vyhovující věřiteli).

 • Ostatní technické důvody (omyl při platbě – špatně uvedené  
   číslo účtu věřitele, problém s bankou, apod.).

V případě dlužníků v této specifické skupině je většinou možné 
najít optimální řešení, neboť věřitelé jsou ve většině případů ochotni 
technickou delikvenci tolerovat (stanovené penále pro ně předsta-
vuje dodatečný příjem, náklady spojené s vymáháním jsou nižší). 
Dlužník však musí svůj stav (neplacení) řádně zdůvodnit a věřitel  
o tom musí být spraven. 
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5.	Základní	pravidla	pro	vyjednávání	s	věřiteli
a)  Neodkládat jednání – informovat věřitele okamžitě v momen- 

   tě vzniku nepříznivé situace.
b) Věřitelé by měli být informování.
c)  Nikdy nevyrovnávat závazek přednostně u jednoho věřitele.
d) Vždy jednat s věřitelem dříve, než se nebude moci dostát  

   závazku.
e)  Veškeré platby věřitelům by měly být jednoznačné. Je nutné  

   vědět, jaká je výše platby (splátky), k čemu se vztahuje, jaká  
   je výše úroku, jak vysoké jsou sankce a jiné poplatky. Pro  
   doložení toho, že platby byly skutečně provedeny, je nutné  
   uschovávat potřebné doklady.

f)  Nepoddávat se pocitu nebo tlaku ze strany věřitelů, že je ne- 
   zbytné platit víc, než je doopravdy možné.

g)  Jednou zahájené platby je nezbytné dodržet.
h)  Začít platit, i když věřitel nesouhlasí s počáteční nabídkou  

   (věřitelé zpravidla v prvních etapách nemusí navržené pod- 
   mínky akceptovat, je taktické platit splátky v nejvyšší možné  
   výši, jako projev dobré vůle).

i)  Uschovávat veškerý materiál o komunikaci dlužníka s jeho  
   věřiteli (dopisy, maily, zaznamenávat osobní kontaktování vě- 
   řitele, telefonáty).

j)  Nenechávat se odbýt řadovými pracovníky, vyžádat  si k jed- 
   nání s nadřízeným.

k)  Zplnomocní-li věřitel jednáním další osobu, jednání zahájit  
   pouze po předložení platné plné moci od věřitele.

Při jednání s věřiteli (ať už se jedná o bankovní či nebankovní 
subjekt) je vždy zapotřebí pamatovat na zásadu věřitele - v co nej-
kratším čase a při vynaložení minima vlastních prostředků ochránit 
své zájmy a udržet si spokojeného a platícího zákazníka.
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 • způsoby zajištění (zda bylo dojednáno zajištění směnkou či  
   jinak),

 • ustanovení, které opravňuje věřitele strhávat dlužné částky  
   z platu nebo sociálních dávek,

 • dodatky o pojistkách vážících se ke smlouvě,
 • části o existenci notářského nebo exekutorského zápisu  

   o dané dohodě,
 • ustanovení o pojištění proti platební neschopnosti (z titulu  

   ztráty zaměstnání, nemoci). 

Jestliže je seznam dlužníkových věřitelů kompletní, je nezbytné 
tyto věřitele přímo kontaktovat (prostřednictvím osobní návštěvy, 
telefonicky, mailem) s cílem získat od každého věřitele písemné 
vyjádření o stavu dlužníkových závazků. Pomocí smluv a dalších 
důkazních prostředků, které dodal dlužník, je vhodné ověřit, zda 
věřitel skutečně uvedl správnou výši dluhu (tj. zda započetl splátky 
a příp. výši úroku oprávněně). Od věřitele je také možné získat in-
formaci o tom, zda jeho pohledávka vůči dlužníkovi nebyla postou-
pena jiné osobě. Poradce a dlužník by měli znát jméno toho, s kým 
mají jednat, komu je dlužník v dané situaci skutečně dlužen. Je 
vhodné získat od věřitele ověření, že na postupitele přešla veškerá 
práva původního věřitele. 

Kromě smluv by měl dlužník do poradny dodat také všechny ma-
teriály, ze kterých vyplývá jeho komunikace s věřiteli. Jedná se např. 
o dopisy, upomínky od věřitelů, platební kalendáře, postoupení, 
oznámení o výkonu rozhodnutí nebo exekučním řízení, apod..

Celá analýza je zakončena vytvořením konečného soupisu všech 
dlužníkových věřitelů s doplněním aktuálního stavu závazků vůči 
každému věřiteli. Následuje segmentace závazků, při kterých je zo-
hledněna jejich naléhavost. Tj. zda může dojít k zahájení trestního 
nebo exekučního řízení, zda jsou závazky předmětem žaloby nebo 
jaké jsou skutečné důsledky právních kroků věřitele. 

Výsledky analýzy upřesní hloubku dlužníkova problému a upraví 
následující postup při řešení dlužníkovi situace (zejména s přihléd-
nutím k důsledkům z neplacení dluhů).
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8.3		Dluhové	poradenství

Na základě objektivní analýzy veškerých příjmů a výdajů dlužníka 
je možné zjistit, jaká finanční částka uživateli zbude po zaplace-
ní jeho základních výdajů; po tomto zjištění lze vypracovat reálný 
splátkový kalendář především pro „důležité“ věřitele, případně po-
žádat o odklad splátek. Vše se  musí projednat s věřitelem a po jeho 
souhlasu dohodnutý splátkový kalendář  a další sjednané podmín-
ky písemně stvrdit. Uživatel má vyčleněny finanční prostředky pro 
prioritní věřitele a následuje tvorba splátkového kalendáře pro ne-
prioritní věřitele. Částka, která zbyla po zaplacení základních výda-
jů, je dále snížena o splátky prioritních dluhů. Výsledná částka pak 
určuje, kolik peněž dlužníkovi zbylo pro neprioritní věřitele. Nejčas-
tější způsob rozdělení zbylé sumy peněz mezi neprioritní věřitele je 
rovným nebo poměrným dílem. 

Ke všem návrhům na změnu splátkového kalendáře je nezbytné 
přikládat hodnověrný a srozumitelný rodinný rozpočet s vysvět-
lením aktuální situace (údaje o finančních možnostech dlužníka),  
a přesvědčit tak věřitele, že dlužník usiluje o splnění svého závaz-
ku. Dále je vhodné požádat věřitele, zda by nebylo možné zmrazit 
narůstající úrok, aby nedocházelo k dalšímu narůstání splácených 
částek. Mohlo by totiž dojít k situaci, že dlužník opět nebude scho-
pen své dluhy splácet a sjednaný splátkový kalendář nedodrží. 

Tento způsob pomoci se jeví jako velice efektivní, podrobnější in-
formace o metodice „sestavení rodinného rozpočtu“ jsou uvedeny 
v příloze č. 3 této brožury.  

Z praxe OPP vyplývá, že již jen  na základě setkání uživatele 
služeb s poradcem, který je obeznámen s problematikou dluho-
vé služby, a na základě citlivého systematického vedení poradcem 
dochází u daného uživatele k posilování jeho sebevědomí a sebe-
kritiky.  Velkým pokrokem se jeví to, že uživatel je pak svou tíživou 
životní situaci schopen začít řešit.

8.3		Dluhové	poradenství

6.		Právní	a	finanční	zhodnocení		alternativ	pro	řešení	dlužníkova	
problému

Při řešení dlužníkova problému je možné zvolit různé postupy, 
vždy je však vhodné zkontrolovat smlouvy po právní stránce. Např. 
zda smlouvy obsahují všechny zákonem předepsané náležitosti, 
zda se v daném případě nevyskytuje možnost operovat s relativní 
neplatností občanskoprávního úkonu z důvodu omylu dlužníka dle 
§ 49a občanského zákoníku,  a tím získat vyjednávající výhodu.  

Ochrana práv dlužníka 
Pokud již věřitel přistoupil k soudnímu nebo mimosoudnímu vy-

máhání svých pohledávek, měl by poradce především zajistit do-
statečnou ochranu práv dlužníka. Např. aby při výkonu exekuce 
nedošlo k jednání, které by bylo v rozporu se zákonem. Velká část 
dlužníků nemá dostatečné znalosti v právní oblasti, proto je právní 
pomoc naprosto nezbytná. 

Analýza příjmů a výdajů
V další fázi poradce provádí analýzu příjmů a výdajů dlužníka. 

V zahraničí je v těchto případech nabízena dlužníkovi pomoc ve 
formě „tvorby rodinného rozpočtu“. Předností tohoto postupu 
je komplexní pohled na finanční a majetkovou situaci dlužníka  
a jeho rodiny, možnost zainteresování dlužníka na řešení situace, 
rozkrytí případných rezerv na straně příjmů i výdajů). V neposlední 
řadě je výsledkem „přehled - rodinný rozpočet“, tedy souhrn mož-
ných splátek jednotlivým věřitelům. Rodinný rozpočet je vhodným  
a přehledným podkladem k vyjednávání o splátkových kalendářích 
s jednotlivými věřiteli.

Cílem postupu „tvorba rodinného rozpočtu“ je:
 • Analýza všech  rodinných příjmů,
 • nalezení dalších možných zdrojů příjmů (např. nečerpané  

   sociální dávky, dlužníkovy neuhrazené pohledávky vůči jiným  
   osobám, možnost platby z jiných závazků, např. ze životní  
   pojistky, důchodového pojištění, stavebního spoření apod.),

 • analýza všech běžných výdajů rodiny,
 • nalezení oblasti možných úspor ve výdajích.
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9.1 Analýza	uživatelů	služeb	Asociace	občanských	poraden	s	konkretizací	údajů	Občanské	poradny	Plzeň,	o.s.	

poradenské činnosti vede záznamy o všech řešených případech, 
z nichž je možné zjistit jednak počet konzultací, jednak počet do-
tazů. Počet konzultací odpovídá počtu uživatelů, kteří kontaktovali 
poradnu (ať už osobně, telefonicky, pomocí internetu apod.). Počet 
dotazů není identický s počtem konzultací.

 
V roce 2005 bylo v OPP uskutečněno celkem 3 972 konzultací  

a zodpovězeno 3 448 dotazů, přičemž 111 dotazů (3,2 % z celkové-
ho počtu dotazů) se týkalo dluhové problematiky. Počet konzultací 
v roce 2006 se snížil na 3 673, což bylo způsobeno zejména tím, 
že poradna nedisponovala dostatkem finančních prostředků a byla 
nucena některé své uživatele odkazovat na jiná poradenská místa 
či specializované organizace. Počet dotazů v roce 2006 činil 3 008, 
z toho 228 dotazů bylo zaměřeno na dluhovou problematiku, což 
tvoří zhruba 7,6 % z celkového počtu dotazů. 

Šetření bylo provedeno také na konci roku 2007. Z celkového po-
čtu dotazů bylo 150 dotazů (tj. více jak 8,1 %), které se dotýkaly 
problematiky dluhů. Většina dotazů byla položena věřiteli, pouhých 
30 % tvořily dotazy ze strany dlužníků. Jak však vyplývá z grafu 
níže, je patrný nárůst dotazů dlužníků. Také v tomto roce nemohla 
být některým zájemcům poskytnuta poradenská služba (z důvodu 
nedostatku finančních prostředků, snížení počtu poradců) a byli 
posláni do jiných organizací. Nejvíce zájemců (87) bylo odkázáno 
na bezplatnou právní poradnu, kterou organizuje Česká advokátní 
komora, dále na Oblastní inspektorát práce a šedesáti pěti zájem-
cům byla doporučena organizace Člověk v tísni. Konzultace dluho-
vé služby v OPP v letech 2005 až 2007 zobrazuje graf na následu-
jící straně.

V rámci studie byl pro následující analýzu vybrán na základě níže 
uvedených kritérií charakteristický vzorek 93 dotazů z roku 2005 
a vzorek 90 dotazů z roku 2006. Struktura výběrového souboru 
v roce 2005 se skládala z 23 % z dotazů  věřitelů, které byly za-
měřeny zejména na to, jak vymoci peníze od dlužníků. Tito věřitelé 
se (v případě neuspokojení jejich pohledávky ze strany dlužníka) 
mohou dostat taktéž do problémů se splácením svých závazků. 

ANALÝZY	UŽIVATELŮ	
SLUŽEB	9

Analýza	uživatelů	služeb	Asociace	občanských	
poraden	s	konkretizací	údajů	 
Občanské	poradny	Plzeň,	o.s.	

9.1

Asociace občanských poraden je nestátní nezisková organizace, 
jež sdružuje 38 občanských poraden z celé ČR. Z provedeného 
statistického šetření zahrnujícího všechny občanské poradny vy-
plývá, že v roce 2006 se na poradny obrátilo celkem 37 717 občanů. 
Detailnější analýza poukázala na to, že nejproblematičtější oblastí 
jsou v prvé řadě majetkoprávní vztahy (celkem 8 793 dotazů), dále 
mezilidské vztahy (8 043 dotazy) a problémy spojené s bydlením 
(7 450 dotazů). V tomto roce také výrazně vzrostly dotazy, které se 
týkaly dluhové problematiky (1 757 dotazů). 

Analýza problémů, se kterými potřebují mnozí občané v ČR po-
moci, upozorňuje na ty citlivé oblasti, na které je potřeba klást při 
práci v poradnách větší důraz. I přestože se vzdělanost českého 
obyvatelstva v průměru zvyšuje, stále je zde velké množství těch, 
kteří trpí neznalostí svých práv a povinností. Prudký nárůst dotazů 
v oblasti zadluženosti by tedy měl poradny motivovat k tomu, aby 
se této oblasti začaly více věnovat. 

OPP byla od počátku své činnosti členem této Asociace, podílela 
se na tvorbě základů občanského poradenství v ČR a v současné 
době se snaží přispět k vytvoření základní metodiky pro posky-
tování dluhového poradenství. V následujícím textu jsou uvedeny 
závěry, který vyplynuly z vyhodnocení poskytnutých služeb OPP 
a jejích kontaktních míst (Rokycanech do roku 2006, Dobřany  
a z Centrum dětí a rodičů – CeDR v Plzni). OPP si v rámci své 
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9.1 Analýza	uživatelů	služeb	Asociace	občanských	poraden	
s	konkretizací	údajů	Občanské	poradny	Plzeň,	o.s.	

PřÍČINY	VZNIKU	DLUHU

Na základě výsledků analýzy bylo stanoveno, že mezi nejčastější 
příčiny  vzniku dluhu patří: 

 • vlastní zavinění (např. pokuta za jízdu bez platného dokladu  
   v prostředcích městské hromadné dopravy, pořízení nadby- 
   tečných věcí),

 • podíl rodiny na vzniku dluhu,
 • převzetí ručení (ručení v rámci rodiny nebo mezi přáteli). 

 Mezi řešenými problémy v poradně zůstávají i nadále dominantní 
dluhy, které byly způsobeny vlastním zaviněním. V poslední době 
však narůstá počet uživatelů, kteří se na poradnu obrátí s problé-
mem, jenž byl způsoben nezodpovědným chováním člena rodiny 
a jehož následky negativně dopadají na celou rodinu (viz kapitola 
10 – kasuistky OPP). V některých případech, s nimiž se setkali pra-
covníci OPP, se jednalo o kumulaci několika příčin vzniku dluhové 
situace.

KDY	SE	 LIDÉ	 V	DLUHOVÉ	 SITUACI	OBRACEJÍ	 NA	OPP	 SE	
ŽÁDOSTÍ	O	POMOC

  Uživatelé služeb kontaktovali poradnu nejčastěji v období, kdy 
již obdrželi platební rozkaz nebo jim hrozila exekuce. Analýza do-
kládá, že stále více uživatelů se obrátí na poradnu v období před 
samotným vznikem neřešitelné situace. Zatímco v roce 2005 po-
radnu kontaktovalo přibližně 19 % uživatelů z preventivních důvo-
dů, v roce 2006 toto číslo vzrostlo na 32 %. Mezi těmito uživateli 
služeb převažovaly ženy. Ženy se zajímaly zejména o to, jak se mo-
hou ochránit před manželovými dluhy, nebo chtěly vědět, zda jsou 
dluhy, které přinesl partner do manželství, také jejich dluhem.

9.1  

Téměř 77 % z vybraných vzorků tvořily dotazy dlužníků. Na níže 
uvedených grafech je zachycen vývoj dotazů ze strany dlužníků  
a věřitelů. Ze zobrazených hodnot je zřejmé, že v průběhu  roku 
2006 došlo k nárůstu dotazů věřitelů (26 % dotazů od věřitelů).

Analýza	uživatelů	služeb	Asociace	občanských	poraden	
s	konkretizací	údajů	Občanské	poradny	Plzeň,	o.s.	
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Tato studie se dále zaměřuje pouze na soubor dlužníků. 
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9.1 Analýza	uživatelů	služeb	společnosti 
Člověk	v	tísni,	o.p.s.
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PROCENTNÍ	PODÍL	SPLNĚNÝCH	ZAKÁZEK

Analýza	uživatelů	služeb	společnosti	
Člověk	v	tísni,	o.p.s.9.2

Podíl	dluhové	
problematiky 
na	zakázkách

Nová  
zakázka

Otevřená 
zakázka

Aktivní 
zakázka

Uzavřeno 
zakázek

Bydlení - dluhy 11 4,6% 7 5.0% 12 4,0% 5 3,0%

dluhy 68 28,2% 44 31,2% 83 27,9% 43 25,7%

Termíny v tabulce označují fázi řešení dluhových zakázek klien-
tů společnosti. Nová zakázka označuje ty případy, které se nově 
objevily ve sledovaném období. Aktivní zakázky jsou ty, ke kte-
rým již proběhla mezi klientem a naším pracovníkem konzultace. 
Otevřené zakázky znamenají ty problémy, které jsou ve fázi řešení  
a uzavřené ty, kde již byl problém vyřešen (ať pro klienta pozitivně 
nebo negativně). Podíl aktivních a nových zakázek ukazuje trend 
narůstání počtu případů zadlužení.možnost zbavit se všech svých 
dluhů vůči daným věřitelům, což předchozí úprava úpadkového 
práva neumožňovala (tj. nesplacené závazky po ukončení konkurs-
ního řízení dlužníkovi nezanikly). Pokud proces oddlužení daného 
dlužníka nebude úspěšný, bude dlužníkova situace řešena konkur-
sem. Zde již není možné zažádat o prominutí zbylých nesplacených 
částí dluhů. 
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k soudu – „žaloba dlužníka, který splnil, na náhradu proti spolud-
lužníkovi“  a požadovat touto žalobou jí zaplacenou částku.

Záleží jen na uživatelce, jestli podá více žalob nebo žalobu jednu. 
Vychází to z toho, zda bude žalobu podávat po uhrazení části nebo 
celé dlužné částky. Po bývalém manželovi může požadovat uhradit 
celou dlužnou částku, pokud ji uhradí ona s odvoláním na dohodu 
o vypořádání společného jmění manželů. Pokud by tato dohoda 
neexistovala, mohla by požadovat od bývalého manžela pouze po-
lovinu jí zaplaceného dluhu.

Uživatelka se rozhodla pro podání žaloby na částku dosud uhra-
zenou. Toto žalobu jí pomohla poradna sepsat a informovala ji kam, 
za jaký poplatek a v kolika vyhotoveních ji podat.

10.1		Kasuistiky	Občanské	poradny	Rokycany

Kasuistiky	 
Občanské	poradny	Plzeň 10.2

Uživatel služeb Občanské poradny je rozvedený a má dospělého 
syna. V minulosti žil s manželkou a  synem bez větších problémů.  
V posledních letech nastaly potíže se synem, který se v devatenácti 
letech po několikaletém vztahu rozešel s dívkou a našel si pochybné 
kamarády. Následně si začal půjčovat peníze z různých zdrojů, záro-
veň se v bytě začaly ztrácet menší částky peněz.

Uživatel se snažil, aby syn opět začal žít spořádaným životem. 
Manželka uživatele však syna nepřiměřeně podporovala a podle uži-
vatele tak kazila jeho snahu synovi smysluplně pomoci. Mezi manželi 
se z těchto důvodů začaly odehrávat spory, které později vyvrcholily 
rozvodem. Manželé se po rozvodu majetkově vypořádali tak, že byt 
v osobním vlastnictví zůstal uživateli a manželka se odstěhovala do 
jiného bydliště. Syn však měl nadále trvalý pobyt v bytě uživatele. 
Zde se však vůbec nezdržuje. Někdy údajně přespává v novém bytě 
matky. 

KASUISTIKY 10

Kasuistiky 
Občanské	poradny	Rokycany10.1

Uživatelka služeb Občanské poradny je rozvedená. S manželem 
se rozváděli tzv. dohodou, což obnášelo kromě jiného také uzavření 
dohody o vypořádání společného jmění manželů. V této dohodě se 
manžel zavázal uhradit zůstatek půjčky od peněžního ústavu, kterou 
si za trvání manželství společně vzali. V době sepsání dohody zbý-
valo do úplného splnění závazku uhradit cca 30.000 Kč.

Před časem uživatelka obdržela doporučený dopis od firmy, která 
závazky pro daný peněžní ústav vymáhá. Dopis obsahoval upomín-
ku o úhradu dlužné částky. Na tento dopis však uživatelka nerea-
govala. Spoléhala se na dohodu o vypořádání společného jmění 
manželů. Domnívala se, že požadavek o úhradu dluhu je vůči ní ne-
oprávněný. V době prvního kontaktu Občanské poradny uživatelkou 
již probíhal výkon rozhodnutí soudu formou srážek ze mzdy. Bývalý 
manžel s uživatelkou nekomunikuje. Uživatelka se chtěla informovat, 
zda když se její bývalý manžel zavázal zbylý dluh uhradit celý sám, je 
výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy oprávněný.

Uživatelce bylo vysvětleno, že podle občanského zákoníku - 
§145/3 plní závazky vzniklé za doby trvání manželství oba manželé 
společně a nerozdílně. Věřitel je tedy oprávněn vymáhat pohledáv-
ku i po ní, a to i přesto, že se k úhradě zůstatku pohledávky zavá-
zal bývalý manžel ženy. Poté, co by uhradila část nebo celý dluh, 
může uživatelka podat podle § 511/3 občanského zákoníku žalobu 
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Uživateli bylo sděleno, že by bylo vhodné jakoukoli poštu adre-
sovanou synovi již nepřebírat a vracet ji s tím, že adresát se na 
uvedené adrese již nezdržuje. Uživatel by mohl známým věřitelům  
písemně oznámit, že synovi na dané adrese byl zrušen trvalý po-
byt a nebydlí zde. K dopisu, který by měl zaslat formou doporuče-
né zásilky, by mohl také přiložit kopii rozhodnutí správního orgánu  
o zrušení pobytu syna. Současně může také věřitelům sdělit, že je 
syn uživatele přihlášen k trvalému pobytu na adrese úřadu měst-
ského obvodu  a poštu mu mohou zasílat tam.

Je to z toho důvodu, že exekutor, pokud má rozhodnutí, které jej 
opravňuje k zabavení movitého majetku povinného, kterým je syn 
uživatele, může zabavit majetek všude tam, kde se lze oprávněně 
domnívat, že povinný majetek má. To je tedy tam, kde je povinný 
hlášen k trvalému pobytu, kde se opravdu převážně zdržuje, ale  
i tam, kde si vyzvedává svoji poštu. Pokud tedy poštu přijme uži-
vatel za syna, může v důsledku tohoto jednání dojít k tomu, že 
exekutor na dané adrese zabaví majetek, a to i majetek, který není 
vlastnictvím povinného, jelikož exekutor těžko může zjistit, co je  
a co není majetkem povinného. Pro případ, že by do bytu exekutor 
přišel, může uživatel služeb ve svém bytě viditelně vyvěsit oznáme-
ní, že jeho syn se zde nezdržuje a nemá zde žádný majetek.

Pokud by ovšem k zabavení movitého majetku uživatele došlo, 
je zapotřebí co nejdříve podat  „návrh na vyloučení věcí z výko-
nu rozhodnutí“. Uživatel by v tomto řízení ovšem musel prokázat, 
že předmětné věci jsou skutečně jeho vlastnictvím. Pokud by se 
mu toto nepodařilo prokázat, neunese takzvaně důkazní břemeno 
a věci mu nebudou vráceny. Je proto vhodné učinit veškerá výše 
zmíněná preventivní opatření k tomu, aby k zabavení majetku vů-
bec nedošlo. Uživateli byl předán a vysvětlen vzor této žaloby. Také 
mu byl předán informační letáček „Co dělat, když exekutor zabaví 
věc, která patří někomu jinému než dlužníkovi“.

Oproti tomu se uživatel nemusí vůbec obávat toho, že by byl 
v důsledku dluhů syna zabaven nemovitý majetek uživatele nebo 
že by došlo ke srážkám z jeho příjmů či účtu u peněžního ústavu. 
Uživatel totiž za dluhy syna neodpovídá, a není tedy povinen je 
hradit.

10.2		Kasuistiky	Občanské	poradny	Plzeň

Jelikož syn své dluhy nesplácí, začaly chodit upomínky a doporu-
čené výzvy do jeho trvalého bydliště, tedy do bytu uživatele služeb 
Občanské poradny. Ten se proto obrátil na obecní úřad se žádostí 
o zrušení trvalého pobytu syna ve svém bytě. Rozhodnutím úřadu, 
vycházejícím ze zákona o evidenci obyvatel, byl synovi stanoven tr-
valý pobyt v sídle obecního úřadu. Syn však tuto změnu nikde ne-
nahlásil a nemá ji zaznamenánu ani v osobních dokladech. Věřitelé, 
vymahači dluhů i exekutoři se dále obracejí na adresu uživatele se 
vzrůstající intenzitou.

Syn si nadále odnášel věci z bytu uživatele, a dokonce ho za-
čal fyzicky napadat. Uživatel proto vyměnil zámek a domnívá se, 
že synovi už nedokáže sám pomoci. Dokonce je rozhodnut syna 
vydědit a chtěl by se ho zříci. Uživatel služeb se do Občanské po-
radny přišel informovat o možných řešeních svého problému. Při 
konzultaci vyšlo najevo, že uživatel neví, že všechny písemnosti by 
měly být doručovány na synovu adresu na obecním úřadu. Stěžuje 
si, že i když věřitelům syna ukáže jeho novou adresu, tito ji nechtějí 
respektovat.

 
Uživateli bylo sděleno, že zříci se syna není možné. Zároveň byl 

upozorněn na to, že vydědění syna je účinné do budoucna (po 
smrti uživatele), ale v současnosti jejich situaci nijak neřeší a nemá 
jakýkoli vliv na snížení pravděpodobnosti příchodu exekutora. Vy-
děděním by uživatel zabezpečil to, aby syn nezískal žádný majetek, 
který by v době svého úmrtí uživatel vlastnil. Uživatel byl informo-
ván o možných důvodech pro vydědění.

Vydědění je možné sepsat stejnými způsoby jako se sepisuje závěť. 
Lze jej tedy sepsat vlastnoručně a také jej vlastnoručně podepsat  
a uvést den, měsíc a rok, kdy bylo vydědění vyhotoveno. Je možné 
jej vyhotovit i v jiné písemné podobě než vlastnoručně a vlastno-
ručně jej podepsat, pak je ovšem zapotřebí mít zde uvedené a po-
depsané dva současně přítomné svědky. Také je možné jej sepsat 
formou notářského zápisu, za což se ovšem platí poplatek.

Uživateli byl předán a vysvětlen vzor vlastnoručně sepsaného vy-
dědění.

10.2		Kasuistiky	Občanské	poradny	Plzeň
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10.3		Kasuistiky	Člověka	v	tísni

V této patové situaci se na nás klient obrátil, přesto se věřitele 
velmi obával, nevěděl, jaká jsou jeho práva, a bylo těžké přesvěd-
čit jej k další iniciativě. Naši pracovníci zjistili, že zatím není znám 
výsledek odvolání, které klient podal. V další fázi terénní pracov-
níci kontaktovali exekutora a začali s ním jednat o vydání nového 
exekučníhů příkazu na plat klienta. Z počátku se vykonavatel chtěl 
držet přání věřitele, ale postupně jsme jej přesvědčili, že výhodnější 
je námi navrhovaný postup.  S klientem nechtěl vykonavatel jednat 
vůbec. Nakonec jsme návrhy učinili i písemně, doplnili smlouvou, 
výplatními páskami a dalšími náležitostmi. Poté byl vydán nový 
exekuční příkaz, na jehož základě byly určeny pravidelné srážky ze 
mzdy povinného – a dluh byl do pár měsíců srovnán.

2) Klientka z jedné našich lokalit žije se svými dětmi v nefungu-
jícím vztahu se svým partnerem. V minulosti žila v azylovém domě 
a po několika letech na ni byla podána exekuce v souvislosti s dlu-
hem za ubytování v tomto zařízení. Původní dluh činil pouhých 
1500,- korun ale po přičtení nákladů na exekuční řízení vzrostla 
tato částka na 14 000 korun.

Situace byla o to složitejší, že se klientka o existenci dluhu do-
zvěděla až s příchodem exekutora. Ten přinesl všechny potřebné 
dokumenty a rovnou během první návštěvy zabavil část hotovosti, 
kterou měla klientka momentálně doma.

Klientka se poté obrátila na naše pracovníky s prosbou o asis-
tenci a začala se o řešení své situace aktivně zajímat. Naši zaměst-
nanci jí pomohli dojednat únosný splátkový kalendář. Při jakékoliv 
odchylce od dohodnutého kalendáře vykonavatel ihned telefono-
val, či navštívil klientku a dle jejího vyjádření se choval arogantně 
až hrubě.

Naše pracovnice tedy vstoupila do nefunkční komunikace mezi 
klientkou a vymahatelem v roli prostředníka a podařilo se jí napětí 
mezi oběma stranami výrazně změnšit. Komunikace mezi nimi se 
zlepšila a za asistence naší pracovnice byl splátkový kalendář do-
držován. Postupně se podařilo dosáhnout toho, že klientka kontro-
luje své splátky sama, komunikuje s vykonavatelem a dluh  úspěš-
ně umořuje bez nutnosti zásahů našich pracovníků.

Uživatel by se mohl také pokusit navázat komunikaci s manžel-
kou, aby se snažili nastalé problémy se synem řešit společně. Ke 
vzájemné dohodě by mohli navštívit Poradnu pro mezilidské vztahy 
nebo podobné zařízení, kde by jim případně pomohli řešit problé-
my celé rodiny .

10.2		Kasuistiky	Občanské	poradny	Plzeň

Kasuistiky	Člověka	v	tísni10.3

1)	Klient si půjčil u fyzické osoby, kterou dobře zná, cca 5000 
korun. Dluh dle svých slov splácel, ovšem nemá o tom žádné pí-
semné doklady. Věřitel ale tvrdí, že mu dluh splácen nebyl, a získal 
od klientů podepsaný závazek o uznání dluhu, který údajně získal 
od klienta pod nátlakem a neposkytl mu kopii ani tohoto dokladu.

Situace se vyhrotila poté, co klient obdržel exekuční příklaz na 
prodej všech movitých i nemovitých věcí. Původně se klient pokou-
šel věc řešit samostatně a sepsal odvolání proti usnesení o nařízení 
exekuce.

Právním zastoupením věřitele, náklady řízení a exekucí ale mezi-
tím dluh narostl na částku přesahující 20000,-Kč. Klient si nemohl 
dovolit žádné právní zastoupení, po celou dobu sporu se snažil 
vyřešit celou záležitost sám, což mu ve svém důsledku uškodilo  
a dluh se navýšil.

Vzhledem k tomu, že klient nemá žádný majetek a žije s družkou 
v městské ubytovně, kde má pouze prozatímní bydlení, je uvalení 
exekuce na majetek nelogickým krokem. Tento postup si ale vyžá-
dal sám věřitel, který tak zavrhl možnost získávat splátky z platu 
klienta, který je normálně zaměstnán. Tento postup naznačuje, že 
věřitel neměl zájem na rychlém získání peněz, ale na udržení rodiny 
plně pod svým vlivem.
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má nastalou situaci řešit, a měl velkou obavu z toho, že mu do bytu 
přijdou exekutoři a zabaví věci, které patřily jeho partnerce. Výše 
klientovy pohledávky vůči příslušným městským dopravním pod-
nikům činila přibližně 20 000,- Kč (původní pokuta 1008,-Kč byla 
navýšena o úroky z prodlení, náklady exekutora a náklady řízení). 
Situaci navíc komplikovala skutečnost, že klient byl v té době vyřa-
zen z evidence uchazečů o zaměstnání příslušného Úřadu práce.

Vzhledem k neexistenci pravidelných příjmů K.L. se zdálo zbyteč-
né pokusit se s příslušným Exekutorským úřadem vyjednat splát-
kový kalendář. Klient však byl díky finanční pomoci své přítelkyně 
schopen splácet 1000,-Kč měsíčně. Dohodl se tedy s terénním 
sociálním pracovníkem, že zatelefonuje na příslušný Exekutorský 
úřad a smluví si zde schůzku, na které se společně s terénním pra-
covníkem pokusí vyjednat splátkový kalendář s měsíčními splát-
kami v této výši. Klientovi se ale podařilo bez asistence terénního 
pracovníka již během telefonátu vyjednat výhodný splátkový ka-
lendář a následně začal hledat s podporou pracovního poradce 
zaměstnání. 

10.3		Kasuistiky	Člověka	v	tísni

3) Zajímavým případem byla situace, kdy se na nás s prosbou 
o pomoc obrátil nikoliv klient, ale jeden z vykonavatelů z exeku-
torského úřadu. Pracoval na zakázce s klientkou, se kterou nebyl 
schopen dojít domluvy, a proto se obrátil na naše pracovníky ve 
snaze situaci řešit.

Klientka skutečně nebyla schopna dobře komunikovat s okolím, 
takřka nemluvila a zdálo se, že mnohému, co jí bylo řečeno, příliš 
nerozumí. Bylo nutné jí po krocích vysvětlovat, v čem vlastně spo-
čívá její problém a jaké jsou možnosti jeho řešení.

Dluh klientky vzniknul z nevědomosti. Neplatila si zdravotní po-
jištění, ačkoliv se živila pouze nárazovými brigádami bez stálého 
zaměstnání. Díky dlouhodobému zanedbání a průběžnému navy-
šování o penále činil dluh klientky nakonec přes sto tisíc korun.

Naši pracovníci se nejprve seznámili se situací a poté zača-
li pracovat na vysvětlení možností klientce. Vzhledem k vyššímu 
věku, špatnému zdravotnímu stavu a problematické komunikaci 
byla klientka prakticky nezaměstnatelná. Současně ale splňovala 
podmínky pro udělení předčasného starobního důchodu, o který jí 
tedy naši pracovníci pomohli zažádat. Jakmile by byl takto zajištěn 
pravidelný příjem, bylo by možné vypracovat splnitelný splátkový 
kalendář.

Vykonavatel nám vyšel maximálně vstříc, počká, dokud nebude 
mít klientka důchod schválený, do té doby neučiní žádné kroky. 
Samozřejmě o nic nepřijde ani věřitel ani exekutorský úřad, ale i tak 
je chování vykonavatele překvapivě vstřícné.

4) Klient K.L. kontaktoval terénního sociálního pracovníka pro-
střednictvím organizace, která poskytovala individuální doučování 
jeho dceři. V době, kdy začala spolupráce s terénním pracovníkem, 
byl nezaměstnaný a v podmínečném trestu, který následoval po 
jeho propuštění z výkonu trestu za majetkovou trestnou činnost.

Klient K.L. se na terénního sociálního pracovníka obrátil s žá-
dostí o pomoc při řešení exekuce. Byl mu totiž doručen návrh na 
nařízení exekuce, usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz na 
prodej všech postižitelných movitých věcí. Klient K.L. nevěděl, jak 
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11		Jak	přemýšlejí...

Stejně jsem pak postupoval i v případě druhé upomínky o za-
placení. Začalo mi docházet, že se blíží další termín splatnosti  
a že jsem přecenil své finanční možnosti. Bylo prakticky nemožné 
sehnat peníze na nasčítané splátky. Přesto jsem nepodnikl žádné 
kroky k řešení, veškerou energii jsem věnoval spíše hledání výmluv, 
proč peníze nezaplatit.

 Pak přišla ona obávaná „obálka s červeným pruhem“. To pro 
mě byl první důrazný moment, že situace je opravdu vážná a že 
musím něco podniknout, nechci-li se dostat před soud.“

Co	jste	tedy	podnikl?
„Výše dluhu již byla natolik vysoká, že bylo jasné, že ho nedokážu 

zaplatit z vlastních prostředků. Půjčil jsem si tedy na splátky. Vůbec 
mi v tu chvíli nedocházelo, že jsem udělal to nejhorší, co jsem mohl 
– vyrážel jsem klín klínem a pomalu se dostával do dluhové spirály, 
jejímž výsledkem pak bylo to, že jsem měl dluhy všude, kam jsem 
se podíval.

Nicméně v tuto chvíli, tedy po sehnání peněz na dlužnou částku, 
jsem si oddychl. Nejhorší krize byla zažehnána a to, že jsem dlužil 
již na dvou místech, jsem nijak neřešil. Zase jsem začal věřit na 
zázrak, na to, že se to nějak vyřeší – rozhodně nejpozději do příští 
splátky.“

A	vyřešila	se	ta	situace?
 „Samozřejmě že ne. Peníze na splátky jsem nesehnal. Začal 

jsem lhát věřitelům, rodině, přátelům, sám sobě. Pronásledovala 
mě nespavost, byl jsem nepříjemný, zkrátka vystresovaný z toho, 
že se mi vše vymklo z rukou, a jen jsem horečně přemýšlel, jak 
splátky oddálit a kde sehnat další peníze.“

Co	následovalo?
„Té první instituci, kde jsem si  půjčil, došla trpělivost. Byl mi do-

ručen platební rozkaz. I když jsem věděl, že peníze dlužím a že 
mám povinnost je zaplatit ve výši, která byla na platebním rozkazu 
uvedena, přesto jsem podnikl zoufalý krok „na záchranu“ a podal 
jsem proti platebnímu rozkazu odpor. Vlastně ani nevím, co jsem si 

JAK	PřEMÝŠLEJÍ…11

V této kapitole je uveden autentický příběh muže - dlužníka, který 
vypovídá o tom, jak se dostal díky dluhům na dva roky do vězení. 

Jak	vypadal	Váš	život	po	získání	půjčky?
„První dny (možná měsíce) jsem žil v jakési euforii, v sebeuspo-

kojení, že jsem zdárně vyřešil problematickou finanční situaci. 
Splácení bylo zatím daleko a žil jsem v přesvědčení, že těch “pár“ 
stovek měsíčně vždy bez problémů zaplatím.“

Dařilo	se	Vám	půjčku	splácet?
„Ze začátku ano. Platil jsem pravidelně stanovené měsíční splát-

ky a vše bylo bez problémů. Jenže najednou se mi porouchalo auto 
a přišly další původně neplánované výdaje na domácnost. Bylo tře-
ba tyto výdaje přednostně uhradit, a tak mi nezbyly peníze na mě-
síční splátku. V té době jsem byl přesvědčen, že se nic neděje a že 
vše napravím tím, když dlužnou splátku uhradím v příštím měsíci. 
Ale v dalším měsíci jsem na tom nebyl finančně o nic lépe a nic 
jsem nesplatil.“

Co	se	dělo	dál?
„Dostal jsem první upomínku, ale nijak jsem na ni nereagoval. Byl 

jsem přesvědčen, nebo lépe řečeno, přesvědčil jsem sám sebe, 
že se nic neděje, protože splátky v nejbližším termínu uhradím  
a vše se urovná. To byl můj první chybný krok; chybný v tom, že 
jsem neměl odvahu věc řešit a spolehl se na to, „že se to nějak 
vyřeší samo“. Teď už vím, že jsem měl s věřitelem komunikovat  
a pokusit se domluvit na pozdějším termínu splátky.
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Situace	se	asi	opravdu	nevyřešila…	
„Opravdu se nestal zázrak. Proběhl další soud, který mě uznal 

vinným ze spáchání trestného činu podvodu a byl jsem odsouzen 
k výkonu trestu odnětím svobody na dva roky. Ztratil jsem veškeré 
zázemí, přátele, práci a především společenský kredit. Na moji ro-
dinu situace dopadla také tíživě, navíc nám byl exekučně zabaven 
majetek a vybavení bytu.“

Co	 byste	 udělal	 jinak,	 kdybyste	 se	 do	 stejné	 situace	 dostal	
znovu?

 „Rozhodně bych si nejprve pořádně rozmyslel, jestli budu scho-
pen půjčku splácet. A v případě, že by se i přesto stalo, že bych 
nebyl schopen splátky splácet, snažil bych se komunikovat s vě-
řitelem, dohodnout si jiný režim splátek nebo jiné řešení vzniklé 
situace. Zkrátka bych nespoléhal na zázrak, na to, že se vše vyřeší 
samo, a rozhodně bych jednal hned při prvních signálech, že vše 
nejde podle plánu.“

11		Jak	přemýšlejí...

od toho sliboval, zase jsem doufal, že se to nějak vyřeší. Jediným 
výsledkem bylo, že se oddálilo datum splatnosti, ale na druhou 
stranu dlužná částka narostla o výdaje na soud a samozřejmě se 
dále zvyšovala o úroky z prodlení. 

Navíc se ozval i druhý věřitel s upozorněním, že termín splacení 
již vypršel, a že pokud nevrátím peníze do navrženého data, předá 
celou věc soudu.

Byl jsem jako v pasti, nevěděl jsem kudy kam. Nedokázal jsem 
přijít na žádné řešení a ani jsem neměl odvahu se jít někam pora-
dit. Manželce jsem už dávno přestal podrobnosti o všech dluzích 
sdělovat, styděl jsem se, že nejsem schopen situaci zvládnout. 
Také jsem neměl sílu na to, abych snášel její oprávněně sdělované 
obavy. Stejné pocity jsem měl i vůči mým přátelům, raději jsem se 
přestal se všemi stýkat.

Pak jsem se náhodně dozvěděl o možnosti půjčky vyšší částky 
peněž v hotovosti, bez prověřování schopnosti splácení. Tušil jsem, 
že to nebude jen tak, ale v tu chvíli se mi to zdálo jako jediné možné 
řešení. Půjčil jsem si tedy „rychlé peníze“ s 50% úrokem. Zpětně 
tento krok hodnotím jako počátek konce.“ 

Co	tento	krok	způsobil?
„Jedním slovem neuvěřitelný stres, tlak, zhoršení vztahů v rodině, 

nové upomínky, výhružné telefonáty…. a další půjčka od lichváře. 
Ale ani tato další půjčka nezabránila exekuci. Do našeho bytu přišli 
exekutoři a sepsali předběžný seznam věcí, předmětů a celkového 
majetku.

Obdržel jsem další předvolání k soudu. Na první jednání jsem se 
omluvil, ale opět to bylo jen oddalování konce. Požádal jsem o mi-
mosoudní vyrovnání. Bylo mi vyhověno, ale už mi definitivně začalo 
docházet, že nikdy nebudu schopen všechny dluhy splatit.

Trpělivost ztratil také lichvář, jeho výhružky byly čím dál agresiv-
nější, neváhal použít i fyzického násilí, jen aby své peníze získal 
zpět. V tu chvíli jsem byl opravdu na samém dně. Snad poprvé mi 
došel rozsah celého problému a přestal jsem si nalhávat, že se vše 
nějak vyřeší.“

11		Jak	přemýšlejí...
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12		Dotazy	uživatelů

Je	možné	 vypovědět	 smlouvu	 o	 hypotečním	 úvěru	 poté,	 co	
jsou	přijaty	peníze?

Po přijetí peněz již nelze smlouvu o hypotečním úvěru vypově-
dět. 

Manžel	se	zadlužil	a	hrozí	mu	exekuce	–	zabavení	věcí	v	našem	
bytě.	Musím	exekutora	do	našeho	bytu	pustit?	

Ve všech případech provádění exekuce je vhodné s daným exe-
kutorem spolupracovat. Proto doporučujeme exekutora do bytu 
vpustit. Exekutor má navíc dle zákona oprávnění zjednat si přístup 
do bytu sám za asistence policie a zámečníka, dlužník přitom ne-
musí být přítomen.  

Jeden	z	partnerů	se	zadluží	v	době	trvání	manželství,	je	druhý	
partner	povinen		platit?

V tomto případě je rozhodující, že daný závazek vznikl v době 
trvání manželství, a tedy náleží do společného jmění manželů. Ve 
společných závazcích vystupují manželé jako dlužníci,  závazky 
vzniklé v době trvání manželství musí plnit oba manželé, tzn. že  
i druhý z partnerů je povinen platit. 

Manžel	 se	 zadlužil,	 exekuce	 je	 prováděna	 srážkami	 z	 jeho	
mzdy.	Mohlo	by	se	stát,	že	by	exekuce	byla	prováděna	srážka-
mi	také	z	mojí	mzdy?	Je	to	přípustné?

Je-li dle exekučního titulu povinen zaplatit daný dluh jen jeden 
z manželů (v tomto případě manžel), pak je nepřípustné nařídit exe-
kuci srážkami ze mzdy druhého manžela. Pokud by se tak stalo, 
byla by takto prováděná exekuce protiprávní, proto lze doporučit 
podání návrhu na zastavení exekuce u exekučního soudu. 

Exekutor	mi	zablokoval	účet.	Na	ten	mi	chodí	sociální	dávky,	
které	jsou	exekučně	nepostižitelné.	Je	možné	i	přesto	tyto	so-
ciální	dávky	exekuovat?

Ano, v tomto případě mohou být sociální dávky, které by byly 
za jiných okolností exekučně nepostižitelné, exekuovány. Exekutor 
nejedná v rozporu se zákonem. Pokud je totiž exekuce prováděna 

DOTAZY	UŽIVATELŮ12

Mohou	všichni	poskytovatelé	peněžních	prostředků	požadovat	
tzv.	rezervační	poplatek?

Ne. Tento poplatek za rezervaci peněžních prostředků mohou 
požadovat pouze poskytovatelé, pokud je poskytování úvěrů před-
mětem jejich podnikání. Pokud poskytování úvěrů není podnikatel-
skou činností daného věřitele, není oprávněn vyžadovat rezervační 
poplatek na dlužníkovi. 

Musí	být	do	výpočtu	RPSN	zahrnuty	veškeré	platby,	které	se	
jakýmkoliv	způsobem	váží	ke	spotřebitelskému	úvěru?	

Zákon o spotřebitelském úvěru definuje vstupní parametry (výše 
úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru a lhůtě splatnosti splátek…) 
a další poplatky, které je třeba při výpočtu RPSN zohlednit. Některé 
platby, které je podle zákona nutné při výpočtu ukazatele RPSN 
zahrnout, nejsou zákonem stanoveny taxativně. Tzn., že v někte-
rých případech může být uvedena nižší RPSN, než jaká by byla ve 
skutečnosti, protože nezahrnuje všechny poplatky. 

Musí	 každá	 smlouva	 o	 spotřebitelském	 úvěru	 obsahovat	
RPSN?	

Nikoliv. Pro některé typy spotřebitelského úvěru uzavírané za ur-
čitých okolností nelze stanovit RPSN. Jde například o situace, kdy 
nejsou předem známy výše a termíny budoucích půjček a splátek, 
v těchto případech (vymezených zákonem) samozřejmě smlouva 
nemůže informaci o RPSN obsahovat. RPSN nelze stanovit u re-
volvingového úvěru. 
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NA KOHO SE MOHOU 
OBČANÉ	OBRÁTIT 13

Orgány	veřejné	správy
Česká obchodní inspekce www.coi.cz
Finanční arbitr ČR www.finarbitr.cz
Exekutorská komora ČR www.exekutorskakomora.cz

Spotřebitelské	organizace
Sdružení obrany spotřebitelů ČR www.spotrebitele.info
Sdružení českých spotřebitelů www.regio.cz/spotrebitel

Neziskové	organizace	(odborná	pomoc	–	dluhové	poradenství)
Asociace občanských poraden www.obcanske-poradny.cz
Občanská poradna Plzeň  www.opplzen.cz  
Občanská poradna Rokycany  www.rokycany.diakoniecce.cz
Člověk v tísni, o.p.s. www.clovekvtisni.cz
Spes, o.s. www.pomocsdluhy.cz
Z§vůle práva, o.s. www.zvuleprava.cz

přikázáním pohledávky z účtu dlužníka, pak soud (resp. exekutor) 
není povinen rozlišovat původ peněž na tomto účtu. Peníze na účtu 
dlužníka (v zadaném dotaze tedy i sociální dávky) jsou považovány 
za prostředky obecné povahy. Z tohoto důvodu je vhodné domlu-
vit se s poskytovatelem dávek na jiném způsobu jejich vyplácení 
(např. prostřednictvím poštovní poukázky, hotově).  

Jsem	povinen	dát	bance	souhlas	s	uvedením	mých	osobních	
údajů	do	Centrálního	registru	úvěrů?

Zákon o bankách stanovuje bankám povinnost ukládat údaje  
o klientech do úvěrového registru, který spravuje ČNB (tzv. Cen-
trální registr úvěrů). Tento registr obsahuje údaje o klientovi, jeho 
bonitě, důvěryhodnosti, apod. Na rozdíl od nebankovních poskyto-
vatelů úvěrů a půjček však banky nejsou povinny, mít souhlas kli-
enta pro uložení údajů do tohoto registru. Souhlas klienta v tomto 
případě banky nepotřebují. 

12		Dotazy	uživatelů
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SEZNAM	POUŽITÝCH	
PRAMENŮ 15

Legislativa
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;
• Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spo- 

  třebitelského úvěru a o  změně zákona č. 64/1986 Sb., v platném  
  znění;

• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;
• Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře sta- 

  vebního spoření, v platném znění;
• Zákon č.  120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční čin- 

  nosti, v platném znění;
• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

Literatura
• Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!): Sdružení  

  českých spotřebitelů [Ing.L.Dupal, JUDr.Ing.O.Schlossberger, 
  JUDr.P.Toman], Praha 2006, 31 str. ISBN 80 – 239 – 8484 – 5.

• Právní rozbor k problematice zadlužování sociálně deprivovaných  
  vrstev obyvatelstva (pro Odbor bezpečnostní politiky MV ČR):  
  Z§vůle práva, o.s. [Mgr. Kateřina Hrubá, Bc. Edita Stejskalová],  
  Praha 2006, 76 str.

• Spotřebitelské úvěra a neschopnost splácet dluhy – vybrané  
  otázky: Občanská poradna Jižní Město, o.s. Společnou cestou,  
  Praha 2006, 98 str.

• Zpráva o finanční stabilitě: Česká národní banka, Praha 2006. 103 stran.
• Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2006: Ministerstvo financí  

  ČR, Praha 2007, 53 str.

OČEKÁVANÝ	VÝVOJ	 
ZADLUŽENOSTI	 
ČESKÝCH	DOMÁCNOSTÍ

14

 Přestože oficiální predikce České národní banky ani jiných insti-
tucí k vývoji zadluženosti domácností nejsou prozatím k dispozici, 
odborníci a analytici předpokládají, že stávající tempo zadlužování 
bude pokračovat i v následujících letech. Dle vyjádření Petra Ja-
kubíka, analytika samostatného odboru ekonomického výzkumu 
ČNB, by však s případným poklesem hospodářského cyklu mohlo 
dojít k určitému zvolnění. 

V rámci analytického aparátu, který má ČNB k dispozici pro účely 
finanční stability, je modelována míra kreditního rizika v ekonomi-
ce. Podle těchto modelů by nemělo dojít k dramatickému zvýšení 
kreditního rizika v sektoru domácností v následujících letech. Podíl 
domácností, které se budou dostávat do problémů se splácením, 
by měl být v zásadě stabilní, nicméně vzhledem k růstu objemů za-
půjčených prostředků tomuto sektoru bude jejich absolutní počet 
i nadále růst.
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SEZNAM	PřÍLOH 16

Příloha č. 1 Stupňování zadluženosti - smlouva
Příloha č. 2 Stupňování zadluženosti – vykonatelný dokument
Příloha č. 3 Tvorba rodinného rozpočtu
Příloha č. 4 Přehled ekonomických a právních pojmů

Webové	stránky
http://www.opplzen.cz/   
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.exekutorskakomora.cz/
http://www.juristic.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.coi.cz/
http://www.idnes.cz/
http://www.euro.cz/
http://FinWeb.cz/
http://www.pomocsdluhy.cz/
http://www.penize.cz/
http://www.financninoviny.cz/
http://www.cnb.cz/cz/index.html
http://www.csas.cz/banka/index.jsp
http://www.cak.cz/pages/index_sound.html
http://www.regio.cz/spotrebitel
http://www.debt-on-our-doorstep.com/
http://www.checkout.cz/
http://www.solus.cz/

Osobní	 sdělení	 Petra	 Jakubíka, analytika samostatného odboru  
ekonomického výzkumu ČNB, (na žádost Občanské poradny Plzeň) 

Kasuistiky	Občanské	poradny	Plzeň,	 o.s.	 a	Občanské	poradny	
Rokycany,	o.s.
Kasuistiky	Člověka	v	tísni	–	společnosti	při	České	televizi,	o.p.s.

15		Seznam	použitých	pramenů
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• Nedbáme svých závazků a nesplácíme  
 tak, jak máme uvedeno ve SMLOUVĚ
• Obdržíme 1. výzvu k zaplacení

• Snažíme se o domluvu, omluvíme se,  
 sdělíme, proč jsme nezaplatili • Zaplatíme

• Zaplatíme

• Nemůžeme ihned zaplatit, písemně se do- 
 mluvíme, jakým způsobem budeme situaci  
 řešit
 - odložení (posečkání) platby
 - splátkový kalendář
 - jiná dohoda

• Zaplatíme (splatíme)

• Zaplatíme (splatíme)

• Nedbáme 1. výzvy k zaplacení nebo neplníme závazky vzniklé z jednání (např. 
nesplácíme dle splátkového kalendáře) 
• Obdržíme 2. výzvu k zaplacení s upozorněním na řešení celé situace soudně - 
POZOR - může se stít, že tato fáze bude přeskořena

• Snažíme se o domluvu,  musíme počítat s tím, 
že jednání bude složitější, sdělíme, proč jsme  
 nezaplatili, 

• Nemůžeme ihned zaplatit, písemně se do- 
 mluvíme, jakým způsobem budeme situaci  
 řešit
 - odložení (posečkání) platby
 - splátkový kalendář
 - jiná dohoda

Příloha	1
STUPŇOVÁNÍ	ZADLUŽENOSTI	
- SMLOUVA

• Podáme proti platebnímu rozkazu odpor, ve  
 věci bude nařízeno soudní jednání

• Vyhrajeme, je soudně určeno, že jsme  
 neměli povinnost platby

• Zaplatíme

• Nezaplatíme
• Dojde k nařízení výkonu rozhodnutí  
 (exekuce)
• Máme povinnost zaplatit dluh, soudní výdaje  
 a náklady na exekuci

• Nedbáme 2. výzvy k zaplacení nebo neplníme závazky vzniklé z jednání
• Obdržíme od příslušného soudu rozhodnutí ve formě platebního rozkazu nebo  
 vyrozumění o tom, že na nás byla podána žaloba

• Nereagujeme na platební rozkaz, situaci neřešíme, stále nesplácíme svůj dluh
• Dojde k nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce)
• Máme povinnost zaplatit dluh, soudní výdaje a náklady na exekuci

• Prohrajeme
• Máme povinnost zaplatit dluh a navíc soudní  
 výlohy

• Zaplatíme

Příloha	1			STUPŇOVÁNÍ	ZADLUŽENOSTI	-	SMLOUVA
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Příloha	2
STUPŇOVÁNÍ	ZADLUŽENOSTI	
- VYKONATELNÝ DOKUMENT

Příloha	3
TVORBA	RODINNÉHO 

ROZPOČTU

„Tvorba rodinného rozpočtu“ je přístup často využívaný v dluho-
vém poradenství v zahraničí. Jeho předností je komplexní pohled 
na finanční situaci dlužníka a jeho rodiny, možnost zainteresování 
dlužníka na řešení situace, rozkrytí případných rezerv (jak na straně 
příjmů, tak na straně výdajů). V neposlední řadě je výsledek „rodin-
ného rozpočtu“, tedy přehled možných splátek jednotlivým věřite-
lům vhodným a přehledným podkladem k vyjednávání o splátko-
vých kalendářích s jednotlivými věřiteli.

Cílem postupu „tvorba rodinného rozpočtu“ je:
 • analyzovat všechny příjmy rodiny
 • nalézt další možné zdroje příjmů (např. nečerpané sociální  

   dávky)
 • analyzovat všechny běžné výdaje rodiny
 • nalézt oblasti možných úspor ve výdajích
 • stanovit výše splátek dluhů tak, aby bylo pravděpodobné, že  

   budou spláceny 

Obsahem této přílohy je popis jednotlivých kroků tohoto způso-
bu poradenství, včetně praktické ukázky možných podkladových 
materiálů (pomocné tabulky). 

1.	ANALÝZA	PřÍJMŮ

 Prvním krokem při sestavování rodinného rozpočtu je popsat 
všechny finanční zdroje rodiny a jejich výši, tedy veškerý příjem 
domácnosti. Tabulka pro příjmy zahrnuje mzdy, příspěvky a dávky 
všech členů rodiny. Příjmy jsou uváděny buďto za týden nebo za 
měsíc, podle toho, co uživateli služby více vyhovuje. 

• Nedbáme svých závazků a nesplácíme tak,  
 jak máme uvedeno ve vykonatelném doku- 
 mentu (např. rozhodnutí, notářský zápis)
• Obdržíme výzvu k zaplacení
 POZOR - není povinnost upomínat výzvou 
 k zaplacení

• Nezaplatíme
• Dojde k nařízení výkonu rozhodnutí  
 (exekuce)
• Máme povinnost zaplatit dluh a náklady na  
 exekuci

• Zaplatíme (splatíme)
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Mnoho občanů se dostane do dluhů, protože si nepožádají  
o všechny přídavky, na které mají právo. Cílem této analýzy je tedy 
kromě získání souhrnné informace o příjmech rodiny, také ověření, 
zda rodina pobírá veškeré příspěvky, na které má nárok.

2.	ANALÝZA	VÝDAJŮ

 Další krok při sestavování rodinného rozpočtu je zaměřen na 
specifikaci všech výdajů domácnosti. V této fázi se do výdajů zahr-
nují pouze tzv. běžné výdaje, které jsou pravidelně rodinou hrazeny, 
nejsou do nich zahrnuty dluhy. 

Názorné	postupy	pro	výpočet	některých	výdajů
 • Hypotéka – pravděpodobně se platí měsíčně – pro zjištění  

   tý denní platby je měsíční hypotéka znásobena 12ti a poté vy- 
   dělena 52, 

 • Plyn a elektřina – nejprve je zjištěna platba za rok, poté je  
   vydělena 12 (částky stanoveny za měsíc) nebo 52 (částky sta- 
   noveny za týden), 

 • Udržování domácnosti – do této položky jsou zahrnuty např.  
   výdaje na jídlo, sladkosti, toaletní potřeby, úklidové prostřed- 
   ky, cigarety, zábavu, domácí mazlíčky, školní potřeby

 • Výdaje na dopravu – do této položky jsou zahrnuty výdaje  
   na cestování do práce, školy a na nákupy. Pokud dlužník  
   jezdí autem, jsou započteny také výdaje na benzín, daň, po- 
   jištění, opravy a údržbu automobilu 

 • Oblečení – pro výpočet je nutno stanovit kolik Kč přibližně  
   připadá na osobu, do osob jsou zahrnuti všichni, kterým je  
   oblečení pořizováno (děti, rodiče, prarodiče apod.).

Při analýze výdajů je třeba pamatovat na to, že:
 • vánoce a narozeniny jsou každý rok,
 • žárovky vždy praskají hromadně,
 • dospívající mají stále hlad,
 • miminka jsou často nemocná,

 • děti vždy o kousek povyrostou poté, co je jim koupeno letní/ 
   zimní oblečení.

 Tyto události a také peníze na nepředvídané případy (opravy, 
nenadálé výdaje) je vždy  nutné zahrnout do rozpočtu.

3.	STANOVENÍ	DISPONIBILNÍHO	PřÍJMU

   Po provedení analýzy příjmů a výdajů a jejich přesného po-
četního vyjádření, je možné stanovit, zda rodině zbývají nějaké 
prostředky na hrazení dluhu. Výše těchto prostředků se stanoví 
odečtením celkových výdajů od celkových příjmů). Tato částka se 
nazývá disponibilní příjem a představuje peníze, které je dlužník 
schopen svým věřitelům nabídnout, aniž by byly ohroženy základní 
potřeby rodiny.

Pomocné	tabulky	ke	stanovení	disponibilního	příjmu

Příjmy týdně	 měsíčně

Plat dlužníka

Plat partnera

Sociální dávky  
(podrobně rozepsat)

Podpora 
v nezaměstnanosti

Nemocenské dávky

Starobní důchod

Invalidní důchod

Další příjmy  
(např. výživné)

Celkový	příjem

Příloha	3			TVORBA	RODINNÉHO	ROZPOČTUPříloha	3			TVORBA	RODINNÉHO	ROZPOČTU



104 Dluhová problematika 105Informační brožura

Výdaje týdně měsíčně

Nájem

Hypotéka

Pojištění domu / vybavení vnitřku

Poplatky obci / státu

Životní pojištění / penzijní připojištění

Plyn

Elektřina

Domácnost

Poplatek za TV

Výživné

Výdaje za dopravu

Jídlo ve škole / v práci

Oblečení

Čistírna / prací prostředky / úklidové prostředky

Telefon

Poplatky za léky

Školné

Nepředvídané výdaje/ostatní

Celkový	výdaj

Celkový příjem – Celkový výdaj

=	Disponibilní	příjem

4.	ANALÝZA	DLUHŮ	A	STANOVENÍ	VÝŠE	JEDNOTLIVÝCH	SPLÁTEK

 Posledním krokem „tvorby rodinného rozpočtu“ je soupis všech 
dluhů rodiny a určení výše splátek jednotlivých dluhů.

Dluhy
Výše	
dluhu
(v	Kč)

Přijatelná	výše	splátky

týdně měsíčně

Nedoplatky za nájem

Nedoplatky za hypotéku

Nedoplatky za vodné

Nedoplatky státu/obci

Nedoplatky za plyn

Nedoplatky za elektřinu

Nedoplatky výživného

Nedoplatky za spotřebitelský úvěr

Nedoplatky za jiné půjčky

Ostatní

Dluh celkem

Splátky celkem

Disponibilní příjem – dluhy celkem

peníze na další dluhy
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Další	(„méně	důležité“)	dluhy
Výše	
dluhu
(v	Kč)

Přijatelná	výše	splátky

týdně měsíčně

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dluhy celkem

Poplatky týdně / měsíčně celkem

Příloha	3			TVORBA	RODINNÉHO	ROZPOČTU Příloha	4
PřEHLED	NĚKTERÝCH	 

EKONOMICKÝCH	 
A	PRÁVNICKÝCH	POJMŮ

Bezhotovostní	operace
 • operace uskutečňovaná bez použití fyzických peněz (hoto- 

   vosti) prostřednictvím bankovních převodů a dalších účetních  
   operací

Bonita	klienta
 • schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, schopnost splá- 

   cet včas své závazky

Debetní	karta
 • vázána k běžnému účtu, možnost použití jen do výše zůstat- 

   ku na účtu nebo do výše  kontokorentu

Debetní	zůstatek
 • záporný zůstatek na účtu klienta

Disponibilní	zůstatek
 • peníze, které má klient v daném okamžiku k dispozici; větši- 

   nou se jedná o kladný zůstatek na účtu

Dlužník
 • subjekt s povinností uhradit závazek věřiteli bez rozlišení, zda  

   se jedná o závazek před nebo po splatnosti 

Exekuční	titul	
 • jedná se o pravomocné a vykonatelné soudní rozhodnutí  

   (např. rozsudek, platební rozkaz či trestní příkaz)
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Kontokorent
 • účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci pře- 

   dem stanoveného limitu

Kreditní	karta
 • jedná se o úvěrový produkt (úvěr ovládaný prostřednictvím  

   kreditní karty), není vázána k běžnému účtu, při jejím použití  
   tedy spotřebitel vždy čerpá úvěr

p.a.	(per	annum)
 • ročně, používá se při vyjádření úrokové sazby (např. 8% p.a.)

Půjčka
 • všechny případy, kdy jedna strana smluvního vztahu (věřitel)  

   půjčí na dobu určitou druhé smluvní straně (dlužníkovi) věci,  
   které nejsou specifikovány svými individuálními vlastnost- 
   mi, ale pouze svým druhem a počtem, mírou nebo váhou.  
   Dlužník nemusí vracet ty samé vypůjčené věci (v případě pe- 
   něz ty samé mince či bankovky), ale tu samou hodnotu,  
   množství či váhu téhož druhu věcí. 

Revolving
 • opakování produktu za předem dohodnutých podmínek  

   (např. revolvingový úvěr)

Rozhodčí	doložka
 • touto doložkou se obě smluvní strany zavazují, že všechny  

   majetkové spory, jež by v budoucnu vznikly z jejich právního  
   vztahu, budou rozhodovány smlouvou určeným rozhodcem  
   nebo rozhodčím soudem 

RPSN	(roční	procentní	sazba	nákladů)
 • představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí  

   dlužník věřiteli zaplatit (podle povinností plynoucích z úvě- 
   rové smlouvy), vyjádřený procentním podílem z dlužné část- 
   ky za období jednoho roku

 • RPSN vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru, jeho  
   prostřednictvím lze posoudit výhodnost spotřebitelského  
   úvěru

 • povinnost uvádět hodnotu RPSN u spotřebitelského úvěru  
   vyplývá ze zákona o spotřebitelském úvěru

	Splátkový	kalendář
 • přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splá- 

   cen úvěr či jiný dluh. Často bývá uvedena přesná výše a da- 
   tum splatnosti každé splátky. 

Splatnost
 • datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit urči- 

   tou částku druhé straně (např. dlužník svému věřiteli)

Spotřebitel
 • osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci  

   své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Úroková	sazba
 • cena vypůjčených nebo uložených peněz většinou vyjádřená  

   v procentech za rok

Úrok z půjčky
 • odměna věřiteli za to, že svoje peníze dlužníkovi poskytl a že  

   je mohl dlužník užívat 
 • při peněžité půjčce se úroky sjednávají určitým procentem  

   počítaným z půjčených peněz za stanovenou dobu (den,  
   měsíc, rok). 
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Úrok	z	prodlení
 • druh postihu dlužníka, jestliže dlužník nevrátí věřiteli půjčku  

   ve stanoveném termínu
 • výše úroku a poplatku z prodlení je stanovena nařízením vlá- 

   dy č.142/1994 Sb.
 • výše úroku z prodlení činí dvojnásobek diskontní sazby, sta- 

   novené Českou národní bankou (ČNB) a platné k prvnímu dni  
   prodlení s vrácením půjčky. Aktuální výši diskontní sazby lze  
   zjistit na adrese http://www.cnb.cz/ 

Zajištění	vrácení	půjčky
 • míněna smluvně upravená práva věřitele a povinnosti dlužní- 

   ka pro případ, že by půjčka nebyla vrácena řádně a včas 
 • umožňuje věřiteli dosáhnout rychlejšího a co nejvyššího (nej- 

   lépe úplného) uspokojení pohledávky: vrácení půjčky, úroků  
   z půjčky, úroků z prodlení, smluvní pokuty apod. 

 • Nejčastějšími způsoby zajištění peněžité pohledávky jsou :
   - smluvní pokuta,
   - ručení,
   - dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů,
   - zástavní smlouva,
   - zajištění závazku převodem práva,
   - zajištění závazku postoupením pohledávky,
   - uznání dluhu,
   - vystavení směnky.

Zadržovací	právo
 • je možností zadržení cizí movité věci k zajištění splatné po- 

   hledávky proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat
 • zadržovací právo vzniká i k zajištění dosud nesplatné pohle- 

   dávky, pokud byl proti dlužníku podán návrh na konkurs

Zajištění	úvěru
 • vystupuje jako záruka vrácení úvěru (bankovního i nebankov- 

   ního)
 • běžnou formou je zástava movité věci nebo nemovitosti
 • zástavní právo k nemovitosti vzniká až vkladem do katastru  

   nemovitostí

Zástava
 • slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí od- 

   povídá, nebude včas splacen s tím, že v tomto případě lze  
   dosáhnout uspokojení z výtěžku z peněžení zástavy

 • zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo  
   jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné ma- 
   jetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo ne- 
   bytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, ob- 
   chodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlast- 
   nictví

Zástavce
 • ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nespla- 

   cení dluhu (majitel zástavy)

Zástavní	věřitel
 • věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu
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