
 Půjčky

V dnešní době si čím dál více lidí půjčuje 
peníze. Někdy může být půjčka dobrým 
řešením, ale v  drtivé většině případů 
si spotřebitelé půjčují, aniž by uváži-
li všechna s  tím spojená rizika. Většina 
z nich si dokonce ani nepřečte smlouvu, 
kterou podepisuje, natož smluvní pod-
mínky, které bývají součástí smlouvy. 
Přitom znalost obsahu těchto dokumen-
tů má naprosto zásadní význam. Půjču-
jete-li si peníze v bance, můžete očeká-
vat v  rámci možností seriózní jednání. 
Pokud si však půjčujete u nebankovních 
institucí či dokonce různých pochybných podnikatelů, počítejte s tím, že s vámi ni-
kdo v rukavičkách jednat nebude. Nejlepší je se půjčkám zcela vyhnout. Pokud se 
přesto rozhodnete si půjčku vzít, vždy si nejdřív pečlivě pročtěte smlouvu i obchodní 
podmínky a zvažte, zda budete schopni řádně svůj dluh splatit. Protože pokud ne, 
můžete snadno spadnout do nelítostné mašinérie soudů, vymahačů a exekucí.

 Kdy může přijít exekutor

Obvyklou praktikou je, že pokud se dlužník dostane do prodlení se zaplacením byť 
jediné splátky, věřitel mu začne hned vyhrožovat exekutorem. Exekutor nakonec sice 
může přijít, ale rozhodně ne hned. Aby mohla být věc postoupena soudnímu exeku-
torovi, musí mimo jiné existovat pravomocný a vykonatelný exekuční titul - bez 
něho není v žádném případě možné, aby dluh začal vymáhat exekutor. Spotřebitelé 
si často pletou soudního exekutora s různými inkasními společnostmi, které se občas 
i samy za exekutory podvodně vydávají. Tyto společnosti ale pouze zastupují věřite-
le, případně od něho dluh odkoupily a snaží se spotřebitele přimět k jeho uhrazení. 
Taková společnost ale nemá s exekutorem vůbec nic společného a nemá ani žádné 
pravomoci. V podstatě jediné, co může udělat, pokud se s ní nedohodnete jinak, je 
podat na dlužníka žalobu u soudu.
Nutno ale zdůraznit, že pokud žalobu podá - a věřte, že podá (je to její práce) -  a u sou-
du uspěje, tak dlužníkovi velmi znatelně vzroste dluh, neboť se navýší o  náklady 
soudního řízení, případně později i o náklady exekučního řízení. Proto pokud dlužíte, 
snažte se svůj dluh co nejdříve splatit nebo se alespoň s věřitelem domluvit na splát-
kovém kalendáři. Samozřejmě musíte být realističtí, výše splátek by měla být úměrná 
výši dluhu: nelze očekávat, že věřitel přistoupí např. na to, že dluh ve výši 100.000,- Kč 
budete splácet částkou 1.000,- měsíčně, v tomto případě by se vám pravděpodob-
ně ani nepodařilo splácet nové úroky, a dluh by se tak i přes vaše splátky neustále 

navyšoval. Pokud se vám podaří na splátkovém kalendáři se domluvit, nemáte ještě 
vyhráno: musíte splátkový kalendář dodržovat a splátky řádně platit. Protože pokud 
platit nebudete, je to stejné, jako by splátkový kalendář vůbec neexistoval. 

 Co je to exekuční titul

Exekuční titul je rozhodnutí nebo jiná listina vydaná k tomu oprávněným orgánem 
sloužící jako podklad pro exekuci, pokud není dobrovolně splněna povinnost v  ní 
obsažená. V praxi je exekučním titulem nejčastěji platební rozkaz, rozsudek, smě-
nečný platební rozkaz, rozhodčí nález, rozhodnutí správního orgánu, usnesení 
o schválení soudního smíru a exekutorský či notářský zápis s doložkou přímé 
vykonatelnosti. 

Pravomocný je takový exekuční titul, proti kterému už nelze podat řádné opravné 
prostředky (odpor, odvolání, námitky). 

Vykonatelným se exekuční titul stane, když uběhne lhůta pro dobrovolné splnění 
povinnosti v něm obsažené. Vykonatelnost znamená, že povinnost uložená exekuč-
ním titulem je vynutitelná. Teprve na základě vykonatelného exekučního titulu lze 
vymáhání pohledávky postoupit soudnímu exekutorovi.

Platební rozkaz může soud vydat i bez slyšení dlužníka, pokud ze žaloby vyplývá 
právo věřitele na zaplacení peněžité částky. Platební rozkaz musí být vždy dlužníkovi 
doručen do vlastních rukou. Pokud by doručen nebyl, nenabyl by právní moci a ne-
šlo by na jeho základě provádět exekuci. V platebním rozkazu soud dlužníkovi uloží, 
aby zaplatil dlužnou částku do patnácti dnů ode dne doručení platebního rozkazu, 
nebo aby v téže lhůtě podal proti platebnímu rozkazu odpor. Pokud dlužník odpor 
nepodá, má platební rozkaz stejné účinky jako pravomocný rozsudek. Pokud dlužník 
odpor podá, platební rozkaz se zruší a bude nařízeno soudní jednání, ve kterém už se 
dlužník může před soudem bránit. Výsledkem tohoto jednání před soudem je rozsu-
dek. Platební rozkaz, který se nepodaří doručit dlužníkovi do vlastních rukou, bude 
zrušen a bude nařízeno jednání před soudem, jehož výsledkem opět bude rozsudek.  

Rozsudek je druh soudního rozhodnutí, kterým se autoritativním způsobem vyslo-
vuje výsledek soudního řízení ve věci samé. Zvláštními druhy rozsudku jsou rozsudek 
pro uznání a rozsudek pro zmeškání. Rozsudek pro uznání soud vydá, jestliže dlužník 
v průběhu řízení svůj dluh uzná. Rozsudek pro zmeškání soud vydá v případě, kdy se 
dlužník, kterému byla řádně doručena žaloba a předvolání k soudnímu jednání, bez 
důvodné a včasné omluvy nedostaví k soudnímu jednání. Proti rozsudku lze podat 
ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání. Pokud odvolání není ve lhůtě podáno, 
rozsudek se stává pravomocným. Nejčastěji bývá v rozsudku uvedeno, že dlužník je 
povinen zaplatit do tří dnů od právní moci rozsudku. Pozor! Odvolání nelze podat 
proti rozsudku, kterým bylo rozhodnuto o  peněžitém plnění nepřevyšujícím 



10.000,- Kč (tzv. bagatelní částka). Do této částky nejsou zahrnuty úroky, smluvní 
pokuty ani náklady řízení, vychází se z výše samotného základu pohledávky. 

Pro snazší pochopení si představte tuto situaci: rozsudek, který stanoví povinnost za-
platit věřiteli, byl dlužníkovi doručen v pátek 1. 6. 2012. Patnáctidenní lhůta pro podání 
odvolání uplyne 16. 6. 2012, protože ale 16. 6. 2012 připadá na sobotu, bude posledním 
dnem lhůty pro podání odvolání až nejbližší následující pracovní den, tedy pondělí 18. 
6. 2012. V  následující den, tedy v  úterý 19. 6. 2012, se rozsudek stane pravomocným. 
Třídenní lhůta k plnění uplyne 22. 6. 2012 a v následující den, tedy 23. 6. 2012, je rozsudek 
vykonatelný. Teprve od tohoto dne může věřitel postoupit věc exekutorovi k vymáhání.

Směnečný platební rozkaz je zvlášt-
ním typem rozhodnutí, který může soud 
vydat, pokud dlužník podepsal směn-
ku. Proti směnečnému platebnímu roz-
kazu se lze bránit jedině námitkami. 
Lhůta pro podání námitek činí jenom 
3 dny od doručení směnečného platebního 
rozkazu a tyto námitky musí být vždy řádně 
odůvodněny! Běžnému spotřebiteli lze dů-
razně doporučit, aby NIKDY nepodepiso-
val směnku, a pokud ji přesto podepíše a je 
mu doručen směnečný platební rozkaz, se 
kterým nesouhlasí, aby okamžitě vyhledal 
pomoc právníka.

Rozhodčí nález není rozhodnutím soudu. Rozhodčí nález je výsledkem řízení před 
rozhodcem, k  němuž se spor dostane v  případě, že smlouva obsahovala rozhodčí 
doložku. Rozhodčí nález má prakticky stejné účinky jako rozsudek. Proti rozhodčímu 
nálezu ale nelze podat odvolání. Rozhodčí nález může být zrušen soudem, ale pouze 
ze zákonem stanovených důvodů. Opět lze doporučit spotřebiteli, aby byl při uza-
vírání smlouvy ostražitý a ověřil si, zda smlouva ani smluvní podmínky neobsahují 
rozhodčí doložku, protože o nestrannosti některých „nestranných“ rozhodců lze při-
nejmenším pochybovat. Od prvního dubna 2012 platí, že rozhodčí doložka ve spo-
třebitelských sporech musí být sjednána v samostatném dokumentu, který musíte 
zvlášť podepsat, jinak je doložka neplatná. Tímto opatřením zákon brání podvodným 
podnikatelům schovávat rozhodčí doložky do smluv tak, aby si jich spotřebitel ne-
všiml.

Soudní smír je dalším možným způsobem skončení soudního řízení. Jedná se 
o  dohodu věřitele a  dlužníka, většinou jde o  splátkový kalendář. Podstatné ale je, 
že tato dohoda je schválena a  potvrzena soudem, který o  ní vydá usnesení. To je 
samo o sobě exekučním titulem. Proto pokud je soudní smír uzavřen a dlužník řádně 

neplní své povinnosti ze smíru vyplývající, není už nutné ho znovu žalovat a věc lze 
rovnou postoupit exekutorovi.

Exekutorský a  notářský zápis s  doložkou přímé vykonatelnosti jsou zvláštním 
druhem exekučního titulu, opět nejde o  soudní rozhodnutí, ale o  příslib dlužníka 
splácet, přičemž ten se zavazuje věřiteli, že v případě nesplácení dluhu dojde k oka-
mžité exekuci, aniž by o tom musel rozhodnout soud. Tento zápis se používá, pokud 
se strany chtějí vyhnout (dlouhému a nákladnému) soudnímu řízení. Zápis lze sepsat 
na kterémkoliv exekutorském či notářském úřadě.

Rozhodnutí správního orgánu může být také exekučním titulem podobně jako 
rozhodnutí soudu, a to v případech, kdy je správní orgán oprávněn rozhodovat spo-
ry mezi soukromoprávními subjekty. V praxi se jedná zejména o rozhodnutí Českého 
telekomunikačního úřadu ve sporech vyplývajících ze smluv spotřebitelů s  posky-
tovateli telekomunikačních služeb. Těmi jsou např. mobilní operátoři nebo posky-
tovatelé internetového připojení. Opravným prostředkem proti rozhodnutí ČTÚ je 
rozklad k předsedovi Rady ČTÚ. Proti rozhodnutí o rozkladu se pak lze dále bránit 
žalobou k civilnímu soudu podle Části V. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

 Jak splácet

Pokud je obsahem jakéhokoliv exekučního titulu splátkový kalendář, s největší prav-
děpodobností bude formulován tak, že nezaplacením kterékoliv splátky včas dlužník 
ztrácí výhodu splátek, to znamená, že celý dluh může být k datu řádně neuhrazené 
splátky okamžitě splatným a následovně exekuován. Neriskujte tedy exekuci a plňte 
řádně povinnost, která vám byla exekučním titulem uložena.
V exekučním titulu často není vyčíslena výše úroků, protože úroky musí dlužník platit 
až do zaplacení celého dluhu, přičemž soud nemůže vědět, kdy ke splacení skuteč-
ně dojde. Pokud se tedy chcete dozvědět výši svého 
dluhu, musíte sečíst všechny položky, které exekuč-
ní titul obsahuje, a  to včetně nevyčíslených úroků. 
Velmi častým problémem je, že dlužník nevyčíslené 
úroky ignoruje, zaplatí pouze částku ve výši jisti-
ny pohledávky a nákladů řízení a myslí si, že je vše 
v pořádku. Přitom netuší, že ve skutečnosti část jeho 
dluhu zůstala nesplacena - tato část přitom může za-
příčinit exekuci.

Pro snazší pochopení opět uvedeme příklad. Je vy-
dán rozsudek, který stanoví dlužníkovi povinnost za-
platit věřiteli částku ve výši 100.000,- Kč spolu s úrokem 
z této částky ve výši 12 % ročně, počítaného za období 
od 1. 1. 2012 do zaplacení, a  dále náklady soudního 
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řízení ve výši 10.000,- Kč. Pokud dlužník chce splatit dluh dne 31. 1. 2012, musí nejprve 
zjistit výši celého svého dluhu, musí sečíst vyčíslené částky, tedy samotnou pohledávku ve 
výši 100.000,- Kč a náklady řízení ve výši 10.000,- Kč, a dále nesmí zapomenout připočítat 
nevyčíslený úrok, který v tomto případě bude činit cca 2.000,- Kč (neboť 24 % ročně = 2 
% měsíčně, tedy za měsíc leden 2 % ze 100.000,- Kč = 2.000,- Kč). Celková splátka, kterou 
tedy musí v tento den dlužník uhradit, aby byl celý dluh splacen, je již cca 112.000,- Kč. 
Čím později dlužník zaplatí, tím je logicky úrok vyšší.

Pokud plníte splátkový kalendář dle exekučního titulu, uvědomte si, že splátky se 
standardně započítávají nejdříve na úroky, teprve potom na samotnou jistinu (jis-
tina = základ dluhu) a nakonec na náklady soudního řízení. Úroky se vždy počítají 
z  jistiny pohledávky a nebudou běžet teprve v případě, že jistina je splacena. Úro-
ky z  úroků ani z  částky nákladů řízení neběží. Abychom si ukázali, co to znamená 
v praxi, pozměníme výše zmíněný příklad tak, že 
dlužník dne 31. 1. 2012 nezaplatí celý dluh, ale 
pouze 5.000,- Kč. Tato splátka se započítá nejprve 
na úrok, který jsme vyčíslili na 2.000,- Kč. Pouze 
3.000,- Kč, které z  naší splátky zbyly po odečte-
ní úroku, budou započteny na jistinu, která tak 
bude ponížena ze 100.000,- Kč na 97.000,- Kč. 
Od následujícího dne se již úrok nepočítá ze zá-
kladu 100.000,- Kč, ale ze základu 97.000,- Kč, 
které jsou novou jistinou pohledávky, a běží opět 
až do další splátky. (Po zaplacení částky 5.000,- Kč 
tedy dlužíme jistinu ve výši 97.000,- Kč, náklady soudního řízení ve výši 10.000,- Kč 
a počíná nám běžet úrok ve výši 24 % ročně počítaný z částky 97.000,- Kč, který pobě-
ží až do další splátky.) Z tohoto důvodu se může dlužník po několika splátkách mylně 
domnívat, že celý dluh již uhradil, přestože část dluhu ještě splacena nebyla.

Pokud to není z výše uvedeného příkladu zcela zřetelné, představme si absurdní situaci, 
ve které by dlužník opět dne 31. 1. 2012 namísto 5.000,- Kč zaplatil pouze 1.000,- Kč. Pro-
tože by se jeho splátka započítala nejdříve na úrok (který jsme si vyčíslili na 2.000,- Kč), 
nejenže by tato splátka vůbec neponížila jistinu, ale dokonce by nestačila ani na pokrytí 
úroku, který za onen jeden měsíc vznikl. Proto, kdyby dlužník každý měsíc zaplatil 1.000,- 
Kč, jeho dluh nejenže by nikdy nebyl splacen, ale i přes pravidelné splátky by se neustále 
zvyšoval, a to o 1.000,- Kč za každý měsíc. Z tohoto důvodu musí být výše splátek úměrná 
výši dluhu. Je v zájmu dlužníka, aby dluh splatil co nejdříve, a vyhnul se tak zbytečnému 
navyšování dluhu o úroky. 

 Právní stav k 26. 7. 2012

Trvejte na svých právech!

Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především kontroluje poctivost služeb 
a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání spotřebitele před zdravotně závad-
nými produkty živočišného původu (např. masné výrobky a další).
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz) – kontroluje  
značení a kvalitu potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost podnikání, zasahují pokud prodejce 
odmítá vydat kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla zrušena, nebo zde 
není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontroluje poskytovatele 
telekomunikačních služeb, včetně služeb poštovních.

Sdružení obrany spotřebitelů

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme
 formou spolupráce s medii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, kde v pořadu Apetýt – „Spotřebitelský 

servis“ každou poslední středu v měsíci v 10.30 hodin zodpovídáme Vaše dotazy 
a informujeme Vás na telefonech

 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MH
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva a prosazovat je v praxi!


