
Příručka pro dlužníka
od společnosti

Finanční pomoc s.r.o.



Předmluva

 V návaznosti na naše několikaleté zkušenosti z oblasti dluhové 

problematiky, se naše společnost rozhodla připravit tuto stručnou 

příručku pro dlužníka. Z naší zkušenosti jsme došli k závěru, že jedním 
z hlavních problémů zadluženosti je naprostá neznalost a 

neinformovanost dlužníků, kvůli které tito lidé přicházejí o spoustu 

financí a dostávají se do zbytečných problémů. Doufáme, že Vám 

následující příručka poslouží jako nástroj pro získání základního 

přehledu v dluhové problematice a ušetří Vám jak finance, tak i 
nervy. 



Obsah

Příručku jsme rozdělili na dvě části. V té první si projdeme v několika fázích 
procesu vymáhání, tedy od prvního nezaplacení splátky až po to, kdy 
Vám na dveře zaklepe exekutor. Druhá část je věnovaná radám, tipům a 
triků, které Vám usnadní život a především ušetří nervy.
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Základní pojmy
 Vztah mezi dlužníkem a věřitelem upravuje závazkové právo. Tím, že 

věřitel půjčí něco dlužníkovi a dlužník si něco půjčil od věřitele, vznikl 

mezi nimi závazkový právní vztah.

 Dlužník – je subjekt práva povinný ze závazkového právního vztahu 
k plnění vůči věřiteli. Dlužník dluží něco (nejčastěji peníze) věřiteli.

 Věřitel – je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního 

vztahu požadovat určitě plnění po dlužníkovi. Věřitel je ten, kdo 

něco (nejčastěji peníze) půjčil dlužníkovi.

 Věřitel má tedy pohledávku za dlužníkem a dlužník má závazek 

(dluh) vůči věřiteli.

 Exekuce – je poslední fáze soudního řízení, tzv. vykonávacího řízení, 
v kterém se uplatňuje výkon práva



Základní pojmy

 Exekuční titul – je rozhodnutí nebo jiná listina, která obsahuje určitou 
povinnost (zaplatit určitou částku, vrátit určitou věc, umožnit určité 
konání). Není-li tato povinnost splněna, pak slouží exekuční titul jako 
podklad pro nařízení exekuce. Zde nejčastější exekuční tituly:

a) Rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení či platební rozkaz), pokud 
přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek

b) Rozhodčí nález

c) Notářský zápis se svolením k vykonavatelnosti

d) Rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů a výkazů 
nedoplatků ve věcech daní a poplatků

e) Rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a 
sociálního zabezpečení

 Zesplatnění – je právní úkon, kterým věřitel prohlásí celý úvěr za splatný. 
To znamená, že vyzve dlužníka k úhradě celé zbývající dlužné částky 
včetně úroků a poplatků.



Část 1
Fáze 1 – Přestávám zvládat hradit splátky

Přestanete-li plnit řádně termíny splátek, budou Vás nejprve
kontaktovat (telefonicky, emailem, písemně) pracovníci věřitele. Větší
společnosti na to mají speciální oddělení pro vymáhání pohledávek.
Zde dojde ze strany věřitele k vyhrožování, psychickému nátlaku a
často i lžím typu: „pokud nezaplatíte, za týden přijdeme s exekutorem,
který vám vše vezme, nebo že půjdete do vězení“ apod. Tito
pracovníci Vám napovídají úplně cokoliv, jen aby Vás donutili zaplatit.
Z každé vymožené částky dostávají svá %. Za dluhy se v dnešní době
do vězení nezavírá (pokud nespácháte vážný úvěrový podvod,
neplatíte výživné či nepodvádíte v daňové oblasti). Zároveň Vám
v této fázi vymáhání nehrozí ani žádná skutečná exekuce! I když jsou
výstupy těchto vymáhacích pracovníku nepříjemné a obtěžující, tak
jsou naprosto neškodné! Tito lidé nemohou dělat nic jiného, než Vám
vyhrožovat. Nepřijdou za Vámi s policií, stěhováky ani s nikým jiným.



Část 1

Fáze 1 – Přestávám zvládat hradit splátky

V této fázi Vám tedy nehrozí žádné reálné nebezpečí. Ovšem ubíhá

Vám čas, narůstají úroky a dluh se zvyšuje o všemožné penalizace a

pokuty, které jsou předmětem smlouvy, které jste věřiteli podepsali.
Pokud se v této fázi Vaše finanční situace zlepší, máte ještě možnost

obnovit splátkový kalendář u daného věřitele, samozřejmě za

předpokladu dorovnání dlužných částek. Fáze 1 i Fáze 2 jsou jistou

psychologickou hrou, ve které se Vás bude snažit věřitel dostat pod

tlak. Na jejich hru nesmíte přistupovat. Dlužíte peníze? No a co,

v dnešní době je zadlužený skoro každý. Je potřeba se s tím vyrovnat a

nevzdávat se, nerezignovat. Vaše situace může mít daleko snazší

řešení, než si myslíte. I když ho třeba ještě nevidíte.



Část 1
Fáze 1 – Přestávám zvládat hradit splátky

Skutečnost, že člověk náhle přijde o zaměstnání, nebo nastane jiná

těžká životní situace, která zapříčiní finanční komplikace, není

důvodem k tomu, aby se dlužník dobrovolně zbavoval svých práv a
nechal se věřitelem „šikanovat“ a obírat na rámec jeho zákonných

nároků.

Věřitelé často vytvoří dlužníka naprosto zbytečně, mnohdy i úmyslně.

Přitom by stačilo posečkat a odložit splátku o pár měsíců. Na vině není

v mnoha případech pouze dlužník, (samozřejmě nepočítáme

bezohledné dlužníky, kteří neplatí účelově a vyhýbají se splátkám). Ač

se o tom veřejně vůbec nemluví, tak vinu mnohdy nese i věřitel.



Část 1
Fáze 2 – Vymáhací proces

Dalším krokem věřitele bývá často předání jeho pohledávky (Vašeho

dluhu) některé z firem, které se zabývají vymáháním dluhů.

Zde máte pro příklad několik nejčastějších společností, které se
vymáhání věnují. Jistě je budete znát. EOS-KSI ČR, B4B INKASSO, KRUK

Česká a Slovenská republika, Inkasní kapitál, Intrum Justitia Czech,

Logicall CZ a mnohé další.

Hlavním úkolem zaměstnanců těchto společností („vymahačů“) je

dostat Vás pod tlak, vyvolat ve Vás pocit strachu a donutit Vás zaplatit.

Tito pracovníci vymahači jsou velice dobří herci – nemohou nic, ovšem

vystupují a jednají tak, jako by mohli všechno.



Část 1
Fáze 2 – Vymáhací proces

Pracovníci vymahačských firem vystupují pře dlužníky z povýšené pozice,
že Vy jste jen dlužník a oni jsou tady pány! Snaží se vzbudit dojem, že
mohou cokoliv, že jsou to již exekutoři, kteří Vám mohou vtrhnout domů a
zabavit Vám všechen majetek a vybavení bytu, včetně rybičky a
papouška. Znovu připomínáme, že tito pracovníci nemají žádná speciální
práva, nemohou k Vám domů, nemohou Vám nic zabavit. Chování
těchto pracovníků je často za hranicí slušného chování, dokonce i za
hranou zákona.

 Společnosti mají 3 možnosti, jak s Vámi komunikovat. 

1) Zasílání upomínky či výzvy k úhradě dlužné částky poštou – naprosto
korektní jednání vymahačských firem. Pokud se ovšem nejedná o
korespondenční lístek s Vašimi údaji, či otevřený dopis, který si dovolí
pracovník vylepit veřejně na dveře domu, apod. To už si opravdu dovolit
nemůže. V tomto případě je nutné uschovat vše jako důkaz a obrátit se
např. na Úřad pro ochranu osobních údajů.



Část 1
Fáze 2 – Vymáhací proces

2) Telefonické upomínání – tento styl upomínání je také vcelku korektní,

pokud je korektně prováděn a přistupuje-li k rozhovoru pracovník

vymahačské společnosti profesionálně a slušně. Bohužel spousta
vymahačů využívá ty nekorektní praktiky – volá Vám v pozdních

hodinách večer či přímo v noci. Mezi další praktiky patří to, když Vám

bude vymahač volat několikrát denně, víme o případech, kdy takto

měla dlužnice přes 50 nepřijatých hovorů za den. Telefonické hovory

často nikam nevedou. Dlužník sdělí vymahači, že sotva ze svého příjmu

pokryje základní potřeby pro sebe, takže mu na splátku nic nezbývá.

Vymahače to nezajím a další den volá znovu se stejným dotazem a

takto stále dokola. Závazné informace se zasílají písemnou formou, Do
telefonu se Vám bude snažit vymahač napovídat, co se mu zlíbí a to

zcela beztrestně.



Část 1
Fáze 2 – Vymáhací proces

3) Osobní návštěva – Zde je podstatné si uvědomit základní věc, tito lidé
nemají žádná speciální práva, jsou to obyčejní lidé. Nemáte žádnou
povinnost je pouštět do svého obydlí a oni si tento přístup nemohou nijak
vynucovat. Zároveň je nutné si uvědomit, že tito vymahači se snaží zjišťovat
Vaše majetkové poměry. Pokud je na Vás vymahač sprostý a arogantní,
nemá smysl s takovýmto člověkem diskutovat a nejste povinni s ním
diskutovat. Pokud by Vám stále vyhrožoval, můžete volat polici, že se Vás
snaží napadat agresivní výtržník a že se bojíte o svůj život. Velice oblíbená
praktika těchto vymahačů krom vyhrožování je ta, že se Vás snaží veřejně
ponížit. Lepí na vrata, domy, vchody a schránky různé leták, kde píši
důvěryhodné informace o Vaší osobě, což si samozřejmě nemohou
dovolit! Pokud se toto stane, je vhodné si udělat nějaký důkazní materiál,
s kterým lze následně pracovat.

Zapamatujte si jednu zásadní věc – Nejste povinni s vymahači
komunikovat, pouze pokud mají co říct a pokud s Vámi jednají slušně,
můžete toho využít (domluvit si splátky). Pokud Vám pouze vyhrožují
exekucí, nemá se smysl s nimi vůbec bavit.



Část 1
Fáze 3 – Zisk exekučního titulu

Věřitelé často straší tím, že na Vás přijdou do týdne s exekutorem, pokud
nezaplatíte. Že dokáží zařídit exekuci do druhého dne a podobné
nesmysly. Věřitel musí mít v ruce vykonavatelný a pravomocný exekuční
titul, pokud ho nemá, tak žádný exekutor přijít nemůže!

 Mezi nejčastější exekuční tituly patří:

a) Rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení či platební rozkaz), pokud
přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek

b) Rozhodčí nález

c) Notářský zápis se svolením k vykonavatelnosti

d) Rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů a výkazů
nedoplatků ve věcech daní a poplatků

e) Rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a
sociálního zabezpečení



Část 1
Fáze 3 – Zisk exekučního titulu

Pokud tedy nemá věřitel exekuční titul, exekuce zatím nehrozí.

Doporučujeme mít v pořádku doručovací adresu! Pokud si nepřebíráte

poštu, může se klidně stát, že věřitel získá exekuční titul a Vy o tom ani
nemusíte vědět (Věřitel podá žalobu o zaplacení či např. elektronický

platební rozkaz, Vy o tom nebudete vědět a soud rozhodne v jeho

prospěch).

Pokud Vám bude doručen platební rozkaz a budete mít pocit, že

někdo rozhodl o Vás bez Vás, není tomu tak. Jako žalovaná strana

máte právo do 15-ti dnů od převzetí platebního rozkazu podat odpor a

do dalších 30-ti dnů podat vyjádření k podanému odporu. Pokud

odpor nepodáte, tak soud vyhoví žalobě v plném rozsahu a Vám bude
uloženo částku uhradit. Pokud následně dluh neuhradíte, věřitel již

může požadovat nařízení a výkon exekuce.



Část 1
Fáze 3 – Exekuční řízení

Nařízení exekuce a pověření některého z exekutorských úřadů se
dostáváme do poslední fáze.

Věřitel v exekučním řízení = oprávněný.

Dlužník v exekučním řízení = povinný

Exekuce může být nařízena pouze se souhlasem soudu na základě
pravomocného a vykonavatelného exekučního titulu. Exekutor k Vám
nepřijede ze dne na den na žádost věřitele. Chce-li na Vás věřitel
skutečně nařídit exekuci, trvá tento proces poměrně dlouhou dobu.

Soudní exekutor je oprávněn sám rozhodnout jakým způsobem bude
exekuci provádět. Může přistoupit podle svého rozhodnutí k několika
možným způsobům výkonu nařízení exekuce, které mu umožňuje zákon.
Výkon rozhodnutí lze nařídit pouze na návrh oprávněného a pouze
v rozsahu oprávněného.



Část 1
Fáze 3 – Exekuční řízení

§ 58

(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v zákoně č. 120/2001 SB. Exekuční řád.
Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k
uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se
pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů
oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze
exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem
stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými
způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se
exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně

a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním
pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

b) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění
nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze
mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění,
nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a),



Část 1
Fáze 3 – Exekuční řízení

c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný
nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním
pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření,
nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a

d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své
rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).

§ 59

(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

b) přikázáním pohledávky,

c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,

d) postižením závodu,

e) správou nemovité věci,

f) pozastavením řidičského oprávnění.



Část 1
Fáze 3 – Exekuční řízení

(2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí
povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést

a) vyklizením,

b) odebráním věci,

c) rozdělením společné věci,

d) provedením prací a výkonů.

(3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem
zastavených movitých věcí a nemovitých věcí.

Exekutor nemůže zabavit dlužníkovi vše

I když může být na dlužníka uvalena opakovaná exekuce, úředník (exekutor,
vykonavatel) nemůže zabavit všechen majetek nebo zcela srazit jeho příjem.
Dlužníkovi vždy musí zůstat minimum na živobytí. Nazýváme to nezabavitelné
minimum. Zároveň exekutor nemůže dlužníkovi vše sebrat!



Část 1
Fáze 3 – Exekuční řízení

NEZABAVITELNÉ VĚCI s účinností od 1.9.2015.

1) Občanský soudní řád pro věci nepodléhající výkonu rozhodnutí
obecně stanovuje, že z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo
ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat
výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k
uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých
pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s
dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým
majetkovým poměrům.

2) Výše uvedené obecné pravidlo zákonodárce blíže specifikuje
výčtem některých konkrétních věcí, kdy z výkonu rozhodnutí jsou
vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve
společném jmění povinného a jeho manžela:



Část 1
Fáze 3 – Exekuční řízení

a. běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
b. obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská
linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí
těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně
nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
c. studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
d. snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a
zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče
dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič
dat, a jiné předměty podobné povahy,
e. zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho
domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
f. hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima
jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c),
g. zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která
slouží člověku jako jeho společník



Část 1
Fáze 3 – Exekuční řízení

3) Ochrana pro podnikatele - Určitá ochrana při exekuci je poskytována
podnikatelům, kdy občanský soudní řád stanovuje, že výkon rozhodnutí se nemůže
týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své
podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li
o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

Nelze zabavit celou mzdu.

Podobně jako majetek nelze zabavit celý, nelze zabavit celou ani mzdu.
Zaměstnanci musí vždy zůstat tzv. nezabavitelná část mzdy.

Životní minimum pro rok 2016 je v 3 410 Kč

Základní minimum činí 9 268 Kč. Což je součet životního minima jednotlivce (3 410
Kč) a normativních nákladů na bydlení jednotlivce (5 858 Kč).

Nezabavitelné minimum je ve výši 6 178,67 Kč (2/3 ze základní částky)

Jestliže jste ženatý tak dalších 1 544,67 Kč na manželku (1/4 z nezabavitelného
minima, i když má manžel/ka vlastní příjem)

Na každé vyživované dítě 1 544,67 Kč (1/4 z nezabavitelného minima)
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Postižitelné a nepostižitelné příjmy

Exekutor dále musí rozlišovat, z čeho Váš příjem pochází.

Příjmy, ze kterých lze srážet upravuje § 299 Občanského soudního řádu a
jedná se zejména o:

- mzda nebo plat
- příjem z dohody o pracovní činnosti (z dohody o provedení práce pouze 
při aplikace ust. § 2045 odst. 1 nového občanského zákoníku lze zajistit dluh 

dohodou věřitele a dlužníka)
- dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově (tj. 

dávky pěstounské péče, rodičovský příspěvek)
- nemocenská

- peněžitá pomoc v mateřství
- důchody
- stipendia

podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
- odstupné
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Naopak příjmy, ze kterých srážet nelze upravuje § 317 Občanského

soudního řádu a jedná se zejména o:

-peněžité dávky sociální péče (příspěvek na péči, který se poskytuje 
osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby)

- dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, mimořádná 

okamžitá pomoc)

- jednorázově vyplacené dávky státní sociální podpory a pěstounské 

péče

- příspěvek na bydlení

- přídavek na dítě

- porodné, pohřebné
- výživné na dítě, sirotčí důchod dítěte

- cestovní náhrady (=diety)
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Ochrana v exekučním řízení:

Ochrana práv občanů v exekučním řízení i správné provedení exekuce z hlediska
legislativního i morálního byla a stále je velmi problematická. Nicméně došlo a stále
dochází k určitým pozitivním změnám. Snižují se nepřiměřeně vysoké náklady
vymáhacího procesu. Velmi důležitou změnou je tzv. přiměřenost provedení
exekuce. Je jen dobře, že již není možné kvůli vymáhané částce ve výši 1.000,- Kč
prodat nemovitost, pokud existují jiné možnosti, jak může exekutor postupovat.

Novela exekučního řádu také upravila dohled nad výkony soudních exekutorů.
Doposud mělo kontrolní pravomoc pouze Ministerstvo spravedlnosti. Nyní mohou
kontrolu provádět i předsedové okresních soudů. Rovněž byla zavedena kontrola
Exekutorské komory ČR, V posledních letech se o tuto problematiku čím dál tím více
zajímají i média, což pomáhá vytvářet na exekutory tlak. Jedním z posledních
případů je ukončení činnosti největšího „zvířete“ exekutorů v ČR, pana doktora
Vrány, který se po velkém tlaku ze všech stran sám svůj exekutorský úřad opustil.
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 Rada 1. – Dejte si do pořádku doručovací adresu

Před dluhy neutečete, nemá smysl strkat hlavu do písku a dělat

mrtvého brouka. Nepřeberete si doporučené psaní do 14 dnů,
považuje se automaticky na doručené. Je nanejvýše nutné, abyste

věděli o všem, co se bude dít a co věřitel chystá. Pokud nemáte

v pořádku doručovací adresu, nedostanou se k Vám důležité

písemnosti a způsobíte problémy jen sami sobě.
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 Rada 2. – Chraňte si své soukromí

Nikdo bez soudního povolení nesmí přejít práh Vašeho obydlí. Toto

základní lidské právo vám dává Ústava ČR, která stojí nad všemi
zákony. Jediní kdo můžou narušit Vaše soukromí, jsou za určitých situací

hasiči, Policie ČR, nebo exekutor či jeho vykonavatelé (pouze

skutečný, soudem pověřený exekutor – žádní vymahači!) Aby mohl

exekutor vůči Vám postupovat, musí jej nejdříve soud pověřit. Bude-li

někdo chtít narušit Vaše soukromí, ihned se spojte s nějakým

odborníkem, případně volejte Policii ČR.
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 Rada 3. – Co dělat při návštěvě pracovníka 

vymáhací/inkasní agentury

Tito lidé nemají žádná speciální práva, jsou to obyčejní lidé. Nejsou to
exekutoři a ani nemají jejich práva, i když se budou snažit přesvědčit o

opaku. Navíc jsou vyškoleni, aby na dlužníky vyvíjeli co největší

psychický nátlak. To, zda s nimi budete chtít hovořit, záleží pouze na

Vás, Nejste povinni s nimi jednat. Pokud Vám mají co nabídnout, proč

si s nimi o tom nepohovořit. Pokud by po Vás chtěli cokoliv podepsat

(uznání dluhu, splátkový kalendář, apod.) dejte si čas na rozmyšlenou,

nikdy nic nepodepisujte hned. Rozhodně tyto pracovníky nepouštějte
do Vašeho domu či bytu.
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 Rada 4. – Exekutor zablokoval účet a nemáte přístup 
k penězům

Podle ustanovení § 304b občanského soudního řádu, ve spojení
s ustanovením § 65 exekučního řádu se zákaz nakládání s peněžními
prostředky na bankovním účtu postiženém exekucí nevztahuje na
peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce
podle zákona o životním a existenčním minimu. Tzn., že i z exekučně
zablokovaného účtu si může dlužník vybrat a banka mu to musí
umožnit, částku ve výši dvojnásobku životního minima.

Částka životního minima jednotlivce činí pro rok 2016 částku ve výši
3.410,-Kč měsíčně. S odkazem na shora uvedené můžete požádat
banku o výplatu částky i z exekučně zablokovaného účtu ve výši
6.820,- Kč.
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 Rada 5. – Jste podepsáni jako spoludlužník, či jako 
ručitel na smlouvě a dlužník přestal platit, banka po Vás 
následně chce úhradu celé dlužné částky.  Má na to 
věřitel právo?

Bohužel na to právo má. Věřitel po Vás může požadovat úhradu celé
dlužné částky a má na tento postup právo. Společně se všemi, kteří jsou
podepsáni na úvěrové smlouvě (či smlouvě o půjčce, apod.) jako
spoludlužníci, či ručitelé, dlužíte společně a nerozdílně! Tzn., že každá z Vás
odpovídá za úhradu celé dlužné částky. Musíte plnit, jinak i na Vás může
věřitel požadovat exekuce. Není-li možné se s dlužníkem rozumným
způsobem domluvit, můžete jako ručitel (po zaplacení závazku, za který
jste ručil) požadovat po původním dlužníkovi plnění v občanskoprávním
řízení (podáte na něj žalobu o zaplacení dlužné částky). Jako spoludlužník
takovouto možnost nemáte. Pokud po Vás bude chtít kdokoliv cokoliv
podobného podepsat, velice důkladně si to promyslete, abyste následně
nebyli překvapeni.



Závěr

 Tato příručka slouží pro osobní potřebu a domácí užití. Je zakázáno ji 

jakkoliv komerčně šířit, kopírovat a pozměňovat. 

 Kontaktní údaje:

Finanční pomoc s.r.o.

Tel. +420 723 777 111

Web: www.fpomoc.cz

Email: info@fpomoc.cz

http://www.fpomoc.cz/

