
 

 

„Blíže klientům na 

Prachaticku“ ? 

Cílem projektu je přiblížit aktivity 

občanské poradny více 

potencionálním klientům. Jde 

zejména o informační kampaň - 

sérii přednášek, určených všem 

cílovým skupinám (děti, mládež, 

dospělá populace, senioři).  

Prostřednictvím těchto bulletinů 

chceme seznámit cílové skupiny 

s existencí občanských poraden a 

také poukázat na různé problémy 

a možné způsoby jejich řešení. 

Vycházíme zde ze zkušenosti, že 

řada potencionálních klientů se 

ostýchá do poradny přijít. Díky 

tomu, že se dočtou o podobném 

problému a způsobech řešení, se 

jejich strach sníží a rozhodnou se 

svůj problém s poradcem řešit.  

Důležitým prvkem je poukázat na 

palčivá témata a problémy, 

se kterými se klienti na poradnu 

nejčastěji obracejí. Jedná se 

zejména o dluhovou problematiku, 

spotřebitelské dotazy a mnohá 

další témata. Pomocí těchto 

bulletinů se také snažíme 

 

 

poukázat na rizika nejrůznějších 

vymahačských institucí a 

organizací (zejména inzeráty 

v novinách a na internetu typu 

„oddlužíme vás“, „převezmeme 

vaše dluhy“ apod.), kde klient 

zaplatí nemalé finanční částky, 

ale problém není řešen.  

 

Díky finanční podpoře ČSOB můžete 

číst tyto stránky 

 

Podpora projektu 

Projekt je finančně podpořen 

v rámci grantového schématu 

ČSOB, z programu občanským 

poradnám, a to v rámci 

Nadačního programu vzdělávání 

2014.  

Více se o projektech můžete 

dočíst na www.csob.cz v sekci 

společenská odpovědnost.  
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Jak na to? 

Splátkový kalendář je hojně 

využíván bankovními institucemi, 

podnikateli ale i "obyčejnými" 

lidmi, kteří někomu půjčili peníze 

nebo kterým byla způsobena 

škoda a dlužník ji není schopen 

uhradit najednou. Díky plnění ve 

splátkách může člověk relativně 

snadno splatit i dluh, který 

mnohonásobně přesahuje jeho 

výplatu. Plnění ve splátkách může 

být sjednáno i ústně, nicméně 

písemná forma je obecně 

vhodnější, přehlednější a lépe 

chrání věřitele – tedy toho, kdo 

peníze půjčil.  

Připravte smlouvu 

Splátkový kalendář určuje způsob, 

jak bude konkrétní dluh splácen. 

Může se jednat o dluh, který 

teprve vznikne, anebo o takový, 

který je již po splatnosti. Ve 

druhém případě dává věřitel 

dlužníkovi druhou šanci, aby 

splnil to, čemuž zatím nedostál - 

např. plnit zapomněl, dostal se do 

finanční tísně atd. 

Splátkový kalendář proto napište: 

- jako součást původní smlouvy 

(např. smlouvy o půjčce, o úvěru), 

- jako dodatek ke smlouvě 

(dlužník nemůže plnit podle 

původní smlouvy, ale nabídne 

plnění ve splátkách), 

- případně jako součást dohody o 

uznání dluhu (dlužník uzná svůj 

dluh a zároveň se zaváže dlužnou 

částku, zpravidla i s úroky, splatit 

ve splátkách dle splátkového 

kalendáře) 

Trvejte na písemné formě 

Jak již bylo uvedeno výše, 

písemná forma zpravidla ochrání 

věřitele lépe, než pouhý ústní 

příslib dlužníka, že dluh zaplatí ve 

splátkách. Proto vyhotovte 

splátkový kalendář písemně.  

Splátkový kalendář musí být 

předmětem dohody, tj. musí s 

ním relevantně souhlasit obě 

strany. 

Konkretizujte splátky 

Splátkový kalendář může být na 

několika málo řádcích anebo 

může zabrat polovinu smlouvy. Ať 

už se rozhodnete pro kteroukoli 

verzi, splátkový kalendář napište 

maximálně jasně a přehledně, tak 

aby nevznikaly pochybnosti o 

vzájemných právech a 

povinnostech stran. 

Ve splátkovém kalendáři 

především uveďte: 

- celkovou dlužnou částku 

- výši jednotlivých splátek 

- datum úhrady jednotlivých 

splátek 

- způsob úhrady. 

Zvažte ztrátu výhody 

splátek  

Jste-li na straně věřitele, zkuste 

se vyhnout obecně využívané 

formulaci "Smlouva je sjednána 

pod ztrátou výhody splátek". V 

tomto případě totiž při 

nezaplacení jedné ze splátek 

nenastane splatnost celého 

dluhu automaticky, ale věřitel 

musí dlužníka vyzvat, aby 

zaplatil celý dluh, a to ve lhůtě 

do splatnosti příští splátky. 

Pro věřitele je mnohem 

výhodnější ve splátkovém 

kalendáři např. uvést, že 

"nezaplacením jedné ze splátek 

nastává bez dalšího splatnost 

celého zůstatku dluhu". V 

takovém případě prodlení s 

jednou splátkou skutečně 

znamená povinnost uhradit celý 

zbytek dluhu bez dalšího.  

Jste-li naopak dlužníkem, do 

smlouvy z vlastní iniciativy 

nevkládejte žádné ustanovení o 

zesplatnění celého dluhu. 

Dostanete-li se do finančních 

potíží, budete mít výhodnější 

postavení. 

Zpracováno dle: www.jaktak.cz 

 

 

 

 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 
 

Splátkový kalendář nebo také amortizační plán je dokument, který stanoví, 

kdy a po jakých splátkách bude dlužník splácet úvěr nebo jiný dluh. Určuje 

tedy jak přesné částky, tak také data splatnosti. Pokud se splácení děje 

převodem na bankovní účet, nerozumí se tím datum odeslání peněz, ale 

jejich připsání na účet věřitele.  zdroj: wikipedia.org 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spl%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dluh


 
 

Vzor žádosti o splátkový 

kalendář: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Reklamace PC hry 

Dobrý den, zakoupil jsem přes 

internetový obchod počítačovou 

hru, kterou se mi nepodařilo 

spustit na svém počítači i když 

inzerované HW nároky udávané 

výrobcem plně reflektovaly s mým 

počítačem. Rozhodl jsem se proto 

odstoupit od kupní smlouvy v 

zákonem dané 14denní lhůtě. 

Zboží jsem zaslal na požadovanou 

adresu. Za dva dny mi bylo zboží 

vráceno s odůvodněním, že je 

rozbalené. Rozbalené, myšleno 

zbavené tenké fólie na plastovém 

obalu. Pokud je přístup obchodu v 

zákonné normě, pak nechápu, jak 

může spotřebitel zboží vyzkoušet. 

Je tedy postup řešení obchodu v 

právní normě, nebo šlo o 

nesprávné zamítnutí ze strany 

prodejce?  

 

Doporučení časopisu 

dTest: 
Při koupi počítačového programu, 

v tomto případě hry, nenáleží 

spotřebiteli právo na odstoupení 

od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů 

ode dne převzetí tak, jak jej znáte 

při uzavírání smluv přes internet. 

Pokud jste již z daného zboží 

odstranil fólii, která značí, že 

zboží již bylo rozbaleno, je postup 

provozovatele internetového 

obchodu v souladu se zákonem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je to výjimka upravená v § 1837 

písm. h) zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

Pokud Vám však hra nejde 

spustit, ačkoliv inzerované HW 

požadavky splňujete, můžete 

nespuštění programu reklamovat 

u provozovatele internetového 

obchodu. Ten jako prodejce 

odpovídá za bezvadnost zboží, 

jímž počítačový program prodaný 

na hmotném nosiči je. Prodejce 

má na vyřízení reklamace 

maximálně 30 dnů. V rámci 

reklamace máte primárně právo 

na zprovoznění hry odstraněním 

nedostatku nebo výměnou za nový 

kus. Pokud by to nebylo možné, 

jste oprávněn od smlouvy 

odstoupit a požadovat vrácení 

kupní ceny. To vše však v rámci 

reklamace, nikoliv v rámci 

odstoupení od kupní smlouvy z 

důvodu jejího uzavření přes 

internet. 

 

Vrácení poštovného při 

reklamaci 
Dobrý den, zajímá mne, jak je to 

s vrácením poštovného při 

reklamaci - mám na mysli 

náklady, které vynaložím já při 

zaslání reklamovaného výrobku e-

shopu. Je e-shop povinen mi 

uhradit náklady na poštovné (i 

když má v obchodních 

podmínkách uvedené, že náklady 

na zboží určené k reklamaci hradí  

 

 

 

 

 

 

 

 

zákazník) v případě, že mi zboží 

opraví nebo vymění? A když 

mi vrátí peníze, mám nárok 

také na vrácení poštovného? 

Děkuji.  

 

Doporučení časopisu dTest: 

Dle ustanovení § 1924 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, platí, že máte právo 

na náhradu nákladů spojených 

s reklamací, typicky poštovné. 

Konkrétně tedy: "Kdo má právo 

reklamovat zboží pro vady, 

náleží mu i náhrada nákladů 

účelně vynaložených při 

uplatnění tohoto práva". 

Uvedené právo se vztahuje na 

případy uznané reklamace, tedy 

reklamace vyřízené opravou, 

výměnou věci, ale i 

odstoupením od kupní smlouvy.  

Ustanovení obchodních 

podmínek, že náklady na zboží 

určené k reklamaci hradí 

kupující, je do jisté míry 

pravdivé, protože v prvé řadě 

náklady nesete vy a poté máte 

právo na jejich proplacení. 

Pokud by však e-shop odmítal i 

jejich nahrazení, jednal by v 

rozporu s občanským 

zákoníkem, konkrétně § 2174, 

který stanoví, že ke smluvnímu 

ujednání, které omezuje 

kupujícího v uplatňování práv z 

vad, se nepřihlíží.  

zdroj: www.dtest.cz 
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