
 

 

DLUŽÍM, DLUŽÍŠ, 

DLUŽÍME 

Život na dluh si oblíbily státy i 

obyčejní lidé. Čísla vypovídající o 

zadlužení českých domácností jsou 

hrozivá. Jako by si mnozí z nás 

neuvědomovali, že za Řecko či za 

Portugalsko možná ano, za Pepu 

Nováka ale Německo dluh určitě 

nezatáhne. A exekutoři nebudou 

čekat na výsledek ixtého summitu... 

 

Dům, auto, dovolená, plazmová 

televize – všechno na úvěr. Proč ne, 

plat mám přece dobrý. Kvůli 

podobným úvahám neroste jen 

zadlužení českých domácností, ale 

také jejich neschopnost dluhy 

splácet. Vše začíná velmi nevinně, 

člověk má pocit, že ho splátky 

nemůžou zaskočit. Ve chvíli, kdy si 

pak uvědomí, že už mu situace 

přerostla přes hlavu, bývá často  

 

 

pozdě. „S manželem splácíme 

hypotéku na byt a máme taky 

leasing na auto. Každý měsíc jsme 

měli dostatečnou rezervu a tak jsme 

si minulé léto dopřáli exotickou 

dovolenou, na kterou jsme si vypůjčili 

pár desítek tisíc,“ popisuje svůj 

příběh Martina H. Několik měsíců po 

dovolené však kvůli zdravotním 

potížím musela skončit v práci a 

najednou zjistila, že její domácnost 

s penězi nevyjde. „Doufala jsem, že 

je to jen krátkodobé a že se brzy 

uzdravím, takže jsem si u jedné 

úvěrové společnosti půjčila na kratší 

dobu ještě nějaké peníze, abychom 

dokázali splácet předchozí závazky. 

Zdravotní potíže ale byly vážnější, 

takže jsem nemohla normálně 

pracovat ani větší část letošního 

roku,“ dodává Martina.  

Zadlužené rodině došly velmi rychle 

všechny finanční rezervy a dnes svou 

krizovou situaci řeší v občanské 

poradně, kde se jí snaží pomoci najít 

cestu z dluhového bludiště. I když si 

spousta lidí nad Martininým 

počínáním zaklepe na čelo, nejde 

vůbec o ojedinělý případ. Do dluhové 

pasti totiž padá stále víc Čechů. 

Zdroj: 

http://www.penize.cz/dluhy/226887-

dluzim-dluzis-dluzime-cesi-maji-pro-strach-

udelano 
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Co je Oddlužení  

Oddlužení je upraveno zákonem 

č.182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (tzv. 

insolvenční zákon). 

Oddlužení je určeno pro dlužníky, 

přičemž typickým dlužníkem, je 

dlužník - spotřebitel. Jedná se o 

dlužníka, jehož příjmy a spotřební 

výdaje nejsou vyrovnané a který 

není schopen splácet své závazky 

z nákupu spotřebního zboží, 

nemovitého majetku, dovolené, 

telefonu, televize apod.  

Oddlužení je šancí pro poctivého 

dlužníka, který je schopen splnit 

podmínky předpokládané zákonem 

a splnit plán oddlužení, tj. je 

připraven buď přijít o svůj 

majetek, nebo žít po dobu 5 let 

blízko úrovni životního minima. 

Odměnou mu bude odpuštění 

zbytku dluhů.  

Osoba, která chce na sebe podat 

návrh na oddlužení, dlužník 

nesmí být v předchozích 5 letech 

odsouzen pro trestný čin 

majetkové a hospodářské povahy. 

Osoba, která se dostane do dluhů, 

může soudu navrhnout, aby jeho 

situace byla řešena oddlužením. 

Návrh může podat pouze dlužník 

(nikoliv jiná osoba), aby soud 

rozhodl, že dlužník je v tzv. 

úpadku nebo úpadku hrozícím. 

Co je úpadek? 

Dlužník je v úpadku tehdy, když 

má alespoň 2 věřitele (2 a více) a 

jeho pohledávky/dluhy jsou více 

než 30 dnů po době splatnosti a 

tyto dluhy není schopen platit 

(platební neschopnost), jelikož 

zastavil platby podstatné části 

svých závazků nebo tyto závazky 

neplní po dobu delší 3 měsíců po 

lhůtě splatnosti. 

Hrozící úpadek? 

Úpadek hrozící znamená, že lze 

předpokládat, že dlužník nebude 

schopen platit řádně a včas 

většinu svých dluhů.  

Způsoby oddlužení? 

 

splátkový kalendář  

Dlužník je povinen měsíčně 

splácet nezajištěným věřitelům ze 

svých příjmů částku ve stejném 

rozsahu, v jakém z nich mohou 

být při výkonu rozhodnutí nebo při 

exekuci uspokojeny přednostní 

pohledávky. Splátkový kalendář 

trvá max. 5 let. Pravděpodobnou 

výši splátky si lze vypočítat. Jak 

na to a vzorový příklad naleznete 

hned na další stránce, nebo lze 

využít www.justice.cz. 

zpeněžení majetkové podstaty  

Při zpeněžení majetkové podstaty 

je prodán dlužníkův majetek, které 

má do okamžiku povolení 

oddlužení. Později získaný 

majetek je možné prodat pouze s 

dlužníkovým souhlasem. 

Průběh insolvenčního 

řízení ? 

Návrh zahájení ins. řízení a na 

povolení oddlužení ► zahájeno 

řízení  ►  věřitelé se přihlašují 

s pohledávkami (lhůta 30 dnů) ► 

soud povolí oddlužení  ► věřitelé 

schvalují plán oddlužení a hlasují 

o způsobu oddlužení ► dlužník 

plní plán ►po splnění plánu je 

osvobozen od dluhů ► následná 

kontrola po dobu 3 let 

 

 

OSOBNÍ BANKROT 
 

Osobní bankrot neboli oddlužení splátkovým kalendářem je způsob jak se 

zbavit dluhů, které už dotyčný nemůže splácet. Podmínkou je, že musí mít 

práci a musí být schopen do pěti let splatit alespoň třicet procent dlužné 

částky. Celou dobu osobního bankrotu si musí vystačit s takzvaným 

nezabavitelným minimem. Podmínky osobního bankrotu upravuje 

insolvenční zákon. zdroj: www.penize.cz 

Zdroj: http://www.penize.cz/osobni-bankrot 

 

http://www.penize.cz/osobni-bankrot


 
 

Kalkulátor splátek pro 

oddlužení ? 

Výše měsíčních splátek pro 

oddlužení plněním splátkového 

kalendáře je vymezena jako rozdíl 

mezi příjmem dlužníka a finanční 

částkou ve výši nezbytných 

finančních prostředků sloužících k 

zajištění základních životních potřeb 

dlužníka a jeho rodiny, přičemž 

způsob výpočtu výše těchto 

nezbytných finančních prostředků je 

stanoven právními předpisy. 

Kalkulátor splátek pro oddlužení 

plněním splátkového kalendáře 

má pouze informativní charakter 

a slouží jako první pomocná 

informace pro dlužníky, kteří 

uvažují o tom, že podají k soudu 

návrh na povolení oddlužení. 

Současně je třeba upozornit, že od 

výsledné částky nutno odečítat 

odměnu (750 Kč; v případě 

oddlužení povoleného na základě 

společného návrhu manželů  

1 125 Kč ) a náhradu hotových 

výdajů (150 Kč; v případě 

oddlužení povoleného na základě 

společného návrhu manželů 225 

Kč) insolvenčního správce, tj. v 

případě jednotlivého dlužníka 

900 Kč bez DPH a v případě 

oddlužení povoleného na základě 

společného návrhu manželů  

1 350 Kč bez DPH (je-li 

insolvenční správce plátcem DPH, 

je nutné připočíst DPH) za každý 

započatý kalendářní měsíc od 

rozhodnutí o povolení oddlužení 

do skončení plnění splátkového 

kalendáře. Výsledná částka, po 

odečtení odměny a náhrady 

hotových výdajů, je částka, která 

je k dispozici věřitelům dlužníka.  

Navíc o tom, zda se bude 

oddlužení řešit plněním 

splátkového kalendáře či 

zpeněžením majetkové podstaty, 

rozhodují věřitelé. Na základě 

výsledků zjištěných pomocí tohoto 

kalkulátoru si tedy nelze udělat 

jednoznačný závěr o tom, zda 

dlužníkův návrh na povolení 

oddlužení bude či nebude soudem 

povolen a jakým způsobem se 

případně povolené oddlužení bude 

řešit. Výsledky získané využitím 

kalkulátoru by neměly nahradit 

konzultaci dalšího postupu řešení 

Vašeho problému s odborníky. 

Vzorový příklad výpočtu plnění 

oddlužení na modelovém příkladu 

Jednou ze základních podmínek 

pro povolení oddlužení je, že 

hodnota plnění, které by při 

oddlužení obdrželi nezajištění 

věřitelé, bude alespoň 30% jejich 

pohledávek, ledaže tito věřitelé s 

nižším plněním písemně 

souhlasí. V případě oddlužení 

plněním splátkového kalendáře 

tedy bude dlužník hradit splátky 

po dobu 5ti let, přičemž jejich 

celková výše musí dosahovat 

alespoň 30% hodnoty pohledávek 

nezajištěných věřitelů, není-li 

dohodou s věřiteli podmínka 

úhrady alespoň 30ti% hodnoty 

pohledávek snížena. 

Modelový příklad? 

Na modelovém příkladu si 

můžeme ukázat celý výpočet. 

Klientem je osoba, jejíž měsíční 

čistý příjem dosahuje výše 

12.000,-- Kč. Tato osoba má 

manželku a dvě vyživované děti. 

Po zadání hodnot do tabulky 

zjistíme následující údaje: Tato 

osoba se svým měsíčním příjem a 

okruhem vyživovaných osob 

(manželka a 2 děti) bude schopna 

za dobu pěti let zaplatit 

maximálně 51.720,-- Kč, 

přičemž měsíční splátka bude ve 

výši 862,-- Kč. Dlužníkovi 

zůstane mzda k výplatě ve výši 

11.138,-- Kč.  

Z výše uvedeného příkladu 

vyplývá, ž tento dlužník nebude 

schopen splnit podmínky 

oddlužení, vezmeme-li v potaz, že 

bude muset zaplatit ještě náklady 

na insolvenčního správce. Dlužník 

bude muset hledat zvýšení svého 

příjmu (další pracovní poměr, 

darovací smlouva apod.). 

Zdroj:http://insolvencni-

zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html 

 



 
 

ZPOPLATNĚNÍ PLATBY 

KARTOU 

dotaz: 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda 

může prodejce navýšit cenu zboží při 

platbě kartou nebo zda si může 

diktovat výši hrazené částky, od které 

platbu kartou přijme. Děkuji.  

 

Doporučení časopisu dTest: 

I když se na první pohled jeví platba 

kartou rovna platbě v hotovosti a 

vyžadování poplatku při placení 

kartou jako diskriminační, není tomu 

tak. Platební karty nezastupují při 

platbě hotové peníze, které jsou 

jediným zákonným platidlem. 

Konstatoval to i Nejvyšší správní 

soud ve svém rozsudku ze dne 11. 

dubna 2006 sp. zn. 8 As 

35/2005-51. Obchodník proto po 

Vás může požadovat poplatek za 

platbu kartou a tím v podstatě cenu 

zboží navýšit. Výše poplatku však dle 

§ 3 odst. 2 zákona č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, v 

pozdějším znění, nesmí přesáhnout 

skutečné náklady obchodníka, které 

jsou s tímto způsobem placení 

spojené. Nadto musíte být před 

samotným nákupem upozorněna na 

nutnost tento poplatek uhradit. 

Neposkytnutím této informace v 

dostatečném předstihu před placením 

nebo přemrštěným poplatkem 

porušuje obchodník zákon a vystavuje 

se riziku pokuty od České obchodní 

inspekce. Současně si obchodník 

může stanovit i minimální částku, od 

které již platbu kartou připouští, a 

nesmí mu to být ze strany banky 

poskytující Vám platební kartu 

zakazováno či sankcionováno.  

Reklamace zboží pouze v 

originálním balení? 

dotaz: 

Byla mi odmítnuta reklamace 

klávesnice, pokud nebude v originální 

krabici, přestože jsem měla účtenku.  

 

Doporučení časopisu dTest: 

Prodejce není oprávněn podmiňovat 

přijetí zboží do reklamace 

současným dodáním originálního 

obalu. Nelze Vám jako spotřebitelce 

založit povinnost mít reklamované 

zboží v originální krabici, neboť 

zákon tuto povinnost nezná. Naopak 

stanovuje, že se k omezením Vašich 

práv nebo dokonce jejich vyloučení 

nepřihlíží. Odmítavý postoj prodejce 

je nepřípustný a v rozporu se 

zákonem o ochraně spotřebitele. 

Určitě se proto v této záležitosti 

obraťte na Českou obchodní inspekci, 

která na základě provedeného šetření 

může uložit prodejci za takové 

jednání pokutu.  

Chybějící český návod 
dotaz: 

Dobrý den. Zakoupil jsem přes 

internetový obchod nový počítač, 

ke kterému byl přiložen návod 

pouze v angličtině a ruštině. 

Prodejce mi po mé urgenci 

odpověděl, že: „Bohužel jiný návod 

než dodanou příručku výrobce 

nenabízí. Počítač není samostatně 

funkčním celkem, jeho činnost 

závisí na operačním systému“. OS 

mám také od nich a domnívám se, 

že s hardwarem nesouvisí. Prosím 

o váš názor.  

 

Doporučení časopisu dTest: 

Dle zákona o ochraně spotřebitele 

je prodejce povinen je-li třeba, aby 

při užívání věci byla zachována 

zvláštní pravidla, zejména řídí-li se 

užívání návodem, je prodávající 

povinen spotřebitele s nimi 

seznámit, ledaže jde o pravidla 

obecně známá. Počítač jistě tyto 

podmínky splňuje. Pokud tedy 

není návod dodán na Vaši výzvu 

do 30-ti dnů, postupuje se jako by 

se jednalo o neodstranitelnou vadu 

a můžete od smlouvy odstoupit. 

Zdroj: www.dtest.cz 
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