
  

POKUD DLUHY NESPLÁCÍTE:  

Prodlení platby 

Pokud neuhradíte své závazky, může se stát, že Vás 

nikdo neupozorní. Měli byste kontaktovat věřitele 

a svoji situaci vysvětlit, aktivně řešit. 

Upomínka  

Věřitel Vám zašle upomínku, abyste začali svůj 

dluh splácet. Poslední upomínka je poslední výzva. 

Kontaktujte věřitele a pokuste si dohodnout 

splátkový kalendář. Je to poslední možnost, jak se 

vyhnout soudnímu řízení, zamezit nárůstu dluhu o 

náklady, spojené se soudním řízením.  

Odstoupení od smlouvy – splatnost úvěru  

Věřitel požaduje zaplacení celé částky dluhu. Může 

rovněž předat Váš dluh inkasní společnosti. Tato 

společnost poté s Vámi komunikuje místo věřitele 

a Váš dluh vymáhá. Je možnost požádat společnost 

o splátkový kalendář. V případě, že dluh nehradíte, 

podává společnost žalobu k soudu.  

Dále můžou nastat tyto situace:  

1.)  Soudní řízení, rozhodnutí: 

Od soudu obdržíte platební rozkaz nebo 

vyrozumění o žalobě. Máte možnost podat odpor, 

a dosáhnout tak snížení úroku, zamítnutí 

některých sankcí, a dojednat si splátkový 

kalendář. (Soudním řízením naroste dluh o 

náklady soudního řízení a náklady právního 

zástupce).  

2.) Rozhodčí řízení, nález  

Ve smlouvě jste mohli podepsat rozhodčí doložku. Tedy 

ustanovení, že se smluvní strany dohodly, v případě 

vzniku sporu mezi nimi, bude jej řešit rozhodce a nikoliv 

soud.  

  

 

Poslední fází je : Exekuce. Exekutor nemá však 

povinnost souhlasit se splátkovým kalendářem. 

Dlužná částka se navyšuje o náklady za exekuci a 

odměnu exekutora. 

Pokud budete chtít poradit ve věci dluhové 

problematiky, byl Vám poštou doručen dokument, 

jehož obsah Vám není zcela jasný, potřebujete pomoci 

sepsat žádost o splátkový kalendář nebo oslovit 

exekutora, navštivte Odborné sociální poradenství

(budova Nízkoprahového a poradenského centra, 1. 

patro) na ul. Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava –

Kunčičky v provozní době soc. služby:  

      AMBULANTNĚ                                     TERÉNNĚ   

PO:   8.00 – 11.30    12.00 – 17.00 

ÚT:  8.00 – 11.30    12.00 -  14.00           *   

ST: 8.00 – 11.30      12.00 – 15.00          15.00  - 17.00 

ČT: 8.00 – 11.30      12.00 – 14.00           * 

Pá: 8.00 – 12.00                                            *  

*Terénně je sociální služba poskytována v 

odůvodněných  případech v rámci volitelné pracovní 

doby sociálního pracovníka.  

Nízkoprahové a poradenské centrum bylo 

financováno z prostředků Evropské unie a státního 

rozpočtu v rámci realizovaného projektu: „Výstavba 

nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě –

Kunčičkách" Registrační číslo projektu: 

CZ.1.06/3.1.00/03.07307. 

  

 

 

 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ – 
DLUHOVÁ 
PROBLEMATIKA 
(ZÁKLADNÍ INFORMACE)  

 

  



 

Během života nás mohou překvapit různé 

typy situací (nenadálá nemoc, rozvod, ztráta 

zaměstnání…) Může se tím pádem změnit 

také naše finanční situace. Je potřeba si 

uvědomit, které dluhy mají přednost. Existují 

dva typy dluhů: 

1.) Dluhy vyplývající ze zákona: 

Výživné, daně a zdravotní pojištění, pokuty, 

povinné ručení  

2.) Dluhy vyplývající ze smluv:  

Nájem, energie, půjčky, ručitelství, 

manželství 

NEZADLUŽTE SE ZBYTEČNĚ …Pokud se 

chystáte si vzít půjčku, zvažte: 

- co si chcete vlastně koupit,  

- zda to, co si chcete koupit, opravdu 
potřebujete, 

- neplaťte předem žádné poplatky, 
- nepodepisujte žádné prázdné papíry 

a směnky (pozor si dejte především 
na biankosměnky!),  

- čtěte si pozorně smluvní podmínky –
pokud spěcháte, nemáte čas si 
smlouvu podrobněji přečíst, nebo 
smluvním podmínkám nerozumíte, 
vezměte si smlouvu k prostudování 
domů, nebo ji přineste k nám na 
právní poradenství, nepodepisujte 
však nic, pokud dané informaci 
nerozumíte, 

- ze smluvních podmínek je 
nejdůležitější informací to, jaké jsou 
úroky, smluvní pokuta, sankce za 
nesplácení věřiteli…, 

-  

  

- 

 
 
pozorně si také promyslete, komu budete 
ručit. Zavážete se totiž věřiteli, že budete 
splácet dluh za třetí osobu, které ručíte 
v případě, že ona dluh splácet nebude.  

ŽÁDÁM O PŮJČKU …  

Pokud žádáte o půjčku, je důležité vědět: 

- smluvní podmínky uvedené ve 
smlouvě, 

- maximální výše úvěru, 
- počet a výše jednotlivých splátek a 

jejich přesné časové rozvržení,  
- pozorně si přečtěte, jaké jsou sankce 

v případě nesplácení, úroky 
z prodlení, atd.  
 

PŮJČIL JSEM SI, ALE … 

Nemůžete momentálně splácet? (Ať už u Vás 

došlo ke ztrátě zaměstnání, dlouhodobě jste 

onemocněli, Váš příjem se rapidně snížil …. 

Komunikujte s věřiteli 

Nejlépe písemně, protože … co je psáno, to je 

dáno … Nezlehčujte svoji situaci. Kontaktujte 

věřitele, svojí aktuální situaci mu sdělte a 

prodlužte si splátky nebo snižte výši splátky. 

Rodinný rozpočet 

Pokuste se omezit výdaje, které nejsou nutné 

a sepište si přehled - svůj osobní/rodinný 

měsíční rozpočet. Kolik jsou Vaše příjmy, 

kolik výdaje, jaký finanční obnos vám 

zůstane.  

 
 

   

Další půjčka na zaplacení půjčky? 

Nikdy nesplácejte dluh tím, že si vezmete další 

dluh. Hrozí, že se dostanete do dluhové pasti.  

Zvýšení příjmu 

Stojí za to také zvážit, zda se Vám nenabízí lépe 

placená práce, či by Vám nepomohla rychleji dluh 

splatit brigáda na víkendy.  

VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ, SPOJENÝCH 

S POSKYTNUTÍM ÚVĚRŮ 

Povinný, dlužník – osoba, která si půjčila určitou 

finanční částku na určitou dobu a zavazuje se, že ji 

do určité doby vrátí i s úroky.  

Věřitel – osoba, která půjčuje určitou částku na 

určitou dobu za určitý úrok.  

Úvěr – půjčka, závazek při uzavření smlouvy. 

Věřitel zapůjčí finanční obnos povinnému, který 

dluh platí i s úroky.  

Úroky – jinými slovy finanční částka, kterou 

dlužník zaplatí za poskytnutí úvěru.  

RPSN – roční procentní sazba, jejíž výši určuje 

Česká národní banka. Umožnuje vyhodnotit, zda je 

úvěr výhodný, či nikoliv.  

Jistina – nesplacená část dluhu, ze které se počítají 

penále. Penále = finanční postih za nedodržení 

podepsané smlouvy. Smluvní penále a úrok 

z prodlení stále narůstá.  

Smluvní pokuta – pokud nastane situace a dluh 

nebude splacen včas, zaplatíte něco navíc.  

 Poplatek z prodlení – je sankcí za pozdní platbu. 

 

 


