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Předmluva 

 

 

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,  

 

V rámci projektu financovaného v rámci Evropského Sociálního Fondu se vám naskytla jedinečná 

šance začít řešit svoji životní situaci tím, že zjistíte výši svých dluhů a pokusíte se s nimi „něco 

dělat“. Za tímto účelem Vám mohou pomoci dluhové poradkyně/dluhoví poradci, kteří u každého z 

Vás zcela individuálně posuzují možnosti a schopnost splácení, jakož i možnost případného 

osobního bankrotu. Pomoci Vám ale může i tato brožurka, která bude Vaším vodítkem v běžném 

životě a může napomoci Vašemu rozhodování ve finančních otázkách.  

 

Brožurka vychází z dlouhodobé praxe a mapuje řada Vašich potřeb, problémů a obav, popisuje i 

základní situace, které byste měly znát a mít na paměti. Snaží se rovněž o zodpovězení otázek, které 

se opakovaly nejčastěji. Doufáme proto, že se stane Vaším pomocníkem a průvodcem při řešení 

„zapeklitostí“ běžného denního života a pomůže Vám je zvládnout. 

 

Jen vše dobré Vám přeje 

Kolektiv autorek 
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I. 

 

Problematika dluhů a prevence předluženosti 

 

V této části najdete určité minimum informací a výrazů z oblasti finanční gramotnosti, které je třeba 

znát, protože se používají v každodenním životě: 

 

1. Co je nutno dělat, aby se člověk nedostal do dluhové pasti a byl schopen měsíčně splácet 

všechny splátky? 

Nejdůležitější ochranou před předlužením je vlastní úvaha nad tím, proč si vlastně půjčuji, zda 

nedostatek prostředků nejde řešit jiným způsobem, co mi úvěr přinese, tj. jaký efekt a bude-li větší 

než jen výše jistiny úvěru a úroku a zda jsem schopen po celou dobu trvání úvěrové smlouvy ho 

splácet. Platí zásada - půjčit si jen v naprosto nejnutnějším případě, snažit se půjčku nejprve splatit, 

pak se rozhodovat o další, nikoliv provádět „vytloukání klínu klínem“, tj. půjčovat si na splacení 

půjčky. 

 

2. Moc se nevyznám v základních pojmech a chci se zeptat, co je to úvěr a co je to půjčka? 

Úvěr je finanční produkt, který poskytují banky, ale i další poskytovatelé, nebo i firmy a jednotlivci 

těm, kteří mají nedostatek prostředků na pořízení movitých a nemovitých věcí, pro soukromé účely 

nebo pro podnikatelskou činnost. Úvěr může probíhat hotovostní i nehotovostní formou, může mít 

krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý charakter. I půjčka je úvěr, je zvyklost používat tento 

pojem jen pro malé úvěry, většinou hotovostního charakteru, pro občany. 

 

3. Co finanční instituce (banky, úvěroví poskytovatelé), ale i věřitelé jako jiné právnické či 

fyzické osoby, požadují za poskytnutý úvěr? 

Je to úrok, ale mohou to být i další poplatky, které dlužník musí kromě splacení půjčené částky za 

půjčené prostředky zaplatit. Je důležité si uvědomit, že úvěr není zdarma a vždy vrátíte více než si 

půjčíte. 

 

4. Jaký úrok mi finanční instituce může stanovit? 

Obecně lze říci, že výše úrokové sazby, kterou banka nebo jakýkoliv jiný poskytovatel úvěru 
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stanoví, je úrok, jehož výše je závislá na základní sazbě, kterou bankám stanovuje Česká národní 

banka, dále na úrokové marži banky a na rizikové marži, kterou si banka ohodnocuje dlužníka, tj. 

jeho úvěruschopnost a úvěruhodnost. Úrokové sazby se mohou výrazně lišit až o desítky procent. 

V zásadě platí, že banky mají nižší úroky než nebankovní společnosti. U nebankovních společností 

tedy zaplatíte více. Banky si zase více prověřují, zda je klient schopen úvěr splácet.  

 

5. Co je to úvěruhodnost klienta? 

Je to ohodnocení žadatele o úvěr, zda vyhovuje podmínkám banky nebo úvěrové společnosti 

k poskytnutí úvěru. Banka je povinna zjistit, jaké další úvěry klient má, zda jeho stávající úvěry 

nejsou po splatnosti či dokonce, zda klient není uváděn v registrech dlužníků. Zkoumá, čím se může 

ručit. Někdy se úvěruhodnosti, ale i úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klienta říká bonita. Přitom se 

nejedná pouze o souhrn stálých příjmů a výdajů žadatele, ale také o souhrn žadatelových závazků 

(výživné, provoz domácnosti, leasingy, koupě na splátky, spolehlivost příjmů). V neposlední řadě 

jde o žadatelovo předchozí chování vůči závazkům u finančních institucí – tedy zda měl úvěry již 

dříve a zda je řádně splácel. Svou roli v bonitě hraje i věk – čím nižší, tím lépe. Dokonce svou roli 

hraje i pohlaví – z bankovních statistik totiž vyplývá, že muži mají vyšší tendenci nesplácet. Z výše 

zmíněných faktů plyne, že pro banku bude výrazně bonitnějším klientem mladá svobodná žena bez 

závazků než otec dvou dětí ve středním věku. 

 

6. Co je to úvěruschopnost klienta? 

Zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru je úvěruschopnost definována v §3 jako 

„schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr“. Jedná se čistě o souhrn příjmů a výdajů 

žadatele, kdy banka prověřuje, zda bude klient schopen své dluhy řádně splácet. K tomu zkoumá 

výši jeho příjmů i  výši příjmů dalších členů jeho rodiny, výši dalších dluhů a jejich splátky, dále 

zkoumá možnosti ručení za úvěr.  

 

7. Jak mohu svou bonitu zvýšit? 

Máte několik možností, aby Vás banka hodnotila příznivěji: 

1) Přizvěte spolužadatele – tím se Vám sníží tzv. životní minimum, tedy poměrná výše plateb 

na provoz Vaší domácnosti ve vztahu k Vašim příjmům. Když na splácení budete dva, vždy 

se na Vás bude banka dívat s větší důvěrou. 

2) Přizvěte ručitele – svou důvěryhodnost u banky navýšíte také tím, že budete mít někoho, 
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kdo se za Vaše splácení zaručí, resp. převezme splácení za vás, když Vy nebudete z nějakého 

důvodu moci.  

3) Zastavte úvěr nemovitostí nebo hodnotnější movitou věcí např. automobilem – jestliže jste 

ochotní bance poskytnout nemovitost nebo hodnotnou movitou věc, je to pro ni jasný signál, 

že svůj závazek budete chtít splnit.  

4) Bonita je rovněž ovlivňována i malými závazky, které na první pohled jako závazky 

nevnímáme, například úvěrovými limity na tzv. kontokorentních účtech nebo na kreditních 

kartách, pokud je žadatel jejich držitelem. Výsledná bonita jednoho žadatele se 

může u každé z bank lišit. Řízení úvěrového rizika si totiž banky stanovují samy, a proto se 

může stát, že v jedné bance neuspějete a v další ano. Při prvním úspěchu proto nevěšte hlavu 

a zkuste to o dům dál. 

 

8. V bance mi řekli, že mi nemohou půjčit z důvodu předlužení a že mě „vidí v registru 

dlužníků“. Jak je to možné? 

Banky i nebankovní instituce své „neplatiče“ zařazují do registrů dlužníků. Tyto registry jsou 

veřejné, je možné do nich na internetu nahlédnout nebo požádat písemně o výpis. Tato služba je 

zpoplatněna. Je to preventivní opatření k zabránění předluženosti klientů. Do registrů mohou 

zpravidla nahlížet finanční instituce a poskytovatelé úvěrů, ale i firmy, aby zjistily, zda jejich 

obchodní partneři nejsou v dluzích a nebude s nimi problematická spolupráce. 

 

9. Do jakých registrů dlužníků se mohu dostat? 

Registry dlužníků v ČR jsou propojeny se zahraničními obdobnými registry, takže před svými dluhy 

už nejde „utéct“ tím, že odjedu do zahraničí. V současné době u nás fungují následující registry 

dlužníků:  

• Centrální registr dlužníků BRKI – bankovní registr klientských informací a NRKI – 

nebankovní registr klientských informací. Oba registry BRKI a NRKI organizuje společnost 

CCB – Czech Credit Bureau, a. s.  

 Informace o dluzích lze z registru CCB získat jednak na základě osobní návštěvy v jejich 

 klientském centru v Praze 4, Na Vítězné pláni 1719/4, nebo registrací na webovém portálu 

 http://kc.kolikmam.cz, kde lze nalézt celou řadu informací, a i si tam sledovat svou aktuální 

 zadluženost dlouhodobě na základě předplatného. Na konkrétní webové stránce: 

 http://kc.kolikmam.cz/wp-content/uploads/2018/07/cenik_KC_a_portalu_A4_11.7.2018.pdf 

http://kc.kolikmam.cz/
http://kc.kolikmam.cz/wp-content/uploads/2018/07/cenik_KC_a_portalu_A4_11.7.2018.pdf
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 je uveden ceník za požadované služby, které se pohybují v rozsahu cca 25,- Kč - 499,- Kč 

 podle typu a způsobu zajištění konkrétní služby.  

• Dalším spolehlivým registrem je SOLUS. který je zájmovým sdružením právnických osob. 

Potřebné informace o poskytovaných službách a cenách výpisů lze nalézt na webu 

https://www.solus.cz. I za registraci je nutné zaplatit a pak počítat s částkami od 100,- až 

250,- Kč za získané informace o konkrétním dluhu. Lze počítat s tím, že při součtu 

jednotlivých služeb se může zjištění dluhů dost prodražit.   

• Dalším registrem je Centrální evidence exekucí (http://ceecr.cz), kde jsou evidovány dluhy 

vymáhané exekutory. I zde je možné za úplatu se zaregistrovat a pak se platí za zjištění 

každé konkrétní exekuce. Cena za registraci je 120,- Kč a za zjištění každé konkrétní 

exekuce se pak platí 60,- Kč (bankovním převodem nebo přes platební kartu). 

 

10. Mám od banky úvěr, ale pro nedostatek prostředků jej již nějakou dobu nesplácím. 

Protože se zdržuji na jiné adrese, tak se ke mně nedostává pošta doručovaná na mou trvalou 

adresu. O úvěru nemám žádné informace a nemám již ani úvěrovou smlouvu. Co mám dělat? 

Jděte na pobočku banky, kde jste o úvěru jednal/a. Tam požádejte o kopii smlouvy a zároveň 

zjistěte, zda banka již Váš úvěr neprodala nějaké jiné firmě, která má odkupy a vymáhání 

pohledávek jako hlavní činnost, či již nepředala vymáhání úvěru exekutorovi. V obou případech se 

musíte obrátit na tyto subjekty a začít s nimi komunikovat o možném řešení. Dále můžete písemně 

požádat banku o zjištění výše dlužné částky (viz vzor podání Žádost o zaslání výše dluhů bankovní i 

nebankovní společnosti na straně 28). 

 

11. Mám uzavřenou smlouvu o úvěru s bankou a mám problémy dát měsíčně dohromady 

prostředky na splátku úvěru. Co mohu čekat, když splátku nezaplatím? 

Banky jsou zpravidla několik měsíců k nesplácení poskytnutých úvěrů klientům vstřícné a nabízejí 

nové splátkové kalendáře. Nicméně cca po 5 dnech po datu splatnosti Vaší nesplacené splátky 

obdržíte první upomínku. Ve chvíli, kdy klient na zasílané upomínky nereaguje, dluží tři plné 

splátky a není ochoten se s bankou domluvit na jiném způsobu splácení, banka zpravidla požaduje 

splatit ihned celý úvěr i s úroky, a i dalšími poplatky (tj. podle stanoveného RPSN). Pokud klient 

opět nezaplatí, banka přistoupí k soudnímu řízení a vymáhá dluh soudně. Soud pak zpravidla pověří 

vymáháním exekutora. 

 

https://www.solus.cz/
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12. Na čem v případě nesplácení úvěru ze strany klienta závisí přístup banky k němu? 

Závisí na přístupu klienta a na jeho ochotě hledat vstřícná řešení vedoucí k zaplacení dluhu. Banku 

pochopitelně zajímá, proč se klient dostal do situace, kdy není schopný dostát svým závazkům. Ptá 

se ho na důvody nesplácení a projednává s ním možnosti řešení. Těch může být několik, například 

změna splátkového kalendáře, kdy banka umožní hradit nižší splátky, nebo konsolidace úvěrů 

v případě, že má dlužník více závazků. 

 

13. Mám několik půjček od různých subjektů a celkově mé měsíční splátky přesahují mé 

finanční možnosti. Mám jinou možnost, než jít k nějakému dalšímu úvěrovému poskytovateli 

a zase si vypůjčit? 

Ano. Můžete udělat tzv. konsolidaci úvěru, pokud máte několik úvěrů od stejného poskytovatele. 

Tam požádáte o sloučení jednotlivých půjček (úvěrů) a o nastavení nové délky splatnosti a výše 

splátek. Další možností je refinancování půjček. V tomto případě se obrátíte na některou z bank, 

ona všechny Vaše ostatní půjčky převede pod svou správu a nastaví novou úrokovou sazbu, délku 

splatnosti i výši splátek. S ohledem na nižší hladinu úrokových sazeb v posledních letech je 

předpoklad, že Vaše RPSN bude nižší a budete schopen/a řádně splácet. 

 

14. Jaký je základní rozdíl mezi debetními a kreditními kartami, které banky klientům 

nabízejí? 

Zásadním rozdílem mezi těmito kartami je vlastnictví peněz, které utrácíte při placení kartou.  

Debetní karta čerpá Vaše prostředky, u většiny bank se platí za výběr z bankomatu či u obchodníka 

buď velmi malé částky, nebo jsou výběry i platby zdarma.  

Kreditní karta má stejné funkce jako běžné platební karty, ale můžete ji používat nad rámec 

vlastních prostředků na svém účtu. Nečerpáte s ní jen své peníze, ale i peníze banky, která vám je 

na nějakou dobu bezúročně půjčuje. Za kreditní katu se platí za vedení úvěrového účtu (cca 100,- 

Kč měsíčně), ale počítejte s tím, že po bezúročném období se platí vysoký úrok, který patří 

zpravidla k nejvyšším. Po bezúročném období, které se u jednotlivých bank liší a může trvat 45 -56 

dnů, pak banka začne půjčenou částku úročit a RPSN (roční procentní sazba nákladů na úvěr, který 

klient reálně zaplatí) může činit 20-35 %.  

 

15. Ráda bych používala místo hotovosti platební kartu, existuje ale nějaká, kterou by mi 

exekutoři neobstavili? 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=163586/154932_0_
http://www.kreditkar.cz/jak-probiha-platba-kreditni-kartou/
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Na českém trhu jsou 4 funkční alternativy: 

• Česká spořitelna: biip karta, 

• ČSOB: COOL karta, 

• ČSOB: Dobrá karta COOP, 

• FreePay. 

Tyto karty fungují na principu dobití karty vlastními peněžními prostředky a umožňují pak platit 

u obchodníků, vybírat z bankomatu na celém světě a platit za zboží na internetu. Je třeba ale zjistit 

konkrétní podmínky každé z existujících dobíjecích karet. Liší se výší částky dobití a zaručením 

anonymity a výší poplatků za zřízení, dobití a platby. 

 

16. Na co je třeba se u úvěrových smluv od nebankovních poskytovatelů pozorně podívat? 

Na nebankovní poskytovatele úvěrů se nevztahuje bankovní dohled České národní banky, a proto 

mohou do úvěrových smluv zařadit řadu nestandardních poplatků. Proto je třeba se vždy pozorně 

podívat zejména na RPSN, které vyjadřuje skutečný úrok, který za úvěr zaplatíte. Dále je třeba si 

všimnout, zda za výrazem RPSN je uvedeno p.a. (per annum), tj. ročně, nebo p.m. per mensem 

(měsíčně) nebo p.d., per diem (denně). Pokud uzavíráte úvěrovou smlouvu, doporučujeme si ji od 

úvěrového poskytovatele vyžádat předem, dobře si ji pročíst, případně ji nechat prostudovat 

odborníkem. Může totiž obsahovat i tzv. „zakázanou rozhodčí doložku“, či jiná neplatná ustanovení. 

 

17. Potřebuji si pořídit nové domácí spotřebiče v ceně asi 20 tisíc Kč. Kde si mám peníze 

vypůjčit, co bude pro mne nejvýhodnější? 

Jednou z možností je domluvit se přímo u prodejce, kde zboží chcete nakoupit (doporučujeme velké 

obchodní řetězce, kde se domluvíte na splátkách). Přímo na prodejně uzavřete se splátkovou 

společností smlouvu o spotřebitelském úvěru a domluvíte si výši a počet splátek Hned se stáváte 

majitelem domácího spotřebiče. Nepotřebujete žádného ručitele, pouze doklady k ověření Vaší 

totožnosti. Podmínky poskytnutého spotřebitelského úvěru se mohou lišit v závislosti na celkové 

výši poskytnutého spotřebitelského úvěru, ale i na délce splatnosti a výši splátek. Někdy mají tyto 

prodejní řetězce speciální zvýhodněné akce. Vždy si zkontrolujte výši tzv. RPSN sazby, která 

zahrnuje veškeré náklady za půjčku a kterou je prodejce povinen ve smlouvě uvádět. Platí, že čím 

nižší RPSN, tím méně za úvěr zaplatíte navíc.  

 

18. Nemám půjčky, ale mám dluhy za jízdy „načerno“ u Dopravního podniku a Českých 
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drah. Co s tím mohu dělat? 

Napište dopis na dopravní společnost a vyjádřete lítost nad vzniklou situací, požádejte dopravce o 

splátkový kalendář a začněte splácet. Snažte se tyto dluhy vždy zaplatit co nejdříve, dříve než je 

začne vymáhat exekutor. 

 

19. Kdy mohu žádat o oddlužení (osobní bankrot)? 

O oddlužení lze požádat, např. pokud máte dluhy vůči více věřitelům (tedy alespoň dvěma) a tyto 

dluhy již nezvládáte splácet. Je také možné, že každý měsíc splácíte svým věřitelům, ale dlužná 

částka se Vám nesnižuje, nebo dokonce roste. Je tomu tak proto, že Vaše splátky postačují pouze na 

úroky a poplatky za poskytnutou půjčku, které neustále přirůstají. Jste v tzv. dluhové pasti a proto je 

možné požádat insolvenční soud o oddlužení. 

Podle novely insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. již nejde od 1. 7. 2017 podávat návrh na 

insolvenci samotným dlužníkem, který je v úpadku, ale přes vyjmenované osoby s příslušnou 

právní kvalifikací. Za podání insolvenčního návrhu se platí. Informace k oddlužení lze získat na 

internetu stažením platného znění zákona.  

Tzv. oddlužení se nehodí pro dlužníka s malými dluhy do výše cca 150 000,- Kč a také s dluhy 

vysokými, protože stále platí povinnost dlužníka uhradit (kromě nákladů insolvenčního správce ve 

výši cca 65 000,- Kč) za dobu 5 let trvání insolvence alespoň jednu třetinu dluhu. Rozhodnutí o 

vhodnosti oddlužení se řídí nejen výší dluhu, ale také výší příjmu, a hlavně pracovní aktivitou 

dlužníka a jeho přesvědčením své dluhy definitivně vyřešit. 

  

20. Jak se žádá o oddlužení a kdy budu bez dluhů? 

O oddlužení lze požádat podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení spolu s návrhem na 

povolení oddlužení. Pokud však nemáte magisterské právnické nebo ekonomické vzdělání, sami 

návrh podat nemůžete. Návrh na povolení oddlužení Vám sepíše a podá pouze advokát, notář, 

soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba. Nemusíte se obávat, že služby 

těchto osob budou příliš drahé, zákon stanoví, kolik si mohou za tuto činnost účtovat a sepisovatelé 

návrhu na oddlužení si svůj honorář přihlásí jako nárok na uspokojení v rámci insolvenčního řízení. 

Než se však rozhodnete pro podání návrhu na oddlužení, je nezbytné mít pohromadě dokumenty od 

svých dluhů (smlouvy, rozsudky soudu, platební rozkazy, exekuční příkazy, apod.), mít práci a 

prokázat příjmy (pracovní smlouvou či výplatními páskami), a také prokázat odhodlání 

spolupracovat v následujících 5 let s přiděleným insolvenčním správcem, který bude sledovat Vaše 
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příjmy a rozdělovat srážky z příjmů mezi přihlášené věřitele tak, aby došlo k uhrazení alespoň 30% 

jejich pohledávek. Při dodržování podmínek oddlužení a nenabírání žádných dalších půjček budete 

za 5 let řádného plnění splátkového kalendáře bez dluhů. 

 

21. Chci začít řešit své dluhy, ale již ani nevím, kde všude mohou být.  Jak je zjistím? 

Aby bylo možno začít řešit dluhy, je nutné je nejdříve zjistit. Oslovte všechny fyzické i právnické 

osoby, které Vám kdy půjčily, a snažte se domluvit na vhodném splácení dříve, než začnou vymáhat 

své pohledávky soudně, nebo než budou předány exekutorovi. Některé dluhy vznikají „samy“, aniž 

si půjčíte, zejména na zdravotním pojištění a jako pohledávky za přeplatky u Úřadu práce.  

Ve Vzorech podání v části VII. jsme pro Vás připravili vzory žádostí, které vám pomohou při 

zjišťování výše Vašich dluhů: 

• Žádost o výpis věcí vedených u Okresního/Obvodního soudu pro …………… 

• Žádost o zaslání výše dluhů na zdravotní pojišťovnu 

• Žádost o zaslání výše dluhů bankovní i nebankovní společnosti 

• Žádost o zaslání výše dluhů na Úřadu práce 

• Žádost o vyčíslení exekuce 

 

II.  

Exekuční řízení a jeho úskalí 

 

Rádi bychom Vás provedli úskalími, která exekuční řízení provází a zároveň Vám dali pár dobrých 

rad, jak postupovat: 

 

1. Jak se o zahájení exekuce dozvím? 

V první fázi ideálně obdržíte Vyrozumění o zahájení exekuce s lhůtou pro 30denní dobrovolné 

plnění. Ovšem mnohdy se o exekuci dozvíte dříve, než exekutor tuto písemnost zašle, a to tím, že je 

Vám obstavena mzda či bankovní účet. 

Rada: Sledujte a přebírejte došlou poštu. Snažte se plnit dobrovolně a domluvit splátkový 

kalendář. 

 

2. Nevím o žádném dluhu, ale byla proti mně zahájena exekuce. Co mohu proti tomu dělat? 
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Pokud si nejste vědomi existence takového dluhu, jako první pátrejte, zda Vám byl doručen tzv. 

exekuční titul. Nejčastěji jde o platební rozkaz, či rozsudek, kterým Vám soud stanovil povinnost 

zaplatit. Nejjednodušším způsobem je nahlédnutí do spisu u příslušného soudu, který Vám stanovil 

povinnost platit. Informaci o čísle jednacím a příslušném soudu najdete v písemnosti od exekutora. 

Ve spise kontrolujte doručení.  

Pokud ve věci žádný exekuční titul není, chtějte od věřitele vidět dokumenty, na základě kterých 

dlužíte. 

Rovněž můžete zaslat na příslušný okresní/obvodní soud žádost o výpis věcí vedených tímto 

soudem (viz vzor v části VII.); z výpisu pak lze dovodit, na jakém základě mohlo být exekuční 

řízení zahájeno. 

Rada: Přebírejte si poštu, schovávejte si veškerou korespondenci související s dluhy, dostavujte se 

k soudním jednáním, sledujte nabytí právní moci. 

 

3. Musí mi být platební rozkaz doručen do vlastních rukou? Platební rozkaz se doručuje 

v souladu s § 173 o.s.ř., který říká, že „(1) Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních 

rukou, náhradní doručení je vyloučeno. (2) Nelze-li platební rozkaz doručit i jen jednomu ze 

žalovaných, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu.“ 

Vzhledem k povaze platebního rozkazu, který je rozhodnutím vydaným pouze na základě žalobních 

tvrzení jedné ze sporných stran (žalobce), ve zkráceném řízení, bez slyšení žalovaného, zákon 

předepisuje žalovanému platební rozkaz doručit způsobem, který vylučuje pochybnosti o tom, zda 

se žalovaný předepsaným způsobem dozvěděl, že bez projednání věci mu bylo uloženo zaplatit 

peněžité plnění. Tímto způsobem je jedině doručení platebního rozkazu do vlastních rukou 

žalovaného. Jakýkoliv způsob náhradního doručení je vyloučen. Není proto přípustné doručení 

adresátu (žalovanému či jeho zástupci) uložením podle § 49 odst. 4 (srov. § 49 odst. 5). O náhradní 

doručení však nejde, jestliže žalovaný (jeho zástupce) odmítl přes poučení doručovatele přijmout 

platební rozkaz, neboť v tomto případě je platební rozkaz doručen dnem, kdy jeho přijetí bylo 

odepřeno (§ 50c odst. 1). Totéž platí obdobně pro případ, kdy žalovaný odmítl přes poučení 

doručovatele na jeho výzvu prokázat svou totožnost nebo poskytnout jinou součinnost nezbytnou 

k řádnému doručení písemnosti (§ 50c odst. 2). 

Rada: Neodmítejte přebírat poštu. Nebyl-li Vám doručen platební rozkaz, sdělte to exekutorovi, 

požádejte o zastavení exekuce a obraťte se na soud. 
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4. Úroky, které mi byly vypočítány, se mi zdají nepřiměřeně vysoké, mohu se bránit? 

Pokud Vám byl platební rozkaz doručen, zkontrolujte, zda nedošlo k rozporu s dobrými mravy při 

stanovení výše úroků, nebo smluvních pokut. Obecně platí zásada vyjádřená v § 580 NOZ, podle 

které „neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které 

odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.“ Pokud zjistíte tuto skutečnost, máte 

znovu možnost požádat o zastavení exekuce pro rozpor s dobrými mravy. Za nepřiměřenou výši 

úroků lze zpravidla mít takovou výši úroků, která podstatně přesahuje (3x až 4x) úrokovou míru 

v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým 

sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček. 

Rada: Informujte se v bance o aktuálních úrokových sazbách a porovnejte je se svými. Máte – li 

nepřiměřeně vysoké úroky, požádejte o zastavení exekuce. 

 

5. Jak poznám nepřiměřenou výši úroku? 

Standard pro posuzování mezní výše smluvní výpůjční sazby úroku spotřebitelského úvěru nastavil 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1484/2004, když uvedl, že: „neodpovídá 

obecně uznávaným pravidlům chování a vzájemným vztahům mezi lidmi a mravním principům 

společenského řádu, aby dlužník poskytoval věřiteli nepřiměřené nebo dokonce lichvářské úroky; 

podle Nejvyššího soudu ČR nepřiměřenou, a tedy odporující dobrým mravům, je zpravidla taková 

výše úroků sjednaná ve smyslu ustanovení § 658 odst. 1 občanského zákoníku, která podstatně 

přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k 

nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček.“ „V 

projednávané věci soudy zjistily, že úroková míra u úvěrů poskytovaných bankami činila v době 

uzavření smluv o půjčce 9 % až 15,5 % ročně. Vzhledem k tomu, že dohodnutá výše úroků (ve výši 

60 % ročně) podstatně (téměř čtyřnásobně) přesahovala horní hranici této obvyklé úrokové míry, je 

za tohoto stavu věci odůvodněn právní závěr, že šlo o ujednání, které je v rozporu s dobrými mravy, 

a tedy ve smyslu ustanovení § 39 NOZ neplatné.“ 

Rada: Informujte se v bance, poraďte se s právníkem, s finančními nebo dluhovými poradci, 

sociálními pracovníky či v příslušném poradenském centru. 

 

6. Co znamená rozhodčí doložka a kdy je neplatná? 

Dalším z častých důvodů možnosti zastavení exekučního řízení je neplatnost rozhodčí doložky 

sjednané při úvěru. Mnohé exekuce jsou totiž vedeny na základě rozhodčích nálezů, které vydali 
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rozhodci v rozhodčích řízeních. Ti svoji pravomoc rozhodnout namísto soudu ve věci odvozují od 

rozhodčích smluv, které byly zhusta uzavírány spolu se smlouvami o spotřebitelských úvěrech. 

Doložka je neplatná, pokud je součástí Všeobecných smluvních podmínek a rozhodce v ní 

není konkrétně jmenován. 

Je nutno konstatovat, že rozhodčí smlouvy mnohdy nesplňovaly požadavky zákona o rozhodčím 

řízení, a proto i rozhodčí nálezy v těchto rozhodčích řízeních byly neplatné. Přesto na jejich 

podkladě proběhly a stále probíhají exekuce. Neplatné rozhodčí doložky využívaly po určitou dobu 

i společnosti Essox, Cetelem, Komerční banka, OKV leasing či Profi Credit.  

Nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. 

byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na 

základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento 

rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního 

řádu, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně 

neplatné rozhodčí doložky (§ 39 NOZ) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o 

rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, resp. zjistí-li 

soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v 

každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit, když zákon o 

rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v 

exekučním řízení (přičemž takový závěr platí bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení 

neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítal). 

Rada: Pokud máte sjednanou neplatnou rozhodčí doložku, podejte návrh na zastavení exekuce! 

Návrh na zastavení exekuce (z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu) lze podat kdykoliv v průběhu 

exekučního řízení, pouze je nutné dodržet 15denní lhůtu pro zastavení, a to od chvíle, kdy jste se 

o důvodu dozvěděli! Vzor podání – viz část VII. 

 

7. Kolik činí „nezabavitelné minimum“ a jak jej zjistím? 

Ustanovení § 278 občanského soudního řádu (o.s.ř.) provedené příslušným nařízením vlády č. 

595/2006 Sb. určuje vzorec výpočtu, podle něhož je v závislosti na výši životního minima 

jednotlivce a stanoveného normativu nákladů na bydlení, určována základní částka, která nesmí být 

sražena z měsíční mzdy povinného zaměstnance; navazující ust. § 279 odst. 3 ve spojení s odst. 1 

o.s.ř., rovněž provedené tímto vládním nařízením, pak určuje částku, nad kterou naopak může být 

zbytek čisté mzdy postižen bez omezení a v rozmezí těchto částek stanoví princip postihu čisté 
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mzdy povinného, a to jen maximálně z jedné třetiny vypočtené částky resp. ze dvou třetin, pokud 

jde o uspokojení přednostních pohledávek. 

Částka nezabavitelného minima se průběžně mění v závislosti na vývoji cen a inflace, zpravidla 

bývá meziročně vždy o něco vyšší. V roce 2018 činilo nezabavitelné minimum 6225 Kč (a 

zvyšovalo se dále o 1556 Kč za každé vyživované dítě nebo manželku). Vše nad nezabavitelné 

minimum se pak podle typu pohledávky dělí mezi exekutora a dlužníka. Pokud by tedy bezdětný 

zaměstnanec měl měsíční mzdu 15 000 Kč čistého, pak mu exekutor může zabavit pouze 2961 Kč a 

musí mu nechat 12 074 Kč. S vyšším platem ale ona nezabavitelná částka významně neroste, od 

určité hranice již může exekutor zabavit vše.  

Rada: Ověřte si pomocí kalkulačky na internetu aktuální výši svého nezabavitelného minima a v 

případě, že je Vám exekutorem sráženo více, sdělte mu to a požadujte na něm dodržení zákona. 

 

8. Co mi exekutor může/nemůže zabavit? 

a) Exekuce na mzdu: 

V případě, že je nařízena exekuce formou provádění exekučních srážek ze mzdy (resp. z platu) 

exekutor sráží rovněž z náhrady mzdy, odstupného, z příjmu z dohody o pracovní činnosti a dohody 

o provedení práce. Ale ani tak se nemusíte bát, že by vám nezůstala ani koruna. Zákon na tyto 

situace pamatuje. Při exekučních srážkách ze mzdy dlužníkovi musí zůstat nezabavitelné 

minimum (viz bod 6). 

 

b) Exekuce na bankovní účet: 

V případě, že exekutor zablokuje účet v bance, kde máte uloženy všechny peníze, pak je situace 

složitější. Zde platí pouze to, že banka má povinnost umožnit Vám výběr ve výši dvojnásobku 

životního minima (tedy aktuálně 2 x 3410 Kč = 6820 Kč). Do skončení exekuce se už ale k dalším 

penězům na účtu v bance nedostanete. 

Rada: Pokud Vám exekutor zablokuje účet v bance a Vám tam chodí výplata, pak je nutné 

domluvit se v zaměstnání na výplatě v hotovosti nebo jiné formě výplaty mzdy. Můžete také podat 

u exekutora Žádost o částečné zastavení exekuce dle § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř., pro její 

nepřípustnost. Uveďte a doložte exekutorovi, že je přikázáním pohledávky z účtu postižena mzda, 

nebo jiný příjem, který podléhá exekuci pouze formou srážek ze mzdy, nebo jí nepodléhá vůbec. 

 

c) Exekuce na sociální dávky: 
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  Tabu pro exekutora nejsou ani sociální dávky. Netýká se to sice úplně všech sociálních dávek, ale 

některé z nich jsou považovány za běžný příjem, a vztahují se na ně stejná pravidla, jako když je 

prováděna exekuce na plat. Tedy dlužníkovi opět musí zůstat nezabavitelné minimum (viz bod 6) 

a cokoliv je navíc, to exekutor může zabavit. Srážet lze proto z důchodů, stipendií, nemocenské, 

peněžité pomoci v mateřství, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, z dávek státní 

sociální podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na 

dítě nebo rodičovského příspěvku), z výsluhových příspěvků vojáků z povolání nebo příslušníků 

bezpečnostních složek a ze zvláštních příspěvků k důchodu. Naopak exekuci nepodléhají dávky 

pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky státní sociální podpory (porodné, pohřebné), příspěvek 

na bydlení a dávky sociální péče. 

 

d) Exekuce na majetek (vybavení bytu): 

V případě že je nařízena exekuce formou zabavení majetku, pak exekutor může zabavit téměř 

vše kromě několika výjimek, které jsou přesně popsány zákonem – jedná se především o věci, které 

dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění 

svých pracovních úkolů věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. 

V případě exekuce na vybavení bytu je situace poměrně složitá, protože v zákoně chybí přesný 

výpis toho, co je a co není možné zabavit. Obecně platí, že třeba televize se rozhodně nepovažuje za 

nezbytné vybavení bytu. Stejně tak jako třeba počítač (výjimkou by bylo, kdyby byl dlužník 

podnikatel a počítač nutně potřeboval k práci). Naopak třeba taková lednička, pračka, kuchyňský 

sporák, postel, stůl, židle, ložní prádlo, topení, rádio nebo běžné kuchyňské nádobí se považuje za 

nezabavitelné věci. 

Příklady věcí z vybavení bytu, které nesmí exekutor zabavit: běžné oděvní součásti a obvyklé 

vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné 

věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky 

dvojnásobku životního minima 

Rada: Doložte, které věci potřebujete podle výše uvedených hledisek a proč. 

 

9. Při exekuci na majetek, kterým bylo vybavení bytu, mi byly zabaveny různé věci, některé ani 

nebyly moje. Co s tím? 

V případě, že chce exekutor zabavit něco, na co nemá právo, pak je nutné obracet se na soud, který 

o tom rozhodne. Pokud exekutor sepíše, či zabaví věci, které nepatří dlužníkovi, je nutno podat do 
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30 dnů návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, kde uvedete veškeré důkazy o vlastnictví. Pokud 

exekutor návrhu nevyhoví, můžete po doručení jeho rozhodnutí podat u exekučního soudu žalobu 

na vyloučení věci z exekuce. 

Rada: Doložte, které věci prokazatelně patří třetím osobám, požádejte exekutora o nápravu 

a pokud tak neučiní, obraťte se na soud (Okresní soud příslušný Vašemu bydlišti). 

 

10. Myslím, že můj exekutor nepostupuje zcela správně, ale nechce se se mnou vůbec bavit. 

Rada: 

• Pokud máte pocit, že s příslušným exekutorem nenajdete společné řešení, pokuste se 

kontaktovat přímo věřitele a situaci řešit s ním. 

• Pokud máte jakoukoliv pochybnost o správnosti provedení exekučního řízení, nebojte se 

obrátit na kontrolní orgány, kterými jsou Exekutorská komora ČR, Odbor dohledu nad 

exekutory Ministerstva spravedlnosti ČR a určitě nezapomeňte na předsedu příslušného 

Exekučního soudu! Obrátit se lze také na Veřejného ochránce lidských práv. 

 

11. Co se považuje za přednostní pohledávky? 

Přednostními pohledávkami ze zákona jsou: 

• výživné 

• pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví 

• pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy 

• pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 

• pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění  

a úrazového pojištění 

• pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku  

zaměstnanosti pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

a dále pak příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče, pohledávky 

náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, pohledávky 

náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory, pohledávky regresní náhrady podle 

zákona o nemocenském pojištění, pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny 

a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. 
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III.  

Výživné a péče o děti v  souvislosti s  výkonem trestu 

 

1. Jsem samoživitelka, ale otec dětí neplatí výživné, ačkoliv chodí do práce a vydělává slušný 

příjem. Jak mohu situaci řešit, když sama nepracuji a děti stěží uživím? 

Matka, která se o dítě fakticky stará, může podat návrh na určení výživného, a to u okresního 

(obvodního) soudu, v jehož obvodu má nezletilý své trvalé bydliště. O výživné lze žádat i zpětně, 

a to až 3 roky nazpět. 

 

2. Nastoupila jsem do výkonu trestu odnětím svobody, před výkonem trestu jsem měla v péči 

dceru, ta je nyní v pěstounské péči. Jaké mi z toho vzniknou povinnosti? 

Jelikož má matka zákonnou vyživovací povinnost, je i nadále povinna přispívat na výživu dcery. 

V případě, že tak nečiní, může být podán návrh na určení výživného, které bude matka povinna 

plnit vůči dceři. 

 

3. Jsem ve výkonu trestu odnětím svobody, moje dítě nyní vychovává moje matka. Jsem 

povinná platit matce na dítě výživné? 

Ano, rodič je ze zákona i nadále povinen plnit vyživovací povinnost. Jinými slovy, skutečnost, že se 

nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, rodiče nezbavuje zákonné vyživovací povinnosti, a to ani 

v případě, že se o dítě v předmětné době stará třetí osoba.  

 

4. Blíží se konec mého trestu a po opuštění věznice se mohu vrátit do domu ke svým rodičům. 

Jsem matkou dvou malých dětí, které jsou po dobu mého výkonu trestu v dětském domově. 

Jak je mohu získat zpět? 

Pokud bylo rozhodnuto soudem o umístění dětí v dětském domově, je třeba podat návrh soudu na 

svěření dítěte zpět do péče matky, jsou-li pro to splněny nezbytné předpoklady, jako např. 

vyhovující bytové podmínky, citová vazba matky a dítěte, schopnost matky zajistit potřeby dítěte 

včetně finančního zajištění atp. 

 

5. Přišla mi výzva k úhradě dlužné částky za to, že moje děti byly během mého výkonu trestu 

v péči pěstounů. Mají pěstouni nárok žádat finanční částku po mně, když jsem nemajetná, 

přitom děti mají také otce, i když se o ně nezajímá? 
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Obecně lze říci, že dítě (nikoliv pěstouni) zastoupené kolizním opatrovníkem může (např. z podnětu 

pěstounů) žádat o výživné i v případě, že je matka nemajetná. Je však třeba uvést, že vyživovací 

povinnost mají oba rodiče, nikoliv jen matka, tzn., že na výživném by se měli podílet oba. 

 

6. Před nástupem do výkonu trestu jsem se vdala a moje dvě děti zůstaly bydlet s mým 

manželem, ačkoliv není otcem ani jednoho z nich. Má můj současný manžel nárok na 

výživné? A po kom může výživné na děti žádat, po mně nebo po jejich biologickém otci? 

Na výživné má nárok vždy dítě, nikoliv osoba, která má dítě v péči rozhodnutím soudu či se o něj 

fakticky stará. Dítě zastoupené kolizním opatrovníkem přitom v daném případě může žádat výživné 

po obou rodičích. 

 

7. Během mého pobytu ve výkonu trestu odnětím svobody syn dospěl a začal pracovat. Má 

tedy svůj příjem, ale mě stále sráží ve věznici výživné. Jak se mohu exekuci bránit ? 

V takovém případě je potřeba podat návrh na zastavení exekuce z důvodu zániku vyživovací 

povinnosti vůči dítěti, neboť dítě je již schopné se samo živit. 

 

 

IV. 

Zaměstnání jako podmínka oddlužení, 

spolupráce s úřadem práce (ÚP) po výstupu 

 

Pro zajištění prostředků k obživě nejčastěji slouží příjmy ze zaměstnání – a rovněž pro oddlužení je 

nutno prokázat určitý pravidelný příjem, proto je vhodné vědět následující: 

 

1. Jsou mi k něčemu dobré doby odpracované během výkonu trestu po výstupu? 

Doby zaměstnání během výkonu trestu se sčítají a obdržený zápočtový list dokladuje celkový počet 

dnů (měsíců, let), které jsou po výstupu v běžném životě rozhodné z několika důvodů. Všechny 

odpracované doby jsou započitatelné pro účely důchodového zabezpečení. Dále je lze použít na 

pobočce ÚP jako podklad pro případnou výplatu podpory v nezaměstnanosti (nutno mít 

odpracováno 12 měsíců v posledních 2 letech). Doklad o výkonu určitého druhu práce lze též 

zhodnotit při hledání zaměstnání prostřednictvím ÚP (agenturou práce), rovněž zaměstnavatel 
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odpracovanou dobu může započítat do doby požadované praxe. Snaha o pracovní zapojení se dále 

hodnotí při snaze o vrácení dětí do Vaší péče, pro oddlužení apod. 

Rada: Schovávejte si doklady o všech rekvalifikacích, kvalifikačních kurzech, druhu vykonávané 

práce a odpracovaných dobách ve výkonu trestu, na svobodě se Vám budou hodit. 

 

2. Mám se snažit hledat si práci již během výkonu trestu? Jakým způsobem a s kým mohu 

komunikovat? 

O práci je vhodné se zajímat ještě v době výkonu trestu. Máte-li skutečný zájem začít pracovat co 

nejdříve po výstupu, máte několik možností: 

− lze využít nabídek agentur práce, které nabízejí zaměstnání ještě při pobytu ve věznici. 

V tomto případě je na zvážení, zda nabídka vyhovuje zejména co do místa výkonu práce 

(musíte vzít v úvahu zejména otázku bydlení nebo nabídku případného ubytování), 

− můžete oslovit svého bývalého zaměstnavatele, má-li zájem Vás zaměstnat, 

− prostřednictvím rodinných příslušníků či přátel, 

− formou hledání v nabídkách na seznamu volných pracovních míst, zejména na serveru  

MPSV (nejúplnější) nebo nabídky různých agentur práce, 

− prostřednictvím ÚP v místě svého bydliště nebo v místě, kde máte zázemí – lze písemně  

oslovit příslušnou pobočku ÚP a požádat o zařazení mezi zájemce o zaměstnání. ÚP zároveň  

budete informovat o době výstupu, zdravotním stavu, své kvalifikaci a schopnostech či  

zájmu o určitý druh práce. 

Rada: Čím dříve si práci najdete, tím lépe – pravidelný výdělek je předpokladem nejen 

normálního života, ale zejména Vašeho oddlužení. 

 

3. Proč mám dojít na úřad práce a jak brzy po výstupu? Je to nutné? 

Návštěva ÚP a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání není Vaší povinností, ale je Vaším právem. 

Nikde také není stanoveno, že v evidenci ÚP musíte být.  Chcete-li si však skutečně hledat 

zaměstnání a pracovat, je nutno se na pobočce ÚP přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání. 

Jako uchazeč o zaměstnání máte od prvního dne nárok na hledání vhodného zaměstnání formou 

doporučování volných pracovních míst u zaměstnavatelů. Uchazeč o zaměstnání je pro účely 

zdravotního pojištění považován za pojištěnce státu, nemusíte proto platit zdravotní pojištění, pouze 

informujte o evidenci na ÚP svoji zdravotní pojišťovnu. Doba strávená v evidenci uchazečů 

o zaměstnání je také dobou zohledňovanou pro účely nároků v oblasti důchodového pojištění. Při 
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splnění stanovených podmínek můžete mít rovněž nárok na podporu v nezaměstnanosti (viz 

o dávkách dále). 

Rada: Dojít na ÚP je Vaše právo, nikoliv povinnost. Jste-li však vzati do evidence uchazečů 

o zaměstnání, musíte se podle toho zařídit a s ÚP spolupracovat podle jeho pokynů. 

 

4. Na který „pracák“ musím dojít a co musím doložit, aby mě zařadili do evidence uchazečů 

o zaměstnání? A co když chci pracovat jinde, než dříve? 

Pro vzetí do evidence uchazečů o zaměstnání je bezpodmínečně nutné dostavit se osobně na 

pobočku Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště. Totožnost osvědčíte občanským průkazem 

a potvrzením o výstupu z věznice prokážete, že nejste zaměstnán (nepodnikáte). Učiníte-li tak do 3 

dnů po výstupu, do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazeni zpětně ode dne výstupu, a to se 

všemi výhodami z toho plynoucími. Když chcete pobývat zcela jinde, než máte trvalý pobyt, 

požádáte o převedení na pobočku do místa „svého zájmu“ a uvedete důvod svého požadavku. Po 

převedení je ale nutno docházet a spolupracovat s novou pobočku ÚP, jinak dojde k vyřazení 

z evidence a tím i ztrátě všech nároků s tím spojených. 

Rada: Na ÚP si vezměte všechny doklady o předešlých zaměstnáních a náhradních dobách. S ÚP 

proberte Vaše možnosti bydlení, péče o děti a zaměstnání. Všechny pobočky ÚP jsou propojeny 

a umějí sdílet informace o uchazečích – nesnažte se proto je při eventuální změně pobočky 

„obelstít“. 

 

5. Jak dlouho mohu zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání a kdy dostanu podporu 

v nezaměstnanosti? 

Zákon o zaměstnanosti nemá stanovenu žádnou maximální délku doby vedení v evidenci uchazečů 

o zaměstnání. Obecně lze říci, že v evidenci uchazeč zůstane do nástupu zaměstnání nebo do doby 

vyřazení (nejčastěji za nesoučinnost s ÚP nebo za práci „na černo“). Uchazeč může rovněž kdykoliv 

požádat o ukončení vedení v evidenci. Na podporu v nezaměstnanosti vzniká nárok po odpracování 

12 měsíců v posledních 2 letech. Doby zaměstnání nemusí být vcelku, nasčítávají se jednak ty 

v době výkonu trestu, ale lze je sčítat s dobami před nástupem výkonu trestu nebo následně 

s dobami po výstupu. Doby zaměstnání je nutno doložit zápočtovými listy nebo potvrzeními od 

zaměstnavatelů. Doba poskytování dávek v nezaměstnanosti a dávek při rekvalifikaci je vždy 

započitatelnou pro účely nároku na starobní důchod. Bez ohledu na výši této dávky je tedy proto 

vhodné si o podporu v nezaměstnanosti požádat. 



 
 

 

21 

 

Rada: Schovávejte si prcovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a zejména doklady o všech 

odpracovaných dobách a výdělcích. 

 

6. Jak dlouho můžu pobírat podporu v nezaměstnanosti a kolik činí? 

O poskytování podpory v nezaměstnanosti je nutno na ÚP osobně požádat a pro výpočet doložit 

výši posledního čistého měsíčního výdělku, tj. výdělku z posledního zaměstnání (tedy i výdělku 

dosaženého ve výkonu trestu). Délka poskytování podpory v nezaměstnanosti závisí na věku 

uchazeče o zaměstnání, do 50 let věku činí podpůrčí doba 5 měsíců, mezi 50–55 lety činí 8 měsíců 

a nad 55 let věku činí 11 měsíců. 

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z posledního čistého měsíčního výdělku a činí po 

dobu prvních 3 měsíců 65 %, po dobu dalších 2 měsíců 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 %. 

Horní hranice podpory je omezena a nemůže být vyšší než násobek 0,58 (cca polovina) průměrné 

mzdy v národním hospodářství v předchozím roce. V poslední době se průměrná mzda pohybuje 

kolem 30 tis. Kč a maximální výše podpory v nezaměstnanosti kolem15 tis. Kč.   

O poskytování/neposkytování podpory v nezaměstnanosti a její výši vydává ÚP rozhodnutí ve 

správním řízení. 

Rada: Bez dokladů o odpracovaných dobách a výdělcích nemůže ÚP žádost o podporu v 

nezaměstnanosti vyřídit. 

 

7. Podpora v nezaměstnanosti vypočtená z výdělku ve věznici k životu nestačí. Co dál? 

Souběžně s podporou v nezaměstnanosti Vám na základě žádosti a doložení potřebnosti může ÚP 

zároveň přiznat poskytování dalších dávek, např. doplatek do výše životního minima, příspěvek na 

bydlení, příspěvek v hmotné nouzi apod. U sociálních dávek jde v tomto případě zpravidla o dávky 

testované a jejich výše se vypočítává nejen s přihlédnutím k příjmům jednotlivce, ale i k příjmům 

dalších členů domácnosti. 

O poskytování/neposkytování dávek a jejich výši vydává ÚP rozhodnutí ve správním řízení. 

Výši dávek státní sociální podpory a dávek hmotné nouze a podmínky jejich nároku lze zjistit na 

webovém portálu MPSV. 

Rada: V části Státní sociální podpora na www.portal.mpsv.cz si předběžně nárok na „svoji dávku“ 

ověřte, případně si tam výši můžete pro informaci vypočítat podle „kalkulačky“. 

 

8. Jak je to se zdravotním pojištěním – musím ho platit a proč? 
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Zákon o zdravotním pojištění stanoví všeobecnou povinnost účasti na zdravotním pojištění. Existují 

sice určité výjimky, kdy je plátcem zdravotního pojištění stát (např. děti, studenti, důchodci, osoby 

pečující o děti, vězni...), ale obecně se platí zdravotní pojištění v závislosti na dosahovaných 

příjmech nebo – nejsou-li – v paušální výši. Neplacené pojistné je následně vymáháno a případné 

zdravotní výkony musí „neplatič“ uhradit v plné výši. 

Rada: Schovávejte si doklady o odpracovaných dobách a ověřujte si průběžně u Vaší zdravotní 

pojišťovny, zda za Vás zaměstnavatel skutečně odvádí pojistné na zdravotní pojištění. 

 

9. Kdy platit důchodové pojištění? 

Důchodový věk u osob narozených po roce 1971 obecně činí 65 let. U osob (zejména žen) 

narozených dříve pak je o něco nižší a záleží na datu narození. Pro nárok na poskytování starobního 

důchodu je zároveň nutno odpracovat (mít pojištěnu) celkovou dobu v délce 35 let. U důchodového 

pojištění ale není dána přímá povinnost platit si pojistné v době, kdy nemám příjmy, tak jako je 

tomu u pojištění zdravotního. 

Pojistné doby důchodového pojištění lze splnit nejčastěji účastí v průběhu zaměstnání 

v pracovněprávních vztazích nebo při výkonu samostatné výdělečné činnosti, kdy je pojištění 

povinné. Vedle toho existují i tzv. „pojištěné doby“, např. doba studia a přípravy na povolání, péče o 

děti, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání – zde ale dochází průběžně ke změnám zákona a tyto 

doby jsou buď kráceny či redukovány. Je rovněž možná dobrovolná účast na důchodovém pojištění, 

kdy si lze pojistné za některé „kvalifikované“ doby doplatit zpětně, a tím si „doplnit“ celkovou 

dobu pojištění až o 15 let.  Informace jak o celkových odpracovaných dobách každého občana, 

započítaných náhradních dobách, tak o možnostech získání (doplacení) pojistných dob, poskytuje 

Česká správa sociálního zabezpečení a její okresní správy (ČSSZ). 

Pojištěnou dobou je i doba, kdy osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence jsou zařazeny do práce. O rozsahu „odpracované“ doby věznice informuje 

ČSSZ a každému při výstupu vydává potvrzení (zápočtový list).   

Rada: Schovávejte si doklady o odpracovaných dobách a ověřujte si na příslušné pobočce, zda za 

Vás zaměstnavatel skutečně odváděl pojistné na ČSSZ. 

 

10. Zhoršil se mi zdravotní stav, mohu dostat invalidní důchod? 

Nejprve je nutné nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem a odborným lékařem/lékaři. Poté na základě 

žádosti jejich nálezy posoudí posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která 
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poté rozhodne o přiznání či nepřiznání invalidity, jejím stupni nebo o statutu osoby zdravotně 

znevýhodněné. Toto rozhodnutí je základním podkladem pro rozhodování o přiznání invalidního 

důchodu. Dále slouží k dalšímu pracovnímu zapojení a ochraně na trhu práce (upravuje zákon 

o zaměstnanosti a řeší Úřad práce), kdy osoby invalidní v I. nebo II. stupni se považují za osoby se 

zdravotním postižením, osoby s invaliditou III. stupně pak za osoby s těžším zdravotním 

postižením. 

Pro splnění nároku na invalidní důchod je vedle invalidity rovněž potřebná doba pojištění (tj. doba 

odpracovaná); ta pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěné osoby ve věku 

a) do 20 let méně než jeden rok, 

b) od 20 let do 22 let jeden rok, 

c) od 22 let do 24 let dva roky, 

d) od 24 let do 26 let tři roky, 

e) od 26 let do 28 let čtyři roky a 

f) nad 28 let pět roků. 

 

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, 

a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem invalidity. 

U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok zjišťuje za období 

posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. 

Pojištěnou dobou je rovněž doba, kdy osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (ve výkonu 

zabezpečovací detence) jsou zařazeny do práce. O rozsahu odpracované doby věznice informuje 

ČSSZ a každému o ní při výstupu vydává potvrzení (zápočtový list).    

Rada: Schovávejte si doklady o odpracovaných dobách a ověřujte si, zda za Vás zaměstnavatel 

skutečně odváděl pojistné na důchodové pojištění. Nepracujte „na černo“  (viz bod 13)! 

 

11. Pomůže mi úřad práce, když mi nedaří najít zaměstnání? 

Po určité době (cca 3 měsíce), kdy se Vám ani s pomocí ÚP nepodaří najít vhodné zaměstnání, 

může ÚP zvážit možnost Vaší rekvalifikace nebo zváží umístění na veřejně prospěšných pracích či 

společensky účelném pracovním místě. 

Rekvalifikace Vám může pomoci získat novou kvalifikaci nebo si „aktualizovat“ Vaši původní, 

rozhodující je vždy vedle Vaší snahy i předpoklad, že s novými znalostmi se uplatníte na trhu práce 

a najdete možnost nového zaměstnání. O rekvalifikaci se uzavírá mezi uchazečem o zaměstnání 
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a ÚP dohoda, na jejímž základě hradí ÚP náklady rekvalifikace a může mu poskytnout i příspěvek 

na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Po dobu rekvalifikace je ze 

strany ÚP poskytována rovněž podpora při rekvalifikaci. 

Veřejně prospěšné práce (VPP) jsou dočasné pracovní příležitosti vytvářené zejména obcemi nebo 

obecně prospěšnými institucemi pro uchazeče o zaměstnání na základě dohod s ÚP. Pro uchazeče se 

jedná o řádné pracovní místo na základě pracovní smlouvy a na jeho mzdu poskytuje ÚP 

zaměstnavateli příspěvek. 

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) vytvářejí pro uchazeče o zaměstnání zaměstnavatelé 

na základě dohody s ÚP. Tato místa jsou pro uchazeče o zaměstnání řádnými pracovními místy na 

základě pracovní smlouvy, na zřízení takového místa či na mzdu poskytuje ÚP zaměstnavateli 

příspěvek. 

Rada: Požádejte ÚP o rekvalifikaci, VPP nebo SÚPM. Také si můžete zaměstnavatele předem 

vybrat a navrhnout mu vytvoření takového místa. 

 

12. Co mi mohou nabídnout agentury práce? 

Agentury práce (AP) zprostředkovávají zaměstnání na základě povolení vydaného ÚP. Podstatné je, 

že zprostředkování práce těmito agenturami je prováděno pro občana zásadně bezplatně a v souladu 

se zákonem o zaměstnanosti; nabídky na výkon zaměstnání nesmí být v rozporu se zákoníkem 

práce a dobrými mravy. Rovněž musí být u každé AP zaručena ochrana osobních údajů klientů. AP, 

které tak nečiní a mají se zákony problémy, je povolení odebráno, jsou ze Seznamu AP vyřazeny 

a nesmějí zprostředkování práce dále vykonávat. Seznam povolených AP je průběžně aktualizován 

na webových stránkách MPSV (www.portal.mpsv.cz). 

Na rozdíl od ÚP, který zprostředkovává zásadně zaměstnání vhodné, můžete u AP získat jakékoliv 

zaměstnání, včetně práce příležitostné. 

Za nelegální zprostředkování zaměstnání lze zprostředkovávajícímu subjektu, kterým je fyzická 

osoba, uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč. Právnické osobě lze uložit pokutu až 2 mil. Kč, a to 

nejen za nelegální zprostředkovávání, ale i tehdy, je-li při zprostředkovávání porušen zákon nebo 

dobré mravy. 

Rada: Vždy je nutno ověřit si legálnost AP a zvážit její nabídky zaměstnání a jejich soulad 

s pracovněprávními (zejména mzdovými) předpisy. 

 

13. Prý mohu dostat pokutu při práci na černo, proč a od koho? 
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Pakliže budete pracovat bez řádné pracovní smlouvy (dohody o provedení práce, dohody o pracovní 

činnosti), jedná se o tak zvanou nelegální práci. Budete-li při takové práci přistižena orgány 

kontroly, kterými jsou zpravidla inspektoři práce, jedná se o přestupek a můžete za něj dostat 

pokutu až do výše 100 tis. Kč. Váš „zaměstnavatel“ pak tím, že Vám výkon takovéto práce umožní, 

bude rovněž pokutován – u fyzické osoby je možné uložit pokutu až do částky 5 mil. Kč, 

u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, musí být uložena pokuta minimálně 50 tis. Kč a 

vyšplhat může až na 10 mil. Kč. 

Rada: Trvejte na písemné dohodě nebo pracovní smlouvě s tím, kdo Vás zaměstná, neberte žádné 

zaměstnání „na zkoušku“. 
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V. 

Proč není dobré nad exekucemi jen mávnout rukou? 

Modelové příklady situací, ve kterých se může ocitnout kdokoliv z nás 

 

1. Vím, komu půjčuji?… aneb když je povinná chronickým dlužníkem... 

Hance jednoho dne zavolala Klára, její bývalá spolužačka. Dívky vyrazily zavzpomínat nad 

sklenkou vína na staré časy, když Klárka posmutněla, že je momentálně bez práce, ale dostala 

nabídku zúčastnit se víkendového výběrového řízení, které probíhá v jednom známém hotelu. 

Posteskla si také, že na úhradu účastnického poplatku ve výši 4.000 Kč a cestovních výdajů 

v současnosti nemá dost peněz. Hanka se bez větších rozpaků rozhodla Klárce chybějící peníze 

půjčit. Dívky spolu sepsaly smlouvu o zápůjčce a Hanka půjčila Klárce 8.000 Kč s tím, že je za tři 

měsíce vrátí. Po stanovené době však Klára přestala brát telefon a Hance nezbývalo nic jiného než 

se svých peněz domáhat soudní cestou.  Hanka tedy navštívila advokáta, který jí však sdělil, že není 

jediná, koho Klára takto připravila o peníze, protože momentálně figuruje jako povinná v několika 

exekučních řízeních, kde mezi dalšími věřiteli jsou i jejich další spolužáci. 

Rada: Nevyplácí se půjčovat osobám, které dobře neznáme. Pokud přesto půjčíme, tak raději jen 

takovou částku, jejíž nedostatek nám nezpůsobí komplikace. A mysleme včas na smlouvu! 

 

2. Vím, s kým chci žít?... aneb když si do bytu nastěhuji povinného... 

Šárka si po dvou letech hledání konečně našla partnera. S Davidem randila teprve krátký čas, když 

se jí svěřil, že je momentálně v tíživé situaci, protože mu pronajímatel vypověděl nájemní smlouvu 

a musí tak přespávat u známých. Zamilovaná Šárka bez dlouhého rozmýšlení Davidovi navrhla, aby 

se k ní nastěhoval. Asi po měsíci společného bydlení se zrovna vracela z nákupu, když ji zastihli 

u vchodových dveří muži, kteří se prokázali služebními průkazy vykonavatelů exekutora a ptali se jí 

právě na jejího přítele. Šárka byla přesvědčená, že muselo dojít k nějakému nedorozumění, avšak 

vykonavatelé ji oznámili, že proti Davidovi je vedeno exekuční řízení ve výši řádově několika 

desítek tisíc. V bytě byl po právu proveden soupis movitých věcí a bylo na zklamané Šárce, aby 

prokázala, že většina sepsaných věcí je v jejím vlastnictví. 

Rada: Všímejme si maličkostí, než si k sobě někoho nastěhujeme… Kdo to je? Pracuje? Můžeme 

mu důvěřovat? 
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3. Nakupuji obezřetně?… aneb důsledek koupě od povinného... 

Jirka našel v inzerci Pavlovu nabídku k prodeji auta za velmi příznivou cenu. Při domlouvání 

obhlídky vozidla Pavel po Jirkovi chtěl, aby vše proběhlo co nejdříve. Jirka tedy ihned po zjištění, 

že je auto v dobrém stavu, podepsal s Pavlem kupní smlouvu, zaplatil mu dle jeho požadavku 

peníze na ruku a s autem odjel. Asi po měsíci Jirku kontaktoval exekutor s tím, že provedený 

převod vozidla byl neplatný, neboť proti Pavlovi již byla v té době vedena exekuce a Pavel měl ze 

zákona zákaz se svým majetkem takto nakládat. Auto si tedy exekutor odvezl a Jirkovi nezbylo než 

se za účelem vydobytí svých peněz obrátit na advokáta. Ten mu sdělil, že vymáhání bude velmi 

složité, protože proti Pavlovi jsou vedena další exekuční řízení. 

Rada: Vyplatí se ověřit si prodejce, zeptat se na evidenci vozidel, nejednat ukvapeně a nestydět se 

požádat důvěryhodnou osobu o radu či pomoc. 

 

4. Není všechno zlato, co se třpytí!… aneb když láska zaslepí zdravý úsudek... 

Lucie zůstala po rozvodu sama s malými dětmi, cítila se nešťastná a osamělá. Na radu svých 

kamarádek si podala seznamovací inzerát, na který odepsal sympatický Radek. Lucka najednou 

cítila, že poznala dokonalého muže, její Radek byl pozorný, kupoval jí i dětem dárky, brával je na 

dovolené a stále měl dostatek peněz. Když se po čase vzali, byla Lucie štěstím bez sebe. Radek se 

nastěhoval do jejího domu, který jí zůstal po rozvodu včetně veškerého vybavení. Vše bylo idylické 

až do chvíle, než Lucka zjistila, že její soukromý účet, na který jí chodí výplata a také výživné pro 

její děti, je postižený exekučním příkazem. Byla přesvědčená, že se jedná o omyl, ale následně 

zjistila, že proti jejímu novému manželovi je vedeno několik exekučních řízení pro velmi vysoké 

částky, neboť Radek si před i po uzavření manželství na svůj nákladný život půjčoval 

u nebankovních společností s vysokými úroky. Postižený účet brzy nebyl jediným Lucčiným 

trápením, neboť další měsíc provedli vykonavatelé soudního exekutora v domě soupis movitých 

věcí a odvezli část vybavení domu včetně nového počítače a televizoru, které si zakoupila teprve 

nedávno. 

Rada: Chraňme sebe, své blízké i svůj majetek pozorností a důsledností ve svém počínání. Znáte 

opravdu dobře člověka, kterému dáte svoji důvěru? A znáte CEE (Centrální evidenci exekucí)? 
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VI. 

Protidluhové desatero 

 
1. Mějte pod kontrolou svůj/rodinný rozpočet. Po sečtení příjmů a odečtení všech nákladů 

(nájem, telefon, měsíční jízdenky, jídlo, aj.) a všech splátek by Vám mělo zbýt ještě 20 % - nikdy 

nevíte, co se může stát. Doporučená rezerva je úspora ve výši alespoň 3 měsíčních příjmů. 

 

2. Dobře si rozmyslete, co koupíte. Pořizujte si jen to, co skutečně potřebujete, ať už je to jídlo 

nebo spotřební věci. Kupujte zboží, které odpovídá Vaším skutečným potřebám a finančním 

možnostem (značka a vzhled často tvoří polovinu ceny). Novost věcí také nemusí být zárukou 

kvality. 

 

3. Půjčujte si s rozmyslem. Na věci běžné spotřeby (oblečení, mobily, dárky apod.) a zábavu 

(dovolená) by si měl člověk vydělat. Půjčte si na ochranu a péči o zdraví nebo na dlouhodobou 

spotřebu (auto, pračka, TV), tj. na zboží (služby), které budete užívat i po zaplacení poslední 

splátky. 

 

4. Zvažte dobře, kolik si půjčíte. Půjčka je vždycky riziko. Půjčená částka by neměla být nad Vaše 

finanční možnosti (příjmy) a splácení by nemělo výrazněji ohrozit Váš rozpočet. U dlouhodobých 

splátek kalkulujte s tím, že může nastat řada situací, kdy nebudete mít k dispozici takové příjmy, 

jako když si půjčku berete: můžete např. onemocnět nebo přijít o zaměstnání. 

 

5. Rozmyslete si pořádně, od koho si půjčíte. Máte-li možnost zvažovat půjčky od různých 

subjektů, vždy si ověřte „o koho se jedná“. Zpravidla nebývá problém s bankami, ale půjčky nabízí 

i řada společností a fyzických osob. Zjistěte si jejich důvěryhodnost, informujte se o zkušenostech 

jiných lidí s jejich službami. 

 

6. Uvažte podmínky, za jakých si půjčíte. Než si vezmete půjčku, informujte se u prodejců, banky 

nebo s odborníky (podle toho, na co si půjčujete). Zjistěte si podmínky půjčky u různých subjektů. 

Za určitých okolností může být výhodnější půjčit si od banky, a to i přesto, že vyřízení žádosti 

zpravidla trvá déle. Rychlá půjčka bývá zpravidla drahá půjčka. 

 

7. Zjistěte si skutečnou výši úroků, poplatků a smluvních pokut. Pokud je v reklamě, že úrok je 

např. od 9 %, zpravidla Vy budete splácet větší úrok. Ptejte se na všechny poplatky, povinná 

pojištění a cenu úvěrového účtu (viz část I, bod 16). Ptejte se na smluvní pokuty, které mohou být 

nepřiměřeně vysoké. Porovnejte konečnou cenu za půjčku (úvěr) a rozhodněte se mezi více 

spotřebními úvěry. 

 

8. Smlouvu si dobře přečtěte, seznamte se řádně se všemi smluvními podmínkami. Čtěte i to, 
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co je psáno je psáno drobným písmem dole pod textem nebo vysvětlivky. Smlouva by pro Vás měla 

být srozumitelná, proto si nechte si vysvětlit slova nebo části, kterým nerozumíte. Nepodepisujte, 

pokud Vám není vše jasné. 

 

 

9. Nepodepisujte smlouvu, pokud je podmínkou povolení inkasa na vašem účtu nebo obsahuje 

nevyplněnou směnku, kterou může později věřitel vyplnit.  

 

10. Nepodepisujte ručení za půjčku známému, jehož finanční situaci neznáte dobře. V případě, 

že se rozhodnete známému ručit, seznamte se s podmínkami půjčky tak, jako by šlo o Vaši vlastní. 

Stejně tak nepodceňujte situaci v rodině a dobře si přečtěte, za co a za jakých podmínek ručíte, když 

jde o Vaše příbuzné, případně přítele (manžela). 

 

 

 

Život s dluhy nepodceňujte, mějte dluhy pod kontrolou, v případě problémů se splácením jste 

v ohrožení nejen Vy, ale také Vaše rodina. 
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VII. 

Vzory podání 

 

 

A) Žádost o výpis věcí vedených u Okresního/Obvodního soudu pro …………… 

 

Okresní / Obvodní soud v ……………….. 

adresa 

 

 

Žádám o výpis věcí na moji osobu vedených u Okresního/Obvodního soudu pro ……………: 

exekuce 

trestní věci 

občanskoprávní věci 

pohledávky soudu 

 

za období: 

• posledních..........................let 

• všechny 

 

Jméno a příjmení: .............................................................................................................. 

 

Datum narození, RČ: ......................................................................................................... 

 

Adresa trvalého pobytu: ..............................................................................................….. 

 

Adresa pro doručování: …………………………………………………………………. 

                                             

Telefonní kontakt: ............................................................................................................. 

 

E-mail: ............................................................................................................................... 

 

) vyzvednu osobně po tel. výzvě     

) žádám zaslat e-mailem    

) žádám zaslat na adresu trvalou/pro doručování 

 

 

Žádám, abych byl/byla osvobozena od soudních poplatků a v souladu se zavedenou praxí bylo 

v případě soudních poplatků postupováno podle § 11, odst.2, písm. o, a odst. 3, písm. h), zákona č. 

549/ 1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platných předpisů. 

 

V ………………….., dne............................ 
........................................................ 

podpis 
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B) Žádost o zaslání výše dluhů na zdravotní pojišťovnu 

 

 

Název příslušné zdravotní pojišťovny 

adresa 

 

 

V …………….dne .................…… 

 

 

Věc:  Žádost o sdělení výše případného dluhu na zdravotním pojištění 

  

 

Jsem klientkou Vaší zdravotní pojišťovny. Nejsem si ale zcela jistý/jistá, zda jsem dostál/dostála 

všem svým závazkům v této oblasti. 

Protože v současné době řeším svoji finanční situaci a mám zájem na jejím vyřešení, žádám Vás o 

sdělení výše mého případného dluhu na zdravotním pojištění (včetně období, za které nebylo 

pojistné uhrazeno), a to za dobu trvání mého pojištění u Vás. 

 

Děkuji a jsem s pozdravem,  

 

        …............................................... 

           Podpis 

 

Jméno a příjmení:      ….................................................................… 

Datum narození, rodné číslo :    ….................................................................…. 

Adresa trvalého pobytu:             .....................................................................…. 

Adresa pro doručování:              ……………………………………………….. 

    

Telefonní kontakt:                      ........................................................................... 

 

E-mail:                                        ........................................................................... 
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Kódy, názvy a adresy zdravotních pojišťoven v ČR: 

 

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Sídlo: 

Orlická 2020/4 

Vinohrady 

130 00 Praha 3 

Česká republika emailové dotazy můžete zaslat na adresu: info@vzp.cz 

 

201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

Ústředí Praha, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 

 

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

Sídlo: 

Jeremenkova 11, 

Ostrava-Vítkovice, 

PSČ: 703 00 

 

Pobočky: 

Lánecká 970 

Světlá nad Sázavou 582 91 

 

Čajkovského 654/37 

Jihlava 586 01 

 

207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav. 

Sídlo: Ředitelství OZP, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

Pobočka: OZP Jihlava, Dr. Jiřího Procházky 5281/20, 586 01 

 

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

Sídlo: 

Husova 302 

293 01 Mladá Boleslav 

 

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

Sídlo: 

Vinohradská 2577/ 178, Praha 3, 130 00 

 

213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna 

Sídlo: 

Michálkovická 108, 

710 15 Slezská Ostrava 

 

http://www.vzp.cz/
mailto:info@vzp.cz
http://www.vozp.cz/
http://www.cpzp.cz/main/index.php
http://www.ozp.cz/
http://www.zpskoda.cz/
http://www.zpmvcr.cz/
http://www.rbp-zp.cz/
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C) Žádost o zaslání výše dluhů bankovní i nebankovní společnosti 

 

Název 

adresa 

 

 

V …………….dne .................….. 

 

Věc:  Žádost o sdělení výše případného dluhu  

 

V předchozím období jsem byl klientem Vaší společnosti. Nejsem si ale zcela jistý/jistá, zda jsem 

dostál/dostála všem svým závazkům v této oblasti.  

 

Protože v současné době řeším svoji finanční situaci a mám zájem na jejím vyřešení, žádám Vás o 

sdělení výše mého případného dluhu. 

 

        …............................................... 

                              Podpis 

 

 

Jméno a příjmení  ….................................................................... 

Datum narození  ….................................................................... 

Adresa trvalého pobytu ........................................................................ 

Adresa pro doručování:              ……………………………………………….. 

    

Telefonní kontakt:                      ........................................................................... 

 

E-mail:                                        ........................................................................... 
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D) Žádost o zaslání výše dluhů na Úřadu práce 

 

Úřad práce ČR 

pobočka 

adresa 

 

V …………….dne .................….. 

 

 

Věc:  Žádost o sdělení výše případného dluhu u ÚP ČR 

 

V předchozích letech jsem byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání u ÚP ČR, pobočka 

………………….. Nejsem si ale zcela jistý/jistá, zda jsem dostál/dostála všem svým závazkům v 

této oblasti.  

 

Protože v současné době řeším svoji finanční situaci a mám zájem na jejím vyřešení, žádám Vás o 

sdělení výše mého případného dluhu. 

 

 

        …............................................... 

  

          podpis 

 

Jméno a příjmení  ….................................................................... 

Datum narození, rodné číslo: ….................................................................... 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................ 

Adresa pro doručování:              ……………………………………………….. 

    

Telefonní kontakt:                      ........................................................................... 

 

E-mail:                                        ........................................................................... 
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E) Žádost o vyčíslení exekuce 
 

 

Exekutorský úřad 

adresa 

 

Spis. značka/značky:  …...................................... 

 .......................................... 

                        .......................................... 

                …....................................... 

 

V …............................... dne................……. 

 

Žádost povinné/ho o zaslání rozhodnutí, které je podkladem pro exekuční řízení, popřípadě 

sdělení, z čeho pohledávka oprávněného sestává 

 

Povinný/Povinná:  ….......................................................................................................... 

  datum narození………………………………………………………. 

                        trvale bytem …..................................................................................... 

  adresa pro doručování …...................................................................... 

 

Z evidence jsem zjistil/zjistila, že pod výše uvedeným č. j. je na moji osobu vedeno exekuční řízení, 

avšak jako povinný/povinná nemám k dispozici exekuční titul, a tedy není možno dopočítat výši  

a stav pohledávky.  

Žádám Vás proto o zaslání kopie exekučního titulu, jakož i vyčíslení nákladů exekuce k dnešnímu 

dni, popřípadě zaslání stejnopisu rozhodnutí Vašeho exekutorského úřadu, obsahující údaj o výši 

jistiny, přiznané výši nákladů nalézacího řízení, způsobu výpočtu úroku, úroku z prodlení, 

smluvního úroku, poplatku z prodlení, smluvní pokuty či dalších nároků oprávněného, přiznaných 

exekučním titulem, včetně označení, po jakou dobu toto běží. 

 

…..........................................................       

                                                                                                                     podpis 
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F) Žádost o sloučení exekucí 

 

Exekutorský úřad 

adresa 

 

 

Spis. značka/značky:  …...................................... 

 .......................................... 

                        .......................................... 

                        .......................................... 

                 

V …............................... dne................……. 

  

 

Návrh na spojení věcí podle § 112 odst. 1 zák. č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ), ve 

spojení s § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád (EŘ) 

 

 

Povinný/Povinná:  ….......................................................................................................... 

  datum narození………………………………………………………. 

                        trvale bytem …..................................................................................... 

  adresa pro doručování …...................................................................... 

 

I. 

U pověřeného soudního exekutora …..........................................................................., Exekutorský 

úřad …........................................, jsou proti mně, jako povinnému/povinné, vedeny k dnešnímu dni 

tyto exekuce: 

 

1. exekuce oprávněného ….............................................................................................. 

k vymožení částky …................…. Kč a jejího příslušenství, sp. zn. …............ 

2. exekuce oprávněného …............................ ….…......................................................... 

k vymožení částky ..........................Kč a jejího příslušenství, sp. zn. ................. 

3. exekuce oprávněného ................................................................................................... 
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k vymožení částky …................…. Kč a jejího příslušenství, sp. zn. …............. 

4. exekuce oprávněného ................................................................................................... 

k vymožení částky …................…. Kč a jejího příslušenství, sp. zn. …............. 

 

U všech zde uvedených exekucí se jedná o jedná o vymáhání za porušení povinností vůči výše 

uvedenému oprávněnému / uvedeným oprávněným 

• totožným povinným/totožnou povinnou a 

• na základě pověření totožného exekutora k provedení exekuce. 

 

II. 

Návrh na spojení věcí povinnou vychází z toho, že ve smyslu § 52 odst. 1 EŘ je třeba na exekuční 

řízení použít přiměřeně ustanovení OSŘ, nestanoví-li EŘ něco jiného. Dle § 52 odst. 2 EŘ je 

exekutor při provádění exekuce oprávněn konat všechny úkony, které OSŘ svěřuje při provedení 

výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli či jinému zaměstnanci soudu za podmínky, že EŘ 

nestanoví něco jiného. EŘ se k otázce spojení věcí nevyjadřuje. Je proto třeba subsidiárně použít 

ustanovení OSŘ, resp. Jeho § 112, podle kterého v zájmu hospodárnosti může soud, potažmo 

exekutor, spojit ke společnému řízení věci, které spolu skutkově souvisí nebo se týkají týchž 

účastníků. Jak vyplývá z čl. I. tohoto návrhu, požadavky kladené dle OSŘ na spojení věcí jsou 

v dotčených exekučních řízeních splněny. 

 

III. 

Vzhledem k okolnostem uvedeným v části I. a II., zejména pak též k požadavku hospodárnosti, 

žádám, aby věci vedené u pověřeného soudního exekutora 

….................................................................. pod spisovými značkami uvedenými výše, byly spojeny 

ke společnému řízení s tím, že náklady oprávněného v exekučním řízení, odměna exekutora a 

paušální náhrada hotových nákladů exekutora, budou uplatněny a vymáhány pro všechny 

jmenované exekuce jen jednou. 

 

 

 

        …............................................... 

          podpis 
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G) Návrh na zastavení exekuce z důvodu neplatného exekučního titulu 

 

Exekutorský úřad 

adresa 

Spis. značka/značka:  …...................................... 

  

V …............................... dne................……. 

 

 
Návrh povinného/povinné na zastavení exekuce podle § 55 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád 

(EŘ) a § 268 odst. 1 písm. h) zák. č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ) 

 
 
Oprávněný:  …......................................................................................................... 

Povinný/Povinná:  ….......................................................................................................... 

  datum narození………………………………………………………. 

                        trvale bytem …..................................................................................... 

  adresa pro doručování …...................................................................... 

 
 

I. 

V současné době je proti mně, jako osobě povinné, pod výše uvedenou spisovou značkou vaším 

exekutorským úřadem vedena exekuce, v rámci, níž má být vymožena pohledávka ve prospěch 

oprávněného, a to ve výši Kč …..............................................  s příslušenstvím. 

 

II. 

Nárok byl přiznán Rozsudkem Okresního/Obvodního soudu v 

…..........................................................  

ze dne …............................................... …........., č. j. …...................................................... 

Ve věci soud nezákonně použil institutu doručení fikcí. V místě, kam doručoval, jsem se 

nezdržoval/nezdržovala od ….............................................. a ani tam prokazatelně neměl/neměla 

označenu schránku, přičemž byla dostatečně známa adresa mého skutečného bydliště v 

…......................................................................................................................................... 
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Protože soud užil institut doručení fikcí v rozporu se zákonem, tímto žádám, aby soud, s 

přihlédnutím k uvedené skutečnosti, vydal usnesení, kterým zmíněný exekuční titul prohlásí za 

formálně nevykonatelný, neboť byl zjevně doručován vadně a doručení tedy nelze označit za 

účinné.   

Mám proto za to, že exekuce je bez mé viny nařízena za situace, kdy chybí platný exekuční titul. 

 

III. 

Vzhledem k tomu, že výše zmíněný Rozsudek, na základě, něhož byl vydán exekuční titul, je 

nepravomocný a nemůže tak být exekučním titulem pro výkon exekuce, podávám tímto tento Návrh 

na zastavení exekuce a navrhuji, aby soudní exekutor 

I.  podle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ a § 55 EŘ exekuci   z a s t a v i l, 

II.  podle § 271 o.s.ř. rozhodl tak, že povinný má nárok na úhradu nákladů řízení. 

 

 

 

       …................................................................ 

           Podpis  
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H) Návrh na zastavení exekuce z důvodu neplatné rozhodčí doložky 

 

Exekutorský úřad 

adresa 

 

 

Sp. zn. 

Doporučeně 

V …........................ dne............……. 

  

 

Návrh povinného/povinné na zastavení exekuce dle § 55 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád 

(EŘ) 

a § 268 odst. 1 písm. h) zák. č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ) 

 

Oprávněný: …....................................................................................................................... 

Povinný/Povinná:  ….......................................................................................................... 

  datum narození………………………………………………………. 

                        trvale bytem …..................................................................................... 

  adresa pro doručování …...................................................................... 

 

I. 

V současné době je proti mně vaším exekutorským úřadem vedena exekuce pod výše uvedenou 

spisovou značkou, v rámci, níž má být ve prospěch oprávněného vymožena pohledávka ve výši Kč 

….................................. s příslušenstvím. Nárok byl přiznán rozhodčím nálezem ze dne 

…................................., č. j. …...................., který byl vydán rozhodcem 

….......................................................................................................................... 

 

II. 

Mám za to, že rozhodčí doložka v uvedeném znění, na základě, níž byl vydán rozhodčí nález, je 

neplatná, protože rozhodčí doložka neobsahuje konkrétní jméno rozhodce ani rozhodců. V tomto je 
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nezbytné odkázat zejména na usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu (dále také jako „NS“) ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012, ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky č. 9/2013. Podle právní věty 

předmětného rozhodnutí „Byl-li rozhodce určen odkazem na ,rozhodčí řád’ vydaný právnickou 

osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak rozhodčí nález není 

způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, podle něhož by 

mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí 

doložky (§ 39 obč. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení 

pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena a zjistí-li soud (dodatečně) 

nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stadiu pro 

nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit. 

 

V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013 pak Nejvyšší soud v případu, který je způsobem 

jmenování rozhodce obdobný s mým případem konstatuje, že „rozhodčí smlouva, uzavřená do 31. 

3. 2012, která pro řešení sporů mezi účastníky určuje jediného rozhodce, jenž bude jmenován 

předsedou dozorčí rady právnické osoby, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě 

zákona, je podle ustanovení § 39 obč. zák. neplatná.“ 

Vzhledem k tomu, že rozhodčí smlouva, na základě níž byl vydán rozhodčí nález je neplatná, je 

neplatný i tento rozhodčí nález a nemůže tak být exekučním titulem pro výkon exekuce. 

 

II. 

S ohledem na shora uvedené mám za to, že exekuce je bez mé viny nařízena za situace, kdy chybí 

platný exekuční titul a proto navrhuji, aby soudní exekutor 

I.  podle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ a § 55 EŘ exekuci   z a s t a v i l, 

II. podle § 271 o.s.ř. rozhodl tak, že povinný má nárok na úhradu nákladů řízení, 

 

 

         …............................................. 

           podpis 

 

 

aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%252339'&ucin-k-dni='30.12.9999'

