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SLOVO ÚVODEM
Finanční vzdělávání je v současnosti nutnost, denně se potkáváme s množstvím
nejrůznějších finančních produktů, platíme kartou, užíváme banku v mobilu, uzavíráme
smlouvy na internetu. Zjednodušuje nám to život, občas se ale necháme oslnit nabídkou,
podepíšeme smlouvu, přijmeme závazek, který může mít následky v podobě zadluženosti.
Studijní opora předmětu Finanční vzdělávání Vám přináší základní vhled do problematiky,
první kapitola uvádí do rámců finančního vzdělávání v České republice a dále pokračuje
průřezově jednotlivými oblastmi finanční gramotnosti. Začínáme problematikou zadluženosti,
tématem zdánlivě patřícím na závěr, na počátku má své místo oprávněně, má za úkol ukázat
problém zadluženosti v celé šíři a motivovat k další výuce finanční gramotnosti.
Finanční vzdělávání nebo finanční gramotnost je obor resp. oblast, do které se promítají
poznatky z mnoha dalších oborů – ekonomiky, financí, práva, a třeba i psychologie, mějte
prosím na paměti, že je to oblast velmi živá, měnící se v důsledku konání zákonodárce,
fungování trhu a také vlivem technologického pokroku, aktualizujte své poznatky.
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1. FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Za počátek finančního vzdělávání v České republice lze vnímat usnesení vlády České
Republiky č. 1594 ze dne 7. 12. 20051, ve kterém, uložila ministru financí, školství, mládeže
a tělovýchovy a ministru obchodu a průmyslu připravit systém budování finanční gramotnosti
na základních a středních školách. Spoluprácí těchto subjektů vzniká během roku 2006
společný dokument, který popisuje systém budování finanční gramotnosti na základních a
středních školách v souladu se strategií finančního vzdělávání. Výsledkem práce
meziresortní skupiny bylo vytvoření klíčových bodů:




Definice finanční gramotnosti
Standarty finanční gramotnosti
Příprava vzdělání a metodiky pro pedagogické pracovníky

Strategie finančního vzdělávání, jejímž nositelem a koordinátorem je ministerstvo financí ČR
popisuje nejen finanční vzdělávání pro základní a střední školy, ale věnuje se i dalším pilířům
a to v oblasti předškolní tzv. počáteční finanční vzdělávání a finanční vzdělávání dospělých.
Během let 2007 až 2010 zapracovává MŠMT 2 koncepci finančního vzdělávání do rámcových
vzdělávacích programů, vnikají metodické publikace a akreditované programy pro pedagogy.
Česká národní banka v návaznosti na získané kompetence pro ochranu spotřebitele na
finančním trhu zahajuje aktivity na podporu finanční gramotnosti spotřebitelů. Finanční
gramotnost se stává také nadnárodním tématem, Česká republika se v roce 2008 zapojuje
do mezinárodní skupiny OECD pro finanční vzdělávání (International Network on Financial
Education - INFE), jejímž cílem je zejména zvýšení celosvětového povědomí o významu a
důležitosti finančního vzdělávání a podpora členských států ve vytváření jejich národních
strategií finančního vzdělávání. Je ustanovena expertní skupina a konzultační orgán při
Evropské komisi.
Aktivity státu na poli finančního vzdělávání v letech 2005 – 2010 jsou východiskem pro
Národní strategii finančního vzdělávání, která vzniká v květnu 2010 a jejímž nositelem je
Ministerstvo financí. Národní strategii finančního vzdělávání je dokument Ministerstva financí
vydaný v květnu 2010. Strategie je systematický přístup k posílení finanční gramotnosti
občanů České republiky s cílem vytvořit vlastní funkční systém vzdělávání. Navazuje na
koncepční kroky v letech 2005 – 2010 a zapracovává doporučení OECD a EU resp. expertní
skupinu při Evropské komisi. Strategie vymezuje hlavní problémy a harmonizuje prioritní
úkoly klíčových aktérů veřejné správy, vymezuje její roli a konkretizuje doporučení pro
cílovou přípravu programů a projektů finančního vzdělávání pro období 2010 – 2015.
Definice Finanční gramotnosti
Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana
nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a
aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb.
Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně
spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s
ohledem na měnící se životní situace
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Zdroj web Vlády České republiky
Zdroj Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR
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Standart finanční gramotnosti pro střední vzdělávání
Peníze
Obsah

Výsledky

placení (v tuzemské i
zahraniční měně)

používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za
použití kursovní lístku

tvorba ceny

stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH, vysvětlí, jak se
cena liší podle zákazníků, místa, období…, rozpozná běžné
cenové triky (cena bez DPH…) a klamavé
nabídky

inflace

vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy
obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování
a uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit

Hospodaření domácnosti
Obsah
rozpočet domácnosti

Výsledky
rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě
toho sestaví rozpočet domácnosti, navrhne jak řešit schodkový
rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti

Finanční produkty
obsah
přebytek finančních
prostředků

výsledky
navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření,
produkty se státním příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti…),
vybere nejvýhodnější produkt pro investování volných
finančních prostředků a vysvětlí proč

nedostatek finančních
prostředků

vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své
potřeby a zdůvodní svou volbu, posoudí způsoby zajištění
úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení, vysvětlí způsoby
stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN

pojištění

vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své
potřeby

Práva spotřebitele
Obsah

Výsledky

předpisy na ochranu
spotřebitele

na příkladu vysvětlí jak uplatňovat práva spotřebitele (při
nákupu zboží a služeb včetně produktů finančního trhu)

obsah smluv

na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy
včetně jejích všeobecných podmínek

Pozn. Standart FG pro střední vzdělávání se užívá takého výuky dospělých
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1.1 FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A FINANČNÍ GRAMOTNOST
Význam finančního vzdělávání, který dosud chápeme podle definice jako orientaci v
osobních / rodinných financí a zahrnující tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a
rozpočtovou strategie posunuje směrem k hodnotám a postojům občanů při reálném chování
na trhu. V širším kontextu jde nejen o ochranu spotřebitele, ale o uvědomění
socioekonomického postavení ve společnosti, prevenci zadluženosti a zajištění se na stáří.
Složky finanční gramotnosti ukazuje schéma, rozpočtová gramotnost se dále člení a důraz
není kladen jen na osobní / rodinný rozpočet. Ten se dále člení na správu finančních
závazků a správu finančních aktiv.

Schéma složek finanční gramotnosti:

Peněžní gramotnost

Cenová gramotnost

Rozpočtová gramotnost

Správa osobního/rodinného rozpočtu

Správa finančních aktiv

Správa finančních závazků

Priority finančního vzdělávání jsou strategií nastaveny na tyto okruhy:




Aktivní a odpovědná účast na finančním trhu – cílem je efektivní rozhodování při
využívání finančních produktů a znalost spotřebitelských práv a odpovědný přístup
Prevence proti zadlužení – cíl je zachování finančního zdraví a řízení vlastní dluhové
služby
Zajištění na stáří – cílem je prevence propadu do sociální sítě ve stáří

Priority jsou postaveny na základních principech finančního vzdělávání




Princip obecnosti – základní orientace ve finančních produktech
Princip odbornosti – odbornost a kvalita vzdělavatelů
Princip zacílení – zachovat předešlé principy a priority při konkrétní cílové skupině

Strategie finančního vzdělávání zahrnuje celou populaci obyvatel České republiky a má
vymezenou dvoupilířovou strukturu, počáteční vzdělávání finanční gramotnosti, které se
realizuje na základních a středních školách a zabezpečuje ji primárně MŠMT. Druhý pilíř
tvoří další vzdělávání, kterému se věnuje zejména soukromý sektor.
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Role jednotlivých subjektů veřejné správy








Ministerstvo financí – odpovídá za ochranu spotřebitele a podporuje proces
implementace do rámcových vzdělávacích programů
Ministerstvo školství a tělovýchovy – zaměřuje se na první pilíř ve struktuře a další
vzdělávání pedagogických pracovníků
Ministerstvo průmyslu a obchodu – poskytuje finanční podporu pro organizace
věnující se finanční gramotnosti
Česká národní banka – je aktivní v obou pilířích, v počátečním vzdělávání metodicky
podporuje vzdělávání pedagogů a v dalším vzdělávání vytváří aktivity na jeho
podporu, realizuje vlastní vzdělávání
Ministerstvo práce a sociálních věcí – zaměřuje se na práci s osobami ve ztížené
sociální situaci a vzdělává pracovníky v sociálních službách
Ministerstvo vnitra – koordinuje vzdělávání zaměstnanců ve státní správě

Nezastupitelné jsou role dalších účastníků a to profesních sdružení, sociálních partnerů,
neziskových organizací, vzdělávacích organizací, zájmových spolků a médií. Financování
aktivit spojených s realizací strategie finančního vzdělávání je spojeno se státním rozpočtem
a dotacemi Evropského sociálního fondu. Měření úrovně finanční gramotnosti probíhá v
souladu s globálním měřením úrovně finanční gramotnosti OECD.
Akční plán strategie zahrnuje přehled jednotlivých kroků s vyhodnocením jejich naplňování.
Do konce roku 2013 se podařilo vytvořit Standardy finanční gramotnosti, realizovat vstupní
ověření úrovně finanční gramotnosti populace a pořídit vstupní přehled projektů finančního
vzdělávání, implementace Standardů finanční gramotnosti do rámcových vzdělávacích
programů a vytvořit rámec pro metodickou podpora školám. Dalšími úkoly jsou zejména
revize Standardů finanční gramotnosti, budování systému finanční gramotnosti na
základních a středních školách a revize finančního vzdělávání spotřebitelů.

KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Kdy datujeme počátek finančního vzdělávání a které organizace se na něm podílejí?
2. Jaká je definice finanční gramotnosti a jaké rozeznáváme složky FG.
3. Co je obsahem standardu finanční gramotnosti pro střední vzdělávání?
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2. ZADLUŽENOST
Předluženost, zadluženost, dluhová past, dluhová spirála a jiné názvy pro jednu a tutéž
životní situaci, která se více či méně týká každého z nás. Někdo je sám v situaci dlužníka,
někdo je na straně věřitelů a někteří jsou na straně poradenství nebo výkonné moci.
Jaká je situace v České republice?
 České domácnosti dluží bankám a nebankovním společnostem přes 2 bilióny korun a
zadluženost domácností roste ročně v průměru o 3%.3
 Téměř milion firem a fyzických osob čelí exekuci, v dubnu 2017 to bylo podle
Exekutorské komory ČR 930. tis subjektů. Ročně soudy nařizují přes 700. tis exekucí
a tento trend již trvá několik let.4
 České domácnosti žijí bez finanční rezervy, téměř třetina z nich má rezervu pouze na
týden max. dva, 35% Čechů má rezervu na dva měsíce a jen 29% domácností vydrží
s rezervami déle než tři měsíce. Každý patnáctý Čech nemá žádnou finanční rezervu,
přičemž finanční rezerva by měla tvořit tři až šest měsíčních příjmů.5
 Zadluženost se nevyhýbá žádné sociální skupině, jak je vidno z insolvenčního
rejstříku, dle posledního průzkumu více než 47% vysokoškolsky vzdělaných lidí se
dostane do finančních potíží a nemohou platit své dluhy.6
Výše uvedené informace nemají vystrašit, jejich smysl je v uvědomění si vážnosti situace,
mít na paměti, že zadluženost se všeobecný problém a komunikovat tuto problematiku by
mělo být „normální“, stejně jako výuka k finanční gramotnosti.

Základní pojmy
označuje to, co je někdo někomu povinen vyrovnat, je to předmět vztahu mezi
dlužníkem věřitelem
Dlužník
je povinný subjekt k plnění ze závazkového vztahu vůči věřiteli, hradí-li dlužník
po termínu, nebo vůbec užíváme pojem neplatič
Věřitel
je oprávněný subjekt ze závazkového vztahu vůči dlužníkovi
Pohledávka právo věřitele na plnění od dlužníka, který má něco dát, konat, něčeho se
zdržet, nebo strpět
Zadluženost stav, kdy má subjekt jednu nebo více pohledávek a plní své povinnosti
Předluženost stav, kdy má subjekt jednu nebo více pohledávek a již není schopen plnit své
povinnosti
Rozpočet
obecně seznam všech plánovaných výdajů a příjmů
Rezerva
obecně záloha, zásoba finančních prostředků
Dluh

Český statistický úřad pro novinky.cz, 1. 9. 2014
Exekutorská komora ČR, duben 2014
5
Výzkum agentury STEM/MARK, podzim 2014
6
Výzkum agentury STEM/MARK, podzim 2014
3
4
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2.1 VZNIK ZADLUŽENOSTI
Smluvní vztahy sebou nesou povinnost něco konat nebo nekonat, vznikají závazky,
které při neplnění narůstají a vznikají dluhy. Dluh označuje to, co je někdo někomu povinen
vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele
a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako
pohledávka: to znamená, že pohledávka je oprávnění věřitele požadovat od dlužníka
vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění.
Dluh se obvykle prokazuje písemným potvrzením (směnkou, dluhopisem) dlužníka
věřiteli a bývá doprovázen splátkovým kalendářem, který stanoví, jak se bude splácet. Dluh
je obvykle peněžní a vzniká na základě právního titulu: půjčkou (úvěrem), nákupem s
odloženou platbou. Dlužník tak získává prostředky nebo komodity, které splatí až později,
většinou však za půjčené prostředky platí navíc úrok. Je-li dlužník v prodlení, opožděním
platby a podobně, mění se pohledávka na nárok.
Dluhy neboli závazky můžeme členit z několika hledisek, zejména dle původu dluhu. Původ
dluhu, chcete-li důvod vzniku, ovlivňuje způsob, jakým bude dluh vymáhán a jaké formy
řešení může zvolit dlužník.

Z finančních produktů
 Úvěry, půjčky
 Pojistné smlouvy
 Poplatky na finančních
produktech
Ze smluv poskytující služby
 Nájemné
 Energie
 Telekomunikace, TV,
internet
 Jízdné
 Kurzovné - školné
Dluhy státu obecně
 Na zdravotním pojištění
 Na sociálním pojištění
 Neoprávněné výplaty
dávek a důchodů
 Na daních, poplatcích a
pokutách

Náhrady škod a související s
tresty
 Škody na majetku a zdraví
 Soudní poplatky
 Advokátní služby
 Spojené s výkonem trestu
 Na výživném
Ostatní
 Ze smluv (faktury)
 Zprostředkovatelské
poplatky
 Rezervační poplatky RK
 Poplatky u lékaře

Původ dluhů je velmi různorodý a dluh dnes může vzniknout poměrně jednoduše, ne vždy za
vznikem dluhu stojí nekalý záměr, na počátku může stát zapomenutí, komunikační
nesrovnalost nebo neznalost.
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Zadluženost, její výše a případně předluženost souvisí se schopností vést
osobní/rodinný rozpočet, právním a ekonomických povědomím, všechny tyto kategorie
spadají do Finanční gramotnosti, která se dnes vyučuje již na základních školách v I. stupni.
Dospělí však tyto znalosti podceňují. Spoléhají se na své zkušenosti, výchovu a získané
znalosti v minulosti. Trh je díky své otevřenosti plný různých finančních produktů, které jsou
pro tradičně konzervativního českého klienta nepřehledný. Zadluženost je běžný jev, nesmí
však přerůst v předlužení, tj. neschopnost hradit své závazky.
Zadluženost je podíl financování osobního/rodinného rozpočtu, míra tohoto podílu se
určuje ve vztahu k příjmům osobního/rodinného rozpočtu, kdy financování by nemělo
převyšovat nutné výdaje jednotlivce nebo rodiny.
Dojde-li k situaci, kdy financování převýší nutné výdaje, nebo dokonce převýší příjmy
jednotlivce/rodiny mluvíme o předlužení.

Přirovnáme-li složité situace dlužníka ke stavu, kdy je člověk nemocný, lépe pochopíme
možnosti dluhového poradenství.

nemoc mohu léčit a
vyléčit

mohu tlumit projevy ,
hledat formy léčby a naučit
se žít se stavem

mohu jen tišit bolest,
nemoc je nevyléčitelná

finanční situaci mohu řešit
a postupně umořit své
pohledávky

přizpůsobím se stavu
financí a hledám cesty ke
zlepšení např. zvyšuji
příjem

předluženost je vysoká a
roste, musím se smířit se
situací, je neřešitelná

Proč lidé nehradí své závazky a stávají se dlužníky?
Motivy jsou dva:
 Závazky nehradí programově, už při sjednání smluv ví, že plnit nebude
 Závazky nehradí z objektivních příčin (co je objektivní příčina určuje dlužník),
v podstatě plnit chce, ale nemůže
Příčiny vzniku dluhových situací na straně dlužníka:
 Snížení příjmu v důsledku nemoci
 Ztráta zaměstnání
 Nenadálé výdaje – oprava, vyúčtování, škoda apod.
 Nevhodné investice (do podnikání, do žádosti o úvěr apod.)
 Nevedení rozpočtu a přecenění svých možností
 Finanční, ekonomická a právní negramotnost
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2.2 DŮSLEDKY ZADLUŽENOSTI
Lidé, kteří se dostanou do finančních potíží a prodlení svou situaci raději vyřeší
dalším dluhem, je to jednoduchá cesta, nevyžaduje přemýšlení, vysvětlování a řešení
nepříjemných situací, řekne si o peníze a ty pošle dál. Tato cesta však vede přímo do
dluhové pasti – předluženosti.
Proč dlužníci své situace neřeší s odborníky?
 Podceňují vážnost situace a zároveň přeceňují své možnosti
 Neumí přijít s řešením pro věřitele a dohodnout se
 Drží se hesla – nemám peníze – nemůžu platit, tak co budu řešit
 Stydí se – společenské předsudky
 Neví kam zajít
Důsledky předluženosti znamenají nezřídka vysoká sociální rizika:
 ztrátu rodiny a domova
 psychickou zátěž
 překročení zákona a prvnímu spáchání trestního činu
 opakované páchání trestních činů
Předlužený klient je ohrožen následujícími problémy:
 Nelegální práce v kombinaci s pobíráním sociálních dávek
 Ohrožení exekucí majetku
 Závislosti na sociálních dávkách a rizikový životním stylem, chudoba
 Vytlačení na okraj společnosti mezi znevýhodněné skupiny obyvatelstva
 Rizika závislost na návykových látkách, gamblerství, agrese, násilí, sebevražednost
 Kriminalita – možnost stát se pachatelem ale i obětí
 Snížení kvalit bydlení až bezdomovectví
 Předluženým rodinám může hrozit odebrání dětí do ústavní péče
Psychologové se shodují i na tom, že existuje něco jako osobnost náchylná
k dluhům., tito lidé mají tendenci impulsivně řešit potíže například tím, že nakupují a utrácejí,
pro tyto jedince je snadná dostupnost úvěrů nebezpečná.
V péči odborníků končí ovšem i kdysi vyrovnaní, „ normální“ dlužníci…“, přicházejí s těmito
symptomy:
 syndromy úzkosti, deprese, nespavosti
 tělesnými problémy, například bolestmi hlavy, břicha
Důležitou roli hraje rovněž nedostatečná schopnost dlužníků připravit se na všechny
teoretické možnosti, zejména nečekané události tj., „spouštěče“ se vyznačují tím, že jsou
nechtěné, neplánované a přišly nečekaně. Jsou to především:
 Ztráta zaměstnání
 Rozvod s manželem, manželkou nebo rozchod s druhem, družkou
 Narození dítěte
 Nemoc nebo smrt blízkého příbuzného
 Nehoda, živelné katastrofy.
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Tyto nečekané události, spouštěče mohou snížit jejich schopnost splácet, a
rozběhnout tím tak koloběh problémů počínající nutností platit sankční úroky a poplatky, přes
ztrátu schopnosti splácet až k exekučnímu řízení v konečné fázi.
Pro řešení předluženosti je možné využívat především tyto kroky, které podporují
dlužníka v jeho zodpovědném přístupu ke svým závazkům:vytvořit přehled dluhů a věřitelů,
seřadit dluhy dle důležitosti, udělat přehled rodinného rozpočtu, zmapovat možnosti navýšení
příjmů a omezení výdajů, kontaktovat věřitele a v kterékoli výše uvedené fázi získat
odbornou podporu.
Většina českých občanů se v posledních létech rozhoduje primárně podle emocí
(snadno se nechají zmanipulovat). Na takovou skupinu lidí mají spadeno různí obchodníci a
finančníci. Tento přístup pak obvykle vede k těžké životní situaci, kterou české domácnosti
nejsou schopny řešit. Naučí se nakupovat věci, které nepotřebují za peníze, které nemají,
tedy na dluh.
Prevence zadlužování zvyšováním finanční, právní a občanské gramotnosti je jedna
z cest jak řešit budoucí předluženost, odborná pomoc dluhových specialistů, psychologů
případně jiných profesionálů je pak nezbytná pro akutní pomoc dlužníkovi, který si již sám
pomoci neumí.

KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Co je dluh a jak může vzniknout?
2. Jaké jsou příčiny vzniku dluhů?
3. Popiš důsledky zadluženosti.
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3. FINANČNÍ SITUACE JEDNOTLIVCE
Problémy s penězi ovlivňují všechny lidi, bez ohledu na to, zda mají peněz dost, nebo málo.
Mnoho lidí bohužel nemá představu, kde a jak mizí jejich peníze, a přesto nejsou
přesvědčeni, že by rozpočet potřebovali.
Přicházející prostředky často umožňují člověku kupovat věci, které právě chce, a to i bez
ohledu na to, zda je skutečně potřebuje nebo zda výdaje na jejich pořízení ohrozí
vyrovnanost rozpočtu. Problém se pak například vyskytne, když nastanou nepředvídaně
nevyhnutelné výdaje a rovnováha mezi příjmy a výdaji je narušena. Když taková situace
nastane, dost lidí využije nabídek rychlých půjček, kreditních karet nebo kontokorentních
úvěrů bez ohledu na nákladnost takového řešení a souvisejících budoucích výdajů.
Problém se může zhoršit, když dojde k výpadku příjmů a dluhy se dále zvyšují. Někteří lidé
jsou pak o svém rozpočtu ochotni uvažovat, až když se ocitnou ve finanční tísni.
Hodně záleží také na zacházení s volnými penězi. Například běžné účty, kam příjmy lidí
většinou přicházejí, jsou úročeny obvykle jen půl až jedním procentem, takže pokud tam
zůstávají každý měsíc peníze navíc, ztrácejí vlastně svou hodnotu. Pokud banka nabízí
takzvané inteligentní účty, je vhodné je využít. Klient dá bance příkaz, aby – pokud částka na
běžném účtu překročí jím stanovenou hranici – přebytek peněz přesunula na spořící či
termínovaný vklad, případně do podílového fondu. Tedy tam, kde jsou úroky vyšší.
Osobní rozpočet je vlastně finanční plán, který nastavuje limity na výši peněz, které budou
utraceny na každou kategorii výdajů v daném měsíci. Dobrý rozpočet zvažuje faktory, jako je
velikost příjmů, nevyřešené dluhy, spoření nebo platby povinných odvodů. Nejde ani tak o
zaznamenání a kontrolu každé platby, jako o zvládnutí hospodaření s penězi a udržení
finanční situace pod kontrolou, kdy mezi příjmy a výdaji existuje rovnováha. Vyjasněný
rozpočet napomáhá získat kontrolu nad svou finanční situací, předejít nahromadění dluhů,
osobnímu bankrotu (viz dále kap. Insolvence) a podobným nepříjemnostem.
Rozpočet může poskytnout rámec pro snížení dluhů, ukázat na nutnost zregulovat výdaje s
ohledem na aktuální finanční situaci a finanční plán. Kdo zvážil svůj rozpočet, získává
představu, jak jsou limitovány výdaje na různé spotřebovávané položky a jak předcházet
situacím, kdy je člověk donucen spoléhat se na nákladné půjčky.
Rozpočet také pomáhá získat zdroje pro pravidelné spoření, zvládnout nečekané výdaje a
vytvořit podmínky pro naplnění budoucích cílů, jako je exotická dovolená nebo nové bydlení.
Kdokoliv má zvážený svůj rozpočet, ví, co může se svými penězi dělat, má vyjasněno, na co
peníze vynakládá, má vytvořeny návyky, napomáhající udržení vyrovnaných příjmů a výdajů,
udržuje své výdaje pod kontrolou a vyjasňuje budoucí výdaje a v neposlední řadě utrácí v
rámci svých finančních možností, ovlivněných minulostí, současností i budoucností.
Pro odpovědné posouzení finanční situace a budoucí odpovědné finanční rozhodování je
potřeba vidět celou finanční situaci - vytvořit rozpočet. K tomu je zapotřebí vynaložit trochu
času a přemýšlení. Často k tomuto účelu postačí tužka, papír a kalkulačka, někdy lze použít
dostupných počítačových programů.
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3.1 OSOBNÍ / RODINNÝ ROZPOČET
Pro odpovědné finanční rozhodování je potřeba vidět celou osobní / rodinnou situaci. Tu
mapujeme prostřednictvím podrobného osobního / rodinného rozpočtu, jehož cílem je mít
své peníze pod kontrolou, co mám pod kontrolou, mohu ovlivňovat.
Osobní / rodinný rozpočet je:
 finanční plán, nastavuje limity na výši výdajů
 určuje kategorii výdajů v daném měsíci
 zvažuje faktory, jako je velikost příjmů
 nevyřešené dluhy, spoření nebo platby povinných odvodů
Proč mít rozpočet?
 mám rezervu na nepředvídatelné nebo nevyhnutelné výdaje
 mám rezervu pro případ snížení příjmu
 mám výdaje pod kontrolou
 mohu účinně snížit zadlužení, mohu pracovat s volnými penězi a zvýšit si příjem
Jak osobní / rodinný rozpočet sestavit?
Mezi vytvářením osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti neexistuje zásadní rozdíl. Princip
tvorby rozpočtu spočívá ve shrnutí všech příjmů a výdajů, rozdělených podle kategorií.
V podstatě se jedná o soupis všech plánovaných příjmů a výdajů, určení, zda příjmy pokryjí
výdaje, podle potřeby přehodnocování a přizpůsobení výdajů a v neposlední řadě také
aktualizaci rozpočtu.
Je zřejmé, že pokud bude odhad příjmů a výdajů špatný, bude špatný i rozpočet. Příjmy a
výdaje je zapotřebí odhadovat pečlivě a je nutné nezapomenout na výdaje, jako jsou daně,
dovolená nebo nečekaná vydání.
Metoda čtyř kroků
1.
Soupis všech příjmů, i jednorázových nebo nepravidelných
2.
Soupis všech výdajů, pomůže denní zápis výdajů
3.
Porovnání příjmů s výdaji a výsledné zhodnocení rozpočtu
4.
Nápravné kroky k narovnání rozpočtu
- úprava výdajů
- zvýšení příjmů
příjmy

hotovost, peníze
na účtech,
majetek

výdaje
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3.2 POLOŽKY ROZPOČTU
Základními položkami rozpočtu jsou příjmy a výdaje.
Příjmy
Prvním krokem při vytváření rozpočtu je vytvoření seznamu všech měsíčních příjmů (výplat,
mezd, dávek atd.). Pokud jsou některé příjmy získány za delší časové období, je nutné je
přepočítat na příjmy za měsíc. Soupisem a sečtením všech příjmů se zjistí příjmová stránka
rozpočtu, která limituje množství výdajů vyrovnaného rozpočtu.
Druhy příjmů:
 První, základní typ příjmů se generuje z práce (zaměstnání), patří sem také další
příjmy od zaměstnavatele – např. stravenky, cestovné atd.
 Druhým běžným typem jsou příjmy sociální (od státu) – přídavky na děti, rodičovský
příspěvek, podpora v nezaměstnanosti apod.
 Třetí typ jsou příjmy mimořádné – nepravidelné („dotace“ od rodičů, dospělých dětí,
příjem z prodeje již nepotřebné věci).
 Čtvrtým typem je příjem reziduální (pasivní) – sem patří příjmy z pronájmu, dividendy
z akcií, příjmy z licencí, úroky z vkladů apod.

Příjmy (peníze na vstupu)

Měsíčně

Ročně

Váš příjem
Příjem vašeho partnera
Přídavky na dítě nebo alimenty
Sociální a jiné dávky
Pobíraný důchod
Příjem z investic a úroků
Příjem z pronájmu
Jiné příjmy
PŘÍJMY CELKEM

Výdaje
Ve druhém kroku sestavování rozpočtu je zapotřebí shrnout vše, na co jsou peníze
vynakládány.
Nejprve je vhodné vytvořit soupis pevných výdajů. Tyto výdaje zahrnují platby, jako je
nájemné, splátky hypotéky a spotřebních úvěrů, platba za rozhlas, televizi, elektřinu, vodu,
telefony, bankovní poplatky, výdaje na dopravu nebo auto a další věci, které musíte zaplatit.
Pokud se některé výdaje vyskytují méně často (půlročně, ročně), je nutné je přepočítat na
výdaje za měsíc.
Po sepsání pevných výdajů uděláme soupis odpovídající měsíčním výdajům – provozní
výdaje domácnosti. Sepisují se kolísající výdaje, jako jsou výdaje na nákupy (potravin, léků,
oblečení, atp.) nebo využívané služby. Sečtením všech položek se zjistí celkové měsíční
výdaje.
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Jiný způsob může spočívat v tom, že se v průběhu času (např. jednoho měsíce) zapisuje, na
co všechno jsou peníze vynakládány. Zaznamenávat lze kupříkladu každodenní výdaje. Na
konci měsíce lze pak dílčí výdaje roztřídit do kategorií, jako je zábava, jídlo, časopisy, knihy
atd. K tomu, aby údaje odrážely skutečnost, se musí jednat o typický, průměrný měsíc.
Mnozí mohou být překvapeni tím, jak velké sumy postupně po malých částkách utratí.
Na výdajové straně rozpočtu jsou také pravidelně spořené částky. Pravidelné spoření je
odkládání peněz „pro strýčka příhodu“, vytvoření pojistné rezervy na neočekávané výdaje
související s nepředvídatelnými událostmi, jako je porucha auta. Je to vlastně prevence před
donucením k použití nákladných půjček, které mohou snadno narušit plánovaný rozpočet.
Tyto výdaje spočítáme zvlášť – v době krize je možné z těchto výdajů udělat příjem.
Výdaje obecně rozdělujeme na zbytné a nezbytné, přičemž nezbytné jsou ty, co mi
zabezpečují bydlení, stravu a vše tzv. k přežití a zbytné jsou ty, co mohu oželet. Toto dělení
však není zcela přesné, každý z nás má jinak nastavené hodnoty a priority a co jeden
považuje za zbytné, jiný za nezbytné (např. nákup novin, lak na nehtech, sportovní
aktivity…). My výdaje rozdělíme do sedmi výdajových skupin:










běžná spotřeba – sledování této kategorie bude pravděpodobně nejobtížnější. Je
třeba, aby každý člen rodiny pečlivě a poctivě vyúčtoval všechna svá vydání. Ideální
je, pokud si při každém otevření peněženky řeknete o účet. Klíčem k úspěchu je
pravidelnost. Každý den večer pak stačí 5 až 10 minut k tomu, abyste denní výdaje
zapsali. Účtenky vám výrazně pomohou vzpomenout si na všechna vydání.
dluhy – tato kategorie zahrnuje všechny půjčky – hypotéku, úvěr ze SS, leasing,
spotřebitelský úvěr, půjčku od rodiny, půjčky z kreditních karet, atd.
ochrana – sem patří všechny typy pojištění – života, majetku, odpovědnosti, úrazu
denních dávek apod. Jsou placeny většinou z účtu nebo složenkami a většinou v
delším časovém intervalu než je jeden měsíc. Proto do rozpočtu započítáme jen jejich
měsíční podíl.
spoření – to jsou platby, které z rozpočtu odchází na stavební spoření, penzijní
připojištění, do investičních fondů nebo termínovaných účtů. Opět jsou placeny z účtu
nebo složenkami a je snadné je dohledat a rozpočítat na měsíce.
bydlení – sem patří všechny běžné platby, které se týkají bytu. Nájem, rezerva na
opravy, energie, voda, popelnice, TV a rozhlas, telefon, internet, noviny, doplatky
energií a vody, ad.
vzdělání, luxus, zábava – sem patří výdaje na koníčky, sport, vzdělání a dovolené
(tady je třeba udělat odhad všech výdajů za všechny dovolené a rozpočítat je na
měsíce), život (restaurace, kultura, cigarety, výlety, dárky).
ostatní – výdaje, které se nepodařilo zařadit do předchozích kategorií. Doporučuji
napsat si k nim stručnou poznámku
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Výdaje (peníze na výstupu)
Nájemné a splátky hypotéky
Daně a poplatky (TV, rozhlas,..)
Plyn a elektřina
Voda a stočné
Poplatek za odpady
Benzín
Opravy a údržba auta
Pojištění auta
Pojištění domácnosti
Další pojištění
Nákupy pro domácnost
Toaletní potřeby a léky
Oblečení a boty
Telefonování
Noviny, časopisy, předplatné
Služby (prádelna, obědy,…)
Opravy a údržba v domácnosti
Opravy a údržba domu
Péče o děti (jesle, školka,hlídání)
Výdaje na děti
Účty kreditních karet, poplatky bance
Splátky půjček (auto, spotřebiče,…)
Kabelová televize
Zábava a kultura (kino, půjčovna,…)
Jídlo v restauraci
Pivo a alkohol
Cigarety a tabák
Dovolená a cestování
Internetové připojení
Domácí mazlíček (péče a jídlo)
Členské příspěvky (sport, zájmy,…)
Ostatní výdaje (dárky, večírky, …)
VÝDAJE CELKEM

Měsíčně

Ročně

Výdaje na spoření, ze kterých mohu v případě potřeby udělat příjmy
Výdaje na spoření (peníze na výstupu)

Měsíčně

Ročně

Stavební spoření
Důchodové pojištění
Spořicí účet
Další
VÝDAJE NA SPOŘENÍ CELKEM
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3.3 VYHODNOCENÍ OSOBNÍHO / RODINNÉHO ROZPOČTU
Rozdíl mezi příjmy a výdaji určuje, zda je rozpočet přebytkový nebo schodkový. Základním
pravidlem rozpočtu je skutečnost, že „peníze, které přicházejí, se musejí rovnat
penězům, které jsou utraceny“.
Přebytkový rozpočet
Příjmy převyšují výdaje, což je dobrá situace, je potřeba uvažovat o tom, co s přebytkem
dělat, platí pravidlo, že bychom měli, alespoň 3% čistých příjmů spořit – odkládat na tvorbu
rezervy, která by měla být alespoň ve výši 3 – 6 měsíčních platů, tuto rezervu tvoříme
průběžně. V případě vyššího přebytku uvažujeme o dalších formách spoření např. stavební
spoření, penzijní spoření, investice, spořící pojištění apod.
Schodkový rozpočet
Vzniká, jsou-li výdaje větší než příjem. Pak je nutné některé položky seškrtat, některé výdaje
zmenšit a minimalizovat, popřípadě nějakým způsobem dosáhnout zvýšení svých příjmů.
Řešení schodkového rozpočtu
Samotné přehodnocení a přizpůsobení výdajů může být provedeno různými způsoby. Jeden
způsob spočívá v rozdělení výdajů na výdaje nutné tzv. nezbytné (nájemné, elektřina, voda,
ad.) a výdaje zbytné (zábava, jídlo v restauracích, módní oblečení, ad.).
V závislosti na velikosti schodku se může jednat o snížení některých zbytných vydání, jako je
zábava, nákup oblečení nebo jídlo v restauraci, popřípadě vynaložení úsilí pro získání další
práce. Pokud je schodek větší, může se jednat o zásadní rozhodnutí, jako je změna velikosti
bytu nebo výměna automobilu.
S tímto vždy souvisí hledání odpovědí na různé otázky, jako například následující:
 Má pro mne skutečně přidanou hodnotu placení havarijního pojištění, když mé auto
už nemá velkou zůstatkovou hodnotu?
 Potřebuji platit předplatné dvou titulů novin? Stihnu je vůbec přečíst?
 Nevyplatí se mi prodat auto s velkou spotřebou benzínu a koupit jiné?
 Má smysl kupovat nové šaty vždy, když cítím, že se změnil módní styl?
 Nekupuji často věci na základě okamžitého impulsu než skutečné potřeby?
 Když mám své týdenní výdaje takto limitovány, neměl/a bych se vzdát večeře v
restauraci?
 Neprovolám měsíčně příliš mnoho peněz?
 Nevytápím byt na příliš vysokou teplotu? Vyplatí se mi jeho tepelná izolace?
 Co tvoří pětinu výdajů, které můj rozpočet nejvíce zatěžují?
Dalším krokem je úvaha o navýšení příjmů – brigádní prací, zvýšením kvalifikace, navýšením
úvazku, další prací apod….
Rozpočet je dobré ho čas od času přehodnotit, ale obecně lze doporučit přehodnocení
rozpočtu vždy po roce s ohledem na roční platby – vyúčtování energii, platba pojistného atp.
Doporučení pro celkové zadlužení je aby, nepřesahovalo více než třetinu příjmů, jinak
hrozí předlužení.
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KONTROLNÍ OTÁZKY A CVIČENÍ
1. Popiš co je osobní /rodinný rozpočet, jeho význam a postup jak ho vytvořit.
2. Vytvoř jednoduchý rozpočet rodiny Horákových dle příběhu a odpověz na otázky
- Jaké jsou příjmy a výdaje rodiny?
- Jaká je výsledná bilance?
- Jaké jsou rizika hospodaření rodiny Horákových?
Pan Jan Horák (46 let, informatik, 20 let praxe) žije s manželkou Janou (43 let, v domácnosti,
vzděláním kadeřnice), třemi dcerami (Anna 9, Marie 14 a Karolína 20 let) a matkou Věrou (70 let,
v důchodu, původně svačinářka). Kromě toho má dva mladší bratry Pavla (42) a Jana (40). S těmi se
příliš nestýká. Příjem pana Horáka je 24.200 Kč netto/měs, nejstarší dcera Karolína pracuje jako
prodavačka a vydělá si tak 11.700 Kč netto/měs, do rodinné kasy přispívá částkou 4.000 Kč. Oblečení
a drogerii si pořizuje ze svého. Babičce Věře chodí starobní důchod ve výši 7.800 Kč, na domácnost
přispívá 5.000 Kč, 500 Kč posílá každé vnučce na spoření. Zbytek rodiny je ekonomicky neaktivní.
Šestičlenná rodina žije na sídlišti jednoho krajského města, v nájemním bytě 3+1, jenž patří sestře
babičky Věry. Vybavení bytu je povětšinou starší, řadící se mezi to nejběžnější. Nájem platí ve výši
8.000 Kč měsíčně plus zálohy na vodu (vč. ohřevu vody pro ústřední vytápění), elektřinu a plyn
(plynový sporák), a to ve výši 2.600 Kč. Za potraviny, nápoje a léky vydávají Horákovi v průměru
13.000 Kč měsíčně. Další důležitou položkou po nájemném a potravinách jsou splátky úvěru - pan
Horák splatil minulý měsíc první ze 30 měsíčních splátek po 855 Kč za neplánovaný nákup nové LED
televize. Jednou v neděli, během pravidelného velkého nákupu potravin, se nechal supermarketem
zlákat slevou u příležitosti blížících se Letních Olympijských her. Horákovi mají uzavřenou smlouvu na
internet s platbami 1.700 Kč za měsíc a u mobilního operátora využívají tarif „Rodina na míru“ za
1.300 Kč měsíčně (všichni členové rodiny mají mobilní telefon). TV poplatky platí pravidelně 200 Kč.
Za drogerii vydá rodina 400 Kč, za nákup oblečení a bot průměrně měsíčně 300 Kč na osobu. Pan
Horák chodí pravidelně jednou za týden na fotbálek a poté na pivo, což ho stojí 200 Kč každý týden.
Paní Horáková má permanentku na aerobik za 320 Kč na měsíc. Pan Horák dojíždí do práce a
využívá měsíční jízdenku za 220 Kč. Děti mají školní průkazky za 246 Kč dohromady, za kroužky jim
rodiče platí 440 Kč měsíčně. Strava ve školní jídelně a v kantýně zaměstnavatele pana Horáka stojí
celkem 1.500 Kč měsíčně.

Ukázka rozpočtu
Příjmy

Výdaje

Bilance
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4. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Rozpočet a jeho tvorbu jsme přiblížili v předchozí kapitole, samotný rozpočet nestačí, je
potřeba také finančně plánovat a efektivně využívat jednotlivé produkty na trhu.
Základem domácích financí je práce s penězi – hotovostí, jednotlivé formy placení a užívání
produktů bankovního i nebankovního prostředí, kterým říkáme finanční produkty.
Osobní finanční plánování
Pojem osobní finanční plánování může znít trochu složitě, nicméně neskrývá se za ním nic
příliš složitého a pro zdravý finanční život jedince nebo rodiny je nezbytný. Osobní finanční
plánování zahrnuje nejen úvahu a i jednotlivé kroky, které se týkají našich osobních peněz.
Plánujeme jak nakládat se svými penězi, tak, abychom byli schopni splnit svá přání,
očekávání a to nejen v daném okamžiku, ale i pohledem do budoucna
Osobní finanční plán zahrnuje čtyři oblasti:
 okamžitá rezerva
 krátkodobé finanční cíle
 dlouhodobé finanční cíle
 zajištění

Okamžitá rezerva

Krátkodobé finanční cíle
stavební spoření, pravidelné investování,
spotřebitelský a hotovostní úvěr

spořící účty, vkladní knížky, kontokoret,
kreditní karta

Bězný účet

Zajišťění

Dlouhodobé finanční cíle

pojištění života a zdraví, pojištění
majetku, odpovědností pojištění

penzinjí spoření, dlouhodobé investice,
hypotéční úvěry

Srdcem osobních / rodinných financí je běžný účet vedený v bance, někdy říkáme
transferový, chodí na něj příjem a odchází platby, vybíráme z něj hotovost. Předpokladem
pro fungování účtu jsou peníze.
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4.1 PENÍZE A FORMY PLACENÍ
Peníze představují všeobecně vnímaný prostředek směny – platidlo. Peníze daného státu se
označují jako měna. V naší republice je měnou koruna česká s mezinárodním označením
CZK, měna Spojených států amerických je americký dolar – USD, měna Švýcarska je
švýcarský frank s označením CHF, měna Francie je euro – EUR a takto bychom mohli
pokračovat.
Peníze slouží jako platidlo a mají i další funkce. Používají se jako zúčtovací jednotka, to
znamená, jsou nejčastějším měřitelem ekonomické hodnoty. Mají především informační
hodnotu, hodnota zboží a služby jsou přepočteny na peníze, numerickou hodnotu, která se
dá porovnávat. S hodnotou souvisí i další funkce peněz, peníze jako uchovávatel hodnoty,
spořím část peněz, tím uchovávám hodnotu, kterou mohu znovu změnit na zboží a služby.
Peníze jsou velmi starý vynález, objevují se již několik tisíc let před naším letopočtem u
Chetitů nebo v Malé Asii. I přes jejich raný vznik dlouho přetrvával směnný obchod, který byl
postupně nahrazen platidly, obvykle zbožím, které bylo obecně uznáváno jako cenné, např.
plátno, mušle, drahé kameny a drahé kovy. Z těch se o té začaly razit mince a později
vznikají první bankovky.
V současnosti rozeznáváme mince a bankovky, jako hotové peníze a mluvíme také o
bezhotovostních penězích, tím je míněna hodnota vkladů na účtech a cenné papíry.
V České republice je platnou měnou od 1. 1. 1993 koruna česká, v oběhu máme jednotky
této měny představující mince hodnoty 1,-, 2,-, 5,-, 10,-, 20,- a 50,- Kč a bankovky v
nominální hodnotě 100,-, 200,-, 500,-, 1000,-, 2000,- a 5000,- Kč. I přes existenci mincí a
bankovek v jednotkových hodnotách, ceny v obchodech nalezneme v haléřích, např. 1,90,-,
tyto ceny se při placení zaokrouhlují na celé koruny.

Oprávnění vydávat nové peníze v České republice má pouze Česká národní banka, která
zadává tisk bankovek Státní tiskárně cenin v Praze a ražbu mincí zajišťuje Česká mincovna
v Jablonci nad Nisou.
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Bankovky mají celou řadu ochranných prvků, které slouží jako prevence proti padělání a
umožňují rozeznat falešné bankovky. Ochranné prvky jsou: vodoznak, ochranný proužek,
ochranná vlákna, soutisková značka, skrytý obrazec, opticky proměnlivá barva, ochranný
pruh a mikrotexty. Ochranné prvky doplňuje jedinečné sériové číslo bankovky.
Směna peněz různých měn probíhá podle směnného kurzu české koruny vůči jiným měnám.
Měnu směnuji pro případ placení v hotovosti v cizí zemi a mohu tak učinit v bance, nebo
směnárně. Směnné kurzy jednotlivých bank nebo směnáren se mohou lišit. Směnný kurz
vyhlašuje Česká národní banka, aktuální denní informace o kurzu jsou dostupné v každé
bance, směnárně nebo webových stránkách. Nedoporučuje se vyměňovat peníze mimo
oficiální místa k tomu určená, eliminujeme riziko výměny za neplatné, falešné či jinak
nepoužitelné bankovky. S cizí měnou se váže pojem valuta, je obecné označení cizí měny v
hotovosti.

Formy placení – hotovost, bezhotovostně
Při úhradě resp. placení za zboží a služby využíváme dvě formy
 platbu v hotovosti
 bezhotovostní platbu
Při platbě v hotovosti používáme bankovky a mince, na pokladně v obchodě pracovník
vyčíslí celkovou sumu za nákup, předáme mu bankovky nebo mince v přesné hodnotě za
nákup, nebo vyšší a pokladní rozdíl vyplatí, vrátí zpět.
Používáme – li k úhradě bezhotovostní formu, znamená to, že platbu mohu učinit několika
způsoby. Nejčastější je využití platební karty, kdy zaplatím penězi, které jsou uloženy na
bankovním účtu, a prostřednictvím platební karty dojde k převodu peněz z našeho účtu na
účet obchodníka. Další forma je platba složenkou, prostřednictvím poštovní složenky zašlu
hotové peníze na účet obchodníka, nebo mohu peníze přímo převést ze svého bankovního
účtu na účet protistrany.
Bezhotovostní platební styk vyžaduje vlastnictví bankovního účtu, který dnes má téměř
každý dospělý člověk, vlastnictví účtu, je často nezbytné i pro výplatu mzdy či platu. Peníze z
účtu je možno vybrat v hotovosti v bance, nebo prostřednictvím platební karty v bankomatu.
Účet mohou také využívat pro bezhotovostní platby opět prostřednictvím platební karty nebo
převodními příkazy.
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Typy platebních nástrojů:
Složenka
slouží k zasílání hotovosti poštou, příjem může být směrován na účet nebo jako hotovostní,
složenky jsou typu A, B, C, mají dvě části pro odesílatele a pro adresáta. Dokladem je tzv.
ústřižek, který je potřeba pečlivě uschovat.
Převodní příkaz
Platba proběhne z účtu na účet mezi bankami nebo jednotlivými účty v bance. Z jednoho
účtu, z účtu plátce jsou odečteny a na druhý účet, na účet příjemce jsou připsány.
Rozeznáváme jednorázový příkaz na jednu platbu, hromadný příkaz na více plateb anebo
trvalý příkaz k úhradě, který slouží pro pravidelné platby ve stejné výši např. platba za odběr
elektrické energie. Příkazy lze provést na pobočce banky, nebo prostřednictvím
internetového bankovnictví.
Platební karta
Je platební prostředek sloužící k provádění bezhotovostních plateb a k výběru hotovosti v
bankomatu. Rozlišujeme dva typy platebních karet:
 Debetní karta – vydává se k bankovnímu účtu a prostředky lze čerpat jen do výše
zůstatku na účtu, jinak řečeno uživatel používá vlastní peníze
 Kreditní karta – umožňuje čerpat úvěr, který banka prostřednictvím karty poskytne na
základě žádosti, jinak řečeno uživatel používá peníze banky, které má půjčené a za
které platí úrok. Banka půjčuje klientovi formou úvěrového rámce, který je postupně
splácen, úroky klient hradí podle částky, kterou čerpal. Užívání karty je spojeno s
vysokými poplatky, zejména za výběry z bankomatu, vhodné je kartu používat pro
placení. Ke kartě banka obvykle vede úvěrový účet.
Současné karty jsou vybaveny čipem, číslem karty, které je unikátní a slouží podobně jako
čip a další ochranné prvky proti zneužití. Kartami lze platit i na internetu a většina bank
nabízí i bezkontaktní karty, to znamená, že při použití do určité částky, obvykle 500,- Kč není
nutné použít PIN. PIN je čtyřmístný kód, který umožňuje vlastní použití karty a držitel karty je
povinen PIN nikomu nesdělovat, kartu nepůjčovat a v rámci bezpečnosti je vhodné nemít
informace o PIN v blízkosti karty.

KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Které oblasti zahrnuje osobní finanční plánování?
2. Popiš jednotlivé formy placení?
3. Která ze dvou typů platebních karet je úvěrová?
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4.2. BANKOVNÍ ÚČET
Bankovní účet tedy slouží primárně pro příjem peněz a také pro platby, ať už pravidelné jako
je nájemné, stravné atp. nebo pro platby zabezpečující základní životní potřeby – nákupy
potravin, oblečení, potřeb pro domácnost. Bankovní účet je základní finanční produkt. Banky
poskytují služby svým klientům občanům nebo firmám za úplatu, mezi základní služby patří
vedení účtů, přijímaní vkladů, poskytování úvěrů a další doplňkové služby. Bankovní účet je
základní produkt, který zaznamenává finanční transakce mezi klientem a bankou a sleduje
tak finanční situaci účtu, účty založené za účelem vkladu nazýváme depozitní a naopak
účtům vedeným za účelem půjčky říkáme úvěrové.
Účty rozlišujeme podle účelu:
 Běžný účet - slouží především k snadnější hotovostní i bezhotovostní správě,
manipulaci a hospodaření s finančními prostředky (převody, platby, vklady).
 Spořicí účet - slouží nejčastěji ke spoření nebo ukládání dočasně volných finančních
prostředků s vyšším úročením
 Termínovaný vklad - slouží k uložení volných finančních prostředků s vyšším
úročením a časově omezenou disponibilitou
 Úvěrový účet - na něm banka eviduje stav poskytnutého úvěru
 Majetkové účty – slouží ke zprostředkování nákupu investic a zpětného prodej
investic
Vklady na účtech jsou ze zákona pojištěny do 100 % objemu, maximum náhrady pro jednoho
vkladatele ekvivalent 100. tis eur. Celkový dohled nad bankovním sektorem provádí Česká
národní banka.
Banka svůj zisk realizuje zejména prostřednictvím úročení a výběru poplatků.
Úrok je cena peněz, které banka půjčuje svým klientům a poplatek je obvykle pravidelná
platba klienta z poskytnuté služby – např. za vedení účtu.
Úrok je také cenou peněz pro klienta, který má své peníze uloženy v bance. Výše úroku se
vyjadřuje úrokovou mírou, což je procentní vyjádření, o kolik se zvýší půjčená částka, nebo
se navýší uložený vklad.
Úrok je vyjadřuje za určité období obvykle rok, požíváme zkratku p. a. a jeho výše se
pohybuje v rozmezí desetin až jednotek procenta.
Bankovní účet kromě své základní funkce poskytuje i další služby
 vydání platební karty
 poskytnutí internetového bankovnictví
 otevření kontokorentu – možnosti čerpat do mínusu
 vybrané pojištění
 výpis z účtu.
Výběr banky je důležitý, banka a její služby nás provázejí celý život a bankovní domy jsou
přístupnější ke svým klientům s historií, kterým obvykle nabídnou dostupnější služby, než
klientovi neznámému.
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4.3 FINANČNÍ PRODUKTY
Finanční produktů je celá řada, mívají různé obchodní názvy, různé parametry, liší se
poskytovatelem – bankou nebo nebankovním subjektem a mnoha dalšími kritérii. Pro
uchopení celé problematiky finančních produktů je lépe se ně podívat optikou osobního /
rodinného finančního plánu, do které je po té možné zasadit konkrétní produkty.
Součástí osobního finančního plánu jsou tyto oblasti
 okamžitá rezerva
 krátkodobé finanční cíle
 dlouhodobé finanční cíle
 zajištění

4.3.1. OKAMŽITÁ REZERVA
Okamžitou rezervu chápeme jako peníze k okamžitému užití pro případ nenadálých nehod
nebo situací, které vyžadují mimořádné financování např. rozbitý telefon a nutnost koupě
nového, událost v rodině, která si vyžádá finančně náročnější cestu, porucha ledničky atp.
Ideální okamžitá rezerva jsou peníze, které jsou rychle likvidní resp. rychle k dispozici,
nejsou uloženy na běžném účtu a jsou ve výši alespoň tří měsíčních příjmu jedince nebo
rodiny. Tato rezerva také slouží jako první pomoc pro výpadky příjmů v důsledku ztráty
zaměstnání, nebo dlouhodobé nemoci.
Okamžitou rezervou jsou ideálně spořící produkty, v situaci, kdy tvoříme rezervu, v opačném
případě často nezbude jiná možnost než využití úvěrového produktu, pak musíme hlídat
celkovou úroveň zadlužení.
Produkty vhodné pro okamžitou rezervu:
Spořicí účty bez výpovědní lhůty – účty vedené za účelem spoření, nabízejí vyšší úrokovou
sazbu oproti běžným účtům, často je úroková sazba přímo úměrná velikosti úložky a účty
mají většinou omezenou částku, která na nich může být uložena. Výběr z účtu není nijak
limitován, ani časem ani výší výběru, říkáme, jsou vysoce likvidní. Výhodou je možnost
ukládat a vybírat dle aktuálních možností a potřeb, zvýhodněná úroková sazba. Nevýhoda je
omezení vložené částky pro nejvyšší nabízenou úrokovou sazbu. Příklad: mohu spořit 300,až 3.000,- měsíčně a dosáhnu úrokové sazby až 1,2%, při vkladu vyšším než 3.000,- Kč
bude moje úroková sazba opět na minimu tj. 0,2%.
Vkladní knížky – stále existující forma spoření, vklady a výběry jsou zapisovány do knížky.
Vkladní knížky mohou mít výpovědní lhůty. Princip vkladních knížek je podobný spořicím
účtům, avšak výše úrokové sazby se mění dle aktuální situace na trhu, za to mne neomezuje
výší vkladu.
Kontokorent – úvěrový produkt a znamená povolené čerpání na bankovním účtu do
minusu. Kontokorent musí být splacen do roka od sjednání a jeho výše se pohybuje v
průměru měsíčních příjmů na účet. Kontokorent podléhá schválení banky.
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Kreditní karta – neboli úvěrová karta. Tento produkt nelze nezmínit v této skupině produktů.
Jde o úvěr poskytnutý bankou nebo jiným poskytovatelem, je veden na úvěrovém účtu a
klient ho čerpá pomocí platební karty. Na úvěrovém účtu je klientovi otevřen úvěrový limit v
dohodnuté výši a ten může opětovně čerpat při pravidelném splácení – mluvíme o
revolvingovém úvěru anebo částku jednorázově vyčerpá a následně splácí, pak se kreditní
karta chová jako standardní úvěr. Častější je revolving, tato forma umožňuje klientovi
hospodařit v daném období s navýšeným rozpočtem
Kreditní karta může mít tak nastaveno bezúročné období, což znamená, že vyrovná-li se
čerpaná částka do limitu, klient neplatí úroky za čerpání. Bezúročné období bývá nastaveno
na počet dnů a každý poskytovatel (banka) nabízí svým klientům jiné možnosti. Výhodnost
kreditní spočívá v okamžité disponibilitě peněz a možnosti opakovaného čerpání a nastavení
bezúročného období, to však platí pro případ, že kartou při nákupech platíme a limit k
čerpání máme nastaven rozumně s ohledem na výši příjmu. Při výběrech z bankomatu se
karta stává drahým pomocníkem, nejen pro vysoké poplatky za výběry, ale obvykle klient
ztratí možnost bezúročného období. Smyslem tohoto produktu je vykrývat menší okamžité
nedostatky v rozpočtu při běžných výdajích.

Ukázka fungování kreditní karty

první měsíc

druhý měsíc

třetí měsíc

•Klient se dohodne s bankou na limitu 10.000,- Kč na
kreditní kartě
•Zůstatek k čerpání je 10.000,- Kč

•Klient vyčerpá z kreditní karty 5.000,- Kč
•Zůstatek k čerpání je 5.000,-

•Klient z karty nečerpá
•Klient zaplatí splátku 2.000,- Kč
•Banka ze splátky odečte úroky a poplatky ve výši 900,- Kč ,
zbytek poskytne klientovi
•K zůstatku 5.000,- Kč z prvního měsíce přibyde klientovi 1.100,•je to rozdíl mezi zaplacenou splátkou a odečtenými úroky a
poplatky bance (2.000-900=1100)
•zůstatek k čerpání pro následující měsíc je 6.100,- Kč
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4.3.2. KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ CÍLE
Krátkodobé finanční cíle jsou naše plány nebo přání, které hodláme realizovat v poměrně
krátkém časovém horizontu, mluvíme o době jednoho roku až čtyř let. Mohou sem patřit
výdaje spojené s vybavením domácnosti, výdaje spojené s dlouhodobou cestou do
zahraničí, výdaje spojené s přelomovou životní situací (svatba, narození dítěte, dítě do školy
atp.). Peníze určené ke splnění krátkodobých cílů jsou zásadně odděleny od běžného účtu a
jejich likvidita je poměrně nižší. Výše takto uložených peněz záleží na individuálních
potřebách.
Produkty vhodné pro krátkodobé finanční cíle
Finanční produkty určené pro splnění krátkodobých cílů můžeme dělit na spořící a úvěrové.
Záleží na potřebě splnění určeného cíle, úvěrový produkt volíme při okamžité nutnosti a
spořící produkty při plánovaném cíli v horizontu max. 6 let. Kritérium pro rozlišení
krátkodobosti je nejen délka spoření resp. splácení, ale i výše investice, která se pojí s
předmětem našeho cíle.
Spořící produkty:
Stavební spoření produkt stavebních spořitelen, jsou to bankovní společnosti, které se
specializují na financování bydlení. Stavební spoření slouží primárně ke splnění potřeb
souvisejících s bydlením, patří sem nákup bydlení, rekonstrukce, stavba, operace s
družstevními podíly. Při sjednání smlouvy se klient rozhoduje, zda si potřebné peníze
naspoří, nebo bude v průběhu spoření čerpat úvěr ze stavebního spoření, který díky
pravidelnému ukládání peněz má výhodné podmínky, zejména z pohledu úrokových sazeb.
Stavební spoření klient uzavírá na 6 let a po celu dobu má nárok na státní příspěvek, který
činí 10% z naspořené částky ročně, maximálně však 2.000,- Kč. Po ukončení šestiletého
období klient může naspořené peníze využít dle svého uvážení. Produkt je výhodný pro
nabízené úrokové sazby pro spoření, které se obvykle pohybují výše než u jiných produktů,
dostupností úvěru ze stavebního spoření a státní podporou, která kromě příspěvku zahrnuje i
daňové odpočty. I přes klesající státní podporu je stavební spoření jeden z nejvýhodnějších
spořících produktů na českém trhu.
Pravidelné investování je zpravidla dlouhodobé, pravidelně se opakující investování
finančních částek, které mohou být v řádu stokorun, ale i statisíců obvykle měsíčním
intervalu. V jednoduché definici se objevuje slovo dlouhodobé investování, přesto ho řadíme
k produktům pro krátkodobé cíle, tento rozpor vysvětlím na principu této formy investování.
Princip spočívá v pravidelném nákupu podílových listů, které se zhodnocují podle aktuální
situace na finančním trhu, tyto podílové listy mohu kdykoli prodat a tím získám své
investované peníze a výnos z nich. Výhodou pravidelné investice je rozložení rizika, které
sebou nesou investice do podílových fondů z hlediska pohybu úrokových sazeb na trzích. Při
pořízení pravidelné investice nemusí klient vyhledávat specializované pracoviště, na
přepážce každé větší bance umožní tuto formu spoření. Pro klienta to znamená, že banka
mu otevře majetkový účet, na který zasílá částku, kterou hodlá měsíčně investovat a banka
tuto operaci zprostředkuje. Klient vidí na účtu, jak mu investované peníze pracují, vidí výnos.
V případě, že klient potřebuje své peníze čerpat opětovně tak učiní na přepážce v bance a
ze svého majetkového účtu peníze odčerpá, tedy provede. Těmto operacím se říká nákup a
prodej podílových listů, klient podává pokyn a banka zprostředkuje. Peníze takto investované
mají zajímavý výnos a jsou velmi dobře disponibilní.
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Termínované vklady - forma uložení peněz na vkladovém účtu, vkládá se jednorázová
částka obvykle od 1.000,- Kč, výše úroku závisí na délce uložení. Termínovaný vklad může
být od jednoho týdne až po několik let a po celou dobu trvání vkladu je účet tzv. uzamčen pro
vklady, výběr je možný, nicméně znamená to ukončení produktu a je spojen se sankcemi za
nedodržení doby. Úrokové sazby se v současné době pohybují od 2% do téměř 4%20, závisí
na délce a výši vkladu.
Spořicí účty - forma běžného účtu, na který klient ukládá finanční prostředky dle potřeby,
úročení je nastaveno v pásmech, což znamená, že od určité výše vkladu roste i výše úroků.
Prostředky má klient k dispozici neomezeně, omezena je funkčnost účtu, na který lze ve
většině případů jen vkládat vybírat z něj. Na současném trhu je množství produktů
zaměřených na spoření, výběr vždy závisí na disponibilitě, tedy zda je či není omezený
přístup k finančním prostředkům. Druhým významným kritériem pro výběr produktu je výše
úrokové sazby a také nabídka garance úrokové sazby. Pro studenty a mladé lidi je nanejvýš
vhodné stavební spoření a to doplnit spořením na spořicím účtu, nebo formou pravidelné
investice.

Úvěrové produkty
Spotřebitelský úvěr – úvěr poskytnutý bankou nebo nebankovní společností buď vázaný na
konkrétní nakupovanou věc, nebo vyplacen v hotovosti. Klient žádá o úvěr a v případě, že
splní podmínky poskytovatele mu je úvěr poskytnut obvykle na jeho účet. Cenou půjčených
peněz je úrok, kterým je úvěr zatížen.
Pojem RPSN - roční procentní sazba nákladů, udává procentní podíl z dlužné částky, který
musí klient zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími
výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Bankovní RPSN se pohybují v rozmezí 10-20%, u
nebankovního sektoru nalezneme sazbu i ve stovkách procent. Čím vyšší RPSN tím je úvěr
dražší, slouží k porovnání výhodnosti úvěrů.
Při úvaze jaký úvěr zvolím pro financování krátkodobých potřeb, je třeba vzít v úvahu nejen
touhu po vysněné věci, nebo míru potřebnosti, ale i finanční zátěž realizovanou měsíční
splátkou po danou dobu. S koupí věci na splátky zvyšuji původní cenu výrobku nebo služby,
za kterou ji kupuji o úroky, poplatky a jiné náklady finanční instituci.
Spotřebitelským úvěrům věnuji zvlášť kapitolu.

KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Jaké produkty použijete na vyřešení nenadálé situace, které ovlivnila Váš rozpočet?
2. Vyjmenuj produkty vhodné ke střednědobému spoření.
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4.3.3. DLOUHODOBÉ FINANČNÍ CÍLE
Dlouhodobé finanční cíle jsou plány a přání spojené s delším časovým horizontem, obvykle
déle než deset let a také do této kategorie patří úvahy o zajištění na důchodový věk. Likvidita
takto uložených peněz je na zcela minimální úrovni, a naprosté oddělení od peněz k běžné
potřebě je nezbytné.
Produkty vhodné pro dlouhodobé finanční cíle
Penzijní připojištění – slouží k zajištění dostatečných finančních příjmů pro období penze, a
patří ke státem podporované formě spoření. Stát přispívá účastníku penzijního připojištění
měsíčním příspěvkem, jehož výše se odvíjí od velikosti platby účastníka. Další výhoda je
možnost získat daňovou úlevu pro poplatníka. Účastníkem penzijního připojištění může
každý občan ČR od narození, na penzijní připojištění může účastníkovi přispívat i jiná osoba,
nejčastěji je to zaměstnavatel, na které se také vztahuje v tomto případě daňová úleva.
Penzijní připojištění je možno v ČR uzavírat od roku 1994 a byl to první krok k reformě
důchodového systému, která si klade za cíl z průběžného důchodového systému vytvořit
systém tvořený i jinými vstupy než ze státního důchodového účtu, posiluje se vliv občana a
zejména jeho vlastní odpovědnost za životní úroveň v seniorském věku. Reformu se podařilo
prosadit až mezi lety 2011 – 2012 a v účinnou se stala 1. 1. 2013. V důsledku reformy vznikl
tzv. II. Pilíř do kterého mohl účastník spořit a zároveň odvádět nižší sumu do svého sociální
pojištění tzv. I.plíře. Tato úprava byla zrušena vládou s účinností k 31. 1. 2016.
Hypotéční úvěr - úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný
zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Obvykle se jako zástava využívá financovaná
nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným. Hypoteční banky nabízejí v
zásadě dva typy úvěrů: 1. účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do
nemovitosti 2. neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka - úvěr lze použít na cokoli.
Splatnost těchto úvěrů se pohybuje od 5 do 40 let a výše úvěru začíná na 500. tis resp. 300.
tis, horní hranice je omezena sazby hypotéčních úvěrů jsou pohyblivé a banky je fixují na
dobu jednoho a patnácti let. V období konce fixace úrokové sazby, klient může přijmout
nabízenou sazbu u stávajícího poskytovatele úvěru, nebo může využít výhodnější úrokovou
sazbu jiného poskytovatele hypotéky, tento proces nazýváme refinancování hypotéky. Klient
v důsledku refinancování může získat nejen výhodnější úrokovou sazbu a tím výrazně
uspořit, ale i jiné smluvní podmínky mohou lépe vyhovovat dané životní situaci.
Poskytovatelé hypoték, nejčastěji banky, mohou to být i nebankovní společnosti nabízejí
celou řadu produktů na bázi hypotéčních úvěrů, před pořízením hypotéky je nutný důkladný
výběr a srovnání, je třeba si uvědomit, že s hypotékou si pořizujeme v průměru milionový
dluh, který budeme splácet v průměru 20 let. Aktuální úrokové sazby se pohybují kolem 2%
a závisí na délce fixace sazby, na velikosti hypotéky, myšleno kolik % z nakupované
nemovitosti banka bude financovat (př. 70%, 90%,) a častým kritériem je i fakt, zda je žadatel
stálým nebo novým klientem poskytovatele.

30

4.3.4. ZAJIŠTĚNÍ
Zajištění patří do okruhu finančního plánování a mělo by být jeho nezbytnou součástí.
Zajištění vnímáme jako pojistnou ochranu. Pojišťujeme se zejména pro případ úrazu nemoci
nebo smrti. Důležité je myslet i majetková pojištění a pojištění cestovních výloh. Pojištění
zmírňuje vzniklé škody a pro dobře fungující rozpočet je nezbytné.
Produkty vhodné k zajištění
Mluvíme o produktech vhodných k zajištění, byť oblast, ke které je řadíme, nazýváme
pojištění. Důvod vyplývá ze základního účelu pojištění a to zajistit se, rozuměj, finančně pro
nenadálé životní situace Pojištěním minimalizuji ekonomická i neekonomická rizika
vyplývající z lidské činnosti. Specifické pro tyto produkt je, že ho nakupuji ve chvíli, kdy ho
nepotřebuji – zajišťuji sebe nebo blízké do budoucna.
Pojištění je závazek pojistitele, potvrzený pojistnou smlouvou (pojistkou) pojistitele (zpravidla
pojišťovny) s pojistníkem, která má tlumit dopad (škodu) z určených negativních událostí,
které jsou ve smlouvě vyjmenována, říkáme jim rizika. Pojistník, který se zavazuje za tuto
ochranu hradit pojistné.
Pojištění můžeme dělit podle osoby pojištěného na osobní, firemní, častěji je dělíme podle
typu pojistné ochrany.
Typy občanských pojištění





Životní pojištění – pojištěnými riziky nejčastěji jsou smrt, úraz, nemoc a trvalé
následky
Majetkové pojištění – chráníme svůj byt, dům či domácnost, auto tzv. povinné ručení
nebo havarijní pojištění
Odpovědnostní pojištění – známe pojištění odpovědnosti z občanského života,
výkonu povolání nebo odpovědnost majitele nemovitosti
Cestovní pojištění – kryje rizika způsobená v souvislosti s cestou, krátkodobá nebo
dlouhodobá

Pojišťovny nabízejí celou řadu pojistných produktů určených občanům pro ochranu jejich
majetku a zdraví, které mohou být komplexní, nebo úzce specializované. Pojistný trh se
nevyhýbá ani firmám, které se obdobně pojišťují pro ochranu majetku a v komerční sféře
najdeme i odpovědností pojištění z výkonu povolání.
Zajištění a jeho míra se mění s věkem a životními fázemi člověka, jiné potřeby na zajištění
má malé dítě, jiné mladý člověk, jiné rodina s malými dětmi a samozřejmě jinak bude vnímat
potřebu zajištění senior.
Propojištěnost resp. úroveň pojistné ochrany vyjádřené v penězích v České republice je ve
srovnání s EU téměř třetinová, což souvisí s ochotou našich občanů se pojišťovat, je to
důsledek finanční negramotnosti. Podle statistik je u nás pojištěn jen každý třetí rodinný dům
a každá druhá domácnost. V oblasti životního pojištění je situace podobná, pojištěná je jen
třetina ekonomicky aktivního obyvatelstva, a do pojištění investuje 40% výše průměrného
pojistného v zemích EU.
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Závěrem k finančnímu plánování
S principem osobního finančního plánování pracují renomované finanční instituce tedy
banky, pojišťovny a i nezávislí finanční poradci. Tyto instituce pracují s klientem v duchu čtyř
oblastí a snaží se mu poradit jak rozložit své peníze v čase, tak aby to bylo výnosné pro
klienta. Důležité z pohledu klienta, je zda daná instituce je schopna zajistit pokrýt všechny
oblasti finančního plánování, jedině tak může poskytnout relevantní poradenství. Je nutno
dávat si pozor na jednostranně zaměřené společnosti, které nabízejí komplexní finanční
plánování. Výhod pro klienta, který spolupracuje s jedním poradce potažmo jednou institucí,
je celá řada. Dlouhodobý profesionální přístup postavený na znalosti klientovi situace,
snadnější přístup k produktům, zejména úvěrovým, výhodnější ceny konečné nabídky
produktů. Tak jako máme svého praktického lékaře, měli bychom mít i svého bankéře resp.
finančního poradce.

CVIČENÍ
Vzpomeňte na rodinný rozpočet Horákových a podívejte se na jejich finance optikou
finančního plánování, které oblasti mají pokryty, které ne, co byste jim doporučili?
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5. ÚVĚRY, PŮJČKY A SPOTŘEBITELSKÉ RIZIKO
Zvláštní pozornost věnujeme spotřebitelskému riziku z úvěrových produktů, na finančním
trhu jich existuje široká nabídka, mohou pomoci k vysněnému cíli, ale také mohou být špatní
pomocníci.
Základní rozdíly
 Úvěr – forma dočasného postoupení finančních prostředků věřitelem na principu
návratnosti dlužníkovi, který za úvěr v průběhu splatnosti hradí sjednaný úrok
vyjádřen procentní sazbou, př. 15% p. a. (p. a. – per annum, roční úroková sazba)
 Půjčka – totéž jako úvěr, jen úrok je vyjádřen v nominální hodnotě jako navýšení za
půjčku př. 10.000,- půjčená částka a 3.000,- navýšení
Půjčit si mohu z rozmanitých zdrojů
 Bankovní sektor – banky s licencí, která je opravňuje podnikat v tomto oboru, v ČR
jich máme přes 40 a působí zde i mnoho zahraničních subjektů s možností úvěrovat.
Nad bankovním sektorem má dohled Česká národní banka.
 Nebankovní sektor – jakákoli instituce, společnost poskytující úvěry nebo půjčky,
která nemá statut banky např. Home Credit, Cofidis, Ferratum, Proficredit…,
v současnosti i nad nimi jako poskytovateli úvěrů provozuje dohled ČNB.
 Soukromé zdroje – rodina, přátelé, cizí lidé
Úrok může být různě velký, pohybuje se od několika až ke stovkám procent, záleží na
poskytovateli, mimo úroku, je důležitý i parametr RPSN – roční procentuální sazba nákladů,
která odráží celkové náklady dlužníka na úvěr, zahrnuje i náklady na vymáhání – čím vyšší
RPSN tím bude i dražší vymáhání případného dluhu.
Může se stát, že úrok nebo navýšení není ve smlouvě sjednán (půjčuji si od rodiny), i v tomto
případě mám jako věřitel nárok na úrok a vždy se počítá se zákonným úrokem, který se
vyjadřuje tzv. Repo sazbou ČNB. Sazba je vyhlašovaná ČNB, aktuálně v roce 2017 činí pro
závazky 8,05 % p. a., není potřeba však znát její aktuální výši, uvádí se v textové podobě př.
dluh činí 13.000,- Kč a je úročen repo sazbou od 1. 5. 2014 do úplného zaplacení.
Druhy úvěrových produktů
 Kontokorent – povolené přečerpání bankovního účtu do určeného limitu obvykle na
jeden rok splatnosti, doporučená výše max. 30% měsíčního příjmu
 Kreditní karta – úvěr je poskytován prostřednictví platební karty, primárně slouží
k placení kartou, velmi drahé jsou výběry z bankomatu, charakteristický je
bezúročným obdobím
 Hotovostní úvěry – půjčené peníze v hotovosti bez sdělení účelu
 Spotřebitelské úvěry – půjčené peníze na daný účel, peníze putují k prodejci věci,
dnes se však i hotovostním úvěrům obecně říká spotřebitelské
 Leasing – úvěr na věc, většinou auto, krátká splatnost, dlužník je omezen v nakládání
s věcí
 Úvěr ze stavebního spoření – kombinace spoření a úvěru, nutnost spořící složky,
nízká úroková mír
 Hypotéční úvěr – úvěr na bydlení se zástavou nemovitosti, dlouhá splatnost, nízká
úroková míra, různé variace americká hypotéka, australská hypotéka7…

Americká hypotéka je hypotéční úvěr v hotovosti max. do 500. tis, Australská hypotéka je specifická
degresivním výpočtem úrokové sazby (čím vyšší úvěr tím nižší úrok)
7
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Peněžní půjčky a úvěry mezi fyzickými osobami zajišťujícími si peněžní prostředky pro
osobní potřebu, a podnikateli upravuje zákon č. 247/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Zákon výrazně posiluje ochranu spotřebitele zejména prostřednictvím rozšíření informačních
povinností věřitele vůči spotřebiteli. Zákon rovněž řeší problém předčasného splacení úvěru
a právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu.
Také specifikuje povinnosti věřitele a určuje povinné informace ve smlouvách.
Věřitel je povinen:
 poskytnout spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy povinné
informace, posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr
 zamezit nekalým praktikám při uzavírání smluv v časové tísni apod.
Zákon neupravuje:
 Zákon nestanoví nejvyšší možnou hranici RPSN
 Zákon neřeší neúměrně vysoké garance za relativně malý úvěr
 Zákon nespecifikuje problém rozhodčích doložek
Povinné informace ve smlouvě:
 druh spotřebitelského úvěru, doba trvání, celková výše úvěru a podmínky čerpání
 úroková sazba, jakož i doba, podmínky a postup pro změnu úrokové sazby
 roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr a celková částka splatná
spotřebitelem
 výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést
 informace o právu na odstoupení od smlouvy
 informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru
Podmínkám smlouvy je potřeba rozumět, jinak existuje vždy riziko, že v důsledku
neporozumění může klient – dlužník doplatit na svou neznalost, ovšem smlouva je
podepsaná a platná. Seriozní poskytovatel vysvětlí ustanovení smlouvy, případně umožní
odnést k posouzení odborníka.
Kontrola před podpisem smlouvy:
 zkontrolujte, zda smlouva obsahuje všechny zákonné náležitosti
 zda je všechno řádně vyplněno – nikdy nepodepisujte nevyplněnou smlouvu nebo
smlouvu, která neuvádí roční procentní sazbu nákladů (RPSN) a způsob splácení
 zkontrolujte datum nabídky úvěru
 vždy požadujte kopii dokumentu, který podepíšete
 velmi dobře zvažujte svou schopnost splácet i za nepříznivých podmínek, které
eventuelně mohou nastat,
 při porovnání se zabývejte nejenom uvedenou hodnotou RPSN, ale i dalšími
potenciálními okolnostmi, které RPSN nezahrnuje, např. co se stane, když se
zpozdím s platbou?, nevyžaduje se ručení např. automobilem, nemovitostí?
Přečerpání úvěru:
V případě přečerpání spotřebitelský úvěr musí být splacen na požádání nebo do tří měsíců.
Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí obsahovat mimo jiné upozornění,
že spotřebitel může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru,
vyplývá-li tato možnost z této smlouvy.
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5.1 ZÁKONA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
Zákon o spotřebitelském úvěru 247/2016 Sb. byl s účinností k 1. 12. 2016 novelizován.
Novela zákona upravuje podmínky pro poskytování úvěrů a trh pro poskytovatele úvěrů,
cílem bylo zlepšit postavení dlužníků vůči bance a jiným věřitelům. Novela je v souladu
s evropskou legislativou. Základní pojem je spotřebitelský úvěr, který nově zákon vymezuje
na odloženou platbu, peněžitou zápůjčku, úvěr nebo obdobnou finanční službu
poskytovanou nebo zprostředkovanou. Spotřebitelský úvěr na bydlení a vázaný
spotřebitelský úvěr.

Klíčové změny v zákoně
 subjekt poskytovatele musí mít licenci ČNB a bude dozorován
 upravuje podmínky pro hypotéční úvěry (nově uzavřené a po fixaci)
 předčasné splacení hypotéky – ročně 25% mimo fixační období bez poplatku resp.
jen za účelně vynaložené náklady, zcela bez poplatku pro ty co se dostali do tíživé
situace – nemoc.
 důsledné prověření dlužníka před poskytnutím úvěru (možnost splatit bez úroků),
splátkový kalendář jako dohoda i pod dohledem soudu
 sankce se omezují na účelně vynaložené náklady, úroky z prodlení nebo smluvní
pokuta
 úroky z prodlení jen do výše zákonné úpravy (upravuje par. 1802 NOZ a nařízení
vlády 351/2013 Sb.)
 celková výše sankcí max. 50% půjčené částky max. však 200. tis Kč (platí
retrospektivně), sankce ne vyšší 0,1 % denního úroku, jednotlivá pokuta nesmí
převýšit 500,- Kč
 prodej zajištěné nemovitosti až po 6i měsících
 konec rozhodčích doložek
 k zajištění není možné použít šek nebo směnku
 k prodeji spotřebitelského úvěru není možné užít tel. číslo s placeným tarifem a
uzavření smlouvy není možné vázat na jiný druh produktu
 lhůta pro splatnost zesplatněného úvěru min. 30 dnů

Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí být sjednána písemně (dlužník
dostává smlouvu v listinné podobě na nosiči dat) a věřitel je povinen v ní uvést informace,
které zákon o spotřebitelském úvěru výslovně určuje. Patří sem:







kontaktní údaje smluvních stran
informace o výši a splatnosti odměny za zprostředkování placené spotřebitelem,
případně vzorec výpočtu
informace o úvěru – druh úvěru, délka splatnosti, celková výše úvěru, podmínky
čerpání úvěru, počet, četnost a výši splátek
nejvyšší celkové náklady spotřebitele, o kolik přeplatí jistinu a RPSN
informace o možnosti odstoupit od smlouvy
veškeré důsledky při porušení podmínek a při zprodlení při placení
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5.2 ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE
V rámci spotřebitelského chování je nutné zmínit i zákon 634/1992 Sb. zákon o ochraně
spotřebitele. Tento zákon ošetřuje práva spotřebitele a stanovuje povinnosti prodejce.
Zakazuje například
 agresivní a klamavé prodejní praktiky
 prodej padělaného či klamavě označeného zboží
 diskriminaci spotřebitele
 prodej nepotravinářského zboží, které vzbuzuje dojem, že se o potravinu jedná, ať už
tvarem, obalem nebo vůní.
 využívání vysoce zpoplatněných telefonních linek pro komunikaci se zákazníkem a
pro uzavírání smluv
Zákon o ochraně spotřebitele také stanovuje informační povinnost prodejce. Ta se týká
způsobu užívání výrobku a péče o něj, jeho složení, hmotnosti. Prodejce je zodpovědný za
přesnost těchto informací, které musejí být uvedeny v českém jazyce. Přesně a
transparentně musí být uvedena i cena výrobku. Prodejce je povinen zákazníka informovat i
o podmínkách reklamace. Tu je pak povinen převzít v jakékoliv provozovně, případně i v
sídle společnosti.
Dozor nad ochranou spotřebitele je svěřen České obchodní inspekci, část pravomocí mají
také Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice a Státní
veterinární správa. Tyto instituce jsou povinné vydávat pokyny směřující k odstranění
zjištěných nedostatků.
Zákon o ochraně spotřebitele upravuje podmínky a možnosti řešení reklamace. Co je
reklamace - projevila se na výrobku vada omezující či znemožňující jeho využití? I podle
současného práva můžete reklamovat do dvou let od koupě, případně i později, pokud
prodejce nebo výrobce nabízejí delší záruku.
Reklamaci můžete uplatnit u prodejce nebo v bližším záručním servisu a vždy tam musí být
někdo, kdo reklamaci přijme. Rozhodnout by měl ihned, nejpozději do tří dnů, a pokud je na
výrobku vada, odstranit ji do 30 dnů.
Podle typu vady a momentu jejího výskytu můžeme mít právo na výměnu věci, slevu, opravu
či odstoupení od smlouvy. Nově se už nerozlišuje mezi opravitelnými a neopravitelnými
vadami, ale podstatnými a nepodstatnými.
Pokud si výrobek necháte vyměnit, měli byste vědět, že podle zákona už neběží nová doba k
uplatnění záruky. Z tohoto pohledu je tedy lepší chtít zpět peníze a koupit si novou věc se
zárukou.

CVIČENÍ
1. Popište svou poslední reklamaci, případně se zeptejte rodiny, známých jak jejich
reklamace probíhala a porovnejte s právním rámcem.
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6. FÁZE ZADLUŽENOSTI
Dluh jako nesplněný závazek vzniká ihned po nesplnění povinnosti, nicméně věřitel, nebo
jiná smluvní strana postupuje při vymáhání způsobem, který má interně nadefinován a
postupy zejména z pohledu času jsou rozdílné.
Dlužníkem se jednotlivec stává už ve chvíli podpisu spotřebitelské smlouvy, ovšem
společnost vnímá dlužení od momentu, kdy jsou vynechané řádné platby. Tento princip platí
i u smluv ošetřující poskytování služeb, nebo jiné druhy smluv.
Reálně však o dluhu mluvíme v situaci, kdy se dlužník/odběratel služby opožďuje
se splněním, resp. placením splátek, nebo je zcela přestane hradit.

6.1. OSA DLUHU, RIZIKA

první
nezaplacená
splátka =
upomínka
banky,
počátek
vymáhání

tři
nezaplacené
splátky =
ukončení
smluvního
vztahu,
přistupují
následné
sankce

banka
postupuje
pohledávku
inkasní
společnosti
= vymáhání
pokračuje
upomínkami

upomínky
inkasní
společnosti
jsou
neúspěšné =
pohledávka
putuje k
soudu

soud vydá
platební
rozkaz =
dlužník má
povinnost
zaplatit do
několika dnů

platební
rozkaz není
zaplacen =
věřitel žádá
o nařízení
exekuce

exekuce je
nařízena,
exekutor
blokuje
majetek a
mzdu
dlužníka
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Výše uvedené schéma ukazuje, jak dluh putuje v čase, celková doba od první vynechané
splátky do nařízení exekuce je různá, záleží na intenzitě vymáhání, ochotě dlužníka
spolupracovat a rychlosti justice.
Na počátku bývá vymáhací proces intenzivní, po předání kauzy k soudu, obvykle ustává a
dlužník nabývá dojmu, že se na něho zapomnělo, je situace, kdy věřitel již intenzivně
nevymáhá, nechává to na soudech.
Do vymáhacího procesu vstupují inkasní agentury a to dvojí formou buď dluh vymáhají pro
věřitele v zastoupení, nebo jsou sami vlastníky pohledávky. V tomto případě je dlužník vždy
upozorněn na fakt, že pohledávka byla převzata novým věřitelem.
Inkasní agentury vymáhají prostřednictvím telefonátů nebo dopisů, málokdy chodí dlužníky
osobně navštěvovat.
Příslušenství a růst dluhu
Klíčové pro dlužníka je fakt, že po celou dobu vymáhacího procesu jeho dluh roste, co tedy
dlužník splácí a jaké je příslušenství?
Jako příslušenství chápeme
 Poplatek za upomínání, které může probíhat na počátku formou SMS a později
písemně, částka za upomínku se pohybuje od 100,- do 500,- Kč (př. vynechám
pravidelnou platbu ve výši 1000,- Kč a další měsíc musím zaplatit pravidelnou platbu,
chybějící platbu, poplatek za upomínku a často také sankční úrok)
 Sankční úrok – zvýšená úroková sazba za období, kdy je dlužník s platbami
v prodlení
 Pokuta za porušení smluvních podmínek – ve smlouvách může být sjednána pokuta
za porušení smluvních podmínek tj. za prodlení platby, neoznámení změny situace
dlužníka atp.
 Poplatek za zesplatnění úvěru – po nějaké době chce věřitel celou půjčenou částku
vč. úroku zpět, dlužník ztrácí výhodu splátek
 Poplatek inkasní agentuře – v případě, že věřitel využije pro vymáhání inkasní
agenturu
 Platba právníkovi a soudní poplatek – v situaci, kdy věřitel podává žalobu
 Exekutorské náklady – v případě exekučního vymáhání
Příslušenství může být různého charakteru a to jak bude vypadat je vždy součástí smluvních
podmínek, v konečné fázi dluhu příslušenství často převyšuje samotný dluh resp. jeho jistinu.
Je nutné před podpisem jakékoli smlouvy číst a popřípadě si nechat vysvětlit formulace
v obchodních podmínkách.

KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Popište jednotlivé fáze zadluženosti.
2. Roste dluh v procesu vymáhání a pokud ano o jaké položky?
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6.2. DOKUMENTY V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH ZADLUŽENOSTI
Každá fáze zadluženosti sebou nese charakteristické dokumenty, podle kterých se dá
identifikovat závažnost situace. Na počátku je vždy nějaký smluvní vztah, tady vzniká dluh
anebo vzniká povinnost, která se později může změnit v dluh (např. nájemní smlouva), už
jsme řekli, že číst smlouvu a všeobecné smluvní podmínky je důležité, je to první dokument
určující budoucí povahu vztahu dlužník – věřitel.
Z hlediska dokumentů zasílaných dlužníkovi můžeme rozlišit dvě časová období
 před podání žaloby o zaplacení
 a po podání žaloby o zaplacení
Doba před podáním žaloby
je charakteristická upomínkami různého charakteru, je to poměrně intenzivní období a věřitel
zasílá dlužníkovi upomínky, které stupňují tlak na dlužníka. Začíná obvykle SMS nebo
telefonáty a končí doporučenými dopisy. V případě, že věřitel využívá inkasní agenturu tak
upomínky zasílá agentura.
Co je pro všechny upomínky stejné je označení dluhu, věřitele, částky k zaplacení, výzvy
k dohodám a informace na koho se obrátit tj. jméno, kontakt a formy jak a kde může dlužník
situaci řešit.
Období před podáním žaloby může být různě dlouhé, závisí na aktivitě dlužníka a
komunikaci s věřitelem. Pokud dlužník nekomunikuje, bývá obvykle krátké tj. půl roku.
Podání žaloby na dlužníka
žalobě předchází tzv. poslední výzva k zaplacení, je to ze zákona8 povinný dokument, který
musí věřitel zaslat dlužníkovi. Oznamuje v něm svůj záměr podat žalobu a fakticky končí
svou fázi vymáhacího procesu, i v tomto dokumentu nabízí smír a možnost dohody, rovněž
jsou uvedeny kontakty, kde a jak může dlužník situaci řešit.
Dlužník nezareaguje, věřitel podává žalobu k místně příslušnému soudu dlužníka (dle jeho
trvalého bydliště).9. Podstatné je, že věřitel zasílá na poslední jemu známou adresu dlužníka,
nezjišťuje aktuální adresu, to je dlužníkova odpovědnost.
Doba po podání žaloby
Žaloby o zaplacení řeší ve většině samosoudce, tedy není nařízeno jednání, jde o tzv.
nezpochybnitelné důkazy (smlouva) tzn. že dlužníkovi přichází platební rozkaz.
Platební rozkaz mu nařizuje do několika dnů zaplatit celý dluh včetně příslušenství. Proti
platebnímu rozkazu může dlužník podat v dané lhůtě odpor, odporovat může prakticky jen
výši dluhu.
Doba od podání žaloby do vydání platebního rozkazu je různá, závisí na vytíženosti daného
soudu, může to být od tří měsíců až jeden rok. Toto období je často pro dlužníka matoucí,
nedostává žádnou jiné písemnosti od věřitele a nabývá dojmu, že se na něho zapomnělo a
dluh již nebude vymáhán.

par. 142 a) OSŘ, věřitel musí sedm dní nejméně sedm dní před podáním žaloby oznámit toto dlužníkovi
v minulosti mohl věřitel podat žalobu dle své místní příslušnosti, staré dluhy mohou být řešeny u jiných OS,
než je trvalé bydliště dlužníka
8
9
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Není-li platební rozkaz zaplacen, má věřitel dvě možnosti:
 podává u soudu návrh na výkon rozhodnutí, a soud vydá usnesení o nařízení
exekuce a ustanoví exekutorský úřad, který pověří výkonem
 kontaktuje exekutora a ten sám žádá soud o nařízení exekuce a po té začne její
výkon. je to rychlejší a více využívaná cesta, věřitel se napřímo domlouvá
s exekutorem
Dlužníkovi přichází exekuční příkaz a dokumenty k exekuci, více v následující kapitole.

Ukázka platebního rozkazu10

10

Zdroj www.kauza3.cz
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7. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ
Poslední fáze ve vymáhacím procesu je exekuční řízení, situace, kdy se věřitel dosud
nedomohl své pohledávky a dlužník neplnil. Pro obě strany to prakticky znamená konečné
řešení situace, kterou přebírá soudní exekutor.
Exekuce je výkon rozhodnutí nařizovaný soudem a prováděný soudem pověřeným
exekutorem, upravuje zákon č. 120/2001 Sb. Exekuční řád. Další související legislativa je
zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, Zákon č. 119/2001 Sb., Pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, Zákon č. 110/ 2006 Sb., Životní a existenční
minimum, Nařízení vlády č. 68/ 1998 Sb., Nařízení o nezabavitelných částkách a vyhláška
Ministerstva spravedlnosti o nákladech exekuce č. 330/2001 Sb.
Exekuci lze nařídit jen na základě pravomocného vykonatelného titulu a tím jsou
 Rozsudek soudu
 Platební rozkaz
 Rozhodčí nález
 Notářský zápis s doložkou vykonatelnosti
 Rozhodnutí orgánů státní správy
Základní pojmy:
 Oprávněný – věřitel
 Povinný – dlužník
 Jistina – základní dluh bez příslušenství
 Příslušenství – příslušenství k jistině, úroky, smluvní poplatky, sankce, soudní
poplatky, advokátní poplatky tj. všechny platby navíc, které přiznal soud před
nařízením exekuce
 Náklady exekuce – náklady exekutora na výkon rozhodnutí, dle vyhlášky
 Soudní exekutor – soudem pověřený exekutorský úřad, který zastupuje jmenovaný
exekutor, jde o soukromé subjekty11
První kroky exekutora
První písemnost, kterou exekutor vydává ve věci exekučního řízení je „Výzva
k dobrovolnému splnění povinnosti“, tuto zasílá povinnému, resp. doručuje osobně. Povinný
má 30 dnů na zaplacení, případně na dohodu s exekutorem. Po dobrovolném nesplnění
v daném termínu je exekuce vedena v rejstříku exekucí na www.ceecr.cz, který spravuje
Exekutorská komora a je za poplatek veřejně přístupný.12
Před tím, než exekutor zašle první výzvu povinnému zjišťuje stav jeho majetku a výši příjmu,
to mu umožňuje povinná součinnost institucí a organizaci dle exekučního řádu.
Proti exekučnímu příkazu je možné odvolání to však nemá za účinek přerušení výkonu
rozhodnutí.

Vykonavatel soudu jako tzv. soudní exekutor je již u většiny OS nahrazen soukromými exekutory a to po
novele exekučního řádu, pokud u OS působí tak obvykle jen ve věcech výživného
12
Poplatek za vyhledávání v rejstříku exekucí je 60,- Kč za klik, vyhledávání je umožněno po registraci a
naplnění elektronické peněženky na min. 240,- Kč.
11
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Exekuce mezi manžely
Po novele exekučního řádu platného k 1. 1. 2013 je možná vzájemná exekvovatelnou mezi
manžely a to i za pohledávky vzniklé před manželství. V praxi to znamená, že pro můj dluh
může být nařízena exekuce na manžela a opačně. Exekutorské úřady nového institutu hojně
využívají ve všech formách exekuce.
Citace par. 42 zákona 120/2001 Sb. Exekučního řádu:
Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o
vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen
jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se
pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů
jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho
stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl
ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke
dni zániku manželství.
Mezi manželi platí silný právní princip společně a nerozdílně, který zjednodušeně můžeme
přeložit jako vzájemnou odpovědnost za konání druhého manžela, tento princip se využívá i
při vymáhání pohledávek. Pro můj dluh může být exekucí postižen manžel a opačně,
vyloučena je za existence úpravy SJM a zveřejnění v registru smluv vedením notářem.

Sloučení exekucí
Váže se opět na výše zmiňovanou novelu a v praxi znamená, že povinnost sloučení je
zavedena v případě, že je exekuční řízení vedeno u stejného exekutora se stejným
oprávněným. V případě, že u stejného exekutora je vedeno více řízení u různých
oprávněných, může povinný požádat o sloučení, to samé platí pro různé exekuce u různých
exekutorů. Návrh na sloučení podává povinný u místně příslušného okresního soudu.

KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Jaká je legislativní rámec exekučního řízení?
2. Jaký dokument potřebuje věřitel pro nařízení exekuce?
3. Vysvětli vztah zadluženosti mezi manželi?
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7.1. FORMY EXEKUCE
Samotnou exekuci resp. výkon rozhodnutí provádí exekutor na základě exekučního příkazu
a to některým, ze způsobů - forem, které umožňuje exekuční řád. Sám volí formu, která je
dle jeho uvážení nejefektivnější nebo formu různě kombinuje.
Způsob exekuce volí soudní exekutor, jedná nezávisle, může vydat exekuční příkazy i pro
několik zákonem stanovených způsobů najednou. Exekutor musí dodržovat dvě pravidla –
pravidlo priority a pravidlo přiměřenosti a zároveň musí formy využívat postupně dle pořadí
Formy (způsoby) exekuce (platí pro výkon rozhodnutí zaplacením)
 Exekuce ukládající povinnost zaplacení peněžité částky
 Přikázáním pohledávky
 Prodejem nemovitých věcí, ve kterých povinný nebydlí
 Prodej movitých věcí tzv. mobiliární exekuce
 Prodejem nemovitostí, ve kterých povinný bydlí
 Pozastavením řidičského oprávnění
pozn. exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou
uložené povinnosti a lze provést: vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci,
provedením prací a výkonu
Exekuce ukládající povinnost zaplacení peněžité částky – srážky z příjmu
Nejčastější forma exekuce, je prakticky nařizována vždy. Plátce příjmu (zaměstnavatel,
OSSZ) obdrží exekuční příkaz a ten mu nařizuje provádět srážky z příjmu, prakticky to
znamená, že povinnému zůstává zákonem stanovená částka tzv. nezabavitelná část mzdy.
Výše nezabavitelné částky se odvíjí od životního minima a od částky normativních nákladů
na bydlení a druhu pohledávky Její výpočet je poměrně složitý13 a sami exekutoři doporučují
k výpočtu kalkulačky na internetu, nejčastěji na www.vyplata.cz.
Příjem, který lze exekvovat:
mzdu, plat, rodičovský příspěvek, nemocenské dávky, důchody, stipendia, podporu v
nezaměstnanosti, odstupné, odměny z dohody o pracovní činnosti a odměny z dohody o
provedení práce
Příjem, který nelze exekvovat:
přídavek na dítě, porodné, pohřebné, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, příspěvek
na péči, cestovní náhrady
Výpočet nezabavitelné částky mzdy14
Nezabavitelná část mzdy se vždy počítá z čistého příjmu, ovlivňuje ji rodinný stav povinného
a počet vyživovaných dětí. Posledním kritériem je druh pohledávky, zda je přednostní nebo
nepřednostní, případně kombinace obojího.
Přednostní pohledávky vyjmenovává zákon 99/1963 Sb. OSŘ v par. 279 písm. 2 a to takto:
 Pohledávky za neuhrazené výživné (alimenty)
 Pohledávky za náhrady škody, které byly způsobeny ublížením na zdraví
 Pohledávky za náhradu škody způsobenou úmyslnými trestnými činy
 Dluhy za nezaplacené daně a související poplatky
13
14

Výpočet popisuje Občanský soudní řád
Zdroj www.vyplata.cz
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Dluhy a pohledávky za přeplatky na sociálních dávkách z nemocenského pojištění, z
důchodového pojištění nebo z úrazového pojištění
Pohledávky na pojistném pro sociální zabezpečí nebo neuhrazení příspěvky na státní
politiku zaměstnanosti
Neuhrazené platby na zdravotní pojištění a na úrazové pojištění
Pohledávky za neuhrazené příspěvky na výživu dítěte, anebo příspěvků na úhradu
potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
Pohledávky za přeplatky v rámci podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při
rekvalifikaci
Pohledávky za přeplatky na sociální dávky
Pohledávky náhrady mzdy, platu poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů
nebo (od 1. 1. 2011) v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti

Výživné má výlučné postavení mezi pohledávkami, má přednost i před ostatními
přednostními pohledávkami.
Ukázka kalkulačky na www.vyplata.cz

Jaký je postup při hrazení jednotlivých exekucí, pokud je jich více?
V případě nepřednostních pohledávek platí povinný podle pořadí resp. data nařízení
exekuce a pohledávky na sebe čekají (druhá čeká až je první zaplacena). Samozřejmě
pohledávka, i když čeká, je stále úročena tedy roste!
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V případě přednostních pohledávek se částka určená pro přednostní pohledávky dělí
poměrem podle počtu pohledávek a je-li jedna z nich pohledávka na výživném, tak polovina
částky určené na přednostní pohledávky jde na výživné a zbytek se poměrem rozdělí – více
Exekuce přikázáním pohledávky
Přikázání pohledávky neboli blokace účtu nebo jiného finančního produktu, stavebního
spoření, penzijního spoření, termínovaných vkladů, investičních fondů apt… Nejčastěji je
blokován bankovní účet. Banka obdrží exekuční příkaz a musí účet zablokovat, bez ohledu
na to jaké peníze na účet přicházejí. Ze zákona 15jsou peníze na bankovních účtech chápany
jako hotové peníze a tak je s nimi v případě exekuce nakládáno, byť je to mzda, která
povinnému přichází. Účet je blokován až do doby, než povinný zaplatí celý dluh.
Exekutor blokuje vždy jen účet na kterém je majitelem povinný nebo manžel povinného,
žádný jiný účet nemůže blokovat.16
Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
tento způsob exekuce lze použít jen při vymáhání nedoplatku na výživném pro nezletilé dítě.
Příkaz se zruší v případě, prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb
svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně řidičský průkaz potřebuje.
Exekuce prodejem nemovitostí
Exekutor nařídí exekuční zástavní právo v katastru nemovitostí. Tím zablokuje dlužníkův
majetek. Poté se nařídí dražba nemovitosti, a pokud se nemovitost podaří prodat, tak ze
získané částky zaplatí dlužná pohledávka věřiteli a zbývající část ze zisku se vyplatí
dlužníkovi.
Vyvolávací cena nemovitosti v dražbě je 2/3 ceny ze znaleckého posudku a to je cena pro
dražbu v prvním kole, neprodá-li se nemovitost v prvním kole dražby, proběhnou další kola a
vyvolávací cena klesá na 1/3 ceny znaleckého posudku.
Povinný hradí náklady na znalce i na dražbu.
Nemovitosti s exekučním zástavním právem je možno prodat mimo dražbu, jen se
souhlasem exekutora, ten obvykle souhlasí a pro povinného je to výhodnější varianta, má
vyšší výtěžnost prodeje. Pro tento druh obchodu je potřeba vybrat zkušeného realitního
makléře.
Exekuce prodejem movitých věcí
Druhá nejčastější forma exekuce, je obávaná zejména z důvodu návštěvy exekutora resp.
vykonavatele v domácnosti povinného. V tomto případě mluvíme o tzv. mobiliární exekuci,
která probíhá v několika krocích.
 Prvním krokem je soupis majetku, který může být postižen výkonem rozhodnutí, tedy
v domácnosti povinného exekutor označí majetek žlutými nálepkami s číslem
exekuce, datem provedení soupisu a razítkem exekutora. O této chvíle nesmí
povinný s majetkem jakkoli nakládat, ztrácí tzv. dispozici. Kopii soupisu obdrží
povinný.
Pokud se do soupisu majetku dostane majetek, který nepatří povinnému, je potřeba
požádat exekutora o vyškrtnutí ze soupisu majetku, nevyhoví-li, obrací se majitel věci
na soud, který exekuci nařídil s vylučovací žalobou.
15
16

Dle 99/1963 Sb. OSŘ
Nemůže zablokovat účet, na kterém je povinný pouze disponent, třeba dětský účet
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Druhým krokem je odvoz označeného majetku do skladu exekutora a jeho příprava
na dražbu, za skladování a odvoz samozřejmě povinný hradí formou nákladů
exekuce
Poslední krok je dražba majetku, movitý majetek je dražen za 1/3 ceny obvyklé, která
se určuje bez znalce, v dražbě si povinný nemůže zpět koupit svůj majetek, pět
náklady na dražbu hradí povinný

Exekutor má právo vstoupit do domácnosti povinného, pokud by mu bylo bráněno, můžeme
mluvit o maření úředního rozhodnutí. Exekutor resp. vykonavatel exekutorského úřadu se
řídí se adresou uvedenou v exekučním příkaze, případně dohledává aktuální bydliště
povinného. Do domácnosti může vstoupit i bez přítomnosti povinného, musí však být
přítomna policie, městská policie anebo úředník obecního úřadu. Vykonavatel přivolá
zámečníka, odemkne byt a provede za účasti svědků příslušné kroky v mobiliární exekuci.
Po té domácnost zapečetí a zanechá informaci, kde povinný nalezne klíče.
Co může a nemůže exekutor označit resp. zabavit?17
Exekutor nesmí postihnout exekucí věci, které jsou ve vlastnictví povinného a které povinný
nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých
pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.
V této souvislosti mluvíme o tzv. obvyklém vybavení domácnosti, které není jasně zákonem
definováno nejčastěji mluvíme o kuchyňském nádobí nářadí, vytápěcím tělese a palivu,
náleží sem také stůl, židle, postel, lednička, pračka a dětské hračky či potřeby.
Z výkonu rozhodnutí je vyloučeno:
 běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti
 snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
 zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci
nebo tělesné vadě
 hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle
zvláštního právního předpisu18
 zvířata, která jsou považována za domácí mazlíčky a neslouží k hospodářským
účelům

KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Vymáhám-li exekučně dluh vzniklý nezaplacením půjčky, mohu využít jako formu
exekuce pozastavení řidičského oprávnění?
2. Co vše zůstane neoznačeno v obydlí povinného při výkonu mobiliární exekuce?

17
18

par. 322 zákona č. 99/1963 Sb. OSŘ
Podobně jako u bankovního účtu, ŽM v roce 2015 je 3.410,- Kč
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7.2. OBRANA PROTI EXEKUCI
Výkon rozhodnutí resp. exekuce je v mnoha případech doživotní stav. Exekuce může skončit
prakticky jen zaplacením a formálně je ukončena usnesením o ukončení výkonu rozhodnutí
resp. usnesením o zaplacení exekuce.
Svou roli, zde hraje institut promlčení, kdy obecná promlčecí doba je tříletá, avšak v případě
uznání dluhu se prodlužuje na deset let. Faktický úkon podpisu listiny o uznání dluhu
v případě závazkových vztahu nahrazuje pravomocný rozsudek o zaplacení, který pracuje
z nezpochybnitelných důkazů o vzniku závazku.
Tedy zjednodušeně můžeme říci, že promlčecí doba ze závazkových vztahů je deset let od
posledního úkonu, který byl ve věci vykonán, např. nařízení výkonu rozhodnutí.
Promlčení se neuplatňuje automaticky, vždy jen na námitku dlužníka, povinného, tedy
dlužník se musí promlčení dovolat. Nařízením exekuce se běh promlčecí doby zastavuje.
Uplatnění promlčení může být jedna z forem obrany proti exekuci, avšak v praxi reálně
nepoužitelným, sami věřitelé a exekutoři si běhy promlčení hlídají.
Reálnou obranou proti exekuci jsou:
 Dobrovolné splněním na základě výzvy exekutora
 Dohodou s exekutorem o splátkovém kalendáři
 Zastavením exekuce
 Odkladem exekuce
 Neřešením exekuce – dlužník je pro velikost dluhů v neřešitelné situaci, musí se
naučit žít s danou situací
 Využití insolvenčního řízení

Zastavení exekuce
Návrh na zastavení exekuce podává povinný k rukám exekutora do 15 dnů ode dne, kdy se
povinný o důvodu k zastavení dozvěděl. Exekutor vyzve všechny účastníky, aby se vyjádřili,
zda se zastavením souhlasí, pokud ano exekutor exekuci zastaví.
Zastavení exekuce může navrhnout i oprávněný, pak zastaví exekutor exekuci vždy, a to i
bez návrhu. Jako příloha musí být přiloženy listiny, prokazující tvrzení obsažené v návrhu.
Zákonné důvody pro zastavení exekuce:
 k zastavení výkonu může dojít tehdy, pokud byl sice výkon rozhodnutí nařízen, ale
rozhodnutí o výkonu se dosud nestalo vykonavatelným
 pokud se povinný odvolá k soudu a soud vyhoví
 exekuce také může být zastavena na základě požadavku oprávněného
 exekuce také může být zastavena pro nemajetnost dlužníka, a to především v
případě, že by se ukázalo, že případný „zisk“ z exekuce by nepokryl ani náklady
exekučního řízení (občanský soudní řád v § 268, odst. e).
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Zastavení exekuce má vliv pouze na reálný výkon exekuce, ta stále trvá a dluh stále roste,
jen nejsou prováděny úkony výkonu rozhodnutí. Počíná také běžet promlčecí doba, avšak
lhůtu si exekutor hlídá a provádí průběžně jednoduché úkony, např. ověření nemajetnosti
dotazem na OSSZ,19 o kterých povinný neví a které opět promlčecí lhůtu staví.

Odklad exekuce
Odložit výkon rozhodnutí lze, jestliže se povinný ocitl bez viny přechodně v takovém
postavení, že by výkon rozhodnutí mohl mít pro něho a příslušníky jeho rodiny zvláště
nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.
Návrh se podává exekutorovi. Exekuci je možno odložit jen na nějakou konkrétně
stanovenou dobu.

OSSZ sdělí, zda povinný nepobírá dávky, nebo důchod nebo zda za něj nejsou odváděny platby sociálního
jištění
19
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8. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
Relativně nový institut v českém právním systému, umožňující dlužníkům opětovný návrat do
života, jak ekonomický tak i společenský.
Hlavní výhody insolvenčního řízení:
 Dlužník se kompletně oddluží a to v soudem řízeném procesu
 Dluhy během insolvenčního řízení již nerostou
 Dlužník je na konci řízení osvobozen od dosud nesplacených pohledávek
 Řízení je v podstatě on-line, vše je veřejné a rychlé
Základní pojmy a legislativa
Insolvenční řízení je vedeno dle zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho
řešení resp. Insolvenční zákon, který je účinný od 1. 1. 2008 a nahradil zákon o konkurzu a
vyrovnání č. 328/1991 Sb. který dosud řešil úpadek jen úpadek právnických osob.
Insolvenční zákon v sobě nově nese i možnost oddlužení pro fyzické osoby a mění možnosti
bankrotu firem např. formou reorganizace.20
Pojmy
 Oddlužení, nebo osobní bankrot – možnost pro fyzické osoby vyrovnat se svými
dluhy21
 Úpadek – situace, kdy dlužník má více věřitelů a pohledávky jsou po spasnosti
alespoň 30 dnů
 Hrozící úpadek – situace, kdy dlužník hradí své závazky prostřednictvím dalších
závazků, tzv. vytlouká klín klínem
 IZ užívá základní pojmy dlužník a věřitel
 Insolvenční správce – osoba přidělená soudem, která zprostředkovává komunikaci
mezi dlužníkem, soudem a věřiteli.
Insolvenční zákon v případě fyzických osob rozeznává dvě základní formy oddlužení, které
nelze kombinovat a dlužník sám formu navrhuje již při podání insolvenčního návrhu.
Formy oddlužení
 Zpeněžením majetkové podstaty dlužníka – málo využívaná forma, dlužníci obvykle
majetek již nemají, a pokud ano, tak se zpeněží a dlužník již nic nehradí
 Plněním splátkového kalendáře – využívá se v 95% návrhů, a znamená, že dlužník
splácí své dluhy, a pokud má nějaký majetek, ten mu zůstává
 Od 1. 7. 2017 může dlužník s výslovným souhlasem využít obě formy současně
Insolvenční návrh se vždy podává k dlužníkovu místně příslušnému krajskému soudu, který
je jediný kompetentní k řešení insolvence.

20

21

Společnost Sazka prošla v roce 2012 reorganizací v insolvenčním řízení
par 389 – par. 418 Insolvenčního zákona
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8.1. PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ
Dlužník před podáním návrhu musí zvážit, zda je vhodný pro oddlužení, tedy zda splňuje
základní podmínky stanovené zákonem. Podmínky jsou níže uvedené, avšak jedna je
nejdůležitější a to schopnost uhradit alespoň 30% svých závazků za 5 let (5 let je
maximální doba po kterou může dlužník splácet, tedy maximum je 60 splátek).
Podmínky pro podání insolvenčního návrhu
 Čestný úmysl vypořádat své závazky
 Fyzická osoba
 Dva a více věřitelů
 Závazky po splatnosti 30i dnů
 Zaměstnanecký vztah po zkušební době, nebo jiné příjmy
 Schopnost uhradit za 5 let minimálně 30% svých závazků
Novela insolvenčního zákon účinná od 1.7.2017 sebou přinesla zásadní změnu při sepisu a
podávání návrhů. Fyzická osoba musí být dlužník při podání insolvenčího zákona spojeného
s návrhem na oddlužení zastoupen a to podle §390a IZ resp. návrh musí být za dlužníka
sepsán a podán
a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, (odměna 4.000,Kč / 6.000,- Kč) nebo
b) akreditovanou osobou pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (služba zdarma)
Tyto osoby nejsou zástupci dlužníka, jen jsou zmocněni pro sepis návrhu a jsou povinni
během porady dlužníka poučit o jeho povinnostech. Seznam na www.sako.cz.
Skončení insolvenčního řízení
Oddlužení může trvat maximálně 5 let, resp. 60 měsíců od uhrazení první platby věřitelům.
Soud po skončení insolvenčního řízení vydá usnesení o jeho skončení, dlužník může
požádat soud o zproštění od placení zbylých závazků, ať těch, které neuhradil, tak těch,
které věřitelé nepřihlásili. Závazek má po zproštění povahu promlčené pohledávky.
Insolvenční řízení může skončit
 zrušením schváleného oddlužení nastává konkurz, ve kterém jsou pohledávky
dlužníka vypořádány a věřitelé dále pokračují ve vymáhání třeba exekucí.
 splněním oddlužení a to buď zaplacením závazků v 100%, nebo uplynutím doby

Jak spočítat zda dlužník má schopnost uhradit alespoň 30% závazků?
První krok je znát výši závazků – aktuální výši lze zjistit z upomínek, případně z registrů.
V ČR nejsou oficiální registry dlužníků, které by zahrnovaly všechny dlužníkovi závazky, je
možno čerpat z bankovního registru www.cbcb.cz (sdružuje jen informace z bank) a
nebankovního registru www.solus.cz, který kromě finančních institucí zahrnuje i
telekomunikační, energetické a jiné společnosti22. Pak je zde již zmiňovaný rejstřík exekucí
vedený exekutorskou komorou.

22

Výpisy lze pořídit na dobírku na cenu cca 120,-. Kč na základě žádosti s ověřeným podpisem žadatele.
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Druhý krok je samotný výpočet, mohu počítat tzv. ručně anebo využít kalkulačku na webu
Ministerstva spravedlnosti
Určitě pro výpočet potřebuji znát čistý příjem dlužníka, jeho vyživovací povinnosti a stav zda
je ženatý či vdaná. Při výpočtu pracujeme s nezabavitelným minimem23 (podobně jako při
exekuci srážkami), to je částka, která dlužníkovi v případě schválení splátkového kalendáře
zůstane po cellu dobu insolvenčního řízení. K výpočtu použiju www.vyplata.cz .
Dlužníkovi z čistého příjmu po odečtení nezabavitelného minima při přednostní pohledávce
musí zůstat taková částka, aby uhradil za 60 měsíců alespoň 30% svých závazků a také aby
byl schopen hradit platbu pro insolvenčního správce, kterou určuje zákon.
Příklad:
 Závazky ve výši 1.000.000,- Kč – dlužník musí uhradit alespoň 300.000,- Kč za 5 let
tj. měsíčně 5.000,- Kč
 Příjmy dlužníka jsou 16.000,- Kč čistého a jeho NZB je 9.283,- Kč24 a částka pro
umořování dluhů v oddlužení je 6.717,- Kč
 Platba insolvenčnímu správci je 1.089,- Kč měsíčně
 Na splátky věřitelům dlužníkovi zůstane 6.717,- minus 1.089,- Kč tj. 5.628,- Kč, což je
více než minimálních 30% (5.000,- Kč), předpoklad je, že dlužník zaplatí
v insolvenčním řízení věřitelům cca 33% svých závazků.

Dlužník z příkladu by splnil základní podmínku schopnosti splatit alespoň 30% svých
závazku, v reálu však závisí také na struktuře závazků a to zejména jde-li o zajištěné nebo
nezajištěné věřitele, zajištění věřitelé (např. hypotéky) se uspokojují zvlášť a tím se
problematika rozšiřuje.
Pro jednoduchost doporučujeme využívat oficiální internetovou kalkulačku na
www.justice.cz. Na tomto webu je i dostupný insolvenční rejstřík, ve kterém je vyhledávání
zdarma a každý, kdo podá návrh na insolvenci je v rejstříku evidován, ať jde o fyzickou
osobu nebo právnickou osobu. Osoba zůstává evidována v rejstříku ještě 5 let po ukončení
insolvenčního řízení a pak je záznam automaticky vymazán.
Základní obrazovka – vyhledávání v rejstříku, kalkulačka výpočtu potenciálu

23
24

Dlužníkovi zůstává NZB jako při přednostních pohledávkách, NZB platné pro rok 2014
Jde o dlužníka svobodného a bez vyživovacích povinností
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Mýtus
Základním mýtem je, že v rámci insolvenčního řízení zaplatí dlužník jen 30% svých závazků,
což není pravda, výpočet schopnosti se dělá na vstupu jako základní předpoklad pro
insolvenční řízení. V průběhu insolvenčního řízení pak dlužníkovi v případě splátkového
kalendáře po dobu 5i let resp. 60 měsíčních splátek zůstává nezabavitelné minimum a
všechny příjmy přesahující NZB jsou použity na splátky věřitelům, takže v konečném
důsledku může zaplatit více, ale i méně, což způsobuje nastavení výše životního minima od
kterého se odvíjí nezabavitelná část mzdy.
Povinnosti dlužníka během insolvence
 Dlužník vykonává přiměřenou výdělečnou činnost
 Dlužník je povinen 2x ročně podat soudu a věřitelům zprávu o svých příjmech
 Dlužník všechny své příjmy přesahující NZB odvádí na splátky věřitelům, včetně
mimořádných odměn, výher, dědictví, vedlejších příjmů apod., příjmy nezatajuje
 Dlužník nesmí na sebe brát nové závazky
 Dlužník nesmí v průběhu insolvenčního řízení uspokojovat jiné věřitele než ty, kteří
jsou zahrnuti do oddlužení, toto porušení je považováno za zvýhodnění věřitele25

Fáze insolvenčního řízení

Insolvenční návrh podání

Zahájení říjení, určení
osoby správce

Povolení oddlužení

Zpráva o přezkumu a
zpráva pro oddlužení

Zveřejnění práv a
námitky

Schválení zpráv a
rozhodnutí o
oddlužení

Co se fakticky děje během insolvenčního řízení?





25

Dlužník má potenciál na oddlužení – poradce pro oddlužení spočítal a připravil návrh
a poučil dlužníka o celém procesu a jeho povinnostech
Za dlužníka je podán insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení u
příslušného krajského soudu příslušnou osobou na předepsaných formulářích a
povolenou formou
Soud zahájí řízení a dlužníkovi je přidělen insolvenční správce, počíná povinnost
platby správci (1.089, Kč/měs. resp. 1630,- Kč/měs. chápej s DPH)

par. 223 Trestního zákoníku
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Začíná tzv. přezkumné řízení, hlavní roli v něm hraje insolvenční správce, ten je
povinen předložit soudu
o zprávu o přezkumu
o zprávu pro oddlužení (§398a IZ)
o soupis majetkové podstaty
Zprávy se zveřejní, je poskytnut prostor pro námitky a případné jejich odstranění
Soud zprávy a rozhodne o oddlužení a jeho formě
Dlužník začíná hradit dle distribučního seznamu resp. splátkového kalendáře a to
prostřednictvím insolvenčního správce, který ponechá dlužníkovi nezabavitelné
minimum jako při výkonu rozhodnutí při přednostní pohledávce, odečte svou odměnu,
ostatní příjmy odešle věřitelům
Půlročně správce zpracovává zprávu o plnění oddlužení

Shrnutí problematiky insolvence
Insolvenční řízení je v současné době prakticky jediná možnost jak se oddlužit, tedy zbavit
se závazků ve 100% v situaci, kdy dlužník není schopen své závazky hradit běžně nebo
výkonem exekuce. Je účinná v situacích kdy je dluh příliš vysoký nebo jsou možnosti
dlužníka limitovány. I zde však platí, že včasnost řešení dlužníkovi situace rozhoduje o jeho
dalším osudu. Základní finanční gramotnost, dovednost tvořit rozpočet, efektivně využívat
finanční produkty a znát vymáhací proces jsou prevencí proti zadluženosti a měli bychom je
využívat primárně a nespoléhat na insolvenční řízení.

KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Vysvětli, co fakticky znamená podmínka zaplacení 30% svých závazků při oddlužení.
2. Na koho se může obrátit zájemce o insolvenční řízení?
3. Kdy a za jakých podmínek skončí insolvenční řízení?
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PŘÍLOHY
ŘEŠENÍ CVIČENÍ Z KAPITOLY 3.3.

Rodinný rozpočet Horákových

Příjmy

Výdaje

Jan Horák
24.200,Dcera Karolína
4.000,Babička Věra……………5.000,-

Celkem

33.200,-

Nájemné
Plyn/energie/odpady
TV poplatky
Internet
Potraviny
Stravenky (práce, škola)
MHD
Drogerie
Oblečení, obuv
Kroužky
Sport, hospoda
Úvěry a půjčky
Mobilní tarif
Cekem

8.000,2.600,200,1.700,13.000,1.500,466,400,1.200,440,1.120,855,1.300,32.781,-

Bilance – přebytek 419,- Kč
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