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Od prevence k úniku
z dluhové pasti



Připomenutí na úvod

Dovolte nám na tomto místě upozornit, že text je určen primárně 
pro spotřebitele. Dále je třeba pamatovat na to, že každý případ je 
individuální a musí být posuzován s ohledem na jeho specifika. Tento 
stručný průvodce představuje spíše obecné seznámení se základní-
mi situacemi a možnostmi. Text byl připravován v průběhu září roku 
2018 a odpovídá tedy stavu věcí v tomto období, případně vychází 
z legislativy, která nabude účinnosti v  blízké době. Byla vyvinuta 
snaha informace v maximální možné míře aktualizovat a ověřit jejich 
správnost. Autoři, vydavatelé, ani distributoři této publikace však 
neposkytují záruku úplnosti, přesnosti a správnosti uvedeného a 
neodpovídají za případné následky spojené s užitím informací a rad 
v publikaci obsažených. Důrazně doporučujeme každý individuální 
případ konzultovat s odborníky, typicky s advokáty či v právních a 
občanských poradnách a podobně.

Přehled vybraných zákonů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpi-
sů (v textu jen „občanský zákoník“)

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších 
předpisů (v textu jen „zákon o spotřebitelském úvěru“)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (v textu jen „občanský soudní řád“)

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů (v textu jen „exekuční řád“)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insol-
venční zákon), ve znění pozdějších předpisů (v textu jen „insolvenční 
zákon“)



O závazcích a dluzích mluvte i se svou manželkou či svým manže-
lem. Pokud jste si totiž neupravili režim svého společného jmění 
smluvně u notáře, tak v zásadě platí, že se tzv. SJM řídí zákonným 
režimem. To ve zkratce znamená, že v manželství nesdílíte pouze 
plody v podobě zisků, ale také hořkosti v podobě některých dluhů, 
ze kterých jste zavázáni společně a nerozdílně. V obou případech 
zákon upravuje i výjimky. Ty mohou souviset například s výlučným 
majetkem jednoho z manželů. Od břemena v podobě dluhu, který 
způsobil druhý z manželů, může dále zachránit například námitka, 
že takový dluh vznikl bez souhlasu manžela či manželky a nesouvisí 
s běžnými potřebami rodiny.

Ovšem pozor, i když druhý z manželů způsobí takový dluh, který se 
nestane součástí společného jmění manželů, tak mohou nastat 
situace, kdy se věřitel bude moci z  majetku ve společném jmění 
manželů uspokojit. Pokud se tedy dozvíte o dluhu manžela či man-
želky, který naplňuje znaky toho, že nepatří do společného jmění, 
vyslovte se proti tomuto dluhu. Pokud zašlete věřiteli bez zbyteč-
ného odkladu výslovný nesouhlas s  takovým dluhem, ochráníte 
alespoň část společného jmění. Věřitel se v takovém případě bude 
moci uspokojit pouze do té výše společného jmění manželů, která 
by v případě zrušení a vypořádání společného jmění představovala 
podíl dlužníka. Nesouhlas s dluhem manžela či manželky je třeba 
projevit tak, abyste vyslovení nesouhlasu mohli později dokázat. 
Krátký výlet do oblasti společného jmění manželů zakončeme upo-
zorněním – s rozvodem nemějte spojeny falešné naděje. Případný 
rozvod, přesněji vypořádání společného jmění, ochrání zpravidla 
pouze vůči dalším dluhům, které bývalý manžel či bývalá manželka 
způsobí. Vypořádáním totiž podle občanského zákoníku nesmí být 
dotčeno právo třetí osoby, tedy typicky věřitele.



Musíte nebo chcete si půjčit?

Víme, že to víte, ale zopakujeme to. Vždy je potřeba si odpovědět 
na otázku, proč si půjčujete. Je půjčka opravdu nezbytná? Není 
například lepší koupi nové ledničky či televize přesunout na další 
rok a postupným odkládáním menších částek na ni našetřit? Nebo 
přemýšlíte o půjčce na dovolenou či vánoční dárky? Dobře zvažte, 
zda momentální potěšení stojí za dlouhodobé splácení. Nebo si 
půjčujete na zaplacení nájmu? Ověřili jste, zda v takovém případě 
nemáte nárok na příslušné sociální dávky jako příspěvek na bydlení? 
Navštivte více bankovních domů či jiných poskytovatelů finančních 
služeb a porovnejte nabídky, které obdržíte. Využít můžete i inter-
netových srovnávačů a někdy se může vyplatit i schůzka s ověře-
ným a poctivým finančním poradcem. 
O RPSN, roční procentní sazbě nákladů, bylo napsáno mnoho osvě-
tových článků a vyplatí se ji zkoumat. Jde o základní způsob, jak 
odhalit případnou nevýhodnost úvěru. Úroková sazba totiž není 
jediným parametrem, který ovlivňuje nákladnost půjčených peněz. 
Pozor je třeba dát na případné poplatky za vedení účtu a jiné 
poplatky. Velmi zatěžující mohou být také potenciální pokuty a jiné 
sankce spojené s opožděnými splátkami či s nesplácením. 
Nezapomínejte, že máte právo na bezplatné poskytnutí všech 
nezbytných informací. Vyžádejte si vše přehledně na papíře. Pokud 
něčemu nerozumíte, ptejte se, máte nárok na náležité vysvětlení.
Smlouvu a všechny související dokumenty, podmínky a další si 
pozorně projděte. Nezdráhejte se již ve fázi půjčování požádat o 
pomoc odborníka. Můžete tak předejít budoucím nepříjemnostem. 
Spočítejte, kolik celkem zaplatíte, a zkuste si režim splácení. Vhodná 
může být také porada s rodinou, přáteli či spolupracovníky. Na závěr 
této části si neodpustíme drobné popíchnutí. Pokud se vám do čtení 
podmínek nebo do diskuzí s dalšími nechce, zvažte, zda je dobré si 
půjčovat.
Je třeba, abychom se zmínili i o pojištění pro neschopnost splácet. 
V  případě vybraných neočekávaných událostí může být dobrým 
pomocníkem. Pozor je ovšem třeba si dát na cenu, přesněji výši 
pojistného. Také se pozorně informujte o tom, co je vlastně obsa-
hem pojištění a na jaké události a rizika se opravdu vztahuje. I zde 
tedy platí, pozorně porovnávejte, čtěte podmínky a zvažte odbor-
nou konzultaci.



Kde všude dlužím?

Již jsme to psali, je dobré vést si přehled závazků a souvisejících 
plateb a tento přehled pravidelně kontrolovat. Co když jste si ale 
přehled nevedli a teď potřebujete zjistit stav svých dluhů? Možností 
je dostatek. Patrně se neobejdete bez kombinace více z nich. Prvně 
zkuste zavzpomínat a udělat si přehled svých závazků zpětně. 
Snažte se spojit přímo s druhou stranou. Ať už jde o banku, telefon-
ního operátora, finanční úřad nebo například o dopravní podnik, měli 
byste po řádné identifikaci obdržet informace o případných nedo-
platcích a dluzích. Může se také stát, že se dozvíte, že pohledávka 
byla postoupena a je třeba komunikovat s novým věřitelem. 
Využít můžete i služeb některých dluhových registrů. Jde zejména o 
SOLUS, NRKI nebo BRKI. Pozor ovšem dejte na to, že takový registr 
zpravidla obsahuje jen údaje od subjektů, které s daným registrem 
spolupracují. Kontaktovat můžete také inkasní agentury, tedy spo-
lečnosti, které se specializují právě na vymáhání dluhů od dlužníků. 
Lze doporučit informovat se alespoň u těch největších v oboru. I se 
zjišťováním dluhů vám může poradit a pomoci odborník.

Co dělat, když nezvládám platit?

Do situace, kdy nejste schopni řádně hradit různé platby či splátky, 
se můžete dostat mnoha způsoby. Nevěšte hlavu, někdy je možné 
situaci výrazně ovlivnit, jindy zase méně. Pokud sami dojdete k 
závěru, že nadále nejste schopni všechny své platby a splátky hradit 
v  domluvených termínech, tak neváhejte a kontaktujte druhou 
stranu. Zkuste vysvětlit vaši životní situaci a požádat například o 
splátkový kalendář, jehož obsahem může být i jiné rozložení splátek, 
než bylo to dosavadní. Dohodnout se s druhou stranou můžete v 
zásadě na čemkoliv. Musí ovšem samozřejmě chtít obě strany. Záro-
veň i zde platí, že jakoukoli dohodu nebo jakýkoli jiný dokument, 
například uznání dluhu nebo notářský zápis, související s  novým 
splátkovým kalendářem či jiným řešení dané situace je třeba pozor-
ně přečíst a případně se poradit s  odborníky. Pozor je třeba dát 
například na to, jak se daná dohoda staví k úrokům z prodlení vzta-
hujícím se k  danému dluhu. Znovu tedy ve zkratce: komunikujte, 
pozorně čtěte a dokumenty uchovávejte.



Jakmile se jako dlužník dostanete tzv. do prodlení, což zjednodušeně 
znamená, že svůj dluh nebo i jen jednotlivou splátku nezaplatíte včas 
nebo ve správné výši, tak může věřitel požadovat úroky z prodlení. 
Úroky z  prodlení mohou být mezi stranami ujednány i smluvně. 
Pokud nejsou, tak platí sazba, kterou stanovuje vláda svým nařízením 
a například v druhé polovině roku 2018 činí 9 % p. a.
Prodlení, tedy nesplácení, neúplné platby nebo pozdní platby či splát-
ky je tedy potřeba bez čekání a ostychu řešit. Kromě úroků z prodlení, 
které rostou každým dnem, totiž mohou být s prodlením spojeny i 
další nepříjemné důsledky v podobě různých sankcí, smluvních pokut 
a podobně.

V zásadě kdykoliv se s odborníky můžete poradit také o tom, zda se 
v konkrétním případě nelze bránit argumentací, že byly porušeny tzv. 
dobré mravy. Nemravná, právním jazykem v  rozporu s  dobrými 
mravy, může být jak výše klasických úroků, tak případně sjednaná 
výše úroků z prodlení, tak i různé smluvní pokuty a podobně. U soudu 
nebo i dohodou s věřitelem pak můžete dosáhnout například snížení 
úroků na spravedlivou výši. Jednat se může v některých případech i o 
lichvu, kde lze případně dosáhnout neplatnosti smlouvy a zbavit se 
tak veškerých úroků či sankcí. Jde již každopádně o složitější proble-
matiku, kterou doporučujeme řešit s advokátem nebo poradnou.

Podobných možností, jak se vypořádat s neúnosnými úroky či sank-
cemi, navíc může být více. Namátkou zmiňme například ochranu, 
kterou spotřebiteli u smluv o finančních službách poskytuje občan-
ský zákoník. Je-li například informační povinnost vůči spotřebiteli 
splněna později, posouvá se úměrně i lhůta umožňující odstoupení 
od smlouvy. Nebo je-li spotřebiteli sdělen klamavý údaj a ten se o 
tom později dozví, má možnost od smlouvy odstoupit do tří měsíců 
od okamžiku, kdy klam odhalil. Další ochranu pak spotřebitelům 
poskytuje třeba zákon o spotřebitelském úvěru. Pokud například 
poskytovatel řádně neposoudí úvěruschopnost spotřebitele, tak je 
možné v tříleté lhůtě od uzavření smlouvy uplatnit námitku neplat-
nosti. Předem nevzdávejte ani možnost prominutí dluhu nebo ales-
poň jeho části – například právě úroků z  prodlení nebo různých 
sankcí.



Poměrně často se vedou diskuze o tom, zda například v momentě, 
kdy nemáte na zaplacení celé předepsané splátky půjčky, je dobré 
splácet alespoň menší část. Zde opět platí, že je třeba konkrétní 
případ a konkrétní podmínky, které se k problému vážou, podrobně 
prozkoumat. Navštivte odborníka a poraďte se. Máte-li například 
více závazků, které nezvládáte řádně splácet, tak je dobré porovnat 
podmínky v podobě smluvních pokut a dalších sankcí a případně 
určité dluhy splácet prioritně. 

Máte-li dluhů a především půjček vícero, může v některých přípa-
dech pomoci jejich konsolidace. I v tomto případě lze využít různých 
internetových srovnávačů a i v  tomto případě platí, že nemusíte 
přijmout první nabídku. Zároveň byste měli vybrané poskytovatele 
důkladně prověřit a v  klidu porovnat jejich nabídky. I s  tím vám 
mohou pomoci odborníci. Pozor je třeba dávat na to, že ne vždy se 
konsolidace vyplatí a i v  této oblasti můžete narazit na nedůvěry-
hodné společnosti či osoby, jejichž „pomoc“ může přijít draho.

Obecně ale konsolidace půjček může pomoci. Roli bude hrát samo-
zřejmě to, kolik a jak velkých dluhů již máte, a to i s příslušenstvím, 
úroky a pokutami. Rozhodující také bude, jaký úrok se podaří vyjed-
nat u nové „velké“ půjčky, která by vám měla poskytnout prostředky 
na splacení předešlých půjček. Konsolidace může mnohdy být, 
například i díky delšímu časovému rozložení, cestou z  dluhových 
problémů. Významnou roli zde mohou hrát pravidla týkající se před-
časného splácení u spotřebitelských úvěrů.

Možnosti tedy existují a je jen na vás, abyste si o nich zjistili více a 
zkusili je využít.



Na cestě k exekučnímu titulu – aneb když jsem v 
prodlení, věřitel mě může žalovat

V předchozí části jsme zmínili dohodu na splátkovém kalendáři nebo 
různé možnosti, jak se bránit a využít svá práva. Nic z  toho ale 
nemusí být předmětné, nemusí to vyjít nebo může být záležitost 
komplikovanější. Vy pak můžete kvůli prodlení čelit žalobě nebo 
jinému aktu věřitele. Většina lidí má obavu z exekuce. Mnoho z nás 
ale také podcení to, co exekuci předchází. Nutným předpokladem 
exekuce je totiž exekuční titul. Níže uvádíme podle nás nejčastější 
exekuční tituly.

Na prvním místě dejte pozor na platební rozkaz. Pokud totiž žalobce 
u soudu uplatňuje právo na zaplacení určité částky a soud uzná, že 
z  žalobcem doložených skutečností opravdu vyplývá právo na 
zaplacení určité částky, tak je i bez vaší účasti v řízení před soudem 
vydán platební rozkaz. I ten může být za určitých okolností exekuč-
ním titulem. Mnoho lidí napadne otázka, jak může soud podobnou 
věc rozhodnout bez toho, aby se dlužníka pokusil kontaktovat, 
případně vyslechnout. Odpověď je jednoduchá, soud toto skutečně 
učinit může. Stejně tak ale platí, že právní řád přiznává dlužníkovi 
možnost se bránit, a to vcelku jednoduchým způsobem. Stačí, aby 
dlužník v patnáctidenní lhůtě od doručení podal proti platebnímu 
rozkazu odpor, čímž se platební rozkaz, a tedy i případný exekuční 
titul, zruší a je nařízeno jednání o původní žalobě na zaplacení určité 
částky. Nepodáte-li ale v patnáctidenní lhůtě opravný prostředek v 
podobě odporu, stává se platební rozkaz exekučním titulem.

Pozor, ani podáním odporu věc nekončí. Stále je tu žaloba, kterou na 
vás podal věřitel. V řízení o této žalobě buďte aktivní. Právě toto je 
okamžik, kdy lze bojovat a dokazovat případnou neexistenci dluhu. 
Případně i zde můžete dosáhnout snížení dluhu či jeho příslušenství, 
a to například z důvodů již zmíněných – rozpor s dobrými mravy, 
lichva, neposouzení úvěruschopnosti. Dluh již může být také proml-
čen. Obecná promlčecí lhůta činí tři roky a je nutno pamatovat na to, 
že dlužník ji případně musí namítnout, respektive argumentovat 
před soudem tím, že závazek či dluh již byl promlčen. 



Mnohdy je nicméně věřitel opravdu v  právu a řízení před soudem 
skončí rozsudkem, který je taktéž po uplynutí doby určené ke splnění 
přikázané povinnosti exekučním titulem. Rozsudek může typicky 
přikazovat zaplacení určité částky v  určitém termínu. Po uplynutí 
termínu se rozsudek stane vykonatelným, a tedy i exekučním titulem.

Pokud se cítíte v právu, lze po konzultaci s odborníkem doporučit i 
využití opravných prostředků proti soudnímu rozsudku. V  úvahu 
může v  jasně stanovených lhůtách připadat odvolání, případně 
následně dovolání. Budeme se opakovat, ale je třeba být aktivní, pře-
bírat poštu a s  doručenými listinami aktivně pracovat. V  případě 
neaktivity totiž může dojít k vyčerpání lhůty, která je například pro 
podání odvolání stanovena v délce 15 dnů od doručení napadaného 
rozhodnutí. 

V  některých případech může pomoci využití institutu neúčinnosti 
doručení. To, že se na adrese pro doručování trvale nezdržujete, ale 
není omluvitelným důvodem, pro který by například doručení fikcí 
mělo být neúčinné. Připomeňme, že dle občanského soudního řádu 
může být v případě nepodnikající fyzické osoby doručováno zejmé-
na při jednání před soudem. Následně má přednost datová schránka, 
pokud jí disponujete, a dále adresa, kterou soudu sdělíte. Doručeno 
vám také může být vlastně kdekoli, kde budete zastiženi. Dále je dle 
občanského soudního řádu, a to typicky prostřednictvím pošty, dor-
učováno na adresu, kterou si sama osoba nahlásila do systému 
evidence obyvatel na tzv. ohlašovně v místě trvalého pobytu, kterou 
je typicky obecní úřad nebo jeho ekvivalent. Není-li takováto adresa 
nahlášena, tak se doručuje na adresu trvalého pobytu.

Pokud jsme zmínili odvolání a dovolání, je třeba uvést, že v pozděj-
ších fázích a v  jasně definovaných, a v  praxi spíše výjimečných, 
případech lze využít také žalob na obnovu řízení či pro zmatečnost.

Z exekučních titulů zmiňme také notářský zápis, který může obsaho-
vat ustanovení o svolení k vykonatelnosti. Jinými slovy, jako dlužník 
můžete před notářem souhlasit s tím, že pokud například nezaplatíte 
určitou částku k určitému datu, tak se věřitel může obrátit přímo na 
exekutora. K  soudu totiž nebude muset, samotný notářský zápis 
bude exekučním titulem.



Exekučním titulem může být také rozhodčí nález. Celá příručka je 
koncipována především pro spotřebitele a tak se sluší napsat, že od 
prosince roku 2016 již zákon zakazuje, aby spor mezi spotřebitelem 
a podnikatelem rozhodoval rozhodce. Můžete se však setkat s roz-
hodčími doložkami či rozhodčími smlouvami, které byly uzavřeny 
před prosincem 2016. V těchto případech doporučujeme poradit se 
s odborníkem o tom, zda náhodou není rozhodčí doložka či smlou-
va neplatná. Zejména v  poslední době soudy často rozhodují o 
neplatnosti předmětných ustanovení z důvodu rozporu s dobrými 
mravy. Častým důvodem neplatnosti je ekonomická závislost roz-
hodce na daném podnikateli. Neplatnost rozhodčího nálezu lze 
využít například i pro zastavení exekuce.

Setkat se lze i s  tím, že exekučním titulem bude například výkaz 
nedoplatků od správce daně. Stejně tak se lze setkat s tzv. daňovou 
exekucí. My se ale v další části budeme zabývat exekucí v  režimu 
exekučního řádu, a konkrétně exekucemi, ve kterých jde o zaplacení 
určité peněžité částky.

Exekuce na peněžitou částku

V předchozí části jsme se obecně seznámili s tím, co může být exe-
kučním titulem. Vykonatelný exekuční titul je nezbytným předpo-
kladem pro zahájení exekučního řízení. V tomto řízení již nejde o nic 
jiného, než vymoci od dlužníka dluh, který tvoří pohledávku věřite-
le. Exekuční řád hovoří o dlužníkovi jako o povinném a o věřiteli jako 
o oprávněném. Nesplníte-li tedy jako dlužník včas svou povinnost, 
například nezaplatíte určitou peněžitou částku do určitého data, 
uloženou typicky rozhodnutím soudu, tak se může věřitel, exekuční 
terminologií oprávněný, obrátit na exekutora s návrhem na zahájení 
exekučního řízení.



Exekuční řízení je vedeno tím exekutorem, na kterého se obrátil 
oprávněný. Je-li proti povinnému vedeno více exekučních řízení, 
existuje za určitých podmínek na návrh povinného možnost jejich 
spojení do jednoho řízení. Tím lze ušetřit nemalé finanční prostředky 
například na nákladech na odměnu exekutora. Za určitých podmínek 
musí i bez návrhu řízení obligatorně spojit sám exekutor.

Poté, co exekutor od oprávněného obdrží návrh na zahájení exekuč-
ního řízení, požádá tzv. exekuční soud o pověření a nařízení exekuce. 
I ve fázi exekuce tedy do procesů zasahuje nezávislá soudní soustava. 
Poté, co soud exekutora pověří, zašle exekutor vyrozumění o zahájení 
exekuce oprávněnému. Pozor, povinnému může toto vyrozumění 
zaslat i až s prvním exekučním příkazem. Povinnému je toto vyrozu-
mění zasíláno do vlastních rukou. Znovu zopakujeme, že je třeba pře-
bírat si veškerou poštu. Pokud tak nebudete činit, jen se připravujete 
o cenné informace a čas k  řešení všech záležitostí. Vyrozumění o 
zahájení exekuce je další z velmi důležitých listin, kterou je třeba pečli-
vě uchovat. Obsahuje důležité informace, které můžete využít při své 
obraně. Spolu s tímto vyrozuměním zasílá exekutor povinnému také 
výzvu ke splnění vymáhané povinnosti. Ta by měla obsahovat i vyčís-
lení nákladů exekuce a možnost, že povinný bude hradit snížené 
náklady, pokud vše, co mu výzva ukládá, splní do 30 dní.

S doručením vyrozumění o zahájení exekuce je také spojeno omezení 
možností povinného nakládat se svým majetkem, a to případně 
včetně toho nemovitého. Existují nicméně možnosti, jak toto omezení 
zúžit nebo jak například se souhlasem exekutora, oprávněného a věři-
telů může sám povinný zpeněžit svůj majetek nebo jeho část, aby 
mohl uhradit vymáhanou pohledávku, příslušenství a náklady exeku-
tora a oprávněného.

Samotná exekuce pak probíhá skrze exekuční příkaz či příkazy. Exe-
kuční příkaz přikazuje zaplacení určité peněžité částky a provedení 
exekuce jedním ze zákonem stanovených způsobů. Exekuci jako 
takovou lze však provést až potom, co uplyne ona 30 denní lhůta od 
vyrozumění a výzvy, kterou jsme zmínili výše. 



Důležité je zdůraznit, že majetek, který exekuční příkaz postihuje, je 
zakázáno převádět či například zastavit. Pokud by tak povinný učinil, 
bude jeho jednání neplatné. V tomto případě, kdy už je na konkrétní 
majetek vydán exekuční příkaz, navíc půjde na rozdíl od relativní 
neplatnosti spojené s vyrozuměním o zahájení exekuce, o absolutní 
neplatnost. 

V případě, že exekuce má proběhnout srážkami ze mzdy či jiných 
příjmů, bude výrok příkazu obsahovat i označení plátce mzdy, tedy 
zaměstnavatele. Postiženy mohou být také například příjmy od 
Úřadu práce nebo České správy sociálního zabezpečení.  

V případě, že exekuce má proběhnout přikázáním pohledávky z účtu, 
bude výrok exekučního příkazu obsahovat také označení peněžního 
ústavu a identifikátor účtu, ze kterého bude určit peněžitá částka 
odepsána.

Pokud má exekuce proběhnout prodejem movitých věcí, bude výrok 
exekučního příkazu obsahovat v  případě movitých věcí označení 
těch, které mají být prodány, nebo údaj, že mají být prodány všechny 
postižitelné movité věci.

V případě, kdy má exekuce proběhnout prodejem nemovitosti, bude 
ve výroku exekučního příkazu označena předmětná nemovitá věc, 
případně příslušný spoluvlastnický podíl na ní.

Exekuční řád uvádí ještě další způsoby provedení exekuce. Důležité 
je napsat, že exekutor musí sledovat hlavní účel jeho činnosti a snažit 
se dluh vymoci, ale měl by postupovat přiměřeně. Mimo to exekuční 
řád také stanoví, v jakém pořadí by měl exekutor jednotlivé způsoby 
uplatnit.

Máte-li nějaké finanční prostředky například na běžném účtu, spoři-
cím účtu či stavebním spoření, počítejte s tím, že prvně budou exeku-
cí postiženy tyto. Stejně tak se to týká účtů manžela či manželky 
dlužníka, a to v případech, kdy dluh spadá do společného jmění man-
želů či kdy jde o dluh jednoho z manželů, u kterého jsou ale splněny 
podmínky, aby se věřitel uspokojil ze společného jmění do výše, 
kterou by představoval podíl dlužníka při případném vypořádání 
společného jmění mezi manželi. 



Na tomto místě poznamenejme, že pokud by na účtu manžela či 
manželky dlužníka byly peníze, které náleží do jeho či jejího výlučné-
ho majetku, nebo pokud by exekutor chtěl postihnout peníze náleže-
jící do společného jmění ve vyšší míře, než v jaké to umožňuje zákon, 
manžel či manželka se může domáhat zastavení exekuce v patřič-
ném rozsahu. I zde tedy existuje účinná obrana druhého z manželů. 
Zpravidla se jedná o složitější případy. Proto doporučujeme konzul-
taci s odborníkem. To se týká i problematiky případného následného 
vypořádání společného jmění manželů. Ve vybraných situacích může 
hrát roli to, jak rychle si nově s  manželem či manželkou smluvně 
upravíte režim společného jmění, případně jak rychle společné jmění 
vypořádáte. Obecně přitom platí to, že jsou chráněna práva třetích 
osob, typicky věřitelů. Situaci každopádně řešte rychle a nebojte se 
do poradny či za advokátem zajít. K  problematice společného 
jmění manželů v souvislosti s exekucemi ještě uveďme, že exekutor 
má povinnost před vydáním exekučního příkazu, který postihuje 
společné jmění, zjistit, zda není na základě notářského zápisu 
vedena smlouva o úpravě režimu společného jmění manželů nebo 
podobné listiny.

Nejsou-li k dispozici prostředky na účtech, přijdou typicky na řadu 
srážky ze mzdy či jiných příjmů povinného. Zde je vhodné napsat 
alespoň pár řádků o tzv. nezabavitelné částce a také o tom, jaké 
příjmy jsou od exekuce zcela ochráněny. Začněme právě tímto 
výčtem. Exekutor nesmí postihnout příspěvek na bydlení, dávky 
sociální péče, jednorázové dávky sociální podpory a dávky pomoci 
v hmotné nouzi. Pokud jde o ostatní příjmy dlužníka, exekutor je 
zpravidla může postihnout.

Pokud jde o zmíněnou nezabavitelnou částku, kterou exekutor při 
srážkách ze mzdy či jiného příjmu nesmí postihnout a plátce 
mzdy ji tedy pošle na účet dlužníka, vypočítá se tato podle 
vzorce, který upravuje příslušné nařízení vlády. Vzorec obsahuje 
dvě hlavní proměnné, kterými jsou životní minimum a částka nor-
mativních nákladů na bydlení. Dále hraje roli to, zda je dlužník v 
manželství a ke kolika dětem se případně váže jeho vyživovací 
povinnost. Minimální základní nezabavitelná částka činí aktuálně 
za předpokladu, že povinný nemá manžela či manželku a nevyži-
vuje děti, něco přes 6000 Kč.  



Zpravidla vám ovšem ze mzdy či jiného příjmu, záleží na jeho výši, 
zůstane více peněz. Roli kromě výše příjmu hraje to, zda máte i 
nějaké dluhy, které jsou přednostními pohledávkami. Těmi jsou 
například dluh na výživném či na daních. Pro úplný výpočet nezaba-
vitelného minima doporučujeme využít četných internetových 
kalkulaček, případně navštívit poradnu.

Dále typicky následuje způsob provedení exekuce v podobě prodeje 
movitých věcí. Až další volbou by měly být věci nemovité, a to před-
nostně ty, které dlužník nepoužívá k bydlení. Prodej nemovitých věcí, 
které naopak dlužník používá k bydlení sebe a své rodiny, by měl být 
až posledním možným způsobem, jak exekuci provést. 

Časté dotazy povinných a osob z jejich okolí směřují k exekuci movi-
tých věcí. Zde je předně potřeba říci, že občanský soudní řád uvádí 
výčet věcí, které jsou z výkonu exekuce vyloučeny. Patří sem napří-
klad běžné oděvní potřeby, dále obvyklé vybavení domácnosti, 
zdravotní potřeby nebo hotové peníze do částky odpovídající dvoj-
násobku životního minima jednotlivce.

Exekutor provádí soupis věcí na místě, kde je povinný bytem, 
případně na jiném místě, kde má povinný své věci. O tom, že chce v 
místě provést soupis věcí, nemusí exekutor povinného dopředu 
informovat. Ten, kdo provádí výkon exekučního příkazu, má záko-
nem daná široká oprávnění. Může provádět osobní prohlídku povin-
ného a může si zjednat přístup do bytu, místnosti, skříně i jiné 
schránky povinného. O prohlídce bytu či jiných místností se pořizuje 
obrazově zvukový záznam. Přestože to zřejmě vyplývá i z předcho-
zího textu, musíme poznamenat, že vše výše uvedené může exeku-
tor učinit i bez přítomnosti povinného či jiné osoby. Přítomna nemusí 
být navzdory tomu, že to velká část společnosti očeká vá, ani policie. 
Exekutorovi stačí zámečník, který mu otevře dveře bytu. Exekutor 
dále může, je-li to účelné a je-li zde například obava ze ztráty dané 
věci, sepsané věci zajistit, respektive vzít nebo dát tyto věci do 
úschovy. Následně vše směřuje k dražbě sepsaných věcí. 



Exekutoři při soupisu věcí v zásadě vychází z předpokladu, že veške-
ré věci v místě, kde dlužník bydlí či se zdržuje, jsou jeho. Osobám 
odlišným od dlužníka, kterým věci skutečně patří, pak nezbývá, než 
se bránit, a to platí i pro, mnohdy zjevně, neoprávněný soupis někte-
rých věcí ze strany exekutora. Nejprve je třeba případně podat návrh 
na vyškrtnutí věci ze soupisu přímo exekutorovi. Pokud exekutor 
nevyhoví, zbývá již jen podání žaloby na vyloučení věci. K prokázání 
vlastnictví věci zpravidla nestačí čestné prohlášení či různé smlouvy 
v rámci rodiny. Často nestačí ani samotné předložení účtenky, která 
je vystavena bez jména kupujícího.

Má-li exekuce proběhnout prodejem nemovitosti, tak exekuční 
příkaz následuje ustanovení znalce, aby provedl ocenění dané 
nemovitosti. Půjde o tzv. cenu obvyklou. Dalším krokem ze strany 
exekutora je vydání usnesení o ceně a poté již exekutor vydá dražeb-
ní vyhlášku. Od vydání dražební vyhlášky k  samotné dražbě musí 
uběhnout alespoň 30 dní. Nejnižší podání se stanovuje na dvou třeti-
nách ceny obvyklé, kterou určil znalec. 

V určitých případech lze exekutorovi podat návrh na odklad exeku-
ce, což jinými slovy znamená, že exekutora lze požádat, aby napří-
klad zatím nepřistupoval k návštěvě bytu povinného, soupisu jeho 
věcí a podobně. O odklad lze požádat třeba v  situaci, kdy jako 
povinný náhle přijdete bez své viny o zaměstnání nebo onemocníte 
a pokud by exekutor v tuto chvíli provedl exekuci, mohlo by to mít 
pro vás či vaši rodinu výrazné nepříznivé následky. Tyto nepříznivé 
okolnosti na straně povinného však samy o sobě nestačí. Aby mohlo 
být rozhodnuto o odkladu exekuce, musí být v tomto případě také 
splněna podmínka, že tento odklad vážně nepoškodí oprávněného.

Pozor, nebude-li návrh odpovídat nárokům na něj kladeným zákonem, 
může jej exekutor bez dalšího odmítnout. Při přípravě podobných 
návrhů a listin se poraďte s odborníkem, který již bude schopen posou-
dit, zda je návrh srozumitelný, určitý a jsou k němu přiloženy všechny 
potřebné průkazné listiny. Odborník často rovněž odhadne pravděpo-
dobnost úspěchu v případě podání návrhu, případně doporučí nepo-
dání takového návrhu, pokud by tento mohl způsobit spíše další 
starosti, než užitek. Pokud danému návrhu exekutor nevyhoví, bude o 
návrhu rozhodovat soud. Další možnosti odkladu souvisejí například 
se složením jistoty či odložením vykonatelnosti exekučního titulu.



V  určitých případech lze dosáhnout dokonce zastavení exekuce, 
což jsme již zmínili v souvislosti se společným jměním manželů nebo 
v souvislosti s rozhodčími nálezy. Budete-li podávat návrh na zasta-
vení exekuce, dejte opět pozor, aby naplňoval všechny zákonné 
požadavky, jinak jej může exekutor odmítnout. Proti tomu je možné 
se odvolat.

Pro důvody pro zastavení exekuce je třeba nahlédnout zejména do 
občanského soudního řádu. Exekuce by měla být zastavena, a to 
alespoň částečně, například tehdy, když exekuce postihuje věci, 
které není dovoleno postihnout. Exekuce by rovněž měla být 
zastavena, pokud je zjevné, že výtěžek z exekuce nebude stačit ani 
na pokrytí nákladů s ní spojených. V tomto případě se lze setkat o 
označením zastavení exekuce pro nemajetnost. Zapomínat nelze ani 
na obecný důvod, kdy je exekuce nepřípustná pro jiný důvod, pro 
který ji nelze vykonat. Tento důvod lze využít v některých případech 
například tehdy, když povinný do té doby o proběhlých předcházejí-
cích řízeních bez vlastní viny v důsledku chyb zapojených subjektů 
nevěděl a nemohl se tak například bránit zjevně nesmyslné a neo-
podstatněné žalobě vedoucí k exekučnímu titulu.

Pokud exekutor návrhu na zastavení exekuce nevyhoví, bude rozho-
dovat exekuční soud. Pokud podáte návrh na zastavení exekuce do 
30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, kterou 
vám exekutor zasílá spolu s  vyrozuměním o zahájení exekuce, 
nemůže exekutor exekuci provést do doby, než bude o vašem 
návrhu na zastavení exekuce pravomocně rozhodnuto. Obecně pak 
platí, že exekutor či exekuční soud může odložit provedení exekuce, 
pokud lze očekávat její zastavení.



Oddlužení

Za určitých podmínek může z dluhových potíží pomoci oddlužení. 
Oddlužení je jedním ze způsobů řešení úpadku, které upravuje 
insolvenční zákon. Prvně je třeba odpovědět na otázku, kdy je dluž-
ník v úpadku. Jde o situaci, kdy má dlužník alespoň dva věřitele, 
jeho peněžité závazky jsou nejméně 30 dní po splatnosti a dlužník 
není schopen tyto závazky plnit. Pokud jde o třetí podmínku, tak 
dlužník je v platební neschopnosti například tehdy, když své peněži-
té závazky neplní po dobu delší tří měsíců po splatnosti. Podobně 
jde o platební neschopnost tehdy, pokud není možné uspokojit 
peněžitou pohledávku exekucí.

Kromě návrhu na povolení oddlužení musí být podán také insol-
venční návrh. Může nastat situace, kdy insolvenční návrh nepodá 
dlužník, ale učiní tak věřitel. V  takovém případě může dlužník, 
respektive za dlužníka k  tomu oprávněná osoba, podat návrh na 
povolení oddlužení do 30 dnů od okamžiku, kdy byl dlužníkovi 
takový insolvenční návrh doručen. Dále se v zásadě zabýváme situ-
acemi, kdy se jak insolvenční návrh, tak i návrh na povolení oddluže-
ní podává z vůle samotného dlužníka. V souvislosti s návrhem na 
povolení oddlužení jsme zmínili oprávněnou osobu. Jde o to, že 
návrh na povolení oddlužení může jen v  opravdu výjimečných 
případech podat sám dlužník. Zpravidla budete muset využít služeb 
advokáta, notáře, exekutora, insolvenčního správce či akreditované 
právnické osoby, která disponuje akreditací pro poskytování služeb 
v  oblasti oddlužení. Zde tedy opět jednoznačně platí – navštivte 
odborníka.

Zahájení insolvenčního řízení soud oznamuje vyhláškou v insolvenč-
ním rejstříku. Zveřejňuje se i samotný insolvenční návrh. Zahájení 
insolvenčního řízení mimo jiné znamená, že až na výjimky nemůže 
dojít k  provedení exekuce. Soud ale také může insolvenční návrh 
odmítnout například pro jeho zjevnou bezdůvodnost.



Pokud se nacházíte v úpadku či vám úpadek hrozí, soud vydá roz-
hodnutí o úpadku. Toto rozhodnutí bude mimo jiné vyzývat věřitele, 
aby přihlásili své pohledávky. Pokud byl spolu s insolvenčním návr-
hem podán i návrh na povolení oddlužení, tak soud vydá i příslušné 
rozhodnutí o tomto způsobu řešení úpadku.

Než ale soud oddlužení povolí, bude zkoumat především to, zda dluž-
ník návrhem nesleduje nepoctivý záměr. Pokud by tomu tak bylo, 
soud návrh na povolení oddlužení zamítne. Dále se bude zkoumat to, 
zda nezajištění věřitelé obdrží v případě oddlužení alespoň 30 % jejich 
pohledávek. Procentuální hodnota může být nižší, pokud s tím věřitel 
vysloví souhlas. Zároveň nelze institut oddlužení chápat tak, že zapla-
títe maximálně 30 % svých dluhů. Vždy bude záležet na konkrétní 
situaci a případu. Skrze oddlužení můžete tedy splatit i 100 % svých 
dluhů. Pozor, důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení 
může být také lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k insolvenční-
mu řízení. Musíme zdůraznit, že povolení oddlužení je nutné odlišovat 
od schválení oddlužení. Jde o dvě odlišná rozhodnutí.

Ustanoven bude insolvenční správce, kterému dlužník musí poskyt-
nout součinnost, a to zejména při zjišťování majetku, respektive 
majetkové podstaty dlužníka. Insolvenční správce bude rovněž 
přezkoumávat přihlášené pohledávky a povede jejich seznam. Insol-
venční správce předkládá zprávu pro oddlužení a zprávu o přezkumu.

Oddlužení může být provedeno zpeněžením majetkové podstaty 
nebo splátkovým kalendářem, případně kombinací těchto způsobů. 
Zpravidla dlužníci cílí na to, aby jejich oddlužení proběhlo splátko-
vým kalendářem, soustřeďme se tedy na tuto variantu.V  případě 
řešení oddlužení splátkovým kalendářem bude dlužník po dobu pěti 
let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům. V zásadě platí, že každý 
měsíc dlužníkovi zůstane tzv. nezabavitelné minimum, kterého jsme 
se již dotkli u problematiky exekucí. K tomuto minimu se připočte 
určitá částka, která se odvíjí od výše příjmu dlužníka. Tato částka v 
současné době činí maximálně něco málo přes 3000 Kč. I zde 
doporučujeme využít pomoci odborníka s  výpočtem. Orientačně 
lze využít četné internetové kalkulátory. Znovu zdůrazněme, že 
splátky jdou nezajištěným věřitelům. Zajištění věřitelé, pokud takové 
dlužník má, jsou uspokojeni z  výtěžku zpeněžení zajištění, tedy 
například z prodeje zastavené nemovitosti.



Způsob oddlužení mimo jiné navrhuje ve své zprávě pro oddlužení 
insolvenční správce, nemá však konečné slovo. O tom, jakým způso-
bem oddlužení proběhne, rozhodují nezajištění věřitelé. Ti nejsou 
vázáni návrhem dlužníka, ani návrhem insolvenčního správce. I když 
tedy budete navrhovat oddlužení splátkovým kalendářem, tak věři-
telé mohou rozhodnout o tom, že oddlužení má proběhnout zpeně-
žením majetkové podstaty. Mohou k  tomu za určitých podmínek 
využít schůzi věřitelů, která se ale v případě oddlužení nemusí vždy 
konat. Věřitelé také mohou hlasovat písemně za pomoci hlasovacího 
lístku. Pokud věřitelé o způsobu provedení oddlužení nerozhodnou, 
tak o něm rozhodne insolvenční soud.

Insolvenční soud také vydává rozhodnutí o schválení oddlužení. 
V případě, že se jde cestou splátkového kalendáře, soud v  tomto 
rozhodnutí uloží dlužníkovi, aby po dobu pěti let splácel nezajiště-
ným věřitelům jejich pohledávky, a to prostřednictvím insolvenčního 
správce. Dále jsou v  rozhodnutí označeny příjmy dlužníka, ze 
kterých by měla být uhrazena první splátka, a typicky plátci mzdy je 
přikázáno, aby prováděl každoměsíční srážky odpovídající částky. 

Musíme také upozornit na to, že po dobu oddlužování splátkovým 
kalendářem musí dlužník poctivě plnit povinnosti, které předpokládá 
insolvenční zákon. U splátkového kalendáře lze za samozřejmé 
považovat to, že dlužník by měl vykonávat přiměřenou výdělečnou 
činnost a v  případě ztráty zaměstnání znovu usilovat o získání 
příjmu. Dále je třeba plnit různé oznamovací a informační povinnosti 
vůči insolvenčnímu správci, soudu i věřitelům. Zapomenout nesmí-
me ani na to, že dlužník se nesmí dále zadlužovat, respektive slovy 
zákona nesmí přebírat takové závazky, které by v budoucnu nemohl 
řádně a včas splnit. Jednou z povinností je také oznámení a vydání 
mimořádných příjmů, tedy například dědictví, a jejich použití na 
mimořádnou splátku věřitelům nad rámec splátkového kalendáře. 
Zatajovat nemá smysl. 



Stejně tak ale není třeba mít obavu, že byste svůj oddlužovaný dluh 
přeplatili. Pozor je třeba dát na to, že pokud se v průběhu oněch pěti 
let ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nedokáže dluž-
ník splnit, tak soud schválené oddlužení zruší. Stejně tak může dojít 
ke zrušení schváleného oddlužení, pokud dlužník neplní některé své 
podstatné povinnosti. Se zrušením oddlužení je zpravidla spojeno 
rozhodnutí o tom, že úpadek bude řešen konkursem.
Jestliže dlužník plnil své povinnosti, soud jej po pěti letech oddluží, 
respektive osvobodí od placení předmětných pohledávek. Osvoboze-
ní se ovšem nevztahuje například na peněžitý trest z trestního řízení. 
Pokud pak jde o přihlášené zajištěné věřitele, tedy typicky ty se 
zástavním právem, zůstává jim jejich právo domáhat se příslušným 
způsobem uspokojení pohledávky, pokud v  průběhu oddlužování 
nepožádali o zpeněžení majetku, který jejich pohledávku zajišťuje.

Tento leták byl zpracován ve spolupráci s Asociací občanských 
poraden v roce 2018.
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