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1. Marketingová strategie a cíle nebankovních úvěrových
společností
1.1 Snadná půjčka - nebo cesta na okraj společnosti
Půjčku dnes může získat skoro každý, bez ohledu na to, jestli ji bude schopen
splácet. Zejména u nebankovních společností platí při uzavírání smlouvy pravidlo:
„Nepožadujeme žádné ručení ani prokázání výše příjmů.“
Proto těchto služeb využívá mnoho rodin s nízkými příjmy, či sociálně slabé
domácnosti. Jedná se o klienty, kteří jinak nedosáhnou na běžný úvěr v bance.
Snadná dostupnost půjček je ale většinou „zaplacena“ velmi nevýhodnými
smluvními podmínkami. Obchodníci s půjčkami velmi rádi využívají neznalosti
právních předpisů jejich klienty. Často je uvádějí v omyl a stanovují nemravně
přemrštěné a nezákonné penále. Jejich praktiky lze bez nadsázky označit jako
„lichvu v kravatách“. Horší jsou snad už jen lichváři, kteří půjčují neveřejně a platí si
svalnaté vymahače bez jakýchkoliv zábran.
Je snadná půjčka risk pro věřitele, když nepožaduje prokazování příjmů?
Poslední dobou se „urodilo jako hub po dešti“ takových firem, které jsou ochotny
půjčit klientům bez ručení i bez prokazování příjmů, včetně osob pobírajících
sociální dávky. Vypadá to jako riziková investice, ale skutečnost je opačná. Taková
společnost přímo vyhledává nespolehlivé dlužníky. Největší terno je pro takového
věřitele vytvořit trvale udržitelný - doživotní vztah s dlužníkem. O svůj příjem se bát
nemusí. Až nemravně vysoké úroky z prodlení a smluvní pokuty mu přinesou
několikanásobný zisk. Pravidelnost platby mu zajišťuje možnost uvalit exekuci i na
sociální dávky.
Lidé jsou ochotni si dnes půjčit na cokoliv. Dluhy v domácnostech zahrnují nejen
hypotéky, spotřebitelské úvěry, nákupy na splátky, leasingy, ale velmi často i snadné
a rychlé půjčky. Zadluženost českých domácností již překročila 1 bilion korun. Podle
ekonomů zadluženost příznivě ovlivňuje rozvoj obchodu a služeb. Zadlužení se týká
nejen všech příjmových skupin, ale i všech věkových skupin obyvatel. Vyšší
příjmové skupiny si půjčují na nákup či rekonstrukci nemovitostí, střední třídy na
leasing automobilů a nízkopříjmové rodiny si s radostí dopřávají výrobky, které jsou
pro ně jinak nedosažitelné, jako plazmová televize nebo domácí kino.
Poslední dobou je stále častějším jevem půjčka na doplatek elektřiny, plynu nebo na
nákup uhlí. Mnozí si začínají půjčovat i na luxusní dovolenou, aniž je zajímá, zda
budou mít dost prostředků na zaplacení.
Neschopnost splácet vede v řadě případů k uvalení exekuce na dlužníkův majetek či
příjem. Začíná to exekucí v důsledku neplacení elektřiny nebo telefonu. Poslední
dobou přibývá exekucí kvůli nesplaceným spotřebitelským úvěrům. Očekává se, že
počet soudních exekucí významně poroste i v následujících letech vlivem krize a
růstu nezaměstnanosti.
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1.2 Snadná půjčka, nebo dluhová past?
Řada dlužníků spoléhá na insolvenční zákon, který platí od ledna 2008. Podle něho
je možné vyhlásit osobní bankrot u těch, kteří nepodnikají, mají více věřitelů a
jejich dluhy jsou tak vysoké, že je nemohou splatit po zbytek života.
O vyhlášení osobního bankrotu na žádost dlužníka rozhoduje soud. Dlužník se
přitom musí zavázat, že splatí alespoň 30 % z původní dlužné částky tím, že prodá
stávající majetek, nebo přistoupí na splátkový kalendář a po dobu pěti let bude
věřitelům odevzdávat všechny příjmy převyšující životní minimum.
Splnit podmínky osobního bankrotu je poměrně obtížné. Sociálně slabí dlužníci
většinou nejsou schopni garantovat splacení povinné části dluhu či dobu splácení.
Důsledky nesplácení dluhů mohou mít pro rodiny fatální důsledky. Rodiny mohou
přijít o majetek, bydlení, ale třeba i o děti, což si řada z nich vůbec neuvědomuje.
Zadlužený rodič se dostává do paradoxní situace, kdy je na něho pohlíženo jako na
rodiče, který své děti týrá nebo zneužívá.
Rodin, které přišly o majetek i bydlení v důsledku „snadné půjčky“ v řádu tisícikorun
stále přibývá. Množí se případy, kdy jsou dlužníci obžalováni z podvodu za to, že
věřiteli podepsali falešné potvrzení o zaměstnání podstrčené zprostředkovatelem
půjčky.
Rychlou půjčku může „snadno“ dostat i nezaměstnaný.

1.3 Kdy se mění zadluženost v předluženost
Společně s rostoucím zadlužením českých domácností přibývá stále více rodin,
které nejsou schopny své dluhy splácet. Nejhorší varianta je si na splátku znovu
půjčit. To vede k začarovanému kruhu, ze kterého není úniku. I když svůj úvěr po
malých částech splácí, díky vysokým úvěrům a smluvním pokutám jejich dluh
závratně roste.
Předluženost se nejčastěji objevuje u sociálně slabých lidí. Z nich je velká část
předlužena doživotně. Z předluženosti se člověk dostává velmi špatně.
Zadluženému člověku se nevyplatí pracovat, protože by o většinu mzdy přišel kvůli
exekuci. Výhodnější je pro něj pobírat sociální dávky a pracovat raději „načerno“.

1.4 Rozhodčí doložka - největší „podraz“
Největším podrazem nemravné úvěrové společnosti je rozhodčí doložka, která
znamená, že pokud nastane mezi dlužníkem a věřitelem spor, bude o něm
rozhodovat nikoliv soud, ale soukromý rozhodce. Rozhodnutí mimo soud ale také
může znamenat „rozhodnutí mimo právo“.
Pokud dlužník podepíše takové smluvní podmínky, má malou šanci na spravedlivý
soudní spor.
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1.5 Doživotní dlužník - nejlepší dlužník
Instituce nabízející snadné a rychlé půjčky jsou si toho velmi dobře vědomy a udělají
vše, aby těchto klientů získali co nejvíce. Když dlužník řádně nesplácí, začnou mu
postupně narůstat poplatky z prodlení a různé smluvní pokuty. Společnost dlužníka
zpočátku neinformuje, nebo jen taktně upozorní na prodlení s platbou. Klient je
většinou ukolébán tím, že se vlastně tak moc nestane, když to zaplatí příště.
Dluh tak během chvíle až několikanásobně vzroste a po určité době je možné
přistoupit k exekuci jeho příjmů. O výdělek z trvale udržitelného dluhu se pak rozdělí
obchodníci s chudobou: věřitel, exekutor a v případě existence rozhodčí doložky i
privátní rozhodce.
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2. Ceny produktů na finančním trhu
Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi,
jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité
sjednané lhůty musí být zapůjčená částka – nazývaná jistina – navrácena spolu
s navýšením - úrokem.

2.1 Úrok
Úrokem rozumíme částku, kterou buď dostaneme v případě vkladu, nebo platíme
v případě úvěru. Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz.
Obvykle je úrok, jímž bude uložený kapitál úročen, uváděn v procentech za rok a
zapisuje se x % p.a. (například 4 % p.a.). U nebankovních úvěrových společností ale
můžeme narazit na úročení v procentech za měsíc, které se zapisuje x % p.m.
(například 2 % p.m.). Záměna těchto úrokových sazeb může mít pro dlužníka
neblahé důsledky, pokud si včas neuvědomí, že

2 % měsíčně

=

24 % ročně

Úroková míra (sazba) vyjadřuje v procentech, jakou část z uložené nebo půjčené
částky bude úrok činit. Úroková míra může být pevná, nebo pohyblivá.
pevná – sazba z vkladu (nebo úvěru) je stejná po celou dobu – např. 10 % p. a.;
pohyblivá – úrokové sazby platí po určitou dobu, tzv. fixační období, a banka si
ponechává právo je v době trvání vkladu nebo poskytnutí úvěru změnit. Jestliže se
změní situace (např. vzroste inflace, zesílí konkurence), banka sazby upraví.

2.2 Výpočet úroku
V případě, že je období, po které je kapitál úročen, v letech, provádí se výpočet
podle vzorce:

kde:
•
•
•
•

úrok = úroková míra, jíž bude kapitál úročen
jistina = kapitál, z něhož je úrok počítán
sazba = úroková sazba (v procentech za rok)
čas = délka úročení (v letech)
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2.2.1 Doba úročení méně než rok
Pokud období, po které je jistina úročena, je kratší, než jeden rok (tj. například
čtvrtletí, měsíce či dny atp.), používají se upravené vzorce. Tyto vzorce se mezi
sebou vzájemně liší podle toho, jakým způsobem je stanovován počet dní v měsíci.
Německý způsob počítání dnů v měsíci uvažuje každý měsíc s délkou 30 dní a rok
má 360 dní.
U francouzského způsobu úročení je uvažován přesný počet dní v měsíci (tedy 28,
29, 30 nebo 31), ale rok je uvažován s délkou pouze 360 dnů.
Také anglický způsob úročení (podobně jako francouzský) uvažuje s přesným
počtem dní v měsíci (tedy 28, 29, 30 nebo 31), ale rok – oproti předchozím
způsobům úročení – uvažuje s délkou 365 dní.
V ČR je nejčastěji používán německý způsob.

2.3 Složené úrokování
Složené úrokování je používáno při úročení na delší dobu než jeden rok
Lze jej zjednodušeně vysvětlit tak, že
v dalších obdobích se počítají i úroky
z úroků. Touto problematikou se
zabývá finanční matematika, která je
pro naši potřebu příliš složitá.

2.4 RPSN
Stává se pravidlem, že čím je půjčka snadnější a rychlejší, tím více rizika je v ní
skryto a podmínky jejího plnění bývají stále náročnější. Jeden z klíčových údajů
každé úvěrové smlouvy, vypovídající o její finanční náročnosti, je roční procentní
sazba nákladů na úvěr (RPSN), která v sobě, kromě celkové výše splátek,
zahrnuje také poplatky za uzavření smlouvy, vedení účtu, správu úvěru,
pojištění a další náklady. U seriózních bankovních institucí RPSN nepřesáhne
„slušnou“ hranici 25 %. Přesto existuje řada společností operujících částkou RPSN
v rozsahu 100-500 %.
Zákonnou povinnost uvádění u každého úvěru sazbu RPSN tyto společnosti naplňují
tím, že RPSN bývá uvedeno tím nejmenším písmem kdesi na okraji. Nemravné
úvěrové společnosti se neštítí toho, že podstatné informace podmínek splácení
úvěru napíší velmi drobným písmem uvnitř obálky. Tento fakt je pak legalizován tím,
že v dopise je uvedena „nevinná“ věta: „Obdrželi jste obálku se smluvními
podmínkami a úvěrovými smlouvami.“ V obálce je také přiložen reklamní leták, který
nezkušený klient považuje za smluvní podmínky a ty pravé smluvní podmínky uvnitř
obálky přehlédne.
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3. Podstatné informace úvěrové smlouvy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výše úroků (je důležité nezaměnit roční úrok za měsíční či týdenní)
termíny a způsoby splátek
výši penále při zpoždění splátek
smluvní pokuty
poplatky (za uzavření, změny nebo zrušení smlouvy)
poplatky za vedení účtu (za každou položku na účtu)
výši RPSN (roční procentní sazba nákladů) seriózní do 15 %, akceptovatelné
max. 25 %
existence rozhodčí doložky (je nežádoucí - vede k mimosoudnímu vyrovnání
mimo pravidel zákona)
podmínky při předčasném splacení úvěru
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4. Finanční plánování
V mládí a středním věku většinou nebývají dostatečné finanční zdroje na pořizování
osobních aktiv. Je tedy třeba vytvořit finanční základnu, je vhodné soustředit se
především na stabilní příjmy v podobě mzdy a podnikání. Současně s tím si zajistit
více druhů příjmů - mzda od různých zaměstnavatelů, podnikání, případně
pronájem…

4.1 Možné doporučení
Ihned, jakmile je to možné, pořizujme osobní aktiva. Je to investice do budoucna,
která se nám však vrátí. Naším perspektivním cílem může být, aby příjmy z
osobních aktiv postupně zabezpečily naše potřeby a případně převýšily i mzdu. V
ideálním případě umožní „odchod do důchodu“ – třeba i dříve než naplníme
potřebný věk.

4.2 Zajištění rizik
ztráta příjmů – v důsledku nezaměstnanosti, nemoci, v podnikání v důsledku
poklesu poptávky či krachu podniku,
ztráta majetku – v důsledku živelných událostí (vichřice, požár, povodeň), krádeže
apod. Ať už tento majetek bude osobní aktivum či osobní pasivum, jeho ztráta
podstatně ovlivní naše příjmy a výdaje.

4.3 Ochrana proti vzniku výdajů - pojištění
Pojištění
o Škodová a obnosová
o Životní a neživotní
•
•
•
•
•

Investiční životní pojištění
Kapitálové životní pojištění
Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti
Samopojištění (vytvoření osobních aktiv - rezerva ve výši tří měsíčních
platů)
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5. Prevence proti dluhové pasti
5.1 Proč půjčku? Kdy si mohu půjčit?
Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy si musí půjčit peníze. Protože se často
jedná o příspěvek do rodinného rozpočtu, na kterém závisí nejen koupě ledničky, ale
i bydlení a zaplacení jízdného dětí do školy, věnujme dluhové problematice velkou
pozornost. Proto je nutné takovou situaci dobře promyslet a nebát se zeptat.

5.2 Hledám půjčku
Peníze Vám půjčí buď banky nebo nebankovní poskytovatelé půjček. Na trhu je
spoustu společností, které se specializují jen na půjčování peněz. Vyřizování půjčky
v bance trvá déle a často je nutné doložit potvrzení o příjmech apod. Nebankovní
poskytovatelé půjček často nevyžadují žádná potvrzení a peníze získáte hned. Ve
většině případů banky poskytují půjčky a úvěry za lepších podmínek – trpělivost
Vám tak může ušetřit Vaše peníze.
Základním údajem výhodnosti půjčky je RPSN (roční procentní sazba nákladů).
RPSN vyjadřuje celkovou cenu půjčky nebo úvěru – tedy úrok, poplatky za uzavření
smlouvy, pojištění, vedení účtu a vše, co budete muset uhradit.
Pokud si potřebujete půjčit peníze z důvodu nákupu zboží, zeptejte se prodejce, zda
nenabízí zboží na splátky. Nákup na splátky může být za určitých okolností
výhodnější než půjčka nebo úvěr.
Někteří poskytovatelé půjček při zpožděné platbě žádají okamžité uhrazení celé
půjčky, jejíž nesplacení může být vázáno vyššími úroky – nenechávejte nic náhodě
a dbejte na včasné úhrady půjček.

5.3 Má zboží / služba takovou cenu?
• Odpovídá zboží či služba Vašim skutečným potřebám? Využijete všechny
funkce i velikost?
• Nenašel/nenašla jste žádný levnější výrobek na trhu, který Vám přinese
stejný užitek, jen není tolik propagovaný?
• Jste si vědom/a i výše dodatečných nákladů, např. koupě spotřebovatelného
příslušenství.
• Spočítali jste veškeré energetické náklady?
• Nevadí Vám, že je do ceny výrobku zahrnuta i značka, vzhled a reklama?
• Upřímně - nekupujete si zboží či službu jen proto, abyste ukázal/a, že na
zboží nebo službu máte?

5.4 Než si půjčíte, důkladně zvažte:
•

Skutečně potřebujete danou věc či službu, kvůli které se zadlužujete?
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•

Zeptal/a jste se Vašich nejbližších, zda by Vám nepůjčili bezúročně?

•

Bude Vám výrobek nebo služba sloužit i po uhrazení poslední splátky?

•

Myslíte si, že ti, kteří Vám půjčují, budou k Vám stejně vstřícní a chápaví, až
nebudete moci splácet?

•

Nehrozí Vám nebo Vaším blízkým po dobu splátek zdravotní problémy?
Nenachází se Váš zaměstnavatel ve finančních těžkostech?

•

Neručíte někomu z Vašich blízkých, aniž byste velmi dobře znali jeho/její
současnou finanční situaci?

•

Bude možné v případě nenadále zvýšených výdajů převést některé Vaše
platby do doby, kdy již nebudete splácet půjčku?

Nejdůležitější je rozlišovat mezi špatným dluhem a dobrým dluhem.
5.5 Jak řešit deficit:
•
•

zvýšení příjmů
snížení výdajů

•
•

vhodné úvěry
nevhodné úvěry

5.6 Deset zásad, když máte problémy se splácením dluhů
1) Dluhy se samy od sebe nevyřeší – problémy s dluhy vyřešíte jedině tehdy,
pokud se jim postavíte čelem. Důležité je učinit rozhodnutí a dluhy řešit aktivně.
2) Pokud je to možné, neřešte své dluhy dalším zadlužením, ale uhrazením
stávajících dluhů. Jinak se Vaše situace bude za několik měsíců opakovat znovu.
3) Udělejte si ve svých dluzích pořádek - zjistěte si, komu a kolik dlužíte, kolik
splátek musíte ještě uhradit a jaké jsou sankce za opožděné či neuhrazené
splátky.
4) Rozdělte si dluhy podle důležitosti – přednost mají dluhy s vysokými pokutami
za nesplácení a dluhy související s bydlením – nájem a energie.
5) Pokud pro Vás není možné zaplatit dlužnou splátku, nestyďte se věřitele o své
situaci informovat a domluvte si s ním případné odložení nebo snížení částek.
6) Nemožnost splácet dluhy vždy řešte v rámci Vaší domácnosti, proto o
problémech s dluhy informujte manžela/manželku (partnera/partnerku), s
kterými sdílíte domácnost.
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7) Neignorujte telefony a vybírejte doporučenou poštu od věřitele – odmítnutím
komunikace s věřiteli nic nevyřešíte. Změna adresy a telefonního čísla Vám nijak
nepomůže.
8) Sestavte si osobní/rodinný rozpočet – omezte výdaje na minimum snížením
poplatku za kabelovou televizi, internet, telefony, omezte výdaje za cigarety, alkohol
a odložte nákup spotřebního zboží, které nutně nepotřebujete. I stavební spoření a
penzijní připojištění lze na přechodnou dobu přerušit.
9) Pokuste se zvýšit své příjmy – po dobu řešení Vašich dluhů si najděte
odpolední, večerní nebo víkendovou práci. Pokud máte dobrý vztah se
zaměstnavatelem, informujte ho o své situaci - může se s Vámi dohodnout na
zálohách, další práci, či jiné formě pomoci.
10) Se všemi dokumenty a dopisy od věřitelů přijďte do občanské poradny,
seznam občanských poraden najdete na www.obcanskeporadny.cz. Užitečné
informace najdete i na www.pomocsdluhy.cz

5.7 Kde hledat pomoc
V České republice je mnoho organizací, které Vám poskytnou kvalitní informace.
V sítí občanských poraden Vám poskytneme komplexní dluhové poradenství –
bezplatně a anonymně Vám poradíme nejen v oblasti dluhů, ale poskytneme Vám
veškeré služby občanského poradenství. Poradíme, kde si zažádat o sociální
bydlení, jak řešit péči o stárnoucí rodiče, ale i v případech reklamace či problémů
v oblasti bydlení.
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6. Exekuce - praxe v exekuci
Právní základ: Exekuční řád – Exekutorská komora
Co mi může být zabaveno (zablokováno):
Finanční hotovost nad rámec životního minima, zablokován běžný účet, stavební
spoření, dále automobil, televizor, satelit, video, sedací souprava, křesla, obrazy,
šperky….
Co mi nemůže být zabaveno - věci nepodléhající exekuci
Věci ve vlastnictví povinného, které nepodléhají exekuci, jsou obecně vymezeny v
prvním odstavci ustanovení § 322 OSŘ. Z exekuce jsou vyloučeny:
•
•

věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb
svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů,
věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Toto obecné vymezení blíže upřesňuje druhý odstavec téhož zákonného
ustanovení, kde jsou uvedeny příklady věcí, které jsou takto vyloučeny z exekuce:
•
•
•
•

běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti,
snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své
nemoci nebo tělesné vadě,
hotové peníze do částky 1 000 Kč.

6.1 Jak předejít exekuci
•
•
•
•

mít přehled o všech povinných platbách,
reagovat na upomínky platby,
nezaujmout pozici „mrtvého brouka“,
případnou neschopnost splácet závazky začít neprodleně řešit:
o vyvolat jednání s věřitelem (není-li nebankovní instituce);
o jednat s bankovní institucí;
o větší bankovní instituce mají své „ombudsmany“, ombudsman
nám může v bance dohodnout mírnější podmínky splátek, než
nám nabídne banka;
o seřadit splátky podle důležitosti;
o je lepší zaplatit alespoň část splátky, nežli vůbec nic.
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6.2 Postup při nesplácení úvěrů
Nesplácíme-li úvěry, věřitelé obvykle postupují v následujících krocích:
A.
B.
C.
D.

Upomínka
• dluh mírně roste o sankční poplatky a úroky
Vymáhání
• dluh významně roste o náklady na vymáhání a soudní výlohy
Platební rozkaz
• dluh dále mírně roste o úroky
Exekuce
• dluh významně roste o náklady exekuce

6.3 Hrozící exekuce
•
•

reagovat na výzvy věřitele,
reagovat na obsílky soudu:
o reakce do 15 dnů: Podat odpor = platební rozkaz je zrušen –
bude nařízeno hlavní líčení:
 zde se mohu bránit,
 může být navrženo mimosoudní vyrovnání.
o bez reakce do 15 dnů: Platební rozkaz nabyde právní moci.

6.4 Předlužení
Předlužení je stav, kdy dlužník nemůže splácet půjčené peníze ze svého měsíčního
příjmu poté, když z měsíčního příjmu odečte běžné životní náklady.

6.5 Dluhová past
Dluhová past je stav, kdy dlužník neschopnost splácet své závazky řeší další
půjčkou, čímž se předlužení zvyšuje.

6.6 Oddlužení
1) Dobrovolná fáze z vlastní iniciativy
• konsolidace půjček - sloučení více úvěrů od několika věřitelů v jeden - nižší
splátka
2) Vyhlášení osobního bankrotu
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Institut takzvaného oddlužení, umožňuje nový insolvenční zákon (1. leden 2008).
Podle něj může fyzická osoba, která není podnikatelem, podat soudu na
speciálním formuláři návrh na prohlášení insolvence a zároveň požádat, aby její
úpadek nebo hrozící úpadek byl řešen formou oddlužení.
Podání takového návrhu k soudu, kromě jiného, znamená ochranu před
exekutory. Exekuce, které by postihovaly majetek dlužníka, mohou být sice soudem
nařízeny, ale nemohou být vykonány. Věřitelé musí přihlásit své pohledávky za
dlužníkem v rámci insolvenčního řízení.
Soud má na výběr ze dvou možností, kterými splacení dluhů nařídí. Buď dlužník
prodá majetek nebo bude dluh splácet podle splátkového kalendáře. Pokud soud
schválí oddlužení formou splátkového kalendáře, uloží dlužníkovi, aby po dobu pěti
let posílal věřitelům splátky vždy k prvnímu dni v měsíci. Na splátky se v poměru k
výši jednotlivých pohledávek rozdělí všechny příjmy dlužníka nad zákonem
stanovené životní minimum. Do příjmů se počítají i dary či dědictví. Výši splátek
pro jednotlivé věřitele určí soud. Soud také stanoví termín a způsob úhrady
první splátky. Aby soud schválil oddlužení, musí být splněna podmínka, že
pohledávka všech věřitelů bude uspokojena minimálně ze 30 procent. Výjimkou
může být případ, že by věřitel písemně souhlasil, že to bude méně.
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7. Vymáhací agentury
-

Soudní exekutor
Exekutor, soukromá osoba pověřená státem (Ministerstvo spravedlnosti,
Exekutorská komora)

7.1 Žádost o vyjmutí z exekuce
V případě oprávněného požadavku lze nejpozději do 30 dnů podat exekutorovi
žádost o vyjmutí věci z exekuce (pokud byl do exekuce zahrnut majetek nepatřící
povinnému a lze to prokázat).

7.2 Žaloba na vyloučení věci z exekuce
V případě oprávněného požadavku lze nejpozději do 30 dnů podat soudu žádost o
vyloučení věci z exekuce (pokud byl do exekuce zahrnut majetek nepatřící
povinnému a lze to prokázat).

Pozor na nabídky typu: „Vyřídíme za Vás exekuci“. Abychom nedopadli ještě
hůř.
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8. Doplněk - rady na závěr
Pokud si chcete rozšířit obzor v problematice finanční gramotnosti, přečtěte si knihu
"Bohatý táta, chudý táta" od Roberta Kiyosakiho.
Knihu lze stručně charakterizovat jako: Úvod do psychologie tvoření bohatství
vyjádřené myšlenkou „Nepracujte pro peníze, ale nechte peníze pracovat za vás.“
Robert Kiyosaki - americký podnikatel, investor a spisovatel, byl prvním zastáncem
finanční gramotnosti na světě.
Robert Kiyosaki nám prokázal nesmírnou laskavost tím, že zjednodušil některé
základní pravdy o vytváření finanční jistoty a nezávislosti. Ve svém pojetí vytváří
nové pojmy, nebo mění význam zavedených pojmů z účetnictví ve prospěch
pochopení a porozumění problematiky.

8.1 Aktiva a pasiva podle Kiyosakiho
o

o

aktivum
(rozuměj AKTIVNÍ MAJETEK)

Aktivum je jednoduše to, co člověku přináší peníze do kapsy. Tyto peníze
se zobrazí ve finanční výsledovce jako pasivní příjem.

Aktivem může být dům, který pronajímám, komodita, která se
zhodnocuje, akcie, která přináší dividendu nebo podnik, který vydělává
bez mé přítomnosti.
pasivum
(rozuměj PASIVNÍ MAJETEK)

Pasivum je jednoduše to, co člověku peníze z kapsy bere. Tyto peníze se
zobrazí ve finanční výsledovce jako výdaje.

Pasivem může být dluh, který splácím (např. hypotéka) nebo jiné
závazky.

8.2 Příjmy a výdaje
o

o

příjmy
 příjmy se dělí na pasivní a aktivní
 aktivní příjem jsou veškeré pravidelné příjmy, u kterých musím být;
např. příjem ze zaměstnání, stejně tak příjem z vlastní firmy, pokud v
ní musím pracovat
 pasivní příjem jsou veškeré pravidelné příjmy, které obdržím bez mojí
účasti; např. příjem z pronájmu, dividendy, příjem z firmy, když
funguje beze mne
výdaje
 sem patří veškerá pravidelná vydání, jako je splátka dluhů nebo
náklady na provoz domácnosti

Smyslem tohoto pojetí není sémantická správnost, ale dát člověku možnost rychlé
orientace ve své finanční situaci, ale také dát člověku možnost stát se finančně
nezávislým nebo bohatým.
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8.3 Finanční nezávislost
R. Kiyosaki definuje termín finanční nezávislost jako stav, kdy celkový pasivní
příjem člověka překročí jeho celkové náklady. V tu chvíli může odejít ze
zaměstnání, aniž by to ovlivnilo jeho životní standard.

8.4 Finanční gramotnost
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. Finanční
gramotnost je celoživotní studium. Protože se každou chvíli mění ekonomická
situace i svět kolem nás, je potřeba být neustále bdělý a rozšiřovat si své schopnosti
a dovednosti v této oblasti.

8.4.1 Tři složky finanční gramotnosti

•

Peněžní gramotnost

•

Cenová gramotnost

•

Rozpočtová gramotnost


správa finančních aktiv



správa finančních závazků
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Příloha č. 2 - Příklady na výpočet RPSN
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Příloha č. 1 - Příklady na výpočet úroků

Vzorec pro výpočet úroku

kde:
•
•
•
•

úrok = úroková míra, jíž bude kapitál úročen
jistina = kapitál, z něhož je úrok počítán
sazba = úroková sazba (v procentech za rok)
čas = délka úročení (v letech)

Příklad
Zjištění úroku z částky 150 000, pokud bude 1 rok úročena částkou 4 % p.a.

Příklad
Zjištění úroku z částky 150 000, pokud bude 3 měsíce (leden, únor a březen)
přestupného roku úročena sazbou 4 % p.a.

Je-li počet dnů úročení kratší jak jeden celý měsíc nebo je třeba uvažovat přesně s
jednotlivými dny, je počet dnů roven skutečnému počtu dnů, po nějž je vklad úročen.

Příklad
Zjištění úroku (při německém způsobu úročení) z částky 150 000, pokud bude od 1.
ledna do 12. dubna téhož roku úročena sazbou 4 % p.a.
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9.1 Příloha č. 2 - Příklady na výpočet RPSN
9.2
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