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KDE NÁS NAJDETE:KDE NÁS NAJDETE:
SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5, 602 00 Brno

PORADENSTVÍPORADENSTVÍ
po – pá 9.00 - 16.00
tel.: 542 210 549, 542 210 778 
poradna@asociace-sos.cz

Jižní Morava: FM 106,5 MHz
Znojmo: 97,3 MHz
Zlín: 97,5 MHz
Hodonín: 93,6 MHz

Uherský Brod: 107,3 MHz
Uherské Hradiště: 99,1 MHz
Brno-město: 93,1 MHz

STÁTNÍ DOZOROVÉ ORGÁNY: STÁTNÍ DOZOROVÉ ORGÁNY: Česká obchodní inspekce inspekce 
(www.coi.cz) – především kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání spotřebitele před 
zdravotně závadnými produkty živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz) 
– kontroluje značení a kvalitu potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřadyŽivnostenské úřady – kontrolují oprávněnost podnikání, zasahují, pokud 
prodejce odmítá vydat kupní doklad, prodejna není řádně označena, 
byla zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřadČeský telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontroluje poskytovatele 
telekomunikačních služeb, včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace cen a ochrana 
oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.SOS – Asociace, z. s.
– Chráníme Vaše práva tam, kde Vám síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce s médii:

•  tiskem – formou informativních článků •  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, •  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, 
    kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ informuje o aktuální  
   problematice a odpovídá na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová  
   na telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

• prostřednictvím České televize• prostřednictvím České televize v různých pořadech se spotřebitelskou 
   tematikou.
• naší účastí na projektu Městské policie Brno• naší účastí na projektu Městské policie Brno  „Senior akademie“, 
    kde se učíte znát svá práva a prosazovat je v praxi!

TRVEJTETRVEJTE
na svých
PRÁVECH!PRÁVECH!

www.asociace-sos.czwww.asociace-sos.cz

PROSTĚJOV



FINANČNÍ 
gramotnost 

Finanční gramotnost je soubor znalostí, do-
vedností a hodnotových postojů člověka ne-
zbytných k tomu, aby finančně zabezpečil 
sebe a svou rodinu v současné společnosti 
a aktivně vystupoval na trhu finančních pro-
duktů a služeb. Ekonomická finanční vzděla-
nost nám umožňuje orientovat se v proble-
matice peněz a cen a odpovědně spravovat 
osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy 
finančních aktiv a finančních závazků, s ohle-
dem na měnící se životní situace.

STRUKTURA FINANČNÍ
GRAMOTNOSTI 
• peněžní gramotnost je nezbytná pro správu  
  hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí  
  s nimi a dále pro správu nástrojů k tomu určených 
   (např. běžný účet, platební nástroje apod.)
• cenová gramotnost nám umožňuje porozumět  
   cenovým mechanismům a inflaci
• rozpočtová gramotnost představuje kompetence  
  nezbytné pro správu osobního nebo rodinného  
  rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet,  
  stanovovat finanční cíle a rozhodovat o rozmísťování  
  finančních zdrojů) a schopnost zvládat různé  
  životní situace z finančního hlediska

HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI
Základní pravidla hospodaření: 
Peníze, které přicházejí, se musí rovnat penězům, 
které jsou utraceny.

Domácí výdaje
Při provozu domácnosti vznikají výdaje. Jsou to pro-
středky vynakládané na uspokojování potřeb členů 
domácnosti.
• Pevné výdaje se opakují a je obtížné je snížit. Jako 
typický příklad můžeme uvést nájemné, splátky hypo-
ték, spotřebních úvěrů, platby za rozhlas, televizi atd.
• Kolísající výdaje můžeme částečně ovlivnit. Jedná 
se o výdaje na nákupy, na služby, spořené částky atd.

Domácí příjmy
• Pravidelné příjmy jsou především příjmy  
  ze zaměstnání nebo z podnikání. Ti členové  
  domácnosti, kteří nejsou zaměstnaní, ani nepod- 
  nikají, mohou být příjemci různých sociálních dávek  
  nebo příspěvků. Například rodiče mohou na své  
  děti pobírat příspěvek na dítě. Tyto příjmy jsou  
  pravidelné a jejich výše je zpravidla známá, takže  
  s nimi lze v rozpočtu po určitou počítat.
• Nepravidelné příjmy mohou být například odměny,  

   úroky z vkladů atd. S těmito příjmy nelze ještě  
   počítat a jejich výše kolísá. 
• Jednorázové příjmy mohou pocházet z prodeje
   majetku apod.

Příjmy a výdaje bychom měli porovnávat, abychom 
zjistili, zda máme přebytek prostředků, anebo zda se 
nám jich nedostává. Rozpočet musíme pravidelně sle-
dovat. Důležité je také finanční plánování, při kterém  
si rozmýšlíme dlouhodobé a krátkodobé investice.

Náš domácí rozpočet je vyrovnaný, pokud jsou příjmy 
a výdaje ve stejné výši. Má-li domácí rozpočet deficit 
neboli schodek, a příjmy jsou vyšší než výdaje, musíme 
ho nějakým způsobem krýt. Jednorázový deficit by 
měl být v optimálním případě kryt finanční rezervou.  
V opačném případě ho řešíme půjčkou. Při opako-
vaném deficitu budeme muset omezit výdaje, nebo 
hledat cesty ke zvýšení příjmů. Má-li domácí rozpo-
čet přebytek a příjmy jsou vyšší než výdaje, můžeme 
ho použít pro různé formy spoření.

Jak naložit s přebytkem domácího rozpočtu:

TYPY INVESTIC:
• fyzické – prostředky vkládáme do hmotného majetku
• finanční – prostředky vkládáme do produktů 
  finančního trhu

Než začneme investovat, musíme si rozmyslet, na 
jak dlouhou dobu budeme investovat. Omezit riziko 
investování je možné diverzifikací investic, tedy tím, 
že investice rozložíme do více možností.

DRUHY INVESTIC:
A/ investice s nižším rizikem (spoření):
• bankovní vklady
• stavební spoření 
• penzijní pojištění
• soukromé životní pojištění
B/ investice s vyšším rizikem:
• podílové fondy
• nákup dluhopisů



• investování do akcií
• investování do majetku
• investování do kryptoměn

ÚVĚROVÉ PRODUKTY
• Úroková sazba určuje, kolik z jistiny musí dlužník  
   za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli  
   za půjčku či úvěr zaplatit.
• RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, 
 který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho  
 roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími  
   vydají spojenými s čerpáním úvěru.

NA CO SI DÁT PŘI ÚVĚRU POZOR:
• Potřebuji skutečně tento úvěr? 
• Budu schopen pravidelně splácet? 
• Dobře si prostudujte poměry instituce, 
  u které si chcete půjčit. 
• Velmi dobře si prostudujte nabídku daného 
   finančního produktu. 
• Je v mém zájmu ručit za cizí finance? 
• Splaťte včas i ty nejmenší dlužné částky. 
• Nerozumíte-li pojmu, raději se nejprve zeptejte! 
  Odložte podpis!

Formy úvěru:
• Spotřebitelský úvěr slouží nejčastěji k nákupu spo-
třební elektroniky, k rekonstrukci bytu, k zaplacení 
dovolené apod.
• Kontokorent je sjednán k běžnému účtu, umožňuje 
nám čerpat peníze do stanoveného limitu, i když na 
něm nemáme již dostatečnou sumu.
• Kreditní úvěr umožňuje placení v obchodě nebo 
při výběru z bankomatu. Finanční částky čerpáme z 
úvěrového účtu kdykoli, opakovaně či jednorázově. 
Úvěrový účet lze získat u banky nebo u jiné finanční 
společnosti.
• Hypoteční úvěr (hypotéka) přichází v úvahu, pokud 
řešíme rekonstrukci či koupi nemovitosti a potřebu-
jeme si půjčit velkou finanční částku.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR PODROBNĚJI
Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněži-
tá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba po-
skytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.

Spotřebitelský úvěr je jako institut upraven dvěma 
právními předpisy, a to jednak obecně zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a zvláštním zákonem 
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

INFORMAČNÍ POVINNOST
Zákon klade důraz na to, aby spotřebitel uzavíral 
smlouvu o spotřebitelském úvěru, o jehož parame-
trech je náležitě informován. Do smlouvy je poskyto-
vatel povinen vložit celou řadu informací, se kterými 
musí mít spotřebitel možnost se seznámit.

MEZI TYTO INFORMACE PATŘÍ ZEJMÉNA:
• druh spotřebitelského úvěru 
   (tj. na bydlení, vázaný apod.)
•  kontaktní údaje
• celková výše spotřebitelského úvěru
• doba trvání
• určení zboží či služby a cena v případě 
  vázaného úvěru
•  úroková sazba, RPSN
• výše a četnost plateb (splátek)
• úroková sazba v případě prodlení
• požadavky na pojištění či zajištění 
  (např. povinnost sjednat si životní pojištění apod.)
• informace o právu odstoupit od smlouvy
• informace o právu na předčasné splacení úvěru
• informace o způsobech ukončení smlouvy, 
  možnosti ADR a informace o dozorových orgánech

V případě nesplnění informační povinnosti není 
smlouva automaticky neplatná. Zejména v přípa-
dech vadného výpočtu či uvedení úroků se užije 
sazba dle smlouvy (je-li nižší), příp. repo sazba sta-
novená ČNB. Pokud podnikatel spotřebitele neinfor-
muje o jeho povinnostech, platí, že tyto povinnosti 
spotřebitel nemá.

PŘEDČASNÉ SPLACENÍ
Jedním z důležitých práv spotřebitele v případě 
spotřebitelských úvěrů je právo spotřebitelský úvěr 
kdykoliv předčasně splatit. Spotřebitel uhradí úroky 
a poplatky vzniklé pouze do okamžiku předčasného 
splacení. Dle zákona má však navíc věřitel právo na 
náhradu nutných a objektivně odůvodněných ná-
kladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s před-
časným splacením úvěru. Zákon však omezuje výši 
těchto nákladů tak, že tyto náklady spotřebitelského 
úvěru jiného než na bydlení

• nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části 
celkové výše spotřebitelského úvěru, je-li doba mezi 
předčasným splacením a sjednaným koncem spo-
třebitelského úvěru delší než jeden rok,
• nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené 
části celkové výše spotřebitelského úvěru, je-li doba 
mezi předčasným splacením a sjednaným koncem 
spotřebitelského úvěru jeden rok nebo kratší.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Spotřebitel může od smlouvy o úvěru jiném než na 
bydlení odstoupit bez uvedení důvodu či jakékoli 
sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Po-
kud o této informaci není spotřebitel řádně informo-
ván, neskončí lhůta dříve než 14 dnů poté, co posky-
tovatel tyto údaje spotřebiteli dodá v listinné podobě 
či na jiném trvalém nosiči dat.

Odstoupení je třeba provést písemnou formou a 
stačí ho odeslat poslední den lhůty. Odstoupením se 
smlouva ruší od počátku, a proto je spotřebitel po-
vinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit listinu 
a daný úrok za období od čerpání úvěru do dne za-
placení jistiny. V případě sjednání doplňkové služby 
(například pojištění pro případ neschopnosti úvěr 
splácet) zaniká odstoupením i tato služba.

VÁZANÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Smlouvou o vázaném spotřebitelském úvěru se 

sjednává spotřebitelský úvěr určený výhradně k 
financování koupě určitého zboží nebo poskytnutí 
určité služby. Jedná se tedy o typicky spotřebitel-
ský úvěr uzavřený při koupi samotného zboží, např. 
v obchodech s elektrospotřebiči atd. Důležitým 
aspektem vázaného spotřebitelského úvěru je ta 
skutečnost, že odstoupením od kupní smlouvy zani-
ká i smlouva o spotřebitelském úvěru.

DLUHY
Do dluhové pasti se můžeme dostat, pokud uzavírá-
me úvěry za nevýhodných podmínek, nebo pokud si 
nejsme jistí, zda budeme schopni včas splatit celou 
půjčenou částku. Úvěr také není vhodné uzavírat pro 
koupi zboží, které kvůli svému rychlému opotřebení 
nemůže dobře sloužit svému účelu i poté, co úvěr spla-
tíme (například úvěry na vánoční dárky, dovolenou atd.)

VYMÁHÁNÍ DLUHŮ
Platí, že předtím, než je nařízena exekuce, musí 
proběhnout nalézací řízení (tj. řízení u soudu nebo 
u rozhodce), aby mohl být vydán rozsudek, platební 
rozkaz, či rozhodčí nález. Teprve v případě, že dlužník 
dobrovolně nesplní povinnost uloženou mu v rozhod-
nutí vydaném v nalézacím řízení ve lhůtě tímto roz-
hodnutím stanovené, přichází na řadu jeho nucený 
výkon, tj. exekuce. Pokud se tedy dlužník zdržuje v 
místě svého trvalého pobytu, případně má zajiště-
nou dosílku pošty, nemůže se dostat do exekuce, 
aniž by se dříve dozvěděl, že někomu dluží.

V rámci nalézacího řízení je možné ze strany žalova-
ného využívat právní prostředky obrany, tj. například 
namítat promlčení či neplatnost některých ustano-
vení smlouvy, na jejichž základě žalovaný dluh vznik-
nul apod. V rámci exekuce už taková obrana možná 
není. Jedinou cestou, jak může věřitel obejít nalézací 
řízení je notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, 
v němž dlužník souhlasí, že pokud svůj dluh nesplní, 
bude exekvován. Notářský zápis se svolením k vy-
konatelnosti je exekučním titulem a může být pro 
spotřebitele velmi nebezpečný, neboť ho zbavuje 



?
možnosti obrany v rámci nalézacího řízení.

OBRANA SPOTŘEBITELE V RÁMCI 
NALÉZACÍHO ŘÍZENÍ OBRANA PROTI 
PLATEBNÍMU ROZKAZU:
Platební rozkaz je spolu s elektronickým platebním 
rozkazem nejčastějším typem rozhodnutí soudu,  
s nímž se lze v rámci řešení problému s dluhy setkat. 
Jedná se o rozhodnutí o žalobě, v níž je uplatněno 
právo na zaplacení peněžité částky. Platební rozkaz 
je vydáván pouze na základě písemné žaloby bez na-
řízení jednání, pokud má soud za to, že právo uplat-
něné žalobcem vyplývá ze skutečností, které žalobce 
uvedl. Jedná se tak o typické rozhodnutí právě v jed-
noduchých sporech o neplnění povinností splácet. 
Soud v platebním rozkazů žalovanému určí, aby do 15 
dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil přisou-
zenu částku, nebo ve stejné lhůtě podal tzv. ODPOR.

Platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou 
a náhradní doručení je vyloučeno! Není tedy možné 
jej pouze vhodit do schránky a žalovaný se tak o něm 
vždy dozví (právě proto, aby mohl v 15denní lhůtě rea-
govat náležitou procesní obranou).
Elektronický platební rozkaz je podáván na elektro-
nickém formuláři podepsaném elektronicky, svou 
podstatou je však shodný s platebním rozkazem 
klasickým. Je možné jej vydat pouze v případech 
žalovaného nároku do výše 1 mil. Kč. Pro věřitele je 
výhodnější v tom, že za jeho podání se hradí nižší 
soudní poplatek, jinak jsou jeho principy stejné jako 
u klasického platebního rozkazu.

Obranou proti platebnímu rozkazu nebo i elektronic-
kému platebnímu rozkazů je:

ODPOR - jeho podáním se platební rozkaz ruší a věc 
se vrací k projednání do klasického soudního řízení,  
v němž se již rozhodne rozsudkem.

OBRANA SPOTŘEBITELE V RÁMCI EXEKUCE
Pokud již existuje exekuční titul, tj. již proběhlo na-
lézací řízení, které bylo skončeno pravomocným  

a vykonatelným rozhodnutím, jež nebylo dobrovolně 
splněno, může věřitel přistoupit k exekuci. O exeku-
ci se povinný dozví zpravidla doručením exekučního 
příkazu, v němž je určen způsob provedení exekuce. 
Exekuci lze provádět několika způsoby souběžně 
(například srážkami se mzdy a zároveň přikázáním 
pohledávky – typicky zablokováním účtu). Proti exe-
kučnímu příkazu není přípustný žádný opravný pro-
středek.

Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce 
ukládající zaplacení peněžité částky primárně

• přikázáním pohledávky, 
• srážkami ze mzdy a jiných příjmu,
• správou nemovité věci,
• pozastavením řidičského oprávnění nebo
• zřízením exekutorského zástavního práva  
   na nemovitých věcech.

Teprve pokud výše uvedené způsoby nepostačí, pro-
vede se exekuce prodejem movitých věcí a nemovi-
tých věcí nebo postižením závodu.

Jestliže je spotřebitel povinným (tj. tím, kdo byl po-
vinen plnit exekuční titul a dobrovolně tak nečinil), je 
možno za určitých podmínek podat návrh na zasta-
vení exekuce. Návrh se podává u exekutora, který 
exekuci vede, a to do 15 dnů, kdy se povinný dověděl 
o důvodu pro zastavení exekuce.

NEOPRÁVNĚNÁ EXEKUCE 
VĚCI TŘETÍ OSOBY
Jestliže je spotřebitel třetí osobou, jehož věc byla v 
rámci exekuce jiné osoby oprávněné postižena (tj. 
pojata do soupisu), pak je možno podat návrh na vy-
škrtnutí věci ze soupisu věcí. Návrh lze podat do 30 
dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu 
své věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. 
Pokud exekutor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu 
nevyhoví, je možné podat do 30 dnů ode dne doruče-
ní zamítavého rozhodnutí exekutora vylučovací, (tzv. 
excindační) žalobu k soudu. 

ODDLUŽENÍ (OSOBNÍ BANKROT)
Oddlužení je způsob řešení úpadku dlužníka dle záko-
na č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon). Dlužník je v úpadku (v platební 
neschopnosti), jestliže má 
a) více věřitelů a
b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů 
     po lhůtě splatnosti a 
c) tyto závazky není schopen plnit. 

Pokud je dlužník v úpadku, může insolvenčnímu 
soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící 
úpadek řešil oddlužením. Zákon umožňuje i podání 
společného návrhu manželů na povolení oddlužení. 

Oddlužení může proběhnout dvěma způsoby, a to 
zpeněžením majetkové podstaty = prodejem majet-
ku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty, které představuje 
nejčastější způsob oddlužení.

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeně-
žením majetkové podstaty je splněno, jestliže: 
– dlužník splatil nezajištěným věřitelům pohledávky  
   v plné výši, 
– dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil  
   nezajištěným věřitelům alespoň 60% jejich  
   pohledávek,
– po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo  
   dlužníkovi oddlužení zrušeno a dlužník neporušil  
   svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které  
   po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k  
   plnému uspokojení pohledávek věřitelů; má se za  
   to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době  
   splatil zajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich  
   pohledávek.

Pojem „vynakládat veškeré úsilí“ je definován tak, že 
se jedná o veškeré úsilí, které lze po dlužníkovi spra-
vedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek 
jeho věřitelů. U pětileté varianty tak může dojít ke 
schválení oddlužení i v případě, že bude splaceno 
méně jak 30 % pohledávek.

Vznikl-li dlužníkovi před schválením oddlužení nárok 
na starobní důchod a tento nárok trval po celou dobu 
schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní 
ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním 
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty splněno už po 3 letech, jestliže po tuto 
dobu od schválení oddlužení nedošlo k jeho zrušení. 
Může se tedy stát, že z oddlužení dlužníka – starobní-
ho důchodce věřitel neobdrží ani částku odpovídající 
30% pohledávky a přesto za 3 roky dojde k osvobo-
zení dlužníka od placení pohledávek.

Návrh na povolení oddlužení nepodávají dlužníci 
sami, ale návrh musí být za dlužníka podán

• advokátem, notářem, soudním exekutorem,  
  insolvenčním správcem nebo
• akreditovanou osobou; akreditovanou osobou  
   je právnická osoba, která byla rozhodnutím  
   ministerstva udělena akreditace pro poskytování  
   služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona.

S ohledem nastavení podmínek pro akreditované 
osoby SOS – Asociace, z.s. není akreditovanou oso-
bou pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle 
insolvenčního zákona, a proto není možné dlužníkům 
sepisovat návrh na oddlužení.

Potřebuje poraditPotřebuje poradit
i s jiným problémem?i s jiným problémem?

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše 
činnost prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím 
členem a můžete nám přispívat občasně či pravidelně 

jakoukoliv částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 
2600115708/20102600115708/2010

Děkujeme...


