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Kazuistika – dluhová problematika 

 
 

Popis problému a situace klienta: 
 
Uživatel ručil známému na půjčku u České spořitelny ve výši 30.000,-Kč. 

Dlužník půjčku nesplácel a Česká spořitelna postoupila pohledávku jiné firmě, která kontaktovala uživatele, jako 
ručitele  a vymáhá po něm dluh, který se díky úrokům vyšplhal na 105.000,-Kč a nedodržením smluvních podmínek se 
stal splatným.  
Jelikož si je uživatel  vědom svého závazku z titulu ručitelství, vyjednal si s firmou (dále jen věřitelem) splátkový 
kalendář, který řádně platí.  
 Uživatel si pořídil byt na hypotéku a věřitel ho vyzval, aby celou dlužnou částku uhradil do 6ti měsíců, jinak 
přistoupí k výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí.  
  
Návrhy řešení: 
 

Uživatel je povinen splatit dluh podle požadavku věřitele. Sjednání splátkového kalendáře není definitivní 
řešení. Věřitel může kdykoliv přistoupit k vymáhání závazku soudní cestou podáním návrhu na výkon rozhodnutí.  
 Uživatel má možnost poradit se s právníkem, jaký zvolit postup, aby mohl být slyšen u soudu a soud mohl 
v souladu s § 264 občanského soudního řádu nařídit výkon rozhodnutí jiným vhodným způsobem, pokud takový způsob 
existuje. Nebo jaké jsou jiné možnosti jak zabránit prodeji nemovitosti.  
Otázkou také je, zda by výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí mohl být nařízen, jestliže je nemovitost zastavena 
bance proti hypotéce. Uživatel nesděluje, zda si bral hypotéku na celou cenu nemovitosti nebo pouze její část.  
 
Řešení: 
 
 Uživatel pravděpodobně celý dluh uhradí, když se nemůže odvolávat na sjednání splátkového kalendáře.  
 Současně uživateli sděleny informace o možnosti vymáhat zaplacený dluh po dlužníkovi a byl mu poskytnut 
vzor žaloby ručitele proti dlužníkovi o náhradu škody.  
 
Shrnutí: 
 
 Je postup české spořitelny a případně nynějšího věřitele, který pohledávku odkoupil, správný?  

V případě, že by byl uživatel bez zbytečného odkladu informován Českou spořitelnou nebo nynějším věřitelem 
o tom, že dlužník nesplácí, řešil by záležitost ihned a dluh by nenarostl na trojnásobek. Nedošlo by k tak výraznému 
zadlužení, které nyní může ohrozit celou rodinu ztrátou bydlení.  

Lze uzákonit lhůty pro postup bank a jiných firem zabývajících se půjčkami při neplnění splátek dlužníkem 
tak, aby nedocházelo k nárůstu úroků na několikanásobek samotné původní půjčky a aby byli věřitelé ihned o této 
skutečnosti informováni a mohli začít plnit místo dlužníka? 
 
Využité zdroje informací: Občanský soudní řád 99/1963 Sb. , vzory smluv a podání Linde Praha a.s. 
 


