Od dluhu pasivitou až k pravomocnému rozhodnutí a exekuci
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
předchozí příspěvky byly mírně
osvětové a v tomto duchu budeme
pokračovat ještě jednou. Psali jsme
o hrozbě exekucí po telefonu či
emailem (a proč se nenechat ihned
vystrašit), dále o ochraně soukromí
po telefonu (a proč nemusíme na vše
volajícímu odpovídat).
Dnes na uvedené navážeme a
zaměříme se na to, co znamená
předžalobní výzva a to, jak se lze
vlastní
pasivitou
dopracovat
k pravomocnému rozhodnutí soudu
bez našeho přičinění.
Na začátku je vždy viditelný či
skrytý spor o peníze. Může jít o
zaplacení nájmu, vrácení půjčky
nebo třeba také vypořádání investic
v rámci spoluvlastnictví. Jedna
strana chce peníze, druhá nechce
platit. A zde je důležitý onen prvek
pasivity.
Vyjdeme-li z postavení dlužníka
(nebo domnělého dlužníka, který
fakticky nic nedluží), tak by se dalo
říci, že „když jsem nic nepodepsal a
nedlužím, tak mne nic nezajímá a nic
mi nehrozí.“ Tento postoj se dá
pochopit, neboť v dnešní době na
nás útočí různé nabídky, letáčky a
požadavky ze všech stran a
nereagovat je mnohdy to nejlepší.
Avšak v případě dluhů platí v právu
zásada „práva bdělým náležejí.“
Tuto zásadu lze bohužel také zneužít
a pak by mohla znít „aktivnímu to
časem vyjde a pasivní to zaplatí.“
Nyní prakticky. Pokud jde o
zaplacení a někdo po nás chce
peníze, tak je na místě, aby nás
k zaplacení vyzval. S tím souvisí
také zákonná úprava náhrady
nákladů
soudního
řízení
(zjednodušeně řečeno to, kdo
všechny soudní výlohy jako soudní
poplatek a advokáty zaplatí), kdy dle
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ust. § 142a zák. č. 99/1963 Sb.
„Žalobce, který měl úspěch v řízení
o splnění povinnosti, má právo na
náhradu nákladů řízení proti
žalovanému, jen jestliže žalovanému
ve lhůtě nejméně 7 dnů před
podáním návrhu na zahájení řízení
zaslal
[nemusíme
prokazovat
doručení, jen odeslání] na adresu
pro doručování, případně na
poslední známou adresu [nemusí se
tedy jednat o trvalé bydliště] výzvu
k plnění [může být označena
jakkoliv, podstatný je obsah textu].“
Takto je upravena tzv. předžalobní
výzva. Aby tedy žalobce mohl
žalovat a získat proplacené náklady
na soudní proces, tak by měl
takovou výzvu nejprve dlužníkovi
zaslat (s drobnými výjimkami). Účel
této výzvy je dvojí:
 Informovat dlužníka a dát šanci
zaplatit či reagovat.
 Sesumírovat
podklady
pro
případnou žalobu (první krok
k soudu).
Zaslání výzvy není nutností.
V takovou chvíli žalobce riskuje
„pouze“ to, že nedostane proplacené
náklady. Současně je žaloba bez
výzvy také neetická, ale tento aspekt
je často ponecháván stranou.
Ze
zkušenosti
však
mohu
konstatovat,
že
lidé
právě
s vědomím „nic nedlužím“ na
takové výzvy nereagují a vyhodí je
či schovají do šuplíku. Dovolím si
tvrdit, že takový pasivní postoj
uškodí právě tomu žalovanému,
který nic nedluží. Důvodem je to, že
po výzvě (často se lhůtou
k zaplacení) je podán návrh na
vydání platebního rozkazu a soud
vydá tzv. platební rozkaz. Lze ho
zjednodušeně označit jako „rychlý
předběžný rozsudek.“
Zde soud přímo ukládá povinnost
zaplatit žalovanou částku (vč.

náhrady nákladů soudního řízení,
byla-li doložena předžalobní výzva).
Platební
rozkaz
je
zaslán
žalovanému a ten má 15 dnů na to,
aby kvalifikovaně vyjádřil svůj
nesouhlas – podal odpor.
Klíčový aspekt je ten, že takový
platební rozkaz je vydáván bez
projednání věci u soudu. Nikdo nám
doposud nedává příležitost u soudu
osobně říci, že se například jedná o
vymyšlený dluh a nic nedlužíme.
Pokud jsme dříve nereagovali na
předžalobní výzvu, pak je velká
pravděpodobnost,
že
nyní
nezareagujeme ani na platební
rozkaz. Vše s vědomím, že až si nás
někdo zavolá, tak se ohradíme a
vysvětlíme.
Avšak zde pozor! Pasivita v tomto
případě stojí mnoho peněz, neboť
nepodání odporu ve lhůtě 15 dnů
znamená, že se žádné soudní jednání
nebude konat a soudní řízení je
ukončeno – platební rozkaz je
pravomocný a lze jej vymáhat třeba
rychlou exekucí (bez ohledu na
dluh, nedluh, pravdu či lež). Převzetí
pošty s platebním rozkazem a
pasivita jsou zde nekompromisní.
Kdy tedy reagovat? Již na
předžalobní výzvu. Nejpozději pak
do půlnoci v poslední den lhůty
uvedené v platebním rozkazu a vše
zaslat datovou schránkou. Následně
se seznámit s obsahem soudního
spisu, řádně odpor odůvodnit a
bránit se tvrzením v žalobě „zuby
nehty“.
Po podání odporu se platební rozkaz
ruší a proběhne standardní soudní
jednání, kde se můžeme bránit,
dokazovat a dospět třeba ke smíru
anebo bojovat o tvrdou výhru ve
sporu.

