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  I KAMARÁDOVI PŮJČUJTE PENÍZE JEN NA      
ZÁKLADĚ SMLOUVY! 

 
 

       Tisková zpráva ze dne 30.7. 2011 
 

Už se Vám někdy stalo, že jste dobrému sousedovi-kamarádovi, který se ocitl  
v tíživé finanční situaci, půjčili peníze?  

 
 Na poradnu Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje se obrátila spotřebitelka, 
která se slitovala nad sousedem. Dostal se do tíživé životní situace a protože s ním 
vycházela vždy velice dobře, půjčila mu peníze – nemalou částku – 30 tisíc korun.  
Soused se nyní k vrácení zapůjčené částky nemá a svým chováním dává najevo, že se 
peněz asi nedočká.  

 
Protože se nejedná o první případ v poradně, Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravskoslezského kraje varuje spotřebitele před takto poskytovanými 
půjčkami. 

 
Už jste peníze půjčili a dlužník se vám teď jen vysmívá? Jak v takovém případě 
postupovat? 
 
Podejte žalobu k soudu. Na základě vaší žaloby může soud vydat platební rozkaz a to i bez 
slyšení dlužníka.   
Vzhledem k tomu, že důkazní břemeno u soudu je na tom, kdo peníze zapůjčil toto dokázat, 
je dobré mít o tom důkaz. Nejlépe v písemné podobě. Ideální je mít s dlužníkem podepsanou 
smlouvu o půjčce, kde bude uvedeno, kolik peněz bylo zapůjčeno a kdy by měly být 
splaceny.  
Jestliže s dlužníkem nemáte nic sepsáno, může vám pomoci i výpis z účtu, jestliže jste  
peníze zaslali bankovním převodem.  

Pozor! Aby se soud vaším případem zabýval, je nutné zaplatit soudní poplatek. Pokud spor 
o dlužnou částku vyhrajete, dostanete soudní poplatek zpět. 

Pokud soud vydá platební rozkaz, má dlužník na zaplacení dlužné částky včetně nákladů 
soudního řízení 15 dnů od jeho doručení. 
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 Kontakt: 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje 
Tel/fax.596 111 252, mobil 608 722 582 
ostrava@sos-msk.cz 
 

Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MS kraje,                                                               , 
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584 
 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, je nezávislé, neziskové občanské sdružení, 
hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, 
lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém 
serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince       
608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi městech Moravskoslezského 
kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů 
a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy 
občanů.. 
 
Sídlo : 
Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA 
Tel./fax : 596 111 252 
E-mail: ostrava@sos-msk.cz 
 
Poradní dny :  
Ostrava : Út: 14-16 hodin, Čt:  10-12 hodin, tel. 596 111 252 
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, tel. 605 801 362 
Český Těšín : St: 13 – 16 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 018 
Frenštát p.R. : St: 13 – 16 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270 
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309 
Opava : St: 143 – 16 hodin – každou třetí středu v měsíc, tel. 553 756 601 
Frýdek–Místek : St: 13 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 608 722 582 


