Kudlanka

PÅ®JÄŒKY "PER HUBA" SE NEVYPLÃ•CÃ•
PÃ¡tek, 16 Ä•ervenec 2010

Dobrý den, na stránkách "Kudlanky" jsem Ä•etla Va&scaron;i reakci na dotaz (adresovaný cca 18.2.2010) ohlednÄ› ústní
dohody o pÅ¯jÄ•ce. Mám následující problém: mÅ¯j pÅ™ítel pÅ™ed dvÄ›ma lety pÅ¯jÄ•il své pÅ™ítelkyni 40.000,- KÄ•. Bylo to
pÅ™evodem z jeho úÄ•tu na úÄ•et kamarádky jeho pÅ™ítelkynÄ›, neboÅ¥ ona té kamarádce dluÅ¾ila, takÅ¾e jí to z jeho penÄ
chtÄ›la vrátit.

Z toho deset tisíc mu vrátila ihned a zbývající Ä•ástku se zavázala zaplatit do tÅ™ech týdnÅ¯.
O nÄ›co pozdÄ›ji se al
roze&scaron;li a i pÅ™es Ä•asté urgence z pÅ™ítelovy strany mu dodnes nezaplatila ani korunu. V&scaron;e se samozÅ™ejmÄ
domlouvalo ústnÄ›... Má jen pár smsek, ve kterých jeho bývalá nevyvrací, Å¾e by Ä•ástku nedluÅ¾ila. Prosíme o radu, co by
mohl nebo mÄ›l podniknout dále. PS: PozdÄ›ji se dozvÄ›dÄ›l, Å¾e tato Å¾ena byla uÅ¾ v minulosti jednou obvinÄ›na za zpron
penÄ›z v práci...

DÄ›kuji moc za odpovÄ›Ä•,s pozdravem Zuzana ODPOVÄšÄŽ:
Platná právní úprava ke vzniku smlouvy o pÅ¯jÄ•ce nevyÅ¾a
nutnÄ› písemnou formu, tzn., Å¾e smlouva o pÅ¯jÄ•ce mÅ¯Å¾e být uzavÅ™ena také ústnÄ›. Pokud si vÄ›Å™itel (Vy) s dluÅ¾n
nedohodl dobu, ve které má dluÅ¾ník pÅ™edmÄ›t pÅ¯jÄ•ky vrátit, platí, Å¾e dluÅ¾ník je povinen tak uÄ•init v den, který násled
dni, ve kterém ho vÄ›Å™itel k vrácení pÅ¯jÄ•ky vyzval.
SamozÅ™ejmÄ›, pokud smlouva o pÅ¯jÄ•ce byla uzavÅ™ena pouze ústnÄ›, ocitá se vÄ›Å™itel (Vy) v ponÄ›kud zhor&scaro
procesním postavení, pokud se rozhodne, Å¾e bude svÅ¯j dluh vymáhat soudní cestou, protoÅ¾e ponese dÅ¯kazní bÅ™emeno
Pokuste se proto od svého dluÅ¾níka získat dluÅ¾ní úpis, kterým dluÅ¾ník potvrdí, Å¾e Vám dluÅ¾í urÄ•itou Ä•ástku. Pokud d
dluÅ¾ní úpis nevydá, nezbude, neÅ¾ se pokusit prokázat vznik smlouvy o pÅ¯jÄ•ce jinými dÅ¯kazními prostÅ™edky, napÅ™íkla
výpovÄ›Ä•mi dÅ¯vÄ›ryhodných svÄ›dkÅ¯ nebo písemným potvrzením o pÅ™evodu finanÄ•ních prostÅ™edkÅ¯ v bance atd.
Po prokázání skuteÄ•nosti, Å¾e byly peníze skuteÄ•nÄ› zapÅ¯jÄ•eny, probíhá vymáhání klasickou cestou. P.S. VÅ™ele
doporuÄ•uju jednu ze dvou cest: buÄ• se s ní sejít v pÅ™ítomnosti je&scaron;tÄ› dal&scaron;ího Ä•lovÄ›ka, který o tom bude vÄ
pÅ™edem a bude souhlasit, Å¾e v pÅ™ípadÄ› potÅ™eby by to dosvÄ›dÄ•il, nebo napsal o tom Ä•esné prohlá&scaron;ení. Pak
bÄ›hem hovoru, na to zavést Å™eÄ•, tÅ™eba Å¾e chápe, Å¾e teÄ• nemá, ale kdy by to mohla splatit, jestli ve splátkách atd...
ProstÄ› jakoukoliv "Å™eÄ•", ve které by ale jasnÄ› dala najevo, Å¾e je dluÅ¾na. Druhá moÅ¾nost je napsat jí dopis - aÅ¥ jí nÄ
podobného - tedy v tom smyslu - napí&scaron;e, aby od ní dostal jakkoli formulovanou odpovÄ›Ä•, tÅ™ebas i odmítavou, ale aby
tam "jakkoliv!" bylo k poznání, Å¾e se jedná o tento dluh a nesplacený... Chápete? DrÅ¾ím palce, d@niela
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