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ÃšROK Z PRODLENÃ• 365 % ROÄŒNÄš
StÅ™eda, 22 duben 2015

ÄŒeskem obchází stra&scaron;idlo bankrotáÅ™Å¯ a exekutorÅ¯. PÅ™ípady soudnÄ› naÅ™ízeného zabavování majetku dosa
statisícÅ¯ roÄ•nÄ›. Známe pÅ™íbÄ›hy, kdy dluÅ¾níci musejí splácet Ä•ástky, astronomicky pÅ™evy&scaron;ující pÅ¯vodní pÅ¯
Sliby bychom mÄ›li plnit. Ale jsou pÅ™ijatelné pÅ™ísné tresty, kdyÅ¾ dÅ¯vodem konfliktu není zlý úmysl, nýbrÅ¾ chybující lids
pamÄ›Å¥? KaÅ¾dý pÅ™ece obÄ•as nÄ›co zapomeneme &ndash; záÅ¾itek, pÅ™edsevzetí, platební povinnost&hellip;

Úrok z prodlení mÅ¯Å¾e pÅ™ijít nepÄ›knÄ› draho. Zvlá&scaron;tÄ›, kdyÅ¾ ÄŒeská národní banka a Ministerstvo sprav
situaci spí&scaron;e zamlÅ¾ují, neÅ¾ vyjasÅˆují. Energetická spoleÄ•nost chce úrok z prodlení 365 % roÄ•nÄ›:
V&scaron;eobecné obchodní podmínky firem stanovují zapomnÄ›tlivcÅ¯m rÅ¯zné sankce. NapÅ™íklad dceÅ™iná firma ruského
Gazpromu, prodejce elektÅ™iny a plynu Vemex Energie a.s. pí&scaron;e: &bdquo;V pÅ™ípadÄ› prodlení s plnÄ›ním svých penÄ
závazkÅ¯ dle této Smlouvy a VOP se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje uhradit druhé smluvní stranÄ› úrok z
prodlení ve vý&scaron;i 0,5 % z dluÅ¾né Ä•ástky za kaÅ¾dý i jen zapoÄ•atý den prodlení.&ldquo;
To není v&scaron;e. Dlu
musí zaplatit rovnÄ›Å¾ &bdquo;smluvní pokutu ve vý&scaron;i ve vý&scaron;i 0,5% z dluÅ¾né Ä•ástky za kaÅ¾dý i jen zapoÄ•a
prodlení&ldquo;. SeÄ•tÄ›me obÄ› trestné poloÅ¾ky dohromady. KdyÅ¾ zapomenete uhradit lednovou zálohu za elektÅ™inu
(napÅ™íklad 1 000 KÄ•) a svÅ¯j lapsus zjistíte aÅ¾ za rok, mezitím vám naskáÄ•e úrok z prodlení 365 % (3 650 KÄ•)! Zkusme
zjistit, jestli jsou podobné sankce legální, anebo soudnÄ› napadnutelné. ÄŒNB ani Ministerstvo spravedlnosti úrok z
prodlení neupÅ™esnily:

Princip výpoÄ•tu popisuje naÅ™ízení vlády 180/2013 Sb. KlíÄ•ovou roli pÅ™ipisuje ÄŒeské národní bance (ÄŒNB), která
&bdquo;Vý&scaron;e úroku z prodlení odpovídá roÄ•nÄ› vý&scaron;i repo sazby stanovené ÄŒeskou národní bankou pro
poslední den kalendáÅ™ního pololetí, které pÅ™edchází kalendáÅ™nímu pololetí, v nÄ›mÅ¾ do&scaron;lo k prodlení,
zvý&scaron;ené o osm procentních bodÅ¯.&ldquo; ZdánlivÄ› jasné tvrzení. ZmínÄ›ná repo sazba aktuálnÄ› Ä•iní 0,05 %.
PÅ™ipoÄ•tením 8 % teoreticky vychází správný úrok z prodlení 8,05 %. JenomÅ¾e ÄŒNB konkrétní Ä•ástku neuvádí a
doporuÄ•uje, abychom metodické dotazy adresovali Ministerstvu spravedlnosti ÄŒR&hellip; KoneÄ•nÄ›, proÄ• ne. ÄŒiní aktuá
úrok z prodlení 8,05 % z dluÅ¾né Ä•ástky roÄ•nÄ›? KdyÅ¾ platební opominutí trvá napÅ™íklad 1/12 roku, je úrok z prodlení rov
8,05 % z dluÅ¾né Ä•ástky vydÄ›leným dvanácti?
&bdquo;Musím Vás odkázat buÄ• na ÄŒNB, jíÅ¾ citujete, nebo na jiné fi
odborníky. Ministerstvo spravedlnosti neposkytuje právní poradenství ani neprovádí závazný výklad právních pÅ™edpisÅ¯,
který v konkrétním pÅ™ípadÄ› provádí pouze soud,&ldquo; odepsala na otázky KateÅ™ina Hrochová, tisková mluvÄ•í
Ministerstva spravedlnosti. KlíÄ•ové instituce nejsou ochotné potvrdit, nebo vyvrátit konkrétnÄ› vyÄ•íslený úrok z prodlení, a
vzájemnÄ› si pÅ™edávají zodpovÄ›dnost. Mnoho obchodníkÅ¯ poÅ¾aduje 8,05 % roÄ•nÄ› z dluÅ¾né Ä•ástky:

ÄŒlovÄ›k, kterému prodejce napaÅ™í absurdní pokutu, mÅ¯Å¾e zvolit soudní obranu. Ale málokterý spotÅ™ebitel pÅ¯jde
nÄ›kolika stovkám proti silné právnické osobÄ›, kdyÅ¾ není jistý výsledek. VÅ¾dyÅ¥ ani Ministerstvo spravedlnosti ÄŒR není
ochotné &bdquo;závaznÄ› vyloÅ¾it&ldquo; úrok z prodlení!
RadÄ›ji peÄ•livÄ› a zavÄ•as proÄ•ítejme obchodní podmínky,
je&scaron;tÄ› pÅ™ed uzavÅ™ením jakékoliv smlouvy. Mnoho obchodníkÅ¯ na&scaron;tÄ›stí uvádí, Å¾e poÅ¾adují úrok z prod
% roÄ•nÄ› z postrádané Ä•ástky, coÅ¾ vyluÄ•uje jakákoliv nedorozumÄ›ní.
K tématu:

- JUDr Pavel Brach: &bdquo;S ohledem k úÄ•innosti nového obÄ•anského zákoníku dochází ke zmÄ›nÄ› výpoÄ•tu.
Významnou novinkou je skuteÄ•nost, Å¾e úrok z prodlení lze za kaÅ¾dých okolností sjednat. To bylo moÅ¾né doposud jen v
obchodnÄ› právních vztazích.
- Patria Online a.s.: &bdquo;Nový obÄ•anský zákoník pÅ™inesl úderem 1. ledna 2014 pro pÅ™ípad prodlení s platbou moÅ¾no
sjednat si úrok z prodlení v jiné sazbÄ› neÅ¾ stanovené právním pÅ™edpisem, coÅ¾ bylo ve vztazích mezi nepodnikateli
doposud vylouÄ•eno.&ldquo;
PETR WOFF,analytik
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