Nezaplacení jízdného a dalších závazků
Nedávno jsem si kupoval čtvrtletní jízdenku přímo v budově Dopravního podniku. Ve
stejné hale je také pokladna, kam se chodí platit pokuty v případě, že byl cestující zadržen
revizorem bez platné jízdenky a pokutu nezaplatil na místě. U této pokladny stál dlouhý řetěz
převážně mladých lidí – studentů. Nechci nikomu sahat do svědomí a apelovat nějakými
morálními principy. Rád bych jen, abyste věděli, co se také může stát v případě, že černý
pasažér pokutu včas neuhradí. Jedná se o případ z okolí mých známých: Jejich syn neuhradil
pokutu za černou jízdu a nereagoval na výzvy k zaplacení (upomínky vybíral ze schránky a
vyhazoval). Dopravní podnik postoupil řešení případu smluvní advokátní kanceláři a ta
posléze soudu, který rozhodl ve zkráceném řízení, jak je u podobných případů běžné. Z
původní 500 Kč pokuty se vymáhaná částka zvýšila o 9 000 Kč. Teprve v této chvíli se o celé
situaci dozvěděla matka, která ve snaze chránit syna před hněvem otce požadovanou částku
urychleně zaplatila. Nevšimla si však pověstným „malým písmem“ napsané poznámky, že
provinilec je povinen zaplatit i původních 500 Kč pokuty. A celá záležitost se opakovala.
Marné byly stížnosti rodičů, že již uhradili 9 000 Kč a nevšimli si povinnosti zaplatit
původní pokutu. Takže nakonec z jedné černé jízdy to byla pěkná sumička 18 500 Kč!!!,
kterou rodiče zaplatili, aby se vyhnuli exekuci.
Z uvedeného plyne obdobné ponaučení jako z kapitoly o dlužnících. Nejhorší
řešení, když jde o peníze, je nechat věci být a myslet si, že se vše nějak vyřeší bez našeho
přičinění. Ve skutečnosti se musíme chovat přesně naopak - je třeba být aktivní a hledat
racionální a rychlá řešení. Komunikovat se svým okolím, nechat si poradit a především
začít jednat s příslušnými institucemi.
To platí i pro případy neplacení pojistného. Většina lidí si nedá práci s prostudováním
pojistných podmínek a domnívá se, že když přestane platit pojistné na sjednanou pojistnou
smlouvu, že ta automaticky zanikne. Bohužel není to tak jednoduché, záleží na druhu
pojištění – u úrazových a majetkových pojistek se zpravidla pojištění prodlužuje na další
období zaplacením dalšího pojistného. Pokud se pojistné nezaplatí, smlouva skutečně zanikne.
35Jiný režim je u životního pojištění. Pokud klient nezaplatí příslušnou platbu
pojistného, je pojišťovnou vyzván k zaplacení s tím, že pokud tak neučiní, pojistka do 1
měsíce zanikne. Klient je také povinen doplatit případné dluhy včetně sankčních úroků. U
některých pojistných produktů je režim v případě neplacení ještě komplikovanější. Pokud jsou
na pojistce naspořeny nějaké finanční prostředky, pojišťovna si z nich hradí chybějící splátky
pojistného až do vyčerpání rezerv.
Pak teprve následuje upomínka a výpověď pro neplacení. Nezastupitelná je v
podobných případech spolupráce s nezávislým finančním poradcem. Jak již jsme uvedli,
je to odborník, který ovládá širokou škálu finančních produktů, zná příslušná zákonná
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ustanovení a dovede pro své klienty nalézt optimální východisko, jsou-li v potížích.
Dokáže za nás také fundovaně a účinně komunikovat s finančními institucemi. Možných
řešení, jež legislativa a smluvní podmínky pojišťoven nabízejí, je celá řada - některé
druhy smluv lze pozastavit, u jiných je možné snížit pojistnou částku a pojistné na
úroveň, kterou klient zvládne, případně lze vypovědět některá připojištění, a tím snížit
celkovou finanční zátěž, nebo, a to ve všech případech, lze zkusit sjednat s pojišťovnou
dohodu o okamžitém zrušení smlouvy apod.
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