Otevíráme právní poradnu
Současná doba není leckdy v řešení životních situací procházkou růžovým sadem. A zvláště vyznat se
v mnoha složitých právních předpisech a úkonech je pro laika tuze složité. Informační portál
opozičních zastupitelů Váš Harrachov se proto ve spolupráci s právníkem Mgr. Tomášem Vašíčkem
rozhodl lidem žijícím v našem městě nabídnout novou službu v podobě internetové právní poradny.
Každý z Harrachováků se může prostřednictvím e-mailu na adresu info@vasharrachov.cz, nebo
přímo na služební e-mail Mgr. Vašíčka vasicek@akvasicek.cz obrátit s dotazem na bezplatnou
právní pomoc z každodenního života. To vše s jistotou odpovědi při zachování maximální možné
diskrétnosti. Čas od času na našich stránkách ve speciální sekci uvedeme pár příkladů (bez udání
jména) jak se bránit nepravostem v právní džungli současného života.
Na úvod první cennou radu právní radu přinášíme na následujících řádcích…

Každý doručený dokument poctivě prostudujte
Na TV Prima, dne 3.1.2013 http://play.iprima.cz/all/305879/19724 , v pořadu Reportéři na Vaší straně , byla
vysílána reportáž týkající se možnosti zneužití Vašich osobních dokladů, resp. jejich kopií či jejich
obsahu. Pozor, v této souvislosti se nejedná o případ, kdy dojde ke ztrátě či odcizení Vašich osobních
dokladů, ale o zneužití jejich údajů, aniž byste o něčem věděli. Pro úplnost zmíním i případ ztráty či
odcizení osobních dokladů. V tomto případě doporučuji okamžitě, neprodleně nahlásit ztrátu či
odcizení dokladů na Policii České republiky, kde bude o celé věci sepsán protokol, kde je nezbytné
vylíčit zejména okolnosti ztráty či odcizení, den, hodinu, měsíc a rok takové události. V případě, že
takovou okolnost nenahlásíte, hrozí zneužití takových dokladů a poté velmi těžký a zdlouhavý proces
obrany před důsledky, kdy např. třetí osoba zneužije takové doklady k uzavření různých smluv,
úvěrových, kupních apod.
Případ, o který však jde, se liší v tom, že může dojít k zneužití dat Vašich osobních dokladů, aniž byste
o takové skutečnosti věděli. Tak např. někdy v minulosti jste poskytli Vaše osobní údaje při sjednávání
smlouvy, úvěru či jiné podobné události. Nebezpečí hrozí i tam, kdy dojde k prosté fotokopii Vaši
osobních dokladů. Nejprve je tedy nezbytné si zapamatovat kdy, komu a při jaké příležitosti jste Vaše
osobní doklady poskytli jakékoliv třetí osobě. Obezřetní buďte zejména tam, kde bude ze strany třetí
osoby kladen požadavek na pořízení fotokopie Vašich osobních dokladů. Pokud to půjde, takovou
fotokopii dokladu neumožněte. V případě však, že nebude jiného zbytí, trvejte na tom, aby přes
uvedenou fotokopii, se zásahem do textu, bylo vyznačeno na této fotokopii komu, kdy a za jakým
účelem je poskytována, připojte podpis svůj a žádejte i podpis (včetně uvedení celého jména a
subjektu, který tato osoba zastupuje, zastupuje-li nějaký) druhé strany. Tím může dojít k eliminování
rizika zneužití kopie dokladu pro účely jiného úvěrového spisu.
V případě však, že již dojde k zneužití Vašich osobních dokladů či jejich údajů, a budete jakoukoliv
listinou doručenou do poštovní schránky, domu, do vlastních rukou či jinak, a to na Vaše jméno, byť
by obsahovala taková listina písařskou chybu, vždy na takovou listinu reagujte opětovně písemně.
Takovou listinu si vždy převezměte. Neplatí, že nedoručená listina nemá právních účinků. Vždy je
nezbytné takovou listinu dočíst až do konce. Povětšinou taková listina obsahuje i poučení jak
postupovat či koho kontaktovat. V případě, že si nejste jisti jak postupovat, kontaktujte osobu
z Vašeho okolí či osobu právně vzdělanou, s žádostí o radu jak postupovat. Vždy je nezbytné
reagovat, reagovat písemně a včas. Proto nikdy s odpovědí neotálejte, povětšinou jsou veškeré výzvy

či listiny doručované od soudů či rozhodčích soudů vázány na velmi krátké lhůty k vyjádření.
V takových případech může platit, že v případě, že nebudete reagovat, tím v zásadě dáváte souhlas
s tvrzeními obsaženými v žalobě a bývá vydán rozsudek pro uznání v případě rozhodčích řízení
rozhodčí nález. V případě, že se dostanete již do situace, že jsou Vám zasílány dokumenty od
obecných soudů či od rozhodčích soudů, doporučuji neprodleně kontaktovat advokáta, který Vám
poskytne právní službu spojenou s vyřízením této záležitosti. V neposlední řadě doporučuji v případě,
že dojde k řízení před soudem, takové řízení neignorovat, dostavit se k takovému řízení či poslat za
sebe jinou osobu, nejlépe právně vzdělanou. V případě, kdy se nedostavíte bez omluvy k soudnímu
projednání věci, hrozí nebezpečí vydání rozsudku pro zmeškání. Rozsudek pro zmeškání, jakožto pro
uznání a jakožto rozhodčí nález má pak nakonec stejné důsledky, jako byste např. úvěr čerpali a
splátky neplatili. V případě, že Vám tedy už bude z ničeho nic doručen rozhodčí nález, tak ten může
být zvrácen pouze soudem a to pouze v případech stanovených zákonem, ale pouze pokud příslušná
žaloba bude podána do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu.
Shrnutí
Doporučuji vždy veškeré doručované písemnosti přebírat, způsobem a ve lhůtách v listinách
stanovených na ně reagovat a v případě, že si nevíme rady okamžitě neztrácet čas a kontaktovat
právně vzdělanou osobu se žádostí o pomoc.

Mgr. Tomáš Vašíček, advokát

