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Abstrakt (česky) 

Cílem této diplomové práce je zmapovat a zanalyzovat psychosociální důsledky 

předlužení a poukázat na důležitost komplexního řešení s ohledem na všechny jeho aspekty. 

V úvodu teoretické části jsou vymezeny odborné pojmy. Další kapitoly jsou zaměřeny 

na historii zadlužování, problematiku předlužení v České republice a několika dalších 

evropských zemích, poskytovatele a druhy finančních produktů, podmínky, za kterých dluh 

vzniká, příčiny předlužení, vývojové fáze dluhu, oddlužení a související legislativu. Dále 

je teoretická část zaměřena na dluhovou problematiku v sociální práci, konkrétně 

na poskytovatele sociálních služeb pro předlužené, sociální služby pro předlužené a postup 

spolupráce s předluženými. Následuje kapitola týkající se prevence předlužení a kapitola 

zaměřená na jeho psychosociální důsledky. K dosažení cíle byla využita metoda 

kvalitativního výzkumu, konkrétně dotazování technikou polostrukturovaného rozhovoru. 

Následují kazuistiky respondentů, interpretace a analýza dat, diskuze a návrhy a doporučení.  

 

Abstract (in English) 

The aim of this diploma thesis is to map and analyse psychosocial consequences 

of over-indebtedness and to emphasize on importace komplex solution considering to all 

aspect. In the introduction of theoretical part are defined professional terms. The other 

chapters are focused on history of over-indebtedness, the issue of over-indebtedness 

in the Czech Republic and several other European countries, the providers and the types 

of financial products, the conditions under which the debt arises, causes of over-indebtedness, 

the development phase of the debt, insolvency and related legislation. The theoretical part 

is also focused on dept issue in social work, specifically on providers social services for over-

indebtedness people and social services for over-indebtedness people. Followed by a chapter 

focused on prevention over-indebtedness and chaptes focused on psychosocial consequences. 

To achieve an aim was used the qualitative research method, specifically questionnaire 

of half-structured interviews technique. Followed by case reports of respondents, 

interpretation and analysis of data, discussion and suggestions and recommendations. 
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Úvod 

 Předlužení je v současné době velmi aktuální téma, které se dotýká celé společnosti. 

Ta ho však převážně vnímá pouze jako problém makroekonomický. Předlužení však provází 

mnoho aspektů, které mají dopad jak na jednotlivce a jeho okolí, tak na celou společnost. 

Povědomí o těchto aspektech a jejich důsledcích není dostatečné a ani v sociální práci nejsou 

zohledňovány v takové míře, která by byla žádoucí. Tento fakt spolu se zájmem 

o problematiku byl hlavním motivem výběru tématu této diplomové práce.  

Cílem je zmapovat a zanalyzovat zejména psychologické a sociální aspekty předlužení 

a poukázat na důležitost nejen odborného sociálního poradenství v oblasti dluhové 

problematiky, ale i psychoterapie a psychiatrie. Dalším cílem je pak zmapovat a zanalyzovat 

příčiny a další souvislosti předlužení a na jejich základě navrhnout opatření, která by mohla 

k řešení tohoto problému přispět.  

Tato diplomová práce je rozčleněna do 2 hlavních částí. První, teoretickou část tvoří 

4 kapitoly. Součástí těchto kapitol je vymezení základních pojmů, náhled do historie 

zadlužování, pojednání o problematice předlužení v České republice i několika dalších 

evropských zemích, vymezeny jsou i poskytovatelé a druhy finančních produktů, dále 

podmínky, za kterých dluh vzniká a příčiny předlužení, vývojové fáze dluhu a zahrnuty jsou 

i informace týkající se oddlužení a legislativy související s dluhovou problematikou. Dále 

je teoretická část vztažena k sociální práci, konkrétně k poskytovatelům a sociálním službám 

pro předlužené a postupu spolupráce s předluženými. Následuje pojednání o prevenci 

a psychosociálních důsledcích předlužení.  

Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumnému šetření, jehož základem 

je polostrukturovaný rozhovor s předluženými respondenty. Kromě cíle a výzkumných otázek 

je zde popsána metoda sběru dat, výzkumný soubor, průběh sběru dat a způsob jejich 

zpracování. Následují kazuistiky respondentů a jejich analýza a interpretace. V diskuzi jsou 

rozvedeny výsledky výzkumného šetření a jsou porovnány s odbornou literaturou. Poslední 

kapitola je věnována mým návrhům a doporučením, které na tyto výsledky reagují.  
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1 Úvod do dluhové problematiky 

Dluhová problematika je v současné době velmi často diskutované téma. Z posledního 

výzkumu veřejného mínění, které proběhlo v březnu, roku 2017 vyplývá, že 71% občanů 

České republiky považuje problém předlužení za závažný (Centrum pro výzkum veřejného 

mínění, 2017, s. 3). 

 V souvislosti s tímto problémem se však mnohdy objevuje řada omylů. Tím základním 

je, že dluh automaticky představuje problém. Dluh se ale stává problémem až ve chvíli, 

kdy se ho nedaří splácet.  

Dalším omylem je, že předlužení je vždy výsledkem jednání nezodpovědných jedinců 

či domácností, kteří neodhadli situaci a vzali si příliš vysoký úvěr. Předlužení je však problém 

celospolečenský. Úvěry si berou i jedinci či domácnosti s vysokým příjmem. 

 S tím souvisí třetí omyl, že předlužení vzniká vždy na základě neschopnosti splácení 

úvěrů. Často se však opomíjí důvody předlužení způsobené změnami ve výdajové stránce 

osobního či rodinného rozpočtu, jako je např. zvyšování běžných, významných a hlavně 

pravidelně se opakujících položek. Typickým příkladem takové položky je nájemné. Změny 

mohou nastat i v příjmové stránce rozpočtu, jako je např. snížení příjmu zapříčiněné ztrátou 

zaměstnání, dlouhodobou nemocí či invaliditou, rozchodem či úmrtím partnera, narozením 

dítěte či odchodem do důchodu. Tyto situace mohou potkat i ty, kteří byli do té doby schopni 

své dluhy bez problémů splácet (Schreilová, Skuhrová, 2017, s. 17). 

V rámci dluhového poradenství je možné se setkat i s klienty, kteří jsou předlužení 

i z jiných důvodů, než jsou vlastní dluhy, ale naopak např. sami někomu půjčili či se zavázali 

jako ručitelé.  

Problematiku předlužení je tedy nutné vnímat v širším kontextu a při hledání možností 

jeho řešení zohledňovat všechny okolnosti. 

 

1.1. Vymezení odborných pojmů 

Tato podkapitola obsahuje odborné pojmy, které se v této diplomové práci objevují 

a zároveň nejsou dostatečně popsány a vysvětleny bezprostředně po jejich použití.  

 Často se lze setkat s problémy v rozlišení pojmů zadlužení a předlužení. Zadlužení 

představuje stav spojený se vznikem závazku, který je dlužník povinen splnit. Určitou míru 

zadlužení lze považovat za běžný společenský fenomén, který sám o sobě není nijak 

problematický. Problém nastává ve chvíli, kdy dojde k tzv. předlužení, což je situace, 
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kdy dluhy přesáhnout majetek dlužníka, který tak své závazky není schopen plnit 

(Ministerstvo financí, 2018). 

Dalším nedostatečně vysvětleným pojmem, se kterým se lze setkat v této diplomové 

práci je ručení. Ručitelem je ten, kdo se zaváže uspokojit pohledávku věřitele v případě, že ji 

neuspokojí dlužník. Ručitel vstupuje do úvěrového vztahu na základě prohlášení, kterým 

se zavazuje uspokojit pohledávku věřitele, v případě, že tak neučiní dlužník (Syrovátková, 

Machalíček, Christová, 2008, s. 23). Je zřejmé, že ručení s sebou nese určité riziko. I přes to, 

že má ručitel právo po dlužníkovi zpětně požadovat peníze, které za něj uhradil, není jisté, zda 

se s nimi ještě někdy skutečně shledá.  

Dále se v této diplomové práci objevuje pojem RPSN. Jedná se o zkratku, která 

znamená roční procentní sazba nákladů. Jde o procentní podíl z dlužné částky, který musí 

dlužník zaplatit za 1 rok v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými 

s čerpáním úvěru (Asociace občanských poraden, 2008). Klienti se často při porovnávání 

úvěrů řídí pouze výší úroku, což je chyba. Úrok totiž na rozdíl od RPSN nezahrnuje všechny 

poplatky a náklady, které mohou s úvěrem souviset. V konečném důsledku tak může být úvěr 

s nižším úrokem podstatně dražší, než úvěr s vyšším úrokem. 

Namístě je vysvětlit i problematiku společného jmění manželů. Do společného jmění 

manželů spadá v podstatě vše, co manželé za trvání manželství nabyli. Výjimky a další 

podrobnosti jsou uvedeny v Zákoně č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, § 709. Součástí 

společného jmění manželů jsou i závazky, a to všechny kromě těch, které se týkají majetku, 

jenž náleží výlučně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, 

nebo závazků, jenž převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo 

o obstarávání každodenních potřeb rodiny (Asociace občanských poraden, 2012).  

Objevují se zde i pojmy rozhodčí doložka, rozhodčí řízení a rozhodce. Na základě 

rozhodčí doložky je případný spor vyplývající ze smlouvy vyňat z pravomoci soudu 

a rozhodován v rámci tzv. rozhodčího řízení rozhodcem. Rozhodce je vybírán věřitelem, který 

ho platí, tzn., že se na jeho nezávislost nelze spoléhat. Výsledkem rozhodčího řízení 

je rozhodčí nález, který je soudně vykonatelný (Baslová a kol., 2010, s. 25). 

Důkladněji vysvětlit je třeba i pojmy exekuce a exekuční titul. Exekuce je nařízený výkon 

pravomocného rozhodnutí. Exekuce má 6 fází: zahajovací, zjišťovací, zajišťovací, 

doručovací, samotný výkon exekuce a skončení exekuce. Předpokladem zahájení exekuce 

je získání exekučního titulu. Exekuční titul je nejčastěji pravomocné a vykonatelné 

rozhodnutí. V případě, že věřitel disponuje exekučním titulem, je možné začít vymáhat dluh 
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prostřednictvím exekuce. V rámci zjišťovací fáze pověřený exekutor zjišťuje, jaké jsou 

majetkové a příjmové poměry dlužníka. V zajišťovací fázi pak vydává exekuční příkazy, 

kterými je postihován majetek, případně jsou prováděny srážky z příjmu. Co se týče 

doručovací fáze, tam se dlužník o exekuci oficiálně dozví na základě zásilky od exekutora, 

která obsahuje výzvu k dobrovolnému plnění a exekuční příkazy. Samotný výkon exekuce 

přichází po uplynutí 30 denní lhůty dobrovolného plnění. Pokud dlužník nezaplatí dluh 

či se s exekutorem nedohodne na splátkovém kalendáři, dochází k výkonu exekuce. Ve chvíli, 

kdy je dluh vymožen, je dlužníkovi zaslán příkaz k úhradě nákladů exekučního řízení, 

proti němuž může podat dlužník námitky, a to do 8 dnů (Schreilová, Skuhrová, 2017, s. 40).  

 

1.2. Historie zadlužování 

K půjčování peněz dochází již od jejich vzniku, tzn. od starověké Mezopotámie, 

odkud pocházejí 1. zprávy o jejich existenci. V této době se během sezón se špatnou úrodou 

rolníci zadlužovali vůči zámožným věřitelům. Důsledkem toho byla zástava jejich usedlostí 

a nevolnictví celé rodiny.  Zajímavou tradicí té doby byla dluhová amnestie pokaždé, když 

začal vládnout nový panovník (Graeber, 2011, s. 167-169). 

V období mezi 800 př. n. l – 600 n. l. byly dluhové amnestie zrušeny. V té době 

se také začaly razit mince. Ne však za účelem usnadnění obchodu, ale usnadnění vyplácení 

otroků - vojáků. Tito vojáci byli vlastně dlužníci, kteří byli naverbováni z důvodu 

neschopnosti splácet své dluhy. V té době vznikla i nová náboženství. Dle Graebera (2011) 

jde právě o reakci na vznik mincí a trhu. Když sociální prostor zasvětíme hromadění 

materiálního bohatství, objeví se někdo, kdo začne hlásat, že jsou materiální hodnoty proti 

těm duchovním bezvýznamné.  

Ve středověku se začal trh s náboženstvím překrývat. Lokální i mezinárodní obchod 

začal být regulován náboženskými autoritami. Církev v té době také prosadila přijetí právního 

rámce, který podrobil půjčování peněz přísné kontrole a postavil zotročování zadlužených 

rolníků mimo zákon. Také byly mince z drahých kovů vyměněny za papírové peníze 

(Graeber, 2011, s. 197). 

Nástup velkých evropských impérií v letech 1500 – 1971 se dle Graebera (2011) nesl 

ve znamení návratu masového zotročování, válek a následného rychlého návratu k mincím 

z drahých kovů. Podstatné je také to, že byl obchod, resp. dluhy vyvázány z kompetence 

náboženských institucí a byly opětovně svázány se státem. 
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Od roku 1971, kdy americký prezident Richard Nixon zrušil konvertibilitu dolaru 

na zlato, začaly trhu dominovat virtuální peníze. Začaly také existovat instituce, které měly 

zmírňovat důsledky zadlužení. Cílem těchto institucí však bylo chránit především zájmy 

věřitelů (Graeber, 2011, s. 283). 

 Co se týče zadlužování tak, jak ho známe dnes, v případě České republiky o něm lze 

hovořit až po roce 1989. I za minulého režimu byla sice možnost úvěrů, nicméně monopol 

v jejich poskytování měl stát. Nejznámějších finančním produktem té doby 

je tzv. novomanželská půjčka. Novomanželská půjčka byla jedním z nástrojů tehdejší 

propopulační politiky, jejíž důsledkem byla silná populační vlna v 70. letech. Výše této 

půjčky představovala asi polovinu tehdejšího ročního platu. Novomanželská půjčka byla 

úročena sazbou 3,5% ročně, ale po narození prvního dítěte se úrok rušil a navíc se snížila 

jistina půjčky o 1/6. Podmínky novomanželské půjčky se později změnily. Výše 

představovala asi 1,5 násobek ročního platu. Ke každé půjčce museli mít novomanželé 

ručitele a úroková sazba byla 1% na pořízení bytu, nebo 2,5% na jeho zařízení. Po narození 

dítěte se dluh snižoval o 2 tisíce korun a doba splatnosti se prodloužila o rok. Na konci 70. let 

začaly státu docházet peníze a novomanželské půjčky tak musely být výrazně redukovány 

(Novomanželská půjčka online, 2014). 

Po revoluci ještě nějakou dobu existovalo několik finančních produktů určených 

mladým lidem na bydlení. Postupně však byly rušeny, a to zejména kvůli velkým změnám 

na realitním trhu, které zahrnovaly prodej státních domů a bytů do soukromého vlastnictví, 

vzrůstající ekonomickou úroveň obyvatel a hlavně výrazně klesající sazby hypotéčních úvěrů 

(Novomanželská půjčka online, 2014). Začali se také objevovat nebankovní poskytovatelé 

finančních produktů a zadlužení obyvatel České republiky začalo nabývat zcela jiný rozměr.  

 

1.3.     Problematika předlužení v České republice 

Z posledních dat Exekutorské komory České republiky vyplývá, že se Česká 

republika v současné době potýká s rostoucí předlužeností svých obyvatel. Je namístě zmínit, 

že tyto data zanalyzovaly a zvizualizovaly neziskové organizace Ekumenická akademie z.s. 

a Otevřená společnost o.p.s. v rámci projektu „Předluženost v ČR“ prostřednictvím webových 

stránek s názvem „Mapa exekucí“. Do té doby je bylo možné zjistit prostřednictvím Centrální 

evidence exekucí, provozované Exekutorskou komorou České republiky a Rejstříku 

zahájených exekucí, provozovaným Ministerstvem spravedlnosti. Tato data však nebyla 

komplexní, přehledná ani analyzovaná.  
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Dle tiskové zprávy Mapy exekucí (2018) se v současné době s exekucemi potýká 

863 000 obyvatel České republiky. To je o 3,4% více, než v roce 2017. Stále více obyvatel 

se také potýká s vícečetnými exekucemi. 3 a více exekucí má v současné době 493 000 

obyvatel. To je o 3,9% více, než v roce 2017. Související geografické údaje znázorňuje tato 

mapa: 

 

Obrázek 1: Geografické rozložení exekucí v České republice 

 

Zdroj: Mapa exekucí, 2018 

 

Nejvyšší podíl exekucí lze nalézt v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jedná se o 18,1% 

a 17,4%. Naopak nejméně se s exekucemi potýkají ve Zlínském kraji a na Vysočině. 

Jedná se o 5,7% a 5,8% (Mapa exekucí, 2018).  

 Průměrný věk těchto obyvatel je 44 let. Každý rok však v České republice přibývá 

exekucí vedených proti seniorům tj. obyvatelům starších 65 let.  V současné době je těchto 

obyvatel 61 000. Alarmující je také vysoký počet exekucí vedených proti nezletilým 

obyvatelům. Celkově je těchto obyvatel 5 934. Nejvíce jich lze nalézt v Ústeckém kraji. Jedná 

se o 1 359 osob, což představuje téměř čtvrtinu z celkového počtu nezletilých v exekuci 

(Mapa exekucí, 2018).   

 Příčinou prohloubení předluženosti v České republice je dle odborníků i odložení 

novelizace občanského soudního řádu a insolvenčního zákona. Novela insolvenčního zákona 

se v současné době znovu nachází v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Dlouho odkládané 

je mimo jiné také přijetí místní příslušnosti soudních exekutorů neboli teritoriality 

(Mapa exekucí, 2018). 
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1.4.  Problematika předlužení ve vybraných evropských zemích  

Z příspěvků zástupců zahraničních neziskových organizací na odborné konferenci 

Charity ČR s názvem „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou“, 

která se konala 11. 5. 2017 vyplynulo, že se s problémy předlužení svých obyvatel potýkají 

i v jiných zemích, a to zejména postkomunistických. Konference ze zúčastnili zástupci 

Polska, Litvy, Lotyšska a Německa.  

Za Polsko hovořily zástupkyně tamější armády spásy Marta Czapnik a Gabrielle 

Glodek. V Polsku se potýkají s předlužováním svých obyvatel především v souvislosti 

s bydlením. Převod nemovitostí do soukromého vlastnictví a neregulované zvyšování nájmu 

končí až bezdomovectvím. Předlužením a ztrátě bydlení předchází Armáda spásy především 

prostřednictvím odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhovou problematiku 

a vybízením úřadů ke shovívavějšímu postupu (Charita Česká republika, 2017). 

Problémy související s předlužením v Litvě jsou velmi podobné jako 

v České republice. Zástupkyně litevské Charity Aida Karčiauskienė hovořila o tom, že mezi 

příčiny předlužení tamějších obyvatel patří pokuty u dopravních podniků, dluhy na energiích 

a nesplácení spotřebitelských úvěrů. Častým důsledkem předlužení v Litvě jsou problémy 

s hledáním či ztráta zaměstnání. Důvodem je administrativa spojená s výpočtem a odváděním 

srážek zaměstnanců a stigmatizace, kterou pro zaměstnavatele tito zaměstnanci představují 

(Charita Česká republika, 2017). 

I v  Lotyšsku se problémy související s předlužením od České republiky příliš neliší. 

Zástupkyně tamější pobočky Evropské sítě proti chudobě Elina Alere-Fogele však 

zdůrazňovala velmi nevybíravé vymáhání dluhů soukromými subjekty. Vymahači těchto 

subjektů obtěžují dlužníky v jejich domovech i zaměstnání. Tyto praktiky lze považovat 

za porušování základního lidského práva na soukromí. Dále v rámci výkonu exekucí dochází 

k obstavování majetku či bankovního účtu, který není použit na umoření dluhu, ale zároveň 

s ním dlužník nesmí nakládat. I to lze zase za porušení základního lidského práva, a to práva 

na majetek. Dále Elina Alere-Fogele upozorňila na nízkou úroveň mezd, která způsobuje 

tzv. chudobu pracujících. Třetina lotyšských zaměstnanců pobírá pouze minimální mzdu.  

(Charita Česká republika, 2017). 

Optimističtější byl příspěvek zástupce německé Charity Nicolase Mantserise. Dle něj 

se v Německu počet předlužených obyvatel snižuje.  Příčinou je například větší ochrana jejich 

příjmu, která jim umožňuje důstojné životní podmínky a motivuje je pracovat. Vstup 

do insolvence je zde umožněn každému předluženému bez ohledu na výši dluhu. Od té 
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se odvíjí pouze to, jak dlouho oddlužení trvá (Charita Česká republika, 2017). O tomto 

systému oddlužení se v současné době hodně hovoří v souvislosti s jeho zavedením 

v České republice. Novela Zákona č. 182/2008 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(Insolvenční zákon), jejíž schválení by zavedení tohoto systému znamenalo je nyní 

v legislativním procesu. Dne 17. 1. 2018 ji však schválila vláda.  

V závěru konference byly shrnuty problémy související s předlužením, které má 

Česká republika s většinou vystupujících zemí společné. Jedná o problematiku tzv. chudých 

pracujících, nestabilní zaměstnání či nezaměstnanost jako příčinu či důsledek předlužení, 

předlužení spojené s nedostatkem finančně dostupného bydlení, nešťastné nastavení systému 

oddlužení a problematické praktiky spojené s vymáháním dluhů (Charita Česká republika, 

2017).  

 

1.5.  Poskytovatelé finančních produktů  

Poskytovatele finančních produktů lze rozdělit do dvou základních skupin, 

a to na poskytovatele finančních produktů bankovního sektoru a poskytovatele finančních 

produktů nebankovního sektoru.   

Od 1. 12. 2016, kdy nabyl účinnosti nový zákon, o spotřebitelském úvěru, 

by se rozdíly mezi těmito dvěma sektory měly v mnoha ohledech stírat, nicméně z výsledků 

výzkumu organizace Člověk v tísni s názvem Index odpovědného zadlužování vyplývá, 

že některé jsou stále aktuální.  

Před účinností Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru byla jako jedna 

z hlavních výhod bankovních společností oproti těm nebankovním uváděna možnost sjednat 

úvěr za podstatně nižší úrok (Hrdinková, Mati, 2013, s. 49). Dle výsledků již zmíněného 

výzkumu nabízelo 50% z celkového počtu společností úvěr s RPSN do 30%. Z toho 73% byly 

banky. Všechny společnosti, které nabízely úvěr s RPSN větším, než 30% byly nebankovní. 

U nejdražší společnosti činilo RPSN dokonce 560%. V tomto výzkumu byl použit jednotný 

modelový případ úvěru 30 000 rozděleného na 12 měsíčních splátek (Člověk v tísni, 2017). 
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Obrázek 2: Cena úvěrů poskytovatelů finančních produktů 

 

Zdroj: Člověk v tísni, 2017 

 

Zdá se, že z hlediska výše úroků jsou tedy bankovní společnosti stále výhodnější, 

než nebankovní. Ještě před účinností Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru bylo 

jako důvod bylo uváděno, že banky při poskytování úvěrů podstupují nižší riziko, že je jejich 

klienti nebudou splácet. Poskytnutí úvěru předcházela a stále předchází důkladná lustrace 

každého klienta, na základě které banka prověří jeho důvěryhodnost. Tato důvěryhodnost 

se nazývá bonita (Hrdinková, Mati, 2013, s. 49). Mezi hlavní kritéria určování bonity patří 

vzdělání, zaměstnání, příjmy, výdaje, rodinný stav, věk a platební morálka. V souvislosti 

s posledním kritériem je v současné době významný registr dlužníků, který eviduje fyzické 

či právnické osoby, které se se svými závazky ocitly po splatnosti (Finance, 2017). 

Další uváděnou výhodou bankovních společností oproti těm nebankovním byly nízké 

sankce. I v tomto případě použiji výsledky výzkumu organizace Člověk v tísni s názvem 

Index odpovědného zadlužování. Dle něj požadovalo 81% společností při šestiměsíčním 

prodlení sankce do 6 000 Kč. Z těchto společností byly přibližně 50% banky a 50% 

nebankovní společnosti. Ze společností, které požadovaly při šestiměsíčním prodlení sankce 

vyšší než 6 000 Kč bylo 75% nebankovních. Nejdražší společnosti požadovaly při 

šestiměsíčním prodlení sankce až kolem 10 000 Kč.  
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Obrázek 3: Náklady při prodlení poskytovatelů finančních produktů 

 

Zdroj: Člověk v tísni, 2017 

 

Z tohoto výzkumu vyplývá, že s enormními sankcemi se lze stále setkat spíše u nebankovních 

společností. Nejen mezi odbornými poradci je známo, že mnoho nebankovních společností 

vydělávalo právě zejména na vysokých sankcích z prodlení. Zákon č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru nyní stanovuje, že si daná společnost může naúčtovat pouze reálně 

vynaložené náklady spojené s vymáháním úvěru, zákonný úrok z prodlení, který v současné 

době činí 8% a smluvní pokutu maximálně 0,1 % z dlužné částky za každý den. Celková 

částka sankcí však nesmí přesáhnout 50 % z dlužné částky a nejvýše může dosahovat 

200 000 Kč. 

Jako nevýhoda bankovních společností oproti těm nebankovním byla kromě nutnosti 

splnění bonity uváděna velká časová prodleva od zažádání o úvěr do faktického získání 

peněz, způsobená složitou administrativou spojenou s jejím prověřováním (Hrdinková, 

Mati, 2013, s. 49). V případě akutní potřeby peněz na úhradu nájmu či pokrytí nenadálých 

nákladů bez možnosti půjčit si od příbuzného, kamaráda či známého, nezbývalo nic jiného, 

než využít finančních produktů nebankovních společností. I tento rozdíl by měl být díky 

Zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru setřen, protože mají nyní i nebankovní 

společnosti povinnost důkladně prověřovat bonitu. Tuto povinnost měly i v době platnosti 

Zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, a to konkrétně v § 9. Tento ani žádný jiný 

§ však na rozdíl od Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru nestanovoval konkrétní 

kritéria, dle kterých je třeba bonitu prověřovat ani sankce za porušení této povinnosti. 

Odborní poradci jsou vůči dodržování této povinnosti však stále skeptičtí. Na kolokviu 

pořádaném Asociací občanských poraden o tomto problému zaznělo několik příspěvků. 
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Vedoucí Občanské poradny Valašské Meziříčí Mgr. Tereza Ševčíková (2017), která pracuje 

v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, často naráží na situace, kdy je zřejmé, že byly 

úvěry poskytnuty lidem, kteří zjevně disponovali omezenými intelektovými schopnostmi 

a riziko, že je nebudou splácet, bylo prokazatelně vysoké. 

Jedním z důvodů nedodržování tohoto zákona může být fakt, že až do konce května 

2018 probíhá přechodné období, během kterého Česká národní banka posuzuje žádosti 

o licenci, kterou musely dle Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru podat všechny 

nebankovní společnosti do 1. března 2017. Pokud tuto žádost nepodaly, musely ukončit svou 

činnost. Důvodem je, že po uplynutí tohoto přechodného období bude nad nebankovními 

společnostmi vykonávat dohled Česká národní banka. Do té doby ho stále vykonává Česká 

obchodní inspekce. Nebankovní společnosti, které mají podanou tuto žádost a neobdržely 

rozhodnutí o udělení či neudělení licence v současné době tedy stále poskytují úvěry. Vedoucí 

Občanské poradny Remedium Mgr. Kristýna Schreilová (2017) se domnívá, že některé 

nebankovní společnosti podaly tuto žádost jen formálně a chtějí pouze oddálit zákaz činnosti. 

Lze tedy předpokládat, že úvěry bez prověření bonity a s nadlimitními úroky a sankcemi 

v současné době poskytují právě ty nebankovní společnosti, které licenci od České národní 

banky nezískají. Po obdržení rozhodnutí o neudělení licence tedy ukončí svou činnost 

nebo budou poskytovat úvěry ilegálně. V této souvislosti ředitelka kanceláře ministra financí 

Mgr. Milena Hrdinková (2017) doporučuje, aby si každý, kdo chce zažádat o úvěr, prověřil, 

zda je daná nebankovní společnost v registru poskytovatelů a zprostředkovatelů 

spotřebitelského úvěru České národní banky. Poskytovatelem finančního produktu neboli 

věřitelem však může být i jiná právnická osoba, než je bankovní či nebankovní společnost. 

Např. někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům tzv. zaměstnanecké půjčky.  

Často se lze setkat i s případy, kdy je poskytovatelem „finančního produktu" fyzická 

osoba. Jedná se např. o rodinného příslušníka či známého. V těchto případech se lze nezřídka 

setkat s absencí písemné smlouvy.  

 

1.6.  Druhy finančních produktů 

Stejně jako v podkapitole týkající se poskytovatelů finančních produktů začnu 

bankovními společnostmi, respektive finančními produkty, které bankovní společnosti nabízí.  

K nejvíce poptávaným finančním produktům patří v současné době bezesporu 

hypoteční úvěry. Rizikem hypotečních úvěrů je jejich dlouhá doba splatnosti 

(Syrovátková, Machalíček, 2008, s. 19). V příliš dlouhém časovém horizontu lze jen těžko 
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odhadnout vývoj finanční a majetkové situace a nesplácení hypotečního úvěru pak vede 

k realizaci zástavního práva, kdy banka nemovitost prodá v nucené dražbě. Je třeba 

si uvědomit, že cílem tohoto prodeje není dosažení co nejvyššího zisku, ale pouze 

co nejrychlejší uspokojení pohledávky. Mnohdy je tedy nemovitost prodána pod cenou 

a klientovi nemusí zbýt vůbec nic (Finanční poradce, 2013).  

Velmi často se lze setkat také s tzv. kontokorentními úvěry. Ty poskytují banky 

klientovi jako součást běžného účtu tím, že mu umožní čerpat finance „do mínusu“, aniž by 

o to musel předem žádat. Maximální výše kontokorentních úvěrů se v současné době 

nejčastěji pohybují mezi 150 – 200 000 Kč. Doba splatnosti, kdy musí účet vykazovat 

kladnou hodnotu zůstatku, zpravidla nepřesahuje 1 rok. Nevýhodou kontokorentních úvěrů 

jsou zpravidla vyšší úroky, než např. u spotřebitelských úvěrů. Kromě toho se za jejich vedení 

většinou platí, a to i přesto, že nejsou využívány.  

Dalším hojně využívaným finančním produktem jsou kromě hypotečních úvěrů i další 

spotřebitelské úvěry, které slouží především k financování spotřebního zboží, služeb 

či rekonstrukce nemovitosti. Ty poskytují jak bankovní, tak nebankovní společnosti Mohou 

být účelové či neúčelové. V případě účelových spotřebitelských úvěrů musí klient 

poskytovateli sdělit, na co úvěr využije. Neúčelový spotřebitelský úvěr může klient využít 

libovolně (Syrovátková, Machalíček, 2008, s. 19). Rizika spojená se spotřebitelskými úvěry 

vyplývají z podkapitoly týkající se poskytovatelů finančních produktů. Obecně lze říci, 

že největším rizikem jsou v této souvislosti právě nesolidní společnosti, které poskytují úvěry 

s vysokými úroky a sankcemi, bez toho, aby důkladně prověřily bonitu svého klienta.  

Na podobné účely jako spotřebitelské úvěry se také často využívá splátkový prodej. 

Klient může kdykoliv, bez zdlouhavé administrativy získat zboží či využít danou službu, 

a to na základě kupní smlouvy, jejímž podepsáním se zavazuje k úhradě tohoto zboží 

či služby pravidelnými splátkami (Syrovátková, Machalíček, 2008, s. 21). 

Za zmínku v tomto ohledu stojí i nákupní úvěrové karty, s nimiž může klient kdykoliv 

nakoupit nebo získat hotovost v automatech (Syrovátková, Machalíček, 2008, s. 21). 

 

1.7.  Vznik dluhu a příčiny předlužení 

Základními zdroji vzniku dluhu je porušení zákonem stanovené povinnosti a podpis 

smlouvy. Dluh ze zákona může vzniknout na zdravotním pojištění, daních, výživném, 

povinném ručení nebo pokutách. Dluh vzniklý ze smluv zahrnuje nájem, energie, úvěry, 

ručitelství nebo problematiku společného jmění manželů (Hrdinková, Mati, 2013, s. 7). 
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Jak už bylo nastíněno na začátku první kapitoly, vznik dluhu nepředstavuje automaticky 

problém. Problémem je předlužení, jehož příčinou může být náhlé zvýšení výdajů osobního 

či rodinného rozpočtu nebo snížení či úplná ztráta příjmu. Nezřídka se objevují i případy, kdy 

je jedinec předlužený, protože sám někomu půjčil či se zavázal jako ručitel (Schreilová, 

Skuhrová, 2017, s. 17).  

K náhlému zvýšení výdajů může dojít např. z důvodu již zmíněného zvýšení nájmu 

či jiných, běžných, významných, pravidelně se opakujících položek, opravy auta či domácího 

spotřebiče, zdravotní péče, která není hrazená zdravotní pojišťovnou atd. V této souvislosti 

je třeba zdůraznit nutnost tvorby finančních rezerv či vhodného pojištění. O tom ale více 

v kapitole týkající se prevence předlužení.  

Mezi příčiny snížení či úplné ztráty příjmu patří ztráta zaměstnání či krach vlastní 

firmy, dlouhodobá nemoc či invalidita a úmrtí. V souvislosti se ztrátou zaměstnání či krachem 

vlastní firmy je riziko vzniku dluhu nejvyšší v případě, že je placení či splácení závazků 

závislé pouze na jednom příjmu. Může se jednat o jednotlivce či mladou rodinu s matkou 

na mateřské dovolené (Finanční poradce, 2013). 

Riziko snížení či úplné ztráty příjmu zapříčiněné dlouhodobou nemocí či invaliditou 

lze eliminovat již zmíněným vhodným pojištěním. Může se jednat o pojištění pracovní 

neschopnosti či pojištění invalidity. Ke konkrétním úvěrům lze pak sjednat tzv. pojištění 

schopnosti splácet. Žádné z těchto pojištění není bohužel povinné a klienti je mnohdy 

považují za zbytečné vyhazování peněz (Finanční poradce, 2013). 

Přesto, že úmrtí je z výše uvedených příčin snížení či úplné ztráty příjmu jednoznačně 

nejtragičtější, eliminace rizik s ním spojených je paradoxně nejjednodušší.  Životní pojištění 

totiž nabízejí všechny pojišťovny a je poměrně dobře finančně dostupné (Finanční poradce, 

2013). 

Příčinou předlužení může být i již zmíněné ručení. Jedná se o jednu z možností 

tzv. zajištění pohledávky, prostřednictvím které věřitel eliminuje riziko jejího neuspokojení. 

K uspokojení pohledávky v případě, že toho nebude schopen dlužník, se zavazuje právě 

ručitel. Riziko, které sebou ručení nese je tedy zřejmé. I přes to, že má ručitel tzv. regresní 

nárok a může po dlužníkovi zpětně vymáhat peníze je šance, že se s nimi skutečně shledá 

velmi malá. Ručitel se tak sám může dostat do finančních problémů (Bielezs, 2013). 
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1.8. Vývojové fáze dluhu 

Tato podkapitola byla zpracována dle metodických materiálů občanské poradny 

Remedium. Dle vedoucí této poradny Mgr. Kristýny Schreilové a odborné poradkyně 

Mgr. Petry Skuhrové (2017) lze vývoj dluhu rozdělit do šesti fází: nultou, která probíhá ještě 

před vznikem dluhu, první, během které již ke vzniku dluhu dojde, druhou, během které 

je dluh splácen, třetí, kdy se klient ocitl poprvé po splatnosti, čtvrtou, kdy byla klientovi 

zaslána upomínka od věřitele, pátou, kdy klient obdržel zásilku od soudu, rozhodce 

či Českého telekomunikačního úřadu a šestou, kdy klient obdržel výzvu k dobrovolnému 

plnění od exekutora.  

Z hlediska sociální práce se od sebe jednotlivé fáze liší především v potřebách klienta 

využívajícího odborné sociální poradenství v oblasti dluhové problematiky, postupem 

spolupráce s klientem a cílem, ke kterému by tato spolupráce měla směřovat. Na toto téma 

je zpracovaná samostatná podkapitola.   

Nultá fáze je charakteristická tím, že dluh ještě neexistuje, ale klient o jeho vzniku 

uvažuje. V praxi odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhovou problematiku 

se lze s takovým klientem setkat poměrně zřídka. Klienti přicházejí obvykle až po vzniku 

dluhu, často až ve chvíli, kdy je dostihnou problémy spojené s nesplácením.  

První fáze představuje samotný vznik dluhu. V případě tzv. zdravého zadlužování tomuto 

vzniku předchází důkladné mapování poskytovatelů a druhů finančních produktů, důkladné 

přečtení a prověřování smluvních podmínek, případně využití odborného sociálního 

či komerčního poradenství zaměřeného na dluhovou problematiku. V praxi tohoto 

poradenství se však lze velmi často sekat s tím, že se klient zadlužil tzv. nezdravě a nic z výše 

uvedeného neproběhlo. Důvodem může být časová tíseň, nesrozumitelnost smluvních 

podmínek, stud či obava se zeptat či prostá neochota číst dlouhý text.  

Ve druhé fázi již dluh vznikl, ale zatím se neobjevily žádné problémy s jeho splácením. 

Stejně jako v případě nulté a první fáze, také s klienty ve druhé fázi se v praxi odborného 

sociálního poradenství zaměřeného na dluhovou problematiku lze setkat poměrně zřídka. 

Výjimku tvoří období, kdy dochází nebo již došlo ke změnám v legislativě. V té době tuto 

službu vyhledávají klienti s žádostí o informace, zda se jich tyto změny týkají a co pro ně 

znamenají. Kromě toho se může jednat o klienty, kteří problémy se splácením dluhu v blízké 

době očekávají např. z důvodu ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci či invalidity.  

Ve třetí fázi k problémům se splácením dluhu již došlo. Klient neuhradil splátku 

ve stanovené lhůtě a čelí sankcím, jako jsou úroky z prodlení, smluvní pokuty, poplatky 
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za zaslání upomínky či tzv. zesplatnění dluhu, které znamená, že klient ztrácí možnost 

splácení dluhu formou splátek a musí uhradit celý zbytek dluhu najednou.  

Pokud klient neuhradit splátku ve stanovené lhůtě a ani nezačal situaci řešit s věřitelem, 

je mu od něj obvykle zaslána upomínka. Tato upomínka se často nazývá předžalobní výzva. 

Pokud ze smlouvy vyplývá, že je zasílání předžalobních výzev zpoplatněné, může se dluh 

kromě úroku z prodlení a smluvních pokut ještě navýšit. 

V páté fázi již klient obdržel zásilku od soudu, rozhodce či Českého telekomunikačního 

úřadu. V případě Českého telekomunikačního úřadu je věřitelem poskytovatel 

telekomunikačních služeb, nejčastěji mobilní operátor, který vymáhá poskytnuté služby. 

Rozhodnutí telekomunikačního úřadu je exekučním titulem.  

Konečnou fází je doručení výzvy k dobrovolnému plnění od exekutora. Tato výzva 

znamená, že věřitel získal exekuční titul a začal dluh vymáhat prostřednictvím exekučního 

řízení. Doručení této výzvy předchází exekutorovo mapování majetku klienta, na jehož 

základě jsou vydány exekuční příkazy, které jsou klientovi spolu s výzvou doručeny. 

 

1.9.  Oddlužení 

Oddlužení neboli osobní bankrot je možnost řešení předlužení. Účelem je motivovat 

klienta k aktivnímu splácení dluhů a umožnit mu nový start tím, že jich bude zbaven. 

Oddlužení je tedy více než na ekonomické aspekty zaměřeno na aspekty sociální. Současně 

má však za cíl snížit náklady veřejných rozpočtů na řešení důsledků předlužení 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015, s. 20). 

Pro oddlužení je třeba splnit určité podmínky. Tou základní je, že klient musí být 

v úpadku či mu tento úpadek musí prokazatelně hrozit. V úpadku je klient v případě, že má 

dluhy minimálně u 2 věřitelů, ocitl se s nimi po splatnosti déle než 30 dnů a prokazatelně 

je není schopen splácet. Neschopnost splácet je v tomto případě prokázána, pokud se klient 

alespoň u 2 věřitelů ocitl po splatnosti déle než 3 měsíce. Další podmínkou je, že je klient 

schopen splatit alespoň 30% z celkového dluhu ve stanovené lhůtě 5 let. Kromě toho soud 

posuzuje, zda se klient nepředlužil úmyslně se záměrem podání insolvenčního návrhu 

spojeného s návrhem na povolení oddlužení či v posledních 3 letech nepřeváděl majetek 

rodinným příslušníkům či známým, aniž by ho prodal a výnos použil na splácení dluhu. 

Zkrátka zda svou žádostí o oddlužení nesleduje nepoctivý záměr. Roli hraje i to, jaký má 

klient přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení, tzn. zda si přebírá poštu, reaguje 
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na výzvy soudu, spolupracuje s insolvenčním správcem atd. (Schreilová, Skuhrová, 2017, s. 

45). 

Zákon umožňuje dva způsoby oddlužení, a to splátkový kalendář či zpeněžení 

majetkové podstaty. Oddlužení plněním splátkového kalendáře spočívá v tom, že je klient 

povinen měsíčně, ve stanovené lhůtě maximálně 5 let splácet svůj dluh. V případě zpeněžení 

majetkové podstaty je prodán klientův majetek, který klient vlastní do povolení oddlužení 

a výnos je použit na splácení dluhu. Oba tyto způsoby je možné kombinovat. (Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, 2015, s. 20 – 21). 

Pro posouzení toho, zda je oddlužení pro klienta vhodným řešením, je třeba nejprve 

zmapovat jeho situaci. Především je nutné zjistit jeho měsíční příjem a výši dluhu. Dále počet 

vyživovaných osob, což jsou děti, případně manžel/ka. Dle novely Zákona č. 182/2008 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) účinné od 1. 1. 2014 mohou 

insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podat i manželé společně. 

Poté je třeba zjistit, zda klient splňuje podmínku splacení alespoň 30% dluhu ve stanovené 

lhůtě 5 let, případně výši měsíčních splátek. Pokud klient splňuje podmínky oddlužení, 

je možné s ním začít pracovat na samotném insolvenčním návrhu spojeném s návrhem 

na povolení oddlužení. V tomto návrhu se klient může vyjádřit, jaký způsob oddlužení 

preferuje. Konečné slovo však mají věřitelé. U osob s nízkými příjmy a minimálním 

majetkem připadá v úvahu pouze oddlužení plněním splátkového kalendáře. Splátky 

se zasílají insolvenčnímu správci, který je po odečtu své odměny rozesílá věřitelům. Kromě 

výše aktuálního příjmu, dluhu a počtu vyživovaných osob je k insolvenčnímu návrhu 

spojenému s návrhem na povolení oddlužení nutné doložit výši příjmu za poslední 3 roky, 

seznam majetku, případně prohlášení o podnikání a seznam zaměstnanců a výpis z rejstříku 

trestů (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017, s. 22 -23). Dle novely Zákona č. 182/2008 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) účinné od 1. 7. 2017 lze však tento 

návrh podávat pouze prostřednictvím zákonem stanovených osob, což je advokát, notář, 

soudní exekutor, insolvenční správce či tzv. akreditovaných osob. Advokát, notář, soudní 

exekutor či insolvenční správce má právo na finanční odměnu. Akreditované osoby, jejichž 

seznam najdeme na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, své služby poskytují 

bezplatně (Schreilová, Skuhrová, 2017, s. 44).  

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení je poté podán k soudu, 

čímž je zahájeno insolvenční řízení. Od této chvíle nemůže dojít k nařízení exekuce. 

V případě, že soud rozhodne o povolení oddlužení je mu přidělen tzv. insolvenční správce 
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a věřitelé ve stanovené lhůtě 30 dnů přihlašují své pohledávky. Po uplynutí této stanovené 

lhůty proběhne setkání s insolvenčním správcem, který klienta informuje o přihlášených 

pohledávkách. Dále si od něj vyžádá další potřebné informace a podklady, na základě kterých 

následně sestaví tzv. zprávu pro oddlužení a zašle ji na soud. Na základě této zprávy je pak 

oddlužení povoleno či zamítnuto (Nemamdluhy, 2018).  

V průběhu oddlužení splátkovým kalendářem klientovi z příjmu zůstane 

tzv. nezabavitelná částka. Ta představuje 2/3 součtu normativních nákladů na bydlení 

a životního minima. Za každou vyživovanou osobu se tato částka zvyšuje o jednu třetinu 

(Insolvenční zóna, 2018). 

Poté, co klient projde úspěšným oddlužením, dostane od soudu osvobozující usnesení, 

na základě kterého je zbaven povinnosti splácet neuspokojené pohledávky. Šance na zastavení 

nárůstu dluhu a následné zbavení se jeho zbytku prostřednictvím oddlužení by měla dlužníka 

motivovat k tomu, aby svou situaci řešil včas a usiloval o splacení dluhu alespoň v zákonem 

stanoveném rozsahu (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015, s. 21).  

 

1.10.  Legislativa související s dluhovou problematikou 

V této kapitole uvedu základní legislativní dokumenty, které jsou důležité 

při poskytování odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhovou problematiku. 

Nutno zdůraznit, že v praxi tohoto poradenství je mnohdy třeba pracovat s mnohem širší 

škálou. Záleží na vývojové fázi dluhu a konkrétním případu.  

Prvním takovým dokumentem je Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který 

upravuje závazky vzniklé před 1. 1. 2014, kdy začal být účinný Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. V souvislosti s dluhovou problematikou upravuje občanský zákoník např. 

podrobnosti týkající se smluv o zápůjčce či úvěru. Před účinností nového občanského 

zákoníku upravoval podrobnosti týkající se smluv o úvěru Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník. Dnes obchodní zákoník upravuje pouze smlouvy o úvěru vzniklé před 1. 1. 2014 

(Schreilová, Skuhrová, 2017, s. 26). Při poskytování odborného sociálního poradenství 

zaměřeného na dluhovou problematiku se lze setkat i s problematikou týkající se společného 

jmění manželů. I tuto oblast upravuje Občanský zákoník.  

Dalším důležitým dokumentem je v této souvislosti Zákon č. 145/2010 Sb., 

o spotřebitelském úvěru, který upravuje závazky vzniklé před 1. 12. 2016 a Zákon 

č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který ho nahradil. To nejzásadnější, co z tohoto 

zákona vyplývá je větší regulace činnosti nebankovních společností. Některé podrobnosti, 
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které s touto regulací souvisí, jsou již zmíněny v podkapitole týkající poskytovatelů 

finančních produktů.  

Dále je namístě zmínit Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, který upravuje 

podmínky týkající se rozhodčích smluv, doložek a průběhu rozhodčího řízení. I přesto, že jsou 

rozhodčí smlouvy a doložky od 1. 12. 2016 s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 

zakázané, stále zákon o rozhodčím řízení upravuje smlouvy uzavřené před tímto datem 

(Schreilová, Skuhrová, 2017, s. 31). 

Zákon č. 292/2002 Sb., o finančním arbitrovi obsahuje informace o tom, kdo to finanční 

arbitr je a podmínky týkající se jeho činnosti. Informace o tom, kdo je finanční arbitr 

a kdy je možné se na něj obrátit, jsou zmíněny v podkapitole týkající se postupu spolupráce 

s dlužníkem (Zákony pro lidi, 2018). 

Důležitým legislativním dokumentem je i Zákon č. 99/1993 Sb., občanský soudní řád. 

Význam občanského soudního řádu je výstižen v § 1:  „Občanský soudní řád upravuje postup 

soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana 

soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv 

a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.“  

V konečné fázi dluhu přichází na řadu Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád.  Tento zákon 

obsahuje informace o tom, kdo je to exekutor a podmínky týkající se exekučního řízení.  

Na místě je zmínit Zákon č. 182/2008 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční 

zákon). V současné době se hodně mluví o novele tohoto zákona, díky které by bylo 

oddlužení přístupnější. Mohli by do něj vstoupit klienti bez ohledu na výši dluhu. 

Od té by se odvíjelo pouze to, jak dlouho by oddlužení trvalo. Jednalo by se o 3, 5 

nebo 7 let. Také by byla zrušena v současné době platná podmínka, podle níž musí být klient 

schopen uhradit za 5 let aspoň 30% dluhu. Hranice by nebyla stanovena.  Tuto novelu 

schválila dne 17. 1. 2018 vláda a poslala ji do dalších kol legislativního procesu. V případě 

úplného přijetí této novely bude situaci značně komplikovat již zmíněná novela účinná 

od 1. 7. 2017, dle které lze návrh na povolení oddlužení podávat pouze prostřednictvím 

zákonem stanovených osob, což je advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce 

či tzv. akreditovaných osob. Vzhledem k tomu, že dojde ke zvýšení počtu dlužníků, kteří splní 

podmínky oddlužení a pouze tzv. akreditované osoby, kterými jsou většinou neziskové 

organizace, poskytují tyto služby bezplatně, lze očekávat, že poptávka po podání návrhu 

na povolení oddlužení bude výrazně převyšovat nabídku. 

 

http://zakony.centrum.cz/obcansky-soudni-rad/cast-1-hlava-1-paragraf-1
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2 Dluhová problematika v sociální práci 

 Role sociální práce v řešení dluhové problematiky je nezpochybnitelná. Odborné 

sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku neboli dluhové poradenství, jakožto 

základní nástroj řešení této problematiky je poskytováno především v neziskových 

organizacích, a to právě sociálními pracovníky.   

Lze se setkat s diskuzemi, zda je to vůbec vhodné, protože předpokladem poskytování 

dluhového poradenství je nadstandardní orientace v právních předpisech a judikatuře, kterou 

sociální pracovník v rámci svého školního studia nezíská. To potvrdil i výzkum, který jsem 

provedla v roce 2016 pro účely mé bakalářské práce s názvem „Dluhové poradenství 

v občanských poradnách“. Dle něj považují sociální pracovníci poskytující dluhové 

poradenství za největší zdroj informací potřebných k poskytování tohoto poradenství kurzy, 

semináře a školení. Na druhém místě se umístila praxe. Školní studium, jako významný zdroj 

informací potřebný k poskytování dluhového poradenství uvedlo jen 5% respondentů.  

I v případě absolvování mnoha kurzů, seminářů, školení a mnohaleté praxe je třeba, 

aby dluhový poradce respektoval své limity a spolupracoval s dalšími odborníky, jako jsou 

právníci, psychologové apod. 

 

2.1.  Poskytovatelé sociálních služeb pro předlužené  

 V rámci této podkapitoly bude přestaveno několik organizací poskytujících sociální 

služby pro předlužené. Jednotlivé organizace se mezi sebou liší především způsobem 

ovlivňování místní politiky, financováním a jedinečným projektem. 

 První organizací, kterou v souvislosti s poskytováním sociálních služeb pro předlužené 

stojí za to zmínit je Poradna při finanční tísni, o. p. s. Jedná se o neziskovou organizaci, která 

od roku 2008 poskytuje odborné sociální poradenství (Poradna při finanční tísni, 2015). 

V současné době má organizace 3 stálé pobočky, a to v Praze, Ústí nad Labem a Ostravě. 

Poradna při finanční tísni je velmi angažovaná i v osvětových a vzdělávacích činnostech 

v tématech spojených s dluhovou problematikou. Pořádá semináře a přednášky pro odbornou 

i laickou veřejnost a pravidelně přispívá do městských a krajských zpravodajů. Co se týče 

financování, to zajišťují partneři. Poradna při finanční tísni tak není závislá na státních 

dotacích. Zajímavým projektem jsou tzv. „Výjezdní poradny“, které začala organizace 

pořádat z důvodu velkého zájmu o její služby. 1. „Výjezdní poradna“ proběhla v Litvínově. 

Postupně se „Výjezdní poradny“ rozšířily a v současné době jsou pořádány také v České Lípě, 

Hradci Králové, Plzni, Prostějově a Příbrami (Besedová, 2014, s. 12 – 14). 
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Další významnou organizací, která poskytuje sociální služby pro předlužené 

je Člověk v tísni o. p. s. Stejně jako Poradna při finanční tísni, o. p. s. poskytuje Člověk 

v tísni, o. p. s. odborné sociální poradenství, a to taktéž od roku 2008. V současné době 

Člověk v tísni působí ve více než padesáti městech a obcích v České republice (Člověk 

v tísni, 2017).  Také Člověk v tísni pořádá v rámci osvěty a vzdělávání v tématech spojených 

s dluhovou problematikou semináře a přednášky určené pro odbornou i laickou veřejnost. 

Kromě toho zpracovává nejrůznější analýzy, indexy a příručky. Také se zasazuje o změnu 

legislativy, a to zejména v oblasti práv dlužníků a vymáhání dluhů. Činnost organizace 

je financována z dotací, grantů a příspěvků státních, evropských, krajských i lokálních 

subjektů. Mimořádně angažovaná je v oblasti dluhové problematika plzeňská pobočka. Snaží 

se ovlivňovat místní politiku, a to zejména v souvislosti s vymáháním pokut dopravních 

podniků. Dále se angažuje v problematice zadlužování seniorů v rámci předváděcích akcí, 

podomních prodejích apod. Další činnosti se týkají problematiky dluhů na nájemném. V roce 

2012 získala plzeňská pobočka akreditaci na 4 vzdělávací kurzy v oblasti dluhové 

problematiky pro sociální pracovníky. Zajímavými projekty je „STROP“ a „Kudy s dluhy“. 

Cílem projektu STROP bylo podpořit Romy žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

v Plzeňském kraji. Součástí projektu byl program terénní finanční asistence zaměřený 

na podporu plánování rodinných a osobních rozpočtů sociálně vyloučených Romů s důrazem 

na jejich oddlužování. V rámci projektu byly uskutečňovány semináře o projektu a dané 

problematice a vznikly metodiky dluhového poradenství. Projekt Kudy s dluhy byl zaměřen 

na předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců. V rámci projektu bylo 

poskytováno dluhové poradenství v ambulantní i terénní formě, byly prováděny analýzy 

a osvětové aktivity zaměřené na varování před nekalými praktikami poskytovatelů finančních 

produktů (Besedová, 2014, s. 17 – 21).  

Pomoci se předluženým dostane i v organizaci Remedium Praha o.p.s, a to také 

především prostřednictvím odborného sociálního poradenství, které je poskytováno 

Občanskou poradnou, jejíž provozování je jednou z hlavních aktivit organizace. Odborné 

sociální poradenství v oblasti dluhové problematiky je nedílnou součástí činnosti občanské 

poradny již 17 let. V současné době má občanská poradna 3 pobočky, a to v Praze 3, Praze 7 

a Berouně. Od roku 2008 patří mezi další činnosti Remedia v rámci dluhové problematiky 

semináře pro odbornou i laickou veřejnost a tvorba a distribuce informačních materiálů. 

V roce 2012 zprovoznilo Remedium webové stránky zaměřené na dluhovou problematiku 

a o rok později se stránky podařilo rozšířit o internetovou poradnu (Besedová, 2014, s. 46). 
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Mezi hlavní aktivity Remedia související s dluhovou problematikou patří i vzdělávání 

pracovníků pomáhajících profesí prostřednictvím pořádání kurzů a výcviků (Remedium, 

2006).  Pracovníci organizace se také účastní setkání poskytovatelů sociálních služeb 

hlavního města Prahy, během nichž diskutují o aktuálních potížích občanů. Kromě toho 

přispívají do místních Radničních novin a jsou zapojeni do komunitního plánování. Činnost 

Remedia je financována zejména z veřejných zdrojů. Konkrétně se jedná o dotace Magistrátu 

hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí (Besedová, 2014, s. 46).  Zajímavým, 

aktuálně realizovaným projektem souvisejícím s dluhovou problematikou je „Vzdělávání 

studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti 

obyvatel prostřednictvím internetové aplikace „Dluhový labyrint“, jehož cílem je posílení 

informovanosti občanů v oblasti spotřebitelské a finanční gramotnosti prostřednictvím 

vzdělávání studentů oboru sociální práce (Remedium, 2006).  

V rámci této diplomové práce není bohužel možné zabývat se detailně činností všech 

organizací poskytujících sociální služby pro předlužené. Příkladem dobré praxe je však také 

organizace RUBIKON Centrum, z. ú., IQ Roma servis, z.s., Kostka Krásná Lípa, p. o., 

Společnou cestou, z.s., LIGA o. p. s., Poradenské centrum KHAMORO a další.  

 

2.2.  Sociální služby pro předlužené  

Základním druhem sociální služby poskytované předluženým je bezesporu sociální 

poradenství. Lze rozlišit 2 typy sociálního poradenství, a to základní a odborné. Oba tyto typy 

definuje Zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních službách: „Základní sociální poradenství 

poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních 

služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit“ 

(Zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních službách, § 37, odst. 2). „Odborné sociální poradenství 

je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob 

v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 

poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů 

a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; 

zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu 

se společností“ (Zákon č. 108/2006, Sb. o sociálních službách, § 37, odst. 3). Z těchto definic 

vyplývá, že sociální poradenství poskytované předluženým, je sociální poradenství odborné. 
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Podle Matouška (2003) je sociální poradenství charakteristické v používání 

speciálních postupů, které si kladou za cíl změnit nebo ovlivnit uvažování a jednání člověka, 

který se ocitl v nepříznivé sociální situaci, kterou se mu nedaří řešit vlastními silami 

nebo s pomocí jeho blízkých.  

Jinak sociální poradenství definuje Gabura (2005): „V pomáhajících profesích 

je těžiště poradenství založené na vztahu pomoci, přičemž poradce má snahu podpořit růst 

rozvoj, zralost a lepší uplatnění klienta, aby se efektivněji orientoval ve světě a vyrovnával 

se životem“. Sociální poradenství tedy není poskytování univerzálních receptů a okamžité 

řešení všech problémů klienta bez jeho vlastního přičinění, ale především snaha 

o to, aby si klient především v budoucnu a v co nejvyšší míře dokázal pomoci sám.   

Krutilová (2014) rozčlenila poradenský proces do 5 fází, které na sebe navazují. 

V první fázi je důležité s klientem navázat vztah. Následuje mapování situace klienta. Třetí 

fáze představuje stanovení cílů a kroků k jejich dosažení. Čtvrté stádium zahrnuje realizaci 

stanovených kroků k dosažení cílů, případně smíření se s okolnostmi, které nelze 

poradenstvím ovlivnit. Závěr poradenského procesu je o zpětné vazbě a společném 

zhodnocení průběhu spolupráce.  

Odborné sociální poradenství poskytované předluženým se nazývá dluhové 

poradenství. Posláním dluhového poradenství je poskytování odborné pomoci lidem, kteří 

jsou ohroženi problémy s dluhy či se do těchto problémů již dostali a neumí nebo nemohou 

je sami řešit. Důvodem může být nízká vzdělanost, chybějící kompetence či nedostatek 

informací. Klientů dluhového poradenství neustále přibývá, protože předlužení se v určité 

míře týká všech sociálních vrstev. Dluhové poradenství je třeba chápat jako pomoc nejen 

předluženým, ale i  věřitelům a potažmo celé společnosti (Člověk v tísni, 2018). Konkrétní 

činnosti dluhových poradců jsou popsány v následující podkapitole.  

 

2.3.   Postup spolupráce s předluženými  

Pro zpracování této podkapitoly využiji opět metodických materiálů občanské poradny 

Remedium, zpracovaných vedoucí této poradny Mgr. Kristýnou Schreilovou a odbornou 

poradkyní Mgr. Petrou Skuhrovou (2017). Postup spolupráce s předluženým klientem 

se odvíjí od toho, v jaké fázi se jeho dluh nachází a jaké jsou jeho potřeby. 

V nulté fázi, která probíhá ještě před samotným vznikem dluhu, je potřebou klienta 

především ujištění se ve správnosti jeho vlastního jednání. Často si chce ověřit, zda neexistují 

i jiné možnosti řešení jeho situace, než je zadlužení, chce vědět, jaká rizika sebou zadlužení 
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nese, případně chce poradit ohledně poskytovatelů a druhů finančních produktů a jejich výhod 

a nevýhod. Co se týče postupu spolupráce vhodné klienta nejprve ocenit za zodpovědný 

přístup a poté ho motivovat k hledání jiných možnosti řešení, než je zadlužení. Může se jednat 

o využití možnosti přivýdělku, úpravu výdajů či prodej majetku. Dalšími kroky je motivace 

klienta k probrání jeho záměru s rodinou a vytváření finanční rezervy na případné splátky. 

Zdůrazněna by měla být důležitost písemné smlouvy, její důkladné přečtení a zvážení, 

případně prověření podmínek, které tato smlouva obsahuje. 

V první fázi, která představuje samotný vznik dluhu, má klient obvykle potřebu zjistit 

důsledky uzavřeného závazku. Často ho zajímá i zda a za jakých podmínek může od smlouvy 

odstoupit.  Při spolupráci s klientem je třeba nejprve zmapovat jeho situaci. Především 

je nutné zjistit, zda dluh už skutečně vznikl či je uzavření smlouvy záležitostí teprve blízké 

budoucnosti. V případě, že dluh ještě nevznikl, je vhodné klienta stejně jako v nulté fázi 

motivovat, aby svůj záměr probral s rodinou, pečlivě zvážil, zda a jak vysoké splátky 

je a bude schopen splácet, případně aby si na tyto splátky vytvářel finanční rezervy. Dále 

je třeba zdůraznit důležitost písemné smlouvy, a to i v případě, kdy ji zákon nevyžaduje. 

Důležité je také upozornit na rizikové formy, náležitosti či součásti smlouvy, jako jsou 

např. směnky, smluvní pokuty či rozhodčí doložky. Je možné se setkat i s klienty, kteří 

přicházejí s tím, že se dozvěděli o dluhu, který vznikl, aniž by o tom sami věděli. Může 

se jednat o dluh manžela, manželky či jiné blízké osoby. U těchto klientů je často potřeba 

nejprve poskytnou emoční podporu a až poté přejít ke konkrétním možnostem řešení jejich 

situace.  

Postup spolupráce s klientem ve druhé fázi, kdy dluh již vznikl, ale zatím se neobjevily 

žádné problémy s jeho splácením, se stejně jako v těch ostatních odvíjí od jeho konkrétní 

situace. V této fázi se mají klienti opět potřebu ujistit, že jednají a postupují správně. Chtějí 

získat informace ohledně případných změn v legislativě či možností řešení jejich očekávaných 

problémů se splácením dluhu. V případě, že klient přichází skutečně jen proto, aby se ujistil, 

že jedná a postupuje a správně, je třeba zmapovat jeho situaci a motivovat ho v komunikaci 

s věřitelem, v případě, že by došlo nebo by očekával, že dojde k problémům se splácením 

dluhu. Dále je vhodné předat klientovi kontakty na další osoby či organizace, na které 

se může v případě potřeby obrátit. Pokud klient přichází s cílem získat informace ohledně 

změn v legislativě, jsou mu předány či je dle jeho možností odkázán na právníka či právní 

poradnu. Přichází-li klient, který v blízké době očekává problémy se splácením dluhu, 

je oceněn za jeho snahu situaci řešit s předstihem. Poté je potřeba zjistit, zda má pojištěnou 
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schopnost splácet. Dále je třeba ho motivovat ke komunikaci s věřitelem s cílem snížení 

či odložení splátek. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že věřitel nemusí požadavkům 

klienta vyhovět, nicméně čím dříve je vznese, tím vyšší jsou jeho šance. Důležitá je také 

informace, že i přesto, že klientovi nebude vyhověno, je třeba dluh splácet alespoň částečně.  

Ve třetí fázi k problémům se splácením dluhu již došlo.  Klient bývá situací zneklidněn, 

chce vědět, co mu hrozí, jak může tuto situaci řešit a zda a jak má začít komunikovat 

s věřitelem. V rámci spolupráce s klientem ve třetí fázi je opět nejprve třeba poskytnout 

emoční podporu a poté zjistit, jak je to dlouho, co se klient ocitl po splatnosti a u kolika 

věřitelů. Nejdůležitějším bodem mapování situace je však zjištění její příčiny, od které se pak 

odvíjí další postup. V případě, že klient pouze zapomněl, je nutné splátku uhradit zpětně 

a písemně o tom informovat věřitele. Vhodné je se za prodlení omluvit a zjistit zda a jaké 

sankce mu na jeho základě vznikly. Postup v situaci, kdy má klient se splácením dluhu 

problém pouze dočasně je popsán výše. Pokud má klient se splácením dluhu problém 

dlouhodobě je postup komunikace s věřitelem stejný, jako v případě problému dočasného, 

tzn., že cílem je vyjednat nižší splátky. Pokud věřitel klientovi nevyhoví a on i přesto splácí 

alespoň „něco“, neochrání ho to sice od dalšího vymáhání dluhu, ale prokazuje tak svou 

platební morálku, ke které v pozdějších fázích přihlíží soud. Pokud klient není schopen 

splácet vůbec nic, i tak je třeba zkontaktovat věřitele, zdůraznit vědomí zodpovědnosti 

za splácení dluhu a ujistit ho v jeho pokračování bezprostředně poté, co se situace změní. 

Lze se setkat i s případy, kdy klient v situaci, kdy není schopen dluh splácet, necítí povinnost 

tak činit. V tomto případě nezbývá nic jiného, než klienta informovat o důsledcích jeho 

jednání a nabídnutí spolupráce v případě, že svůj přístup změní. 

Ve čtvrté fázi byla klientovi zaslána předžalobní výzva od věřitele. Klient jejím 

obdržením bývá opět zneklidněn či rozhořčen, splácí-li dluh alespoň částečně. Opět je tedy 

namístě emoční podpora a informování klienta o možném řešení situace. Je třeba klientovi 

vysvětlit, že zasláním předžalobní výzvy dává věřitel najevo, že chce uplatnit své právo 

v tzv. nalézacím řízení. V nalézacím řízení soud rozhodne, do kdy má být dluh zaplacen. 

Pokud ho klient ve stanovené lhůtě nezaplatí, stává se toto rozhodnutí exekučním titulem, 

na základě, kterého požádá věřitel soud o zahájení exekuce. Ne u všech dluhů je však 

exekučním titulem rozhodnutí soudu. Jedná se např. o dluhy ze zákona či smluv, jejíž součástí 

je doložka přímé vykonatelnosti či rozhodčí doložka. V případě dluhů ze zákona a smluv 

s doložkou přímé vykonatelnosti je přeskočeno nalézací řízení a exekučním titulem 

je vykonatelný výkaz nedoplatků či samotná doložka přímé vykonatelnosti. V případě 
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rozhodčí doložky je obdobou nalézacího řízení rozhodčí řízení, na základě kterého rozhodce 

vydá rozhodčí nález, který se ve chvíli, kdy klient nezaplatí dluh ve stanovené lhůtě, stává 

exekučním titulem. Častou otázkou klientů bývá, zda jim je věřitel povinen předžalobní výzvu 

zaslat. Ze zákona tuto povinnost nemá, ale pokud později neprokáže, že jí alespoň 7 dní před 

podáním návrhu k soudu poslal, je zde velká pravděpodobnost, že nebude mít nárok 

na úhradu soudních nákladů, a to ani v případě, že by soud vyhrál. V této souvislosti 

je klientovi důležité zdůraznit, že věřitel předžalobní výzvu zasílá na jemu poslední známou 

adresu. Její převzetí je tedy zodpovědností výhradně klienta. Další důležitou informací 

je, že v této fázi dochází často ke změně věřitele. Tato změna se nazývá postoupení 

pohledávky a spočívá v prodeji dluhu jinému subjektu. O tom je však věřitel povinen klienta 

informovat, a dokud se tak nestane, je klient oprávněn splácet dluh stávajícímu věřiteli. 

K vymáhání dluhu může být v této fázi pověřena i inkasní společnost. Ta, pokud dluh 

neodkoupí má oprávnění pouze k jednání s klientem. V opačném případě má stejné 

pravomoce jako věřitel, protože se jím fakticky stává. Možností klienta v této fázi je situaci 

řešit ručitelem. K tomuto kroku však potřebuje souhlas věřitele. V situaci, kdy má klient 

pochybnosti o postupu věřitele či smlouvy, může se obrátit na finančního arbitra, který řeší 

situaci bezplatně a mimosoudně. Jeho rozhodnutí má však váhu rozhodnutí soudního. 

K tomuto kroku se však klient může uchýlit pouze před zahájením soudního či rozhodčího 

řízení.  

I v  páté fázi, kdy klient obdržel zásilku od soudu, rozhodce či Českého 

telekomunikačního úřadu je z důvodu zneklidnění klienta vhodná emoční podpora. 

V důsledku „úřední“ zásilky je toto zneklidnění často silnější, než v předchozích fázích. Často 

se stává, že se klient bojí zásilku otevřít a potřebuje podporu přímo při jejím otvírání 

a zjišťování obsahu. Dále je třeba klientovi obsah vysvětlit a informovat ho o významu 

a dopadech zásilky. Obsahem zásilky může být v této fázi soudní výzva v důsledku věřitelovi 

žaloby ve formě návrhu na zaplacení dlužné částky. Pro klienta tato výzva znamená, že se má 

k žalobě věřitele vyjádřit. Obvykle to znamená, že věřitel nemá dostatek důkazů, aby podal 

návrh na vydání platebního rozkazu, o kterém by soud rozhodl bez nařízení jednání. Klient by 

měl na tuto zásilku v soudem stanovené lhůtě reagovat. V případě, že s věřitelovým návrhem 

nesouhlasí, je třeba, aby své argumenty doložil. Po vyjádření klienta nařídí soud jednání, 

na základě kterého vynese rozsudek. Proti němu se lze do 15 dnů od doručení odvolat, 

ale pouze v případě, že se nejedná o bagatelní spor. Pokud odvolání nebylo podáno 

nebo o něm soud zamítl, nabývá rozsudek právní moci. Pokud klient nezaplatí dluh 
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v rozsudkem stanovené lhůtě, nabývá vykonatelnosti a stává se exekučním titulem. Další 

variantou obsahu zásilky může být rozhodnutí soudu ve formě již zmíněného platebního 

rozkazu, na jehož vydání podal věřitel návrh. Znamená to, že věřitel měl dostatek důkazů, 

soud na jejich základě přeskočil jednání a vynesl rozsudek. Proti platebnímu rozkazu lze 

do 15 dnů podat odpor. Poté je klient povinen odpor odůvodnit, a to do 30 dnů. Ne vždy má 

smysl se proti návrhu na zaplacení dlužné částky či návrhu na vydání platebního rozkazu 

bránit. Obrana má smysl pouze v případě, že je vymáhaný dluh promlčen, byl již uhrazen, 

fakticky nevznikl, a klient je to schopen prokázat, klient neuhradil dluh v plné výši, 

ale splácel alespoň „něco“ a je schopen doložit, proč tomu tak bylo. V případě, že byl dluh 

skutečně promlčen, uhrazen či fakticky nevznikl, je soud povinen zastavit řízení a jeho 

náklady vymáhat po věřiteli. Pokud klient splácel alespoň „něco“, může požádat soud 

o schválení dosavadního splátkového kalendáře. Zdánlivou výhodou obrany v jiných než výše 

uvedených případech je získání času. Klientovi však dluh vzroste o náklady na soudní řízení. 

V každém případě je však třeba klienta informovat o možném vývoji situace a motivovat 

ho v pokračování částečného splácení, případně dalším vyjednávání s věřitelem o splátkovém 

kalendáři. To ho ochrání před nařízením exekuce. V případě, že klient nemá žádný příjem 

ani majetek, je vhodné tuto informaci sdělit věřiteli a dát mu tak najevo, že v případě nařízení 

exekuce nebude možné dluh vymoci. Pátá fáze je také pravou chvílí pro preventivní opatření, 

které zmírní dopad případné exekuce. Jedná se především o zrušení bankovního účtu, 

vyjednání zasílání výplaty jinak, než na bankovní účet a informování rodinných příslušníků 

či jiných blízkých osob o hrozící exekuci s cílem provedení soupisu majetku včetně zajištění 

dokladů o jejich vlastnictví.  

I v konečné, šesté fázi, kdy je klientovi doručena výzva k dobrovolnému plnění 

je pochopitelně důležitá emoční podpora klienta, který je často v krizi a informování 

o možném vývoji a řešení situace. V praxi odborného sociálního poradenství zaměřeném 

na dluhovou problematiku se lze často setkat s klienty, kteří tvrdí, že o existenci dluhu 

ani nevěděli. Takovému klientovi je vhodné doporučit, aby nahlédl do spisu místně 

příslušného soudu. Součástí tohoto spisu jsou dokumenty týkající se nalézacího řízení, 

rozhodčího řízení a soudní pověření exekutora k vedení exekuce. Exekuční spis 

je pak k dispozici u pověřeného exekutora. I v této fázi má klient možnost obrany. Je jí návrh 

na úplné či částečné zastavení exekuce či odklad exekuce. V případě exekuce movitých věcí 

pak žádost o vyškrtnutí věcí ze soupisu a vylučovací žaloba. Tato obrana má ale opět smysl 

pouze v určitých případech. K úplnému či částečnému zastavení exekuce může dojít pouze 
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z některých z důvodů uvedených v § 268 Občanského soudního řádu na základě návrhu, který 

je třeba podat do 15-ti dnů od vzniku tohoto důvodu, a to exekutorovi, který je vedením 

exekuce pověřen. Exekutor vyzve ostatní účastníky řízení k vyjádření. Pokud se účastníci 

vyjádří negativně, postoupí exekutor návrh místně příslušnému soudu, který vynese konečný 

rozsudek. Do doby, než je tento rozsudek vydán, nemá exekutor právo dluh vymáhat. Návrh 

na úplné či částečné zastavení exekuce má smyl podávat pouze v případě, že byl dluh splacen 

ještě před nařízením exekuce či před doručením výzvy k dobrovolnému plnění, že byl dluh 

či jeho část splacena na účet věřitele místo exekutora, že došlo k promlčení exekučního titulu, 

že byl neoprávněně exekučně postižen účet manžela či manželky klienta, že byly neoprávněně 

exekučně postiženy věci klienta či osoby, které dle zákona exekučně postihnout nelze, 

že je klient nemajetný či nebylo ze strany soudu řádně doručováno. Co se týče návrhu 

na odklad exekuce, o ten se má smysl snažit v případě, že by měl okamžitý výkon exekuce 

pro klienta či jeho rodinu zvlášť nepříznivé důsledky a věřitel by zároveň tímto odkladem 

nebyl zvlášť poškozen. Dále pak v případě, kdy je zřejmé, že bude exekuce zastavena. Návrh 

na odklad exekuce se taktéž podává pověřenému exekutorovi, který o odkladu rozhodne do 

7 dnů. Pokud ho zamítne, je postoupen místně příslušnému soudu, který rozhodne do 15 dnů. 

I v tomto případě, nemá exekutor do té doby právo dluh vymáhat. Žádost o vyškrtnutí věcí 

ze soupisu přichází na řadu ve chvíli, kdy exekuce postihuje i věci, které vlastní jiná osoba, 

než je klient. O vyškrtnutí věcí ze soupisu žádá právě tato osoba, a to do 30 dnů od doručení 

exekučního příkazu, který obsahuje věci, které vlastní. I tuto žádost je třeba podat 

pověřenému exekutorovi, který rozhodne opět do 15 dnů. Pokud jí zamítne či jí vyhoví jen 

částečně, je možné se do 30-ti dnů obrátit na místně příslušný soud a podat vylučovací žalobu. 

Pokud byly tyto věci již exekučně postiženy, podává se vylučovací žaloba rovnou, bez 

předchozího podání žádosti o vyškrtnutí věcí ze soupisu. Před podáním této žaloby je o ní 

třeba informovat věřitele. Kromě toho, že žalobce vyloučí riziko povinnosti uhradit soudní 

náklady, může věřitel odsouhlasit vyloučení věcí, aniž by proběhlo soudní řízení. Často 

se totiž stává, že věřitel není informován, jaké konkrétní věci budou nebo byly exekučně 

postiženy a komu patří. V době, kdy byla podána vylučovací žaloba, je možné, aby klient 

podal návrh na částečné zastavení exekuce, tedy věcí, které vlastní jiná osoba, než klient.  

 

 

 

 



 

35 

 

3 Prevence předlužení  

Slovo „prevence“ je latinského původu a znamená opatření učiněné předem, včasnou 

ochranu či obranu. Přibližně od konce 50. let se prevence rozdělila na primární a sekundární. 

Od 60. let se navíc hovoří o prevenci terciální. Primární prevence je zaměřena na předcházení 

problému, a to ještě před tím, než vznikne. Sekundární prevence je zaměřena na řešení již 

vzniklého problému, ale ještě před tím, než příliš pokročí. Terciální prevence se překrývá 

s prevencí sekundární a je zaměřena na mírnění škod problému (Nešpor, 1999, s. 6). V oblasti 

předlužení jsou důležité všechny 3 typy prevence. Tyto typy se však v praxi prolínají. 

Např. dluhové poradenství, které je zařazeno do sekundární prevence je i prostředkem 

zvyšování finanční gramotnosti, které je zařazeno do prevence primární. Z velké části 

se prolíná i sekundární prevence s terciální. 

Primární prevence spočívá především v působení na širokou veřejnost a upozorňování 

na rizika zadlužování. Hlavním cílem je zvýšení finanční gramotnosti, která je dle posledního 

výzkumu Ministerstva financí zaměřeného na finanční gramotnost z roku 2015 nízká. 

Finanční znalosti 52% respondentů byly vyhodnoceny jako velmi či spíše malé. Co se týče 

ekonomické zodpovědnosti, u 64% respondentů bylo vyhodnoceno, že se nechovají vůbec 

zodpovědně nebo spíše nezodpovědně (Ministerstvo financí, 2015). Hlavními realizátory 

primární prevence v oblasti dluhové problematiky jsou neziskové organizace, bankovní 

společnosti a Ministerstvo financí.  Tyto instituce pořádají nejrůznější semináře a přednášky 

pro odbornou i laickou veřejnost. Může se jednat o děti na základních a středních školách či 

nízkoprahových zařízení, nezaměstnané na úřadech práce, zaměstnance různých firem, úřadů 

či neziskových organizací, seniory v domovech pro seniory atd. Náplň těchto seminářů 

a přednášek je vždy přizpůsobená dané cílové skupině (Besedová, 2013, s. 13). Další častou 

činností vedoucí ke zvýšení finanční gramotnosti je provozování vzdělávacích webových 

stránek a provádění výzkumů.  

Sekundární prevence spočívá především v poskytování dluhového poradenství, které 

je detailněji popsáno v předchozí kapitole. Jak už bylo zmíněno, dluhové poradenství neřeší 

pouze již vzniklé problémy spojené s předlužením, ale snahou je i to, aby měl klient takové 

znalosti a dovednosti, díky kterým bude schopen předejít dalšímu zhoršování jeho situace.  

Je tedy i prostředkem zvyšování finanční gramotnosti.  

Co se týče terciální prevence, ta se, jak už bylo řečeno, překrývá s prevencí 

sekundární. Hranice, kdy se jedná přímo o řešení situace a kdy o zmírňování jejich důsledků 

je velmi tenká. Snahou terciální prevence je i předcházet recidivě. To lze dělat 



 

36 

 

např. prostřednictvím zvyšování finanční gramotnosti, která patří do prevence primární. 

Je zřejmé, že se jednotlivé typy prevence skutečně překrývají a je těžké je jednoznačně 

oddělit. 
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4 Psychosociální důsledky předlužení  

V souvislosti s předlužením se častěji než o psychologických důsledcích mluví 

o důsledcích sociálních. Negativní dopady předlužení na psychiku jsou však 

nezpochybnitelné a mohou vyústit v trvalou invaliditu, v krajních případech až v sebevraždu. 

Mezi konkrétní, nejčastěji uváděné psychologické důsledky předlužení můžeme zařadit stres, 

frustraci, krizi a depresi (Lovritš, 2008, s. 11).  

Vágnerová (2012) definuje stres jako stav nadměrného zatížení či ohrožení. Situace, 

které způsobují stres, lze shrnout do 4 kategorií. Do 1. kategorie spadají situace, kdy má 

člověk pocit, že je nemůže nijak ovlivnit, 2. kategorii představují situace, kdy má člověk 

pocit, že nemůže odhadnout, zda a kdy daná situace vznikne, 3. kategorií jsou situace, kdy má 

člověk pocit, že je není schopen zvládnout a do 4. kategorie můžeme zařadit situace, které 

jsou spojené s příliš mnoha změnami. Psychická reakce na stres začíná vyhodnocením dané 

situace jako stresové. K tomu dojde ve chvíli, když v člověku vyvolá negativní pocity. 

To, zda bude daná situace vyhodnocena jako stresová, závisí na zkušenostech, schopnostech, 

aktuálním psychickém stavu, ale i míře podpory okolí. Dále je stres spojen se změnami 

emočního prožívání. Typickou reakcí je úzkost, smutek, vztek, hněv či apatie. Změněny jsou 

i kognitivní funkce. To se projevuje především ve způsobu uvažování o dané situaci, které 

může být zkratkovitější a pesimističtější. Člověk také může dané situaci přičítat vyšší 

závažnost. Ovlivněna je i schopnost koncentrace. Přiměřená míra stresu může člověka 

aktivizovat či stimulovat k hledání nových řešení.  

Frustrace je dle Nakonečného (1997) zmaření uspokojení potřeby či vyhlídky 

na uspokojení potřeby. Jinými slovy jde o neočekávanou ztrátu naděje na uspokojení, která 

vyvolává pocit zklamání. Obrannou reakcí bývá často omezení pozitivního očekávání, které 

je původcem frustrace. Frustrace může být také překonána odložením uspokojení, posílením 

vytrvalosti a úsilí, změnou motivu či rezignací. Frustrace může být v určitých případech 

a do určité míry pozitivní, protože stimuluje k většímu úsilí či hledání nových řešení. 

(Vágnerová, 2012, s. 48 – 49).   

Psychologickým důsledkem předlužení bývá i krize. Jde o narušení psychické 

rovnováhy v důsledku vyhrocení stresové situace.  Krizi doprovází narušení pocitu jistoty 

a bezpečí, úzkost, zoufalství a beznaděj. Člověk má pocit bezradnosti, bezmocnosti 

a neschopnosti. Mění se uvažování a hodnocení situace. Jednání člověka v krizi může být 

zkratkovité a neadekvátní. Krize je signálem, že doposud používané způsoby jednání nejsou 

dostatečně efektivní a je třeba hledat nové. Zvládnutí krize tedy spočívá v přehodnocení 
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situace a nalézání účinnějších způsobů jednání. I krize může mít v určitých případech 

pozitivní, protože rozvíjí schopnost člověka adaptovat se na budoucí stresové situace 

(Vágnerová, 2012, s. 53).  

Předlužení může být i spouštěčem deprese. Deprese je duševní onemocnění, jehož 

typickým příznakem je porucha nálady. Kromě toho je však zasaženo také myšlení, chování 

i tělesné fungování. Deprese je často spojena s pocity marnosti, méněcennosti a únavou. 

Depresi lze rozdělit na 3 stupně a to na mírnou depresi, středně těžkou depresi a těžkou 

depresi.  Mírná deprese člověku zcela neznemožňuje každodenní fungování, ale je pro něj 

obtížnější. Člověka přestává těšit i to, co měl dříve rád a uzavírá se do sebe. Při středně těžké 

depresi už zpravidla není schopen každodenně fungovat. Většinu času je člověk nešťastný, 

utlumený, unavený či napjatý, nedokáže se na nic soustředit a izoluje se od lidí. Při těžké 

depresi člověk není schopen zvládat ani základní sebeobsluhu. Má tendenci pouze ležet nebo 

je naopak velmi neklidný. Porucha nálady je hluboká a téměř neovlivnitelná. Člověk nemá 

energii a nevidí smysl v žádné praktické činnosti.  Při těžké depresi se velmi často objevují 

myšlenky na sebevraždu (Praško et. al., 2009, s. 9 – 12).  

 Co se týče sociálních důsledků předlužení, jedním z nejčastěji zmiňovaných 

je nelegální zaměstnání. Předlužení často ztrácejí motivaci pracovat legálně, protože značná 

část jejich výdělku bývá předmětem vymáhání. Nelegální zaměstnání pak představuje pro tyto 

dlužníky výhodnější způsob života, protože mají možnost vydělávat a zároveň pobírat sociální 

dávky. Kromě toho, že výdělek není daněn a státu tak unikají peníze, má nelegální zaměstnání 

negativní vliv i na budoucnost předluženého. Vzhledem k tomu, že v rámci nelegálního 

zaměstnání není odváděno zdravotní ani sociální pojištění, nemá předlužený v případě nemoci 

či ztráty zaměstnání nárok na nemocenskou dávku ani na podporu v nezaměstnanosti. 

Také nezíská potřebnou dobu pojištění, aby mu mohl být později přiznán důchod (Besedová 

2014: 11). 

Ve snaze zvýšit si svůj příjem se mohou předlužení uchylovat k zoufalým řešením. 

Mezi ně patří např. páchání majetkových trestných činů nebo v krajních případech 

i prostituce. Únikovou strategií z bezvýchodné situace může být i alkoholismus, drogová 

závislost či patologické hráčství (Lovritš, 2008, s. 11). 

Předlužení může vést i ke ztrátě bydlení. Konkrétními příčinami může být nízký 

příjem z důvodu vymáhání a následná neschopnost pokrývat náklady na bydlení či prodání 

nemovitosti v rámci realizace zástavního práva.  
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Mezi neblahé důsledky předlužení lze zařadit i rozpad rodiny a nutnost odebrání dětí 

do ústavní péče. (Besedová, 2014, s. 11).  

Předlužení může být i příčinou sociálního vyloučení. Základní charakteristikou 

sociálního vyloučení je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi. Mezi takové důvody 

patří právě např. platební neschopnost, problémy s bydlením, nemoc atd. To všechno jsou 

možné důsledky předlužení. Lidé žijící na okraji společnosti si osvojují specifické vzorce 

jednání, které jsou často v rozporu s hodnotami většinové společnosti. Soužití proto bývá 

na první pohled problematické a návyky získané přizpůsobením se životu v sociálním 

vyloučení pak těmto lidem znemožňují být úspěšní ve většinové společnosti. 
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5 Výzkumné šetření 

Tato kapitola je věnována tomu, jaký je cíl výzkumného šetření, jaké výzkumné 

otázky jsem si položila a jakou jsem zvolila metodu a techniku výzkumu. Dále obsahuje 

informace o výzkumném souboru a průběhu sběru dat. Součástí jsou i kazuistiky respondentů. 

 

5.1. Cíl a výzkumné otázky 

Hlavním cílem výzkumného šetření je zmapovat a zanalyzovat psychologické 

a sociální důsledky předlužení a poukázat na důležitost nejen odborného sociálního 

poradenství v oblasti dluhové problematiky, ale i psychoterapie a psychiatrie. Dalším cílem 

je pak zmapovat a zanalyzovat příčiny a souvislosti předlužení a na jejich základě navrhnout 

opatření, která by mohla k řešení této problematiky přispět.  

 

Výzkumná otázka č. 1: Jaké jsou psychologické důsledky předlužení?  

 

Výzkumná otázka č. 2: Jaké jsou sociální důsledky předlužení? 

 

Výzkumná otázka č. 3: Jaké jsou příčiny a další významné souvislosti předlužení?  

 

5.2. Metoda sběru dat 

 Výzkumné šetření bylo provedeno pomocí kvalitativního výzkumu. 

Dle Reichela (2009) je kvalitativní výzkum vhodný pro porozumění sociálním problémům, 

což předlužení nepochybně je. Pro sběr potřebných dat byla využita metoda dotazování 

technikou polostrukturovaného rozhovoru. Předem byl tedy připraven soubor tematických 

okruhů a do nich spadajících otázek. Jejich pořadí však bylo přizpůsobováno dané situaci 

a mnohdy byla pozměňována i jejich formulace tak, aby jí daný respondent lépe porozuměl. 

Pokládány byly i doplňující otázky. Volnost, kterou polostrukturovaný rozhovor umožňuje, 

byla vzhledem k emocím, které některé otázky vyvolávaly ku prospěchu. Rozhovor byl 

přirozenější a bylo možné akceptovat a přizpůsobovat se osobnostním specifikům konkrétních 

respondentů.  

 Tematických okruhů bylo 5. 1. okruh představoval sociální anamnézu, 

která obsahovala otázky zjišťující informace týkající se orientační i prokreační rodiny 

respondenta, vzdělání, zaměstnání, zdravotního stavu, finančních zdrojů, příjmu rodiny atd. 

2. okruh obsahoval otázky zjišťující informace týkající se vzniku dluhů a příčin předlužení, 
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3. psychologických důsledků předlužení, 4. sociálních důsledků předlužení a 5. aktuální 

situace. Otázky byly ve většině případů otevřené. V případě uzavřených otázek byly dle 

odpovědi kladeny doplňující otázky či byl respondent požádán o rozvedení odpovědi.   

 

5.3. Výzkumný soubor  

Výzkumný soubor tvořili klienti Farní charity Kralupy nad Vltavou. Vzhledem k cíli 

výzkumného šetření byli záměrně vybráni klienti dluhového poradenství, jedné z několika 

registrovaných sociálních služeb Farní charity Kralupy nad Vltavou.  Celkem se jednalo 

o 10 respondentů, konkrétně o 6 žen a 4 muže.  

 

5.4. Průběh sběru dat 

Kontakty na respondenty byly po jejich svolení získány od dluhové poradkyně Farní 

charity Kralupy nad Vltavou. Respondenti byli následně telefonicky zkontaktováni, 

po představení jim byl sdělen účel telefonátu a byli dotázáni, zda jsou ochotni poskytnout 

rozhovor za účelem výzkumného šetření diplomové práce. Zdůrazněno bylo, že bude 

rozhovor nahráván na diktafon. Všichni zkontaktovaní respondenti s rozhovorem souhlasili. 

Místo realizace rozhovoru určil respondent. U většiny případů byl rozhovor realizován 

v prostorách Farní charity Kralupy nad Vltavou, ve 3 případech v domácnosti respondenta. 

V obou variantách byla k dispozici samostatná místnost pro zajištění soukromí a eliminování 

rizika rušení vnějšími vlivy.  

Před zahájením rozhovoru byl respondentům znovu sdělen jeho účel, že bude 

nahráván na diktafon a byli ujištěni o jeho anonymitě. Poté byli respondenti požádáni, 

aby podepsali informovaný souhlas.  

V úvodu rozhovoru byli respondenti vyzváni, aby řekli něco o sobě a o svém životě. 

Poté jim byly dle situace pokládány doplňující a další otázky. Pořadí tematických okruhů 

a do nich spadajících otázek bylo taktéž přizpůsobováno dané situaci. Během rozhovoru byly 

písemně zaznamenávány významné okolnosti související s rozhovorem.  Rozhovory trvaly 

vždy v rozmezí 30 – 90 minut a byly realizovány od 1. 4. 2018 – 14. 4. 2018.  

 

5.5. Způsob zpracování dat 

Byla provedena doslovná transkripce rozhovorů do písemné podoby. Tyto rozhovory 

byly dále tříděny, kategorizovány a kódovány. Následně byly zpracovány kazuistiky, jejichž 

struktura odpovídá jednotlivým tematickým okruhům rozhovoru. Tyto kazuistiky byly velmi 
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nápomocné pro další práci s textem z důvodu zpřehlednění jednotlivých rozhovorů. Následně 

byly v rozhovorech identifikovány relevantní a významné momenty a vztahy, které byly 

analyzovány a interpretovány.  

 

5.6. Kazuistiky 

5.6.1. Respondent č. 1 

Pohlaví: Muž 

Věk: 31  

 

Sociální anamnéza 

Respondent č. 1 se narodil v Praze, ale své dětství a dospívání prožil v Libčicích 

nad Vltavou. Do svých 25 let žil s matkou, otcem a 5 mladšími sourozenci. Vztahy v rodině 

respondent hodnotil jako dobré. Dle jeho slov „všechno fungovalo tak, jak má“. Otec 

pracoval v Technických službách v Kralupech nad Vltavou a matka byla doma s dětmi. 

Finanční situaci rodiny respondent hodnotil jako dobrou, nikdy neměl pocit, že by strádali. 

Co se týče dluhů, ví o tom, že nějaké měli. Ale spíše od známých. Na problémy se splácením 

si nepamatuje. Dnes však otec splácí dluh svého bratra, protože se zavázal jako ručitel, 

když si bral spotřebitelský úvěr a někdy se stane, že mu na splátku nezbydou finance.  

Respondent dosáhl pouze základního vzdělání, střední odborné učiliště, kde studoval 

obor Kuchař/číšník nedokončil. Prý ho to nebavilo a chtěl vydělávat peníze, tak začal raději 

pracovat. Jeho 1. zaměstnáním byla firma vyrábějící plasty v Libčicích nad Vltavou. Odtud 

ho propustili z důvodu nadbytečnosti. Poté pracoval načerno na stavbách. 

Ve 25 letech se s partnerkou přestěhovali do nájemního bytu v Kralupech nad Vltavou. 

V té době začal pracovat ve firmě Ahold v Klecanech jako skladník. Místo bydliště ani práci 

od té doby nezměnil. S partnerkou mají 2 syny a jejich vztah dle jeho slov „funguje“. Občas 

se hádají, ale to považuje za „normální“. Partnerka je doma s dětmi, ale občas chodí 

na brigádu do Pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Zdravotní problémy respondent nemá. Ve 

svých 19 letech ale prodělal otřes mozku v důsledku autonehody, kterou přežil pouze on 

a řidič auta, které do nich nabouralo. Řidičem jejich auta byl jeho strýc a v autě, které do nich 

nabouralo, byly kromě řidiče ještě 2 osoby. Respondent uvedl, že ho tento zážitek velmi 

poznamenal: „Byl jsem hodně nervní, nic mě nezajímalo, byl jsem radši sám“.  



 

43 

 

Co se týče finančních zdrojů rodiny, ty zahrnují mzdu respondenta, přídavky na děti, 

příspěvek na bydlení a nárazově výplatu z brigád partnerky. Celkový měsíční příjem rodiny 

je tedy v současné době cca 20 000 Kč.  

 

Vznik dluhu a příčiny předlužení 

Když bylo respondentovi 18 let, vzal si úvěr od banky MONETA Money Bank. 

Jednalo se o 50 000 Kč na řidičák a auto. 3,5 roku ho splácel, ale po propuštění ze zaměstnání 

začal pracovat načerno a splácet přestal. Hlavním důvodem byla autonehoda, po které se více 

jak dva měsíce zotavoval. Vzhledem k tomu, že pracoval načerno, neměl v tu dobu žádný 

příjem. Rodina mu pomohla pouze s uspokojením základních potřeb. Kromě nedostatečných 

finančních prostředků poznamenala autonehoda respondenta i po psychické stránce. Dle jeho 

popisu trpěl nočními můrami, byl apatický a nebyl schopen se na nic soustředit.  Dále 

se zmiňoval o tom, že má dluhy u dopravního podniku za jízdy načerno.  

 

Psychologické důsledky předlužení 

 Respondent uvedl, že ho jeho neschopnost splácet vlastní dluhy stresovala. „Nejhorší 

to bylo, když chodily ty obálky“. Uvedl, že po něm banka chtěla, aby hradil vysoké částky 

v krátkých časových intervalech, čehož nebyl schopen. Cítil se bezmocně a neschopně.  

Jeho psychický stav se zlepšil, když začal legálně pracovat a začal v rámci exekučních srážek 

umořovat svůj dluh. Po nějaké době ho však vysoké srážky začaly demotivovat. Mnohokrát 

přemýšlel o tom, že dá výpověď a začne opět pracovat načerno. Několik dní po výplatě měl 

problém byť jen vstát z postele, natož v práci fungovat na 100%. „Hnacím motorem“ pro něj 

jsou a byly jeho děti a partnerka. Uvedl: „No kdybych byl sám, tak bych se na to už dávno 

vykašlal“. Nyní se opět cítí o něco lépe, protože ví, že se splácení chýlí ke konci. 

S psychologem má respondent zkušenost pouze v souvislosti s autonehodou. Dle jeho popisu 

se pravděpodobně jednalo o soudního znalce z oboru psychologie. O psychoterapii 

nepřemýšlel. Uvádí ale, že bez podpory partnerky by to nezvládl: „Nebejt jí, tak nevim, co 

by bylo. To bych snad i nějakýho psychouše potřeboval“.  

 

Sociální důsledky předlužení 

 Co se týče uspokojování potřeb respondenta a jeho rodiny, k tomu respondent uvedl: 

„Je to dobrý, ale mohlo by to bejt i lepší“. Potřebu, která není dostatečně uspokojována 

je dle respondenta jednoznačně bydlení: „Kdybych měl ty peníze celý, tak určitě bydlíme 
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někde jinde“, uvedl. Když se jeho partnerka dozvěděla, že nesplácí dluhy, podpořila ho v tom, 

aby si našel legální zaměstnání a kontaktovala dluhovou poradkyni Farní charity Kralupy 

nad Vltavou, aby se poradili o dalším postupu. I v současné době představuje pro respondenta 

největší podporu jeho partnerka. Motivuje ho, aby setrval v legálním zaměstnání 

a komunikuje s dluhovou poradkyní Farní charity Kralupy nad Vltavou. Jak už bylo zmíněno 

výše, zbytek rodiny respondentovi pomohl pouze s upokojením základních potřeb v době, 

kdy se zotavoval z autonehody. „Oni maj svejch starostí dost“, uvedl. S přáteli dluhy vůbec 

neřešil a neřeší.  

 

Aktuální situace 

Dle výpočtů respondenta by měl v současné době dluh činit cca 60 000 Kč. 

Tzn., že bude za půl roku umořen. Řešení dluhu v současné době tedy spočívá především 

v setrvání v legálním zaměstnání a spolupráce s dluhovou poradkyní Farní charity Kralupy 

nad Vltavou. K řešení dluhu respondenta motivovala především jeho partnerka a touha zajistit 

své 2 děti.  

 

5.6.2. Respondent č. 2 

Pohlaví: Žena 

Věk: 34  

  

Sociální anamnéza 

Respondentka č. 2 se narodila ve Slaném, ale své dětství a dospívání prožila 

v Kralupech nad Vltavou. Žila s matkou, nevlastním otcem, starší sestrou a mladší sestrou. 

Vlastního otce nikdy nepoznala a nevlastního si její matka vzala, když jí bylo 7 let.  S matkou 

a sestrami měla dobrý vztah, s nevlastním otcem ne, protože ji sexuálně zneužíval. Matka 

pracovala jako prodavačka a nevlastní otec v továrně na kaučuk v Kralupech nad Vltavou. 

Finanční situaci rodiny respondentka hodnotila jako dobrou, ale pouze do té doby, 

než šel nevlastní otec do invalidního důchodu. Z té doby si pamatuje, že se rodiče neustále 

hádali. Respondentka se svou starší sestrou musely hlídat mladší sestru, aby mohla matka více 

pracovat. Dluhy rodiče měli. Jak vznikly a v jaké výši byly, respondentka neví. Ví 

ale, že matka musela prodat byt, aby je splatila. S nevlastním otcem se rozvedla a spolu 

se sestrami se odstěhovala na Kladno. V současně době se respondentka vídá pouze občas 
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s matkou a starší sestrou. Uvedla: „Voni sou na tom špatně, maj zas dluhy a neplatěj nájem“. 

S mladší sestrou přerušily kontakt, přestaly si rozumět.  

Respondentka dosáhla pouze základního vzdělání. Chodila do praktické školy 

v Kralupech nad Vltavou. Střední odborné učiliště, kde studovala obor Kuchař/číšník 

nedokončila a šla pracovat jako uklízečka. Poté pracovala „ve fabrice, u pásu“. 

Krátce poté, co se seznámila s bývalým partnerem, otěhotněla a z práce odešla. 

Později se narodily další 2 děti. Získali městský byt v Kralupech nad Vltavou, ale přestali 

platit nájem a energie. Důvodem byla nezaměstnanost a gamblerství partnera. Poté, co byli 

vystěhováni, se s partnerem rozešla a šla s dětmi bydlet do azylového domu pro matky 

s dětmi. Prošla jich několik, včetně azylového domu Farní charity Kralupy nad Vltavou. 

Odtud se přestěhovala do sociálního bytu Farní charity Kralupy nad Vltavou a v současné 

době bydlí v komerčním, nájemním bytě v Kralupech nad Vltavou.  

Co se týče finančních zdrojů respondentky, ty zahrnují přídavky na děti, výživné 

a příspěvek na bydlení. Celkový příjem rodiny činí měsíčně cca 10 000 Kč.  

 

Vznik dluhu a příčiny předlužení 

Největší dluh, který respondentka má, vznikl kvůli neplacení nájmu a energií 

městského bytu v Kralupech nad Vltavou. Dále má respondentka dluh u společnosti 

Provident, kde si vzala úvěr 6 000 Kč, aby mohla zaplatit kauci na tento byt. Také má dluh 

na zdravotním pojištění. Důvodem neplacení byl nedostatečný příjem a nezaměstnanost 

partnera, který hrál automaty a prohrával peníze, které měli z rodičovského příspěvku 

a hmotné nouze.  

 

Psychologické důsledky předlužení 

Když respondentka s pomocí dluhové poradkyně zjišťovala počet a výši dluhů byla 

vyděšená. Uvedla: „Bylo mi z toho blbě, kolikrát jsem celou noc nespala a myslela na to, 

co bude a jaký dluhy se ještě objevěj“. Během spolupráce s dluhovou poradkyní Farní charity 

Kralupy nad Vltavou a nastavování splátkových kalendářů se její psychický stav začínal 

zlepšovat: „Já jsem ráda, že mam nastavený teďka ty splátky, že se to aspoň takhle posunulo 

dopředu a je to klidnější teď“. Byla však a stále je nervózní a podrážděná. Cítí nejistotu: „Ale 

stejně mám pořád obavy, jestli to zvládnu“.  Co se týče sebehodnocení, respondentka uvedla: 

„Mám na sebe vztek, že jsem to nezačala řešit dřív“ a v souvislosti s vybavováním bytu 

s pomocí Farní charity Kralupy nad Vltavou: „Cejtim se blbě, že si do bytu nemůžu sama 
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koupit skoro nic a musim čekat až kdo mi co dá“. Psychický stav jí pomáhaly zlepšovat 

hlavně děti a procházky s nimi. Také na keramice, kterou provozuje Farní charita Kralupy 

nad Vltavou jako sociálně aktivizační činnost, si prý vždy odpočine. Co se týče potřeby 

psychologa, respondentka uvedla: „Kdyby byla možnost, tak bych ho klidně i brala“. Mluvila 

o tom, že hodně pomohl její dceři, když měla problém s pomočováním. Zároveň uvedla: 

„Je pravda, že když nám to poprvý nabídli, tak že jsem trošku měla vztek, že jsem si myslela, 

jakože z nás dělaj blázni nebo co. Ale na druhou stranu teďka když se nad tim zamyslim, tak 

si řikám dobře nám radili“. 

 

Sociální důsledky předlužení 

Dle respondentky je v jejich rodině nedostatečně uspokojovaná potřeba bydlení. Blíže 

se k tomu vyjádřila v souvislosti se sebehodnocením a neschopností vybavit si byt vlastními 

silami. Dále respondentka uvádí, že z finančních důvodů nemůže dětem dopřát to, co 

by chtěla, např. návštěvu zoo, kina, zábavních parků atd. Co se týče podpory zbytku rodiny, 

ta příliš nefunguje: „Občas se vidíme s mámou a starší ségrou, ale voni jsou na tom taky 

špatně, takže mi nepomáhaj“. Přátel moc nemá, spíše známé, se kterými se potkává 

na keramice. 

 

Aktuální situace 

Aktuální výši všech dluhů respondentka nezná. Ví pouze kolik, a kdy má splácet. 

Uvedla: „Já ještě nevim, protože já se obávám, jestli ještě nějaký dluhy nenarostou nebo jestli 

ještě třeba někde jinde nemam dluhy“. Já zatím splácim to, co mam nastavený a další zatím 

nemam zjištěný“. Řešení dluhu v současné době tedy spočívá především v plnění splátkových 

kalendářů a komunikaci s dluhovou poradkyní Farní charity Kralupy nad Vltavou. K řešení 

dluhů respondentku motivovali především sociální pracovníci Farní charity Kralupy 

nad Vltavou a azylových domů, ve kterých s dětmi bydlela. Díky nim si uvědomila, že není 

vše tak beznadějné, jak se zdá a že už jen tím, že začne dluhy řešit, bude klidnější.  
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5.6.3. Respondent č. 3 

Pohlaví: Žena 

Věk: 22 

 

Sociální anamnéza 

Respondentka č. 3 se narodila v Praze, ale své dětství a dospívání prožila v Libčicích 

nad Vltavou. Žila s matkou, otcem a 5 sourozenci. Mezi 13. a 15. žila střídavě doma 

a v Klokánku. Respondentka uvedla, že to bylo kvůli neplnění povinné školní docházky. 

Vztahy v rodině byly dle respondentky „v pohodě“. Otec pracoval v Technických službách 

v Kralupech nad Vltavou a matka byla doma s dětmi. K finanční situaci rodiny respondentka 

uvedla: „Co jsem chtěla, to jsem měla“. Dluhy prý rodiče měli a stále mají. Podrobnosti 

ale neví. 

Respondentka dosáhla pouze základního vzdělání, a to na základní škole v Libčicích 

nad Vltavou. Poté vypomáhala v hospodě svého strýce a od té doby už nikde nepracovala.  

Když otěhotněla, odstěhovala se s partnerem do nájemního bytu v Kralupech nad 

Vltavou, kde bydlí dodnes. Před tím byla těhotná již 3x, ale vždy šla na interupci. Nyní 

je těhotná znovu a dítě si nechá. S partnerem mají hezký vztah: „No my se vůbec nehádáme, 

až je to ňáký takový divný“. Je to její 1. vážná známost. V současné době nemá respondentka 

žádné zdravotní potíže, ale po porodu dcery trpěla 2 měsíce poporodními depresemi. Byla 

hodně úzkostlivá, bále se o dítě, ale zároveň měla dny, kdy byla tak unavená, že se o něj 

nebyla schopná starat. Hodně jí v té době pomohl partner a její matka. 

Co se týče finančních zdrojů rodiny, ty zahrnují rodičovský příspěvek, příspěvek 

na bydlení a výplatu partnera. Celkový měsíční příjem rodiny je v současné době 

cca 30 000 Kč.  

 

Vznik dluhu a příčiny předlužení 

 Respondentka má dluh na zdravotním pojištění. Tento dluh vznikl kvůli pozdnímu 

přihlášení na úřad práce po skončení povinné školní docházky. Dozvěděla se o něm 

až po narození dcery během její registrace u zdravotní pojišťovny. Zkontaktovala 

se s dluhovou poradkyní Farní charity Kralupy nad Vltavou a ta jí pomohla vyjednat 

splátkový kalendář. Nějakou dobu ho plnila, ale přestala. K tomu uvedla: „No teď když jsem 

zas těhotná, tak se mi hodí každá koruna“. Dále má respondentka dluh u společnosti 

Provident.  S partnerem si vzali úvěr 7 000 na vánoční dárky a poté ho nespláceli, protože 
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finančně nevycházeli nebo zapomínali. I tam jí dluhová poradkyně Farní charity Kralupy 

nad Vltavou pomohla vyjednat splátkový kalendář, který přestala plnit.  Další dluh vznikl 

na základě podpisu smlouvy v rámci podomní nabídky. O koho konkrétně se jednalo, 

respondentka netuší. Vše sjednával partner, a to i na její občanský průkaz. Měla jim přijít 

úvěrová karta, ale nepřišla. Po nějaké době jim přišel dopis, že každý dluží cca 3 000. Tento 

dluh neřešila vůbec. Ani se o něm nezmiňovala dluhové poradkyni Farní charity Kralupy nad 

Vltavou. Má pocit, že jí podvedli: „Mě se nechce platit za to, když je to podvod, že jo“. Dále 

uvedla: „On už u nás byl exekutor, že jo, ale zjistil, že v tom bytě neni nic naše, ten byt byl 

zařízenej, že jo“.  

 

Psychologické důsledky předlužení 

 Ke zjištěným dluhům na zdravotním pojištění respondentka uvedla: „Nasralo mě to, 

protože jsem chtěla holce vyřídit, aby měla kartičku a mohla jsem s ní všude chodit k doktorce 

a prostě to nešlo. Nešlo to vlastně kvůli mně, kvůli naší blbosti“. Důsledky nesplácení úvěru 

u společnosti Provident si respondentka neuvědomuje. Prý bude pokračovat ve splácení, 

až bude mít nakoupené věci pro dítě, které se má narodit. V souvislosti s úvěrem, který 

partner sjednal v rámci podomní nabídky, respondentka uvedla: „Za to jsem přítelovi 

vynadala“. Necítí za tento dluh odpovědnost.  

 

Sociální důsledky předlužení 

 Potřeby rodiny jsou dle respondentky uspokojovány dostatečně. Nemá pocit, že by 

strádali. Co se týče podpory rodiny, ta největší přichází od matky. Uvedla: „Maminka mi 

vždycky se vším pomáhala“. Podpořila jí v tom, aby začala dluhy řešit, ale zároveň má 

pochopení pro to, že v současné době dluhy nesplácí. Co se týče změn v rodinných vztazích, 

ty respondentka nezaznamenává. Občas viní partnera ze sjednání úvěru v rámci podomní 

nabídky. S nikým jiným dluhy neřeší.  

 

Aktuální situace 

 Aktuální výši dluhů respondentka nezná. U většiny má vyjednané splátkové kalendáře, 

k čemuž jí motivovala její matka. Momentálně je ale neplní, protože má velké výdaje 

v souvislosti s narozením dítěte. 
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5.6.4. Respondent č. 4 

Pohlaví: Žena 

Věk: 21 

  

Sociální anamnéza 

Respondentka č. 4 se narodila v Praze, ale své dětství a dospívání prožila v Kralupech 

nad Vltavou. Do 3 let bydlela s matkou a otcem. Od toho však matka odešla kvůli domácímu 

násilí, alkoholismu a gamblerství. Našla si nového partnera, ke kterému se odstěhovaly 

a kterého si nakonec i vzala. Když bylo respondentce 8 let, narodila se její sestra, se kterou 

má dodnes velmi dobrý vztah. S nevlastním otcem neměla respondentka dobrý vztah. 

Neustále na ní nasazoval a nadržoval její sestře. Zároveň však respondentka uvedla, že ani 

o jednu z nich se nestaral a veškerou péči zajišťovala jejich matka. Když bylo respondentce 

17 let, našla si její matka opět nového přítele, ke kterému se opět odstěhovaly. K tomu uvedla: 

„No a ten byl nejhorší“. V té době probíhal boj mezi matkou a v té době již bývalým 

partnerem o její mladší sestru. Tento boj zahrnoval lži o sexuálním obtěžování jí i její sestry 

novým partnerem matky, z toho vyplývající gynekologické prohlídky, soudy atd. „To bylo 

strašný období“, uvedla. Ani s tímto partnerem matky nikdy nevycházela. Dle jejího 

vyprávění nešel pro „výchovnou“ ránu daleko a manipuloval s její matkou. I s tou se začal 

vztah postupně zhoršovat, protože vždy stála na jeho straně. Uvedla: „Maminka se vždycky 

zaláskuje a děti jdou stranou“. S posledním partnerem má matka respondentky syna, s tímto 

bratrem si však respondentka nikdy nevytvořila vztah. Oporu pro ni ve všech životních 

obdobích, představovala její babička, ke které se nakonec i přestěhovala. Matka nikdy 

nepracovala, občas si přivydělávala aranžováním dárkových košů. Vlastní otec i první 

nevlastní otec pracovali v továrně na kaučuk v Kralupech nad Vltavou. Poslední partner její 

matky hodně střídal zaměstnání. Ale vždy se jednalo o nějakou společnost poskytující 

finanční poradenství. K finanční situaci rodiny se respondentka vyjadřuje takto: „Nemohli 

jsme si vyskakovat, ale hlad jsme jako neměli zas“. Dluhy její matka měla vždy a od roku 

2015 byla v insolvenci. Neplnila však splátkový kalendář, takže byla zrušena.  

Respondentka dosáhla pouze základního vzdělání. Studovala obor Pečovatelské služby 

na střední odborné škole sociální v Praze, ale studium nedokončila. Začala pracovat v KFC, 

poté pracovala v továrně na kaučuk v Kralupech nad Vltavou, dále v Amazonu, v masně 

a naposledy v Nowacu. Co se týče bydlení, od babičky, ke které se odstěhovala v 18 letech, 

se odstěhovala do domu na půl cesty, aby se osamostatnila. Poté si našla partnera 
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a odstěhovali se do nájemního bytu. Nezvládali platit nájem, tak se odstěhovali k otci 

partnera. Dočasně se odloučili a poté se odstěhovali zpět do domu na půl cesty a pak opět 

k otci partnera.  

V současné době je respondentka těhotná, partner si našel stálou práci v továrně 

na kaučuk v Kralupech nad Vltavou a budou se stěhovat do nájemního bytu. Vztah 

s partnerem respondentka popisuje jako bouřlivý: „ Je to taková Itálie, ale my to tak prostě 

máme a berem to v pohodě“. Předchozí vztahy partnerky byly taky takové. Během dočasného 

odloučení se současným partnerem si respondentka našla jiného partnera, se kterým byla 

na ulici a brala drogy. 

Co se týče finančních zdrojů respondentky, ty v současné době zahrnují mzdu 

partnera, dále nemocenskou, následně bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství a vyřizuje 

si příspěvek na bydlení. Celkový příjem rodiny tedy v současné době činí cca 20 000 Kč.  

 

Vznik dluhu a příčiny předlužení 

 Když bylo respondentce čerstvě 18 let, oslovila ji její matka s prosbou o pomoc. 

Dostali se s partnerem a respondentčinými sourozenci do situace, kdy se museli vystěhovat 

z bytu. V té době se jim podařilo sehnat výhodný pronájem domu, nicméně potřebovali peníze 

na kauci a vybavení. Vzhledem k tomu, že její matka již sama prošla insolvencí, která jí byla 

zrušena z důvodu neplnění splátkového kalendáře, neměla šanci získat úvěr. Vymysleli proto 

s partnerem způsob, jak zfalšovat příjem respondentky, aby si mohla vzít úvěr od banky. 

Přesný postup respondentka nezná, ví jen, že partner matky využil zkušeností z práce 

ve společnosti poskytující finanční poradenství. Dokonce respondentku v této společnosti 

fiktivně zaměstnal. Respondentka s vidinou obnovy vztahu s matkou a pomoci sourozencům 

s plánem souhlasila a vzala si úvěry od České spořitelny a Moneta Money Bank.  Dohromady 

tyto úvěry činily 900 000. Původně bylo v plánu, že je bude její matka s partnerem splácet, 

nicméně nedělo se tak a vyšlo najevo, že se jednalo o podvod. Proběhl soud a respondentka 

má kvůli tomu „špinavý rejstřík“. Následně požádala o insolvenci, kterou jí schválili mimo 

jiné kvůli doložení darovací smlouvy od její babičky. Posléze jí pomáhala s i některými 

splátkami, ale i tak si vzala respondentka kvůli splátkám nebankovní úvěr 7 000 Kč. Dalším 

dluhem, který respondentka má je úvěr 3 000 Kč od společnosti Zaplo, který si vzala cca před 

rokem na vánoční dárky a od té doby ho nesplácela. „Nikdy mi nezbylo“. Dále 

uvedla: „To je pro mě teď nepodstatná položka, hlavně aby se řešila insolvence a vyšel ten 

byt“.  
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Psychologické důsledky předlužení 

 Co se vlastně stalo, si respondentka uvědomila, až když začaly chodit „obálky“ na její 

jméno. Cítila se podvedeně a zneužitě. Kromě toho byla nervózní z budoucnosti a věděla, 

že vše půjde za ní. Vyřízení insolvence ji trochu uklidnilo, ale když jí byla provedena 

1. srážka ze mzdy, zdrtilo ji to: „Víte, jak jsem brečela, když mi to poprvý strhli? Dvě hodiny 

jsem seděla a jenom brečela“. Nejhorší pro ni bylo a je to, že jí problémy způsobila její 

vlastní matka. Viní z toho hlavně ji, ale připouští i své pochybení: „Měla jsem říct tenkrát, 

že si nic brát nebudu. Ale víc jsem naštvaná na ní, než na sebe“. Psychicky je na tom stále 

stejně, uvedla. Někdy i hůř. Když jí přijde výplata, má návaly vzteku a pláče. O psychologovi 

přemýšlela mnohokrát, doporučovala jí ho i její babička. 

 

Sociální důsledky předlužení 

 Co se týče uspokojování potřeb rodiny, respondentka uvedla, že má problém 

s financemi vyjít.  Někdy se tedy stane, že si musí půjčit od babičky nebo partner 

od „známých“, aby měli dost jídla. Uvedla ale, že půjčky od „známých“ mají vysoké úroky. 

Průběh takových půjček respondentka popisuje: „No pokud to včas nezaplatí, zmlátí 

ho, to jsou cigáni prostě“.  Co se týče podpory okolí, respondentka uvedla: No s mámou 

se už nebavim vůbec“. Nejvíc jí ale trápí, že jí brání vídat se s mladší sestrou. Největší 

podporou jí je babička a partner, hlavně od té doby, co je těhotná. Přátel moc nemá, protože 

si mnohých z nich půjčila peníze a nezvládla je vrátit.  

 

Aktuální situace 

 Aktuální výši dluhu respondentka nezná. Co se týče úvěru u banky, je v insolvenci 

3. rokem. V současné době ji přišel dopis od soudu, kterým byla informována o nutném 

navýšení splátek a neplnění splátkového kalendáře. Respondentka je přesvědčena, 

že splátkový kalendář plněn je. Má v plánu zkontaktovat se s insolvenčním správcem a 

 dluhovou poradkyní Farní charity Kralupy nad Vltavou a situaci řešit. K tomu, co bylo hlavní 

motivací začít dluhy řešit, respondentka uvedla: „No já jako ani neměla na výběr, jak to bylo 

u toho soudu a tak. Ale jako i babička do mě hustila, že na to musim myslet pak a tak“.  

 

 

 

 



 

52 

 

5.6.5. Respondent č. 5 

Pohlaví: Žena 

Věk: 45  

 

Sociální anamnéza 

Respondentka č. 5 se narodila v Praze, kde prožila své dětství i dospívání. Do 5 let 

ji vychovávala převážně babička, protože matka s otcem hodně pracovali. Otec pracoval jako 

instalatér a matka obsluhovala stroje ve výzkumném centru. Má mladšího bratra a sestru, 

se kterou od malička nemá dobrý vztah. Rodiče se rozvedli a otec se odstěhoval. Vídali 

se pouze 1x za 14 dní. V pubertě se s otcem nechtěla vídat, protože byl přísný 

a upřednostňoval mladší sestru. S matkou nikdy neměla moc dobrý vztah. I ona prý dodnes 

upřednostňuje její sestru. K finanční situaci rodiny respondentka uvedla: „Nemohli jsme si 

vyskakovat, na to jsem zvyklá“. Existenční problémy však nikdy neměli a hodně jim 

pomáhala babička. Rodiče nějaké úvěry měli, ale šlo to mimo ní. 

Respondentka dosáhla středoškolského vzdělání s výučním listem na Technicko-

administrativním učilišti. Chtěla původně studovat obor Maskér/vlásenkář, ale nedostala 

se, protože neměla protekci. V 18 letech se odstěhovala do bytu, který patřil její babičce. Ta jí 

po nějaké době byt darovala. Poté se seznámila s bývalým manželem, který se k ní 

nastěhoval. Po škole pracovala 3 roky na ČSSZ, kde zpracovávala žádosti o starobní důchod. 

Dále pracovala jako servírka v restauraci, na poště a poté otěhotněla. Z tohoto těhotenství se 

narodil nejstarší syn. O 3 roky později otěhotněla znovu a narodila se prostřední dcera. 

S manželem se rozvedli z důvodu ochladnutí vztahu, prodala byt kvůli majetkovému 

vyrovnání a o děti po dohodě pečoval jejich otec. Po nějaké době se respondentka seznámila 

s 2. manželem. K tomu uvedla: „No a pak začalo peklo“. S 2. manželem respondentka 

bydlela 3 roky v nájemním bytě v Praze, ale poté si vzali hypotéku a koupili byt v Kolíně, kde 

měl rodiče.  Po nějaké době respondentka otěhotněla. Z tohoto těhotenství se narodila 

nejmladší dcera. Manžel pracoval jako řidič kamionu a vše se zdálo v pořádku. Po nějaké 

době je ale dle slov respondentky „vyměnil za drogy“. Nastaly problémy s placením hypotéky 

a byt se musel prodat. Nějakou dobu bydleli v bytě rodičů manžela, ale vzhledem 

k psychickému i fyzickému týrání z jeho strany respondentka utekla a ubytovala 

se v azylovém domě určeném pro oběti domácího násilí. Od té doby bydlela ještě v několika 

azylových domech. Poté se zkontaktovala se svým otcem a ten ji nechal s nejmladší dcerou 

bydlet v jeho chalupě v Neveklově. Když začala dcera chodit do mateřské školy, začala 
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vypomáhat v nedaleké restauraci. Zároveň byla kvůli traumatizujícím zážitkům s manželem 

v péči psychiatra. Její otec pak chalupu prodal a ona se přestěhovala do bytu, ke svému 

známému. Odtud utekla kvůli jeho agresivnímu chování, které bylo způsobené kombinací 

alkoholu a léků na epilepsii. Dcera bydlela nějakou dobu u respondentčina otce a ona 

na ubytovně v Kralupech nad Vltavou. Nějakou dobu pracovala v nedaleké restauraci a poté 

ve skladu v Praze. Poté se i s dcerou odstěhovala do azylového domu pro matky s dětmi, kde 

bydlí dodnes.  

V současné době má partnera, se kterým je velmi spokojená. Pracuje opět ve skladu 

v Praze, a co se týče finančních zdrojů rodiny, ty zahrnují především její mzdu ve výši 

cca 12 000 Kč. Nepravidelně jí také chodí výživné na dceru a něco prý v práci dostává ještě 

„bokem“. 

 

Vznik dluhu a příčiny předlužení 

Respondentka si s 2. manželem vzala několik úvěrů. Co se týče věřitelů, vzpomíná 

si pouze na Českou spořitelnu a Monetu Money Bank. Vždy dělala ručitele. Úvěry byly 

určené na auto a na vybavení bytu. Přiznává také, že některé úvěry byly později určené 

na splácení jiných. Na to, o kolik úvěrů se přesně jednalo, si respondentka nevzpomíná. Výše 

však nikdy nepřesáhla 50 000 Kč. Manžel nějakou dobu úvěry splácel, pak se však stal 

drogově závislým, přišel o práci a přestal. Respondentka byla na útěku a neměla dostatek 

financí, aby splácení převzala.  

 

Psychologické důsledky předlužení 

 V nejhorším psychickém stavu byla respondentka v době, kdy se stal její manžel 

drogově závislým. Příčinou tohoto stavu byl samozřejmě i samotný tento fakt a domácí násilí. 

Vliv na psychické rozpoložení mělo ale i vědomí nesplácených úvěrů. Respondentka měla 

strach z budoucnosti, věděla, že veškeré problémy spojené s nesplácením půjdou za ní. 

Prožívání neschopnosti splácet respondentka popsala takto: „Měla jsem vztek, opravdu mi 

vypadlo i z pusy, že bych tomu člověka ublížila“. V té době navštěvovala i psychiatra a brala 

léky. Co se týče jejího sebehodnocení, uvedla: „Měla jsem uvažovat víc dopředu, teď už bych 

si půjčku nebo něco takovýho rozhodně nevzala“. Trochu se jí ulevilo, když od manžela 

uprchla. K tomu uvedla: „To ale bylo jenom na chvíli, pak se na mě začaly valit ty exekuce 

a byla jsem zase na dně“. Já jsem se třeba i bála, že mě zavřou nebo něco“. K definitivnímu 
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zlepšení psychického stavu došlo v době, kdy se zkontaktovala s otcem, který jí slíbil, že jí 

pomůže. Vyrovnat se nejen s problémy souvisejícími s dluhy jí pomohla hlavně její dcera.  

 

Sociální důsledky předlužení 

Uspokojování základních potřeb rodiny hodnotí respondentka jako dostatečné. „My jsme 

skromný“, uvedla. Jediné, co jí chybí je stabilnější bydlení. Ráda by také občas udělala radost 

svojí dceři, která je v pubertě a je pro ni kvůli jejich finanční situaci velmi těžké zapadnout 

do kolektivu. Jejím velkým snem je podívat se k moři. Co se týče podpory okolí, psychicky 

jí hodně pomohli přátelé. K tomu uvedla: „Ona to nebyla rodina, byli to vždycky cizí lidi. 

Pak jsem se ale uklidnila, když mi otec slíbil, že mi pomůže“. Materiální pomoc přišla 

ze strany jejího otce, ale provázelo a provází ji mnoho výčitek.  

  

Aktuální situace 

V současné době je respondentka v insolvenci, ke které jí motivoval a pomohl vyřídit 

její otec. Zaplatil za ní 10 000 Kč v oddlužovacím centru, aby jí pomohli se sepsáním 

a zkompletováním žádosti. Několikrát jí otec pomohl i s plněním splátkového kalendáře. Nyní 

má ale pocit, že je situace stabilizovaná a pomoc otce už nebude potřebovat. Aktuální výši 

dluhu respondentka nezná, ví pouze to, že bude cca za 1,5 roku oddlužená. Na začátku 

insolvence byla celková výše dluhu cca 400 000. Měsíční splátka činí cca 3 000 Kč. 

 

5.6.6. Respondent č. 6 

Pohlaví: Muž 

Věk: 54 

 

Sociální anamnéza 

Respondent č. 6 se narodil Čeladné, ale vyrůstal v Opavě s rodiči a sestrou 

v nájemním bytě.  Vztahy v rodině hodnotí jako „v pořádku“. „Odjakživa jsem byl hodně 

fixovanej na otce“, dodává. Otec pracoval jako šofér, matka jako administrativní pracovnice. 

Finanční situaci rodiny respondent popisuje takto: „Nemohli jsme si vyskakovat, ale hlad jsme 

neměli“. Že by měli rodiče dluhy, si nepamatuje.  

Respondent dosáhl středního odborného vzdělání s výučním listem v oboru Potrubář. 

Do školy chodil v Ostravě a po dobu studia byl na internátě. Za svůj život pracoval v mnoha 
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firmách. Vždy jako potrubář, svářeč nebo zámečník. Uvedl: „Práce mě bavila, baví, to jako 

v pohodě, ale ten rodinnej, soukromej život je hodně narušenej.“ 

Respondent byl 2x ženatý. Poprvé 17 let, podruhé 2 roky. Obě manželství skončila 

z toho důvodu, že si manželky našly jiného muže. Více se k tomu vyjadřovat odmítá. 

S  1. i 2. manželkou žil v Opavě v jeho bytě, který mu darovali rodiče, když otec zemřel 

a matka se znovu vdala a odstěhovala se k manželovi. Z 1. manželství má dvě dospělé děti. 

Ani s jedním se nevídá. Se synem si přestali rozumět a dcera bydlí stále na Moravě. Prý má 

malý byt a cesty za ní by byly finančně nákladné.  

Po 2. rozvodu si respondent našel partnerku v Kadani a odstěhoval se k ní. Vztah 

ale opět skončil, a to ze stejného důvodu jako obě manželství. Poté si našel partnerku v Ústí 

nad Labem a i k té se přestěhoval. Po několika letech relativně spokojeného soužití zemřel 

respondentovi otec a vrátily se mu deprese, které se poprvé začaly objevovat v době, kdy 

přišel v důsledku podvodu o peníze z prodeje bytu. Užíval antidepresiva a došlo ke ztrátě 

libida. Uvedl: „Prostě jsem na sex neměl chuť a ani jsem ho nebyl schopnej“. Partnerka mu 

to neustále vyčítala. Nakonec dostal i výpověď z pracovního poměru a byl hospitalizován 

na psychiatrii. Když se vrátil, partnerka ho vyhodila a skončil na ulici. Do té doby měl 

respondent slušnou výplatu a financoval značnou část výdajů spojených s domácností.  

Po nějaké době se obrátil na ústeckou občanskou poradnu. Ta mu pomohla s hledáním práce, 

bydlení a odkázala ho na Farní charitu v Kralupech nad Vltavou.  

V současné době tedy pracuje jako zámečník a bydlí na ubytovně v Kralupech 

nad Vltavou. Pravidelně dochází do Farní charity Kralupy nad Vltavou za dluhovou 

poradkyní a k psychoterapeutce na terapie. Jeho finanční zdroje zahrnují pouze mzdu, která 

činí po exekučních srážkách cca 12 000 Kč. 

 

Vznik dluhu a příčiny předlužení 

 Respondent chtěl po odstěhování k přítelkyni do Kadaně prodat byt na Moravě. 

Podařilo se najít kupce, ale než respondentovi přišly peníze, vztah skončil. Šel tedy zatím 

na ubytovnu, kde se o krachu vztahu a prodeji bytu svěřil spolubydlícím. Respondent měl 

připravené potřebné dokumenty s číslem účtu, na který mu měly přijít peníze. Poměrně 

dlouhou dobu poté, co dokumenty odeslal firmě, která prodej bytu zajišťovala, mu stále žádné 

peníze nepřišly. Vzhledem k tomu, že si vzal respondent mezitím úvěr od banky 50 000 Kč, 

aby vyžil do doby, než mu peníze přijdou a potřeboval ho splácet, začal být nervózní a firmu 

zkontaktoval. Nakonec se zjistilo, že mu spolubydlící v dokumentech změnil číslo účtu 
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a peníze přišly místo respondentovi jemu. Situace se řešila soudně. Respondent vysoudil 

180 000 Kč. Pachateli však schválili insolvenci a respondentovi peníze chodily po malých 

splátkách. Nemohl najít práci a na to, aby splácel úvěr, mu nezbývalo.  Dluh u banky tedy 

stále narůstal. „Banka nepočká, banka to nepochopí“, uvedl. Dále má dluhy u dopravního 

podniku.  

 

Psychologické důsledky předlužení 

K pocitům spojených s neschopností splácet svůj dluh u banky respondent uvedl: 

„Neskutečná křivda, vztek, bezdaněj …“. Dále uvedl: „Měl jsem i strach, čekal jsem, kdy 

na mě zazvoněj policajti“. V té době se u něj poprvé objevily deprese, které mu komplikovaly 

nalézt si práci a situaci řešit. „Myslel jsem jenom na to, že dopadnu špatně“. 

Co se týče sebehodnocení, na to mělo negativní dopad především to, když mu poslední 

partnerka dluh a posléze i jeho neschopnost ho splácet vyčítala. „No i to mi pak dávala 

sežrat“, uvedl. Pomohla mu až hospitalizace na psychiatrii a posléze ústecká občanská 

poradna a Farní charita Kralupy nad Vltavou, kam dochází za dluhovou poradkyní 

a psychoterapeutkou. V současné době je pro něj odreagováním pouze práce: „Aspoň člověk 

přijde na jiný myšlenky“, uvedl. 

 

Sociální důsledky předlužení 

Co se týče uspokojování základních potřeb respondenta, k tomu uvedl: „Mam co jíst, 

dokážu se oblíct a umejt, žiju“. Stejně jako ostatní respondenti, i on by však ocenil stabilnější 

a kvalitnější bydlení. Mimo jiné se cítí osaměle a izolovaně. Rodinu má daleko a ani si s ní 

příliš nerozumí. V Kralupech nad Vltavou žije poměrně krátce. „Nemam tu zatím žádný 

přátelé, se kterejma bych mohl zajít na pivko, jen tak pokecat“. Zároveň však přiznává, že 

se mu do toho v důsledku depresí málokdy chce.  

 

Aktuální situace 

Aktuální výši dluhu respondent nezná. Vše je v řešení s dluhovou poradkyní. 

V současné době je mu ze mzdy exekučně sráženo cca 10 000 Kč. K řešení ho motivovala 

především vize lepšího bydlení a „nového začátku“.  
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5.6.7. Respondent č. 7 

Pohlaví: Muž 

Věk: 59 

 

Sociální anamnéza 

Respondent se narodil a vyrůstal v Praze. Vychovávala ho matka s babičkou. 

Vlastního otce nepoznal. Vztahy v rodině nebyly nikdy dobré. K tomu uvedl: „Matka mě, 

co mohla, strkala k babičce a ještě jí okrádala“. Ke vztahu s babičkou uvedl: „S babičkou 

jsme jakž takž vycházeli, ale byla hodně samotářská, žila si život sama pro sebe“. Matka 

pracovala „ve fabrice“ a babička z domova jako ruční tkalkyně. Co se týče tehdejší finanční 

situace rodiny, dle slov respondenta to „nebyla žádná sláva“. O dluzích však nic neví.  

Dosáhl středního odborného vzdělání s výučním listem v oboru prodavač. Posudkový 

lékař mu to z důvodu mnohočetný zdravotních problémů, které zahrnovaly dětskou mozkovou 

obrnu, epilepsii, problémy se zády v důsledku poranění páteře atd. nedoporučoval, 

ale nakonec mu potvrzení napsal. Po závěrečných zkouškách byl však označen jako osoba 

nezačlenitelná do pracovního procesu v rámci Československé socialistické republiky a šel 

do invalidního důchodu, který mu byl však v průběhu života zrušen. K tomu uvedl: 

„Důsledky si nesu dodnes, protože nemám nárok na žádnej důchod a dokud budu dejchat, 

budu na hmotný nouzi“.  

V 18 letech se odstěhoval od matky. K tomu uvedl: „V 18 letech mi máma dala 

k narozeninám soudní výpověď z bytu“. Nějakou dobu bydlel v odstavěném vlakovém vagonu 

a chodil vypomáhat do hospody. Poté bydlel v jednopokojovém městském bytě, a protože 

pro něj bylo obtížné najít práci, nezvládal platit nájem a skončil v lese, ve srubu. Poté bydlel 

střídavě na ubytovnách a na ulici. Občas si nárazově, načerno přivydělal. Nikdy neměl 

dlouhodobý partnerský vztah. Zdravotní problémy ho provázejí dodnes. Trpí artrózou kolene 

3. stupně a neuropatií.  

V současné době bydlí opět na ubytovně a jeho jediným finančním zdrojem 

jsou dávky hmotné nouze. 

 

Vznik dluhu a příčiny předlužení  

Nejvíce jeho dluhů způsobil člověk, který mu ukradl rodný list a nechal si na jeho 

základě udělat občanský průkaz. Zjistilo se to až před 17 lety, když si šel nechat vyměnit svůj 

občanský průkaz. Některé dluhy vznikly jeho vlastním přičiněním. Co se týče věřitelů, 
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vzpomíná si pouze na dopravní podnik a nebankovní společnost Express Credit. Vzhledem 

k tomu, že existovaly dvě osoby se stejnou identitou, bylo obtížné dohledat, které dluhy 

způsobil respondent a které člověk, který mu ukradl rodný list. „Dodnes nevim, kdo si co vzal 

nebo nevzal, co se zaplatilo a nezaplatilo“. 

 

Psychologické důsledky předlužení 

„Člověka už to nebaví ten život, nemá žádný vyhlídky ani naděje, že se něco změní“. 

Tak respondent popisuje svůj současný psychický stav, který je důsledkem mnoha událostí 

v jeho životě. Předlužení je však jednou z nich. Ve chvílích, kdy měl respondent šanci zlepšit 

svou životní úroveň, brzdily ho exekuce: „Když mi vymřela rodina, tak jsem zdědil chatu 

a hned mi jí sebrali. Šlo to ode zdi ke zdi“. Respondent je zoufalý a má pocit marnosti. 

Co se týče psychologů, má s nimi špatné zkušenosti. Vždy mu prý vnucovali něco, s čím 

nesouhlasil: Oni všechny házej do jednoho pytle, ne to vytřídit, ty seš takovej, ty si zasloužíš 

jinej přístup“. Připouští ale, že pro někoho, kdo nemá s kým řešit své problémy, může být 

psycholog řešením. „Možná bych to ještě zkusil, ale musel bych třeba za čtvrt roku vidět 

nějakej posun a cejtit se líp“, uvedl. 

 

Sociální důsledky předlužení 

Respondent má problém uspokojit své základní potřeby. Někdy se stane, že mu nestačí 

ani na jídlo. Životní úroveň hodnotí jako „katastrofickou“. Opět se jedná o kombinaci 

několika příčin. Předlužení je však jednou z nich. Kromě zaměstnanců Farní charity Kralupy 

nad Vltavou nemá nikoho blízkého, kdo by ho podpořil a s kým by svou situaci mohl řešit.  

 

Aktuální situace 

Aktuální výši dluhu respondent nezná. Situaci řeší s dluhovou poradkyní, protože mu 

chodily výhružné sms. Některé exekuce se již podařilo zastavit. K řešení dluhů ho motivovala 

především vize zlepšení jeho aktuální situace. K tomu uvedl: „Jsem doufal, že mi třeba něco 

poradí, že mam na něco nakonec nárok, když mam nějakou snahu to řešit“.  
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5.6.8. Respondent č. 8 

Pohlaví: Muž 

Věk: 45  

 

Sociální anamnéza 

Respondent se narodil ve Varnsdorfu a vyrůstal ve Studánce. Do 2 let bydlel s oběma 

rodiči. Poté od nich otec odešel, a když byly respondentovi 3 roky, narodila se jeho sestra, 

kterou měla matka ještě s jeho vlastním otcem. Se setrou měl vždy hezký vztah. Když bylo 

respondentovi 7 let, našla si jeho matka nového partnera. S tím také vycházel velmi dobře. 

„Ten mi dal víc, než vlastní otec“, uvedl. Ani ve vztahu s matkou respondent nespatřuje 

žádný problém. Matka pracovala ve Varnsdorfu v papírnách a nevlastní otec byl zedník. 

Často byl ale nezaměstnaný, protože byl závislý na alkoholu. Později zemřel na cirhózu jater. 

Co se týče finanční situace rodiny, tu respondent hodnotí jako „dobrou“. V době, kdy byl 

nevlastní otec nezaměstnaný si však rodiče „občas někde půjčili“ nebo jim finančně 

vypomohla babička. Problémy kvůli dluhům ale prý neměli.  

Ve Studánce chodil respondent i na základní školu. Od 6 třídy byl však přeřazen 

na praktickou. Poté se celá rodina přestěhovala do Varnsdorfu a respondent nastoupil 

na střední odborné učiliště v Meziboří, kde se vyučil jako stavební klempíř. 

 Mezitím chodil na brigády do papíren, kde pracovala matka. Poté začal pracovat 

v Teplicích, v Severočeské konstruktivě. Odtud byl přeřazen do firmy Velveta do Varnsdorfu. 

V této firmě se znovu setkal s vlastním otcem, navázali kontakt a poznal své nevlastní 

sourozence. Nevlastní sestra jeho otce přiměla, aby respondentovi pomohl. Sehnal mu tedy 

garsonku. V domě, kde se garsonka nacházela, se seznámil se svou 1. partnerkou, matkou 

jeho nejstarší dcery. Nakonec spolu nezůstali, protože si to nepřála její matka. S dcerou 

se tedy vídal jen občas. Dnes už se nevídají vůbec. Po rozchodu si našel přes inzerát svou 

dnes už bývalou manželku, se kterou má také dceru. Chvíli spolu bydleli v nájmu v garsonce 

a poté si koupili vlastní byt. Nakonec se rozvedli, protože si našla jiného muže. Odešel 

z jejich bytu a odstěhoval se k sestře, která v tu dobu bydlela s partnerem v Kralupech nad 

Vltavou. Po nějaké době se k nim přistěhovala i jeho matka. V Kralupech nad Vltavou 

si našel práci v Lidlu. S mladší dcerou se tímto kontakt také přerušil. Sestra se později 

s partnerem rozešla a našla si jiného, a protože s matkou neměli kam jít, nastěhovali 

se všichni k němu. Respondent si krátce poté našel přes internet současnou partnerku a 

nastěhoval se k ní. Vzhledem k tomu, že respondent začal trpět syndromem karpálního tunelu, 
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byla mu uznána dočasná pracovní neschopnost. Byl v ní 2 roky. Když mu skončila, byl 

propuštěn a další 2 roky byl evidován na úřadu práce.  

V současné době žije ve Veltrusech s partnerkou a jejími dvěma dětmi a pracuje 

ve skladu v Úžicích. Partnerka pracuje jako profesionální chůva. Vztahy mají hezké.  

Co se týče finančních zdrojů rodiny, ty zahrnují jeho výplatu, která po exekučních 

srážkách činí cca 12 000 Kč a výplatu partnerky, jejíž výši respondent nezná. 

 

Vznik dluhu a příčiny předlužení  

Když byl ženatý, vzal si s manželkou úvěr 350 000 Kč od České spořitelny na byt. 

Když se rozvedli, odešel z bytu s tím, že úvěr bude dále platit bývalá manželka. Ta to však 

nedělala, a protože byl úvěr na respondenta, šly veškeré problémy za ním. Dále dělal 

respondent ručitele, když si jeho matka vzala úvěr 50 000 od společnosti Provident, 

aby pomohla jeho sestře. Bylo domluveno, že splácet ho ale bude sestřin partner. Ten ho však 

neplatil, a protože matka neměla dostatek financí, přesunula se odpovědnost za jeho splácení 

opět na respondenta. Respondent má ještě další nebankovní úvěry, které si bral pro sebe, 

na splátky jiných úvěrů nebo aby pomohl členům rodiny. Jejich výši si již nepamatuje. 

K problémům se splácením docházelo především kvůli nedůslednosti a nedostatku financí.  

 

Psychologické důsledky předlužení 

K neschopnosti splácet dluhy respondent uvedl: „Cejtil jsem se špatně, protože jsem 

věděl, že mě doženou. Jsem se bál, že když si pak někoho najdu, jaký to bude mít následky. 

Jsem říkal ženě, že jestli to vadí, tak já klidně vodejdu, ale vona ne a dopadlo to tak, 

že všechno řeší“. Dále uvedl: „Ještě na severu jsem byl špatnej, jsem přemejšlel, po rozvodu, 

že skočim pod auto a tak. To už mi chodily nějaký dopisy ještě, než jsem vodešel z bytu, kvůli 

jinejm půjčkám“. Co se týče sebehodnocení, o tom se respondent zmiňuje především 

v souvislosti se současnou partnerkou, která ve spolupráci s dluhovou poradkyní vyjednala 

veškeré splátkové kalendáře a z velké části je respondentovi pomáhá splácet: „No to mě právě 

štve, že všechno zařizuje a splácí ona.  Je mi to blbý, ale teď už tolik ne, dřív to bylo horší“. 

Co se týče psychologa, o tom respondent přemýšlel pouze po rozvodu. Doporučil mu 

ho kamarád, když mluvil o sebevraždě. Nakonec to však „zvládl sám“. V současné době mu 

stačí podpora partnerky.  

 

 



 

61 

 

Sociální důsledky předlužení 

K uspokojování potřeb rodiny se respodent vyjadřuje: „Jako nějak vycházíme, 

ale lehký to neni. Někdy řikám ženě, ať nějakej měsíc třeba něco nezaplatí, že to zaplatíme 

příští měsíc dvakrát, když docházej peníze“. Nejvíc respondenta trápí, že nemůže dopřát to, 

co by chtěl dětem partnerky, které pojal za své: „To musí žena vždycky propočítat, jestli jim 

něco můžu koupit“. Co se týče vztahů v rodině, se všemi přerušil kontakt. Největší podporou 

mu je partnerka: „Jedinej člověk, kterej mi pomáhá s placenim, jako já bych se na to vysral 

upřímně. To ona přišla s tim, že to musíme začít platit. Před tim jsem platil jenom alimenty“. 

Co se týče přátel, ti o dluzích respondenta neví.  

 

Aktuální situace 

Aktuální výši dluhu respondent nezná. Vše řeší jeho partnerka. Ve spolupráci s dluhovou 

poradkyní Farní charity Kralupy nad Vltavou nastavili splátkové kalendáře, které plní. Prý 

se s ní budou v dohledné době kontaktovat, protože vyvstaly nějaké problémy, kterým 

respondent nerozumí. „Já jim věřim, já se do toho montovat nebudu“, uvedl. 

 

5.6.9. Respondent č. 9 

Pohlaví: Žena 

Věk: 32 

  

Sociální anamnéza 

Respondentka se narodila v Praze, ale vyrůstala v Nelahozevsi. Bydlela v nájemním 

bytě s rodiči a mladším bratrem, se kterým měla vždy hezký vztah. S matkou to bylo jinak: 

„Za všechno mi nadávala, pořád jsem byla špatná“. Otec pracoval jako řidič a byl neustále 

mimo domov, tudíž ani s ním neměla blízký vztah. Matka nepracovala nikdy. Co se týče 

finanční situace rodiny, tu respondentka hodnotí jako průměrnou. Zároveň však uvedla, 

že matka neuměla hospodařit s financemi a nic neušetřila, tudíž si v případě nenadálých 

výdajů brali úvěry. „Třeba když se něco rozbilo doma, tak si půjčili“, uvedla. Splácet se jim 

to dle respondentky dařilo „tak napůl“.  

Po ukončení základní školy ve Veltrusech, respondentka nastoupila na Technicko-

administrativní učiliště. Na obou školách byla respondentka vystavena šikaně kvůli své 

introvertní povaze. „Já jsem nikdy neměla potřebu mít nějakou partu, byla jsem radši sama“, 

uvedla“.  Z učiliště nakonec odešla, protože se u ní začala projevovat úzkostně-depresivní 
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porucha, kterou jí později diagnostikovali. Začala užívat antidepresiva a její stav se zlepšil. 

V 18 letech se seznámila s dnes už bývalým partnerem a odstěhovala se k němu do Prahy. 

Zanedlouho otěhotněla, ale vztah přestal fungovat. Partner ji psychicky týral. „On si třeba 

vožralej přived domu nějakou ženskou …“, uvedla. Psychický stav respondentky se opět 

zhoršil, a to natolik, že byla po porodu hospitalizována na psychiatrii. Poté se vrátila 

k rodičům. Matka jí s dcerou pomáhala. „V tý době mi jako docela pomohli“, uvedla. 

Respondentka začala pracovat jako uklízečka. Na rodiče se začaly „valit dluhy“ a museli 

si najít levnější podnájem. Oznámili jí, že se stěhují, ale na to, aby se odstěhovala s nimi, 

je v novém bytě málo prostoru. Respondentka byla v té době sama s dcerou a bez finančních 

prostředků. Jediné řešení tedy spatřovala v azylovém domě.  

Nyní bydlí respondentka v azylovém domě pro matky s dětmi v Kralupech 

nad Vltavou a pracuje jako uklízečka v továrně na kaučuk a má nového partnera, ke kterému 

se bude stěhovat. Dcera chodí do mateřské školy. Její psychický stav je nyní stabilizovaný, 

nicméně uvedla: „Někdy mam horší dny, ale dá se to zvládat“. Dochází pravidelně 

k psychiatrovi a užívá antidepresiva. S rodiči přerušila kontakt.  

Co se týče finančních zdrojů, ty zahrnují rodičovský příspěvek a mzdu respondentky. 

Celkový její příjem činí cca 10 000 Kč.  

 

Vznik dluhu a příčiny předlužení  

Respondentka si vzala úvěr 200 000 Kč od České spořitelny, aby pomohla rodičům 

s dluhy. Byli domluveni, že ho budou splácet společně, nicméně se tak nedělo. Respondentka 

navíc přišla o práci a dluh neustále narůstal.     

 

Psychologické důsledky předlužení 

K neschopnosti splácet dluhy respondentka uvedla: „No nevim co teď mam dělat, 

protože tam něco posílám, ale když jsem tam naposled volala, tak mi řekli, že to furt narůstá“. 

Respodentka má pocit, že má svázané ruce a nemůže svou situaci nijak ovlivnit. V současné 

době ji finančně podporuje partner. O dluhu mu zatím neřekla. „No já se mu to bojim říct, 

protože by to na tom mohlo ztroskotat ten vztah“. Celá situace ji velmi stresuje. Je podrážděná 

a trpí nespavostí. Kromě toho má strach, že se její problémy nějak dotknou její dcery. „Já to 

musim nějak vyřešit, než bude malý 18, aby se to na ní nějak nepřeneslo hlavně“, uvedla.  

S psychiatrem o tom už dlouho nemluvila, ale využívá terapeutku Farní charity Kralupy 

nad Vltavou. Co se týče sebehodnocení, to dle respondentky dluhy nijak neovlivnily. K tomu 
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uvedla: „Já si to půjčila hlavně, abych pomohla, víte co“. Vyrovnat se se situací jí pomáhá 

dcera, partner, ale i bratr a sestřenice, se kterými udržuje kontakt.  

 

Sociální důsledky předlužení 

K uspokojování potřeb rodiny se respondentka vyjadřuje: „Jde to, ale byla bych ráda 

někde ve svym“. Co se týče podpory rodiny, matka s otcem s ní přerušili kontakt. Pomáhá 

jí hlavně partner, bratr a sestřenice. „Brácha když zjistil, jak na tom sem a že sem tady, tak mi 

hned volal a byli tady se sestřenkou i za mnou a přivezli mi ňáký věci. S tou spořitelnou mi ale 

nemůžou pomoct, to si musim vyřešit sama“, uvedla. V azylovém domě se spřátelila 

s několika dalšími klientkami, které jsou v podobné situaci a předávají si zkušenosti.  

 

Aktuální situace 

Aktuální výše dluhu je dle respondentky 500 000 Kč. Něco málo splácí, ale když 

komunikovala s Českou spořitelnou, bylo jí řečeno, že dluh stále roste.  Neví, jak má 

postupovat, tudíž se chce zkontaktovat s dluhovou poradkyní Farní charity Kralupy nad 

Vltavou a požádat o radu. Motivací situaci řešit je pro ni hlavně její dcera. 

 

5.6.10. Respondent č. 10 

Pohlaví: Žena 

Věk: 36  

 

Sociální anamnéza 

Respondentka se narodila a vyrůstala v Praze. Do 6 let žila s matkou na ubytovně, poté 

v dětském domově. Matka byla závislá na alkoholu. Dnes už je na tom lépe. „Občas si 

zavoláme.“ uvedla.  V dětském domově byla v rámci možností spokojená. Měla tam několik 

kamarádek, se kterými je v kontaktu dodnes. 

Respondentka navštěvovala praktickou základní školu a střední odborné učiliště 

Vyučila se kuchařkou. V 17 letech se seznámila se svým, dnes už bývalým manželem. 

V 18 letech se k němu přestěhovala, za nějakou dobu otěhotněla a z tohoto těhotenství se 

narodil nejstarší syn. Ještě před jeho narozením se vzali. Několik let vše fungovalo: „Jako 

byly tam ňáký problémy, ale jenom takový běžný.“ Manžel pracoval u technických služeb a 

občas si něco přivydělal i „bokem“. Poté ale začal pít a choval se agresivně vůči respondentce 

i jejich synovi. „Blbě to snášel, byl najednou uplně jinej.“ Nakonec nastoupil do výkonu 
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trestu odnětí svobody za porušení podmíněného trestu, který měl za řízení pod vlivem 

alkoholu. Respondentka nezvládala platit nájem, tak se odstěhovala k rodičům manžela. „Tam 

se to nedalo, pořád jsme se dohadovali, bylo vidět, že nás tam nechtěj prostě.“  Po nějaké 

době si našla nového partnera a i se synem se k němu odstěhovala na Kladno. Otěhotněla a 

ještě než se narodila dcera, vztah skončil. Opět v tom hrál roli alkohol, ale i nevěra. 

Odstěhovala se do azylového domu pro matky s dětmi na Kladně, kde s dětmi rok bydlela. 

Odtud se odstěhovaly k respondentčině kamarádce, ale nepohodly se.  

V současné době žije v azylovém domě pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou. 

Její finanční zdroje zahrnují rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a dávky hmotné nouze.  

 

Vznik dluhu a příčiny předlužení  

Respondentka si s bývalým manželem vzala několik úvěrů na vybavení domácnosti. 

„On si za to pak kupoval ale i blbosti, když to tak řeknu. Třeba novej mobil a tak.“ uvedla. 

Věřiteli byly různé nebankovní společnosti. Konkrétně si respondentka vybavuje pouze 

Provident. „Vyřizoval to i na mojí občanku.“, uvedla.  Výše dluhu nikdy nepřesáhla 50 000. 

Nějakou dobu spláceli, ale byly i měsíce, kdy finančně nevystačili.  Dále má respondentka 

dluh na zdravotním pojištění a u společnosti Vodafone. Důvodem nesplácení byla 

nedůslednost a nedostatek financí: „Já jsem pak už ani nevěděla, kde co vyřídil nebo 

nevyřídil, přestala jsem se v tom prostě orientovat a i kdyby, tak jsem na to stejně neměla 

peníze.“ 

 

Psychologické důsledky předlužení 

 K prožívání neschopnosti splácet své dluhy respondentka uvedla: „No nejhorší bylo, 

že jsem nevěděla, co z toho může bejt pro mě a pro děti.“ Dále uvedla: „Já ani nevěděla, jestli 

mi je kvůli tomu nemůžou vzít nebo zavřít do vězení.“ Poprvé začala respondentka řešit dluhy 

až se sociální pracovnicí v azylovém domě pro matky s dětmi na Kladně. „To jsem se cejtila 

líp, protože jsem viděla, že to jde řešit.“, uvedla. Ve spolupráci se sociální pracovnicí 

se jí podařilo vyjednat několik splátkových kalendářů, které respondentka začala plnit. Dále 

na řešení dluhů spolupracovala s dluhovou poradkyní Farní charity Kralupy nad Vltavou. 

Méněcenně se respondentka kvůli dluhům necítí. K tomu uvedla „Nebyla to jenom moje vina 

a nejsem první ani poslední, kdo tohle řeší“. Co se týče potřeby psychologa v souvislosti 

s problémy týkající se neschopnosti splácet své dluhy, k té respondentka uvedla: „No než 
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jsem věděla, že to půjde řešit, tak jsem měla strach, když mi jenom pani dluhová zjistila, 

kde všude ty dluhy jsou, to jsem byla zralá na nějakýho psychologa.“ 

 

Sociální důsledky předlužení 

 V souvislosti s uspokojováním potřeb rodiny respondentka vyjádřila potřebu 

stabilnějšího bydlení. Kromě toho se zmínila, že by občas ráda udělala radost dětem aktivitou 

nebo věcí po které touží. U většiny případů jí na to však nestačí finance. „Třeba syn chce 

pořád jít do 3D kina, ale to stojí moc“, uvedla. Co se týče podpory okolí v souvislosti 

s problémy týkající se neschopnosti splácet své dluhy, tu respondentka nemá. „Tak s rodinou 

já nejsem v kontaktu a se známejma to takhle neřešim, jen s paní dluhovou a takhle v azylu.“ 

 

Aktuální situace 

 Aktuální výši dluhu respondentka nezná, pouze ví kdy a kolik má splácet. Řešení 

dluhů tedy v současné době spočívá v plnění dohodnutých splátkových kalendářů. Zároveň 

spolupracuje se sociální pracovnicí azylového domu pro matky s dětmi v Kralupech 

nad Vltavou na pravidelných finančních rozvahách, aby měla jistotu, že jí na splátky vystačí 

finance. K motivaci dluhy řešit uvedla: „No hlavně ty děti no, aby nedopadly špatně pak.“ 

 

5.7. Analýza a interpretace dat 

Respondenty bylo 6 žen a 4 muži. Ženy byly ve věku 21, 22, 32, 34, 36 a 45 let. Muži 

ve věku 31, 45, 54 a 59 let.  

8 respondentů vyrůstalo ve městě v úplné rodině. 2 na vesnici v neúplné 

a 1 respondentka vyrůstala v dětském domově. Ve 3 případech byl součástí rodiny nevlastní 

otec. 6 respondentů hovořilo o patologických rodinných vztazích. U většiny případů 

se jednalo o vztahy mezi jednotlivými členy rodiny či zanedbávání péče o děti. 

1 respondentka však byla obětí sexuálního zneužívání a 1 domácího násilí ze strany 

nevlastního otce. Minimálně 1 z rodičů všech respondentů byl zaměstnán. Co se týče finanční 

situace rodiny, tu většina respondentů hodnotila jako průměrnou. 1 respondent spíše 

podprůměrnou z důvodu ztráty zaměstnání hlavního živitele rodiny. U 7 respondentů byly 

dluhy běžnou součástí finančního hospodaření rodiny. 4 z nich si byli vědomi problémů 

s jejich splácení. 

6 respondentů dosáhlo pouze základního vzdělání, zbylí 4 středního odborného 

s výučním listem. V rámci osamostatnění se všichni respondenti odstěhovali či zůstali 
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ve městě. 8 z nich začalo bydlet v nájemním bytě, 1 začal užívat sociální službu dům na půl 

cesty a 1 přebýval v odstavěném vlakovém vagonu. V průběhu života se 3 respondentky 

odstěhovaly z nájemního bytu a přestěhovaly do azylového domu pro matky s dětmi, 

1 z domu na půl cesty do nájemního bytu, 1 z nájemního bytu na ubytovnu, 1 z odstavěného 

vlakového vagonu do nájemního bytu a z něj na ubytovnu a 1 z nájemního bytu do domu své 

partnerky. Co se týče zaměstnání, 9 respondentů má alespoň nějakou pracovní zkušenost. 

1 respondentka nikdy nepracovala, a to především z důvodu rodičovské dovolené a častému 

stěhování, kvůli kterému pro ni bylo obtížné zajistit hlídání či umístit děti do mateřské školy. 

4 respondenti se v průběhu života potýkali či potýkají s problémem najít zaměstnání. Mezi 

uváděné důvody patří zdravotní problémy či nedostatečná kapacita v mateřských školkách. 

4 respondenti mají zkušenost s nelegálním zaměstnáním. Co se týče partnerského a rodinného 

života, 7 respondentů hovořilo o patologických partnerských vztazích, které v minulosti 

prožili. Součástí těchto příběhů bylo psychické i fyzické týrání, alkohol, drogy, gamblerství 

a nevěra.  

V současné době žijí všichni respondenti ve městě. Z toho 1 v domě, 4 v nájemním 

bytě, 2 na ubytovně a 3 v azylovém domě pro matky s dětmi. Polovina všech respondentů 

je v současnosti zaměstnaná, polovina nikoliv. Důvody nezaměstnanosti respondentů jsou již 

uvedeny výše. Co se týče partnerského a rodinného života, 4 respondenti žijí ve společné 

domácnosti s partnerem či partnerkou, 2 jsou v partnerském vztahu, ale zatím nesdílí 

společnou domácnost a 3 partnera či partnerku v současné době nemají. Všichni respondenti 

v partnerských vztazích hodnotili tyto vztahy jako funkční a vyjadřovali v tomto ohledu 

spokojenost.  8 respondentů má děti, přičemž 1 respondentka své 1. dítě v současné době 

čeká. 7 respondentů žije se svými dětmi stále ve společné domácnosti. Vždy se jedná o děti 

nezletilé. 1 respondent má již děti dospělé a nežije s nimi. Žádný respondent nemá více jak 

3 děti.  2 respondenti mají vážné, fyzické zdravotní obtíže. Konkrétně se jedná o syndrom 

karpálního tunelu, artróza kolene 3. stupně a neuropatie. Další 2 respondenti trpí depresemi. 

Příjem respondentů zahrnuje mzdu 1 nebo 2 členů rodiny, výživné, dávky sociálního 

pojištění, dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze. Nejčastěji jde o kombinaci 

několika zdrojů. Pouze ve 2 případech se jednalo pouze o mzdu a v 1 pouze o dávky hmotné 

nouze. Celkový příjem respondentů a jejich rodin se dle jejich výpovědí pohyboval mezi 10 -

30 000 Kč.  

 Většina dluhů respondentů vznikla především na základě bankovních a nebankovních 

úvěrů. Bankovní i nebankovní úvěry jsou mezi respondenty ve vyrovnaném zastoupení. 
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U 4 respondentů se objevily i dluhy vůči městu, vzniklé neplacením nájmu městského bytu 

či jízdou načerno v MHD. 2 respondenti měli i dluhy, vzniklé na základě porušení zákonem 

stanovené povinnosti, konkrétně placení zdravotního pojištění. 1 respondent uvedl dluh 

u mobilního operátora. Objevil se i respondent, který nabyl většinu svých dluhů cizím 

přičiněním, na základě falešného občanského průkazu. Všichni respondenti měli více, 

než 1 dluh. Nikdy si však nebyli schopni vzpomenout úplně na všechny. Úvěry 5 respondentů 

byly určeny na spotřební zboží, jako je např. vybavení bytu, auto, mobilní telefon či vánoční 

dárky. Objevovaly se ale i úvěry na nájem či kauci, a to konkrétně u 3 respondentů. 

2 respondenti uvedli, že si vzali úvěr, aby pomohli členovi rodiny. 1 respondent si vzal úvěr 

na běžné výdaje jako je jídlo, nájem a doprava v době, kdy čekal na finance z prodeje bytu. 

Ve 3 případech si respondent vzal nebankovní úvěr, aby mohl splácet ten bankovní. Nejčastěji 

uváděným důvodem nesplácení dluhů byla nezaměstnanost respondenta či hlavního živitele 

rodiny. Vyplynulo to z výpovědí 6 respondentů. Nezaměstnanost byla často spojená 

se zhoršením zdravotního stavu, alkoholem, drogami či gamblerstvím. Tato skutečnost vedla 

v několika případech k rozpadu partnerského vztahu či manželství, což pro respondenty 

znamenalo zhoršení životní úrovně, a to především v oblasti bydlení. V 4 případech byly 

problémy se splácením dluhů spojené s ručitelstvím či nedodržení neformální domluvy 

splácení jinou osobou, než tou, která si úvěr brala. Dalším důvodem, který vyplynul 

z výpovědí respondentů, byla nízká finanční gramotnost a z toho vyplývající nevhodné 

finanční hospodaření. Někdy byla však důvodem prostá nezodpovědnost a fakt, 

že pro respondenta splácení dluhů nebylo prioritou. To vyplynulo z výpovědí 4 respondentů. 

 Prožívání neschopnosti splácet dluhy většiny respondentů bylo spojené s nejistotou 

stresem a strachem z budoucnosti. Příčinou tohoto prožívání byl především tlak ze strany 

věřitelů, hrozící výkon exekuce a obava z nedostatku financí na uspokojování základních 

potřeb respondentů a jejich rodin. Ve výpovědích respondentů se objevovaly i zmínky 

o beznaději, způsobené pocitem neměnnosti situace.  Respondenti, kteří necítili plnou vinu 

za své dluhy, pociťovali vztek vůči věřitelům či rodinným příslušníkům, cítili se podvedení 

a zneužití. 1 respondentka přiznala, že přemýšlela o tom, že fyzicky ublíží partnerovi, který ji 

s jejich dluhy nechal samotnou. U 3 respondentů bylo předlužení jednou z příčin jejich 

depresí a následné hospitalizace na psychiatrii. 1 respondent uvažoval o sebevraždě. 

V souvislosti se sebehodnocením respondenti uváděli pocity méněcennosti, neschopnosti, 

studu a vzteku na sebe sama. Tyto pocity pramenily z různých situací, ke kterým v souvislosti 

s předlužením v životě respondentů došlo. Jednalo se např. o výčitky ze strany rodinných 
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příslušníků, neschopnost uspokojit základní potřeby respondentů a jejich rodin z vlastních 

zdrojů či neschopnost řešit  splácet své dluhy bez výrazné pomoci rodinných příslušníků 

či sociálních služeb. Co se týče změny prožívání neschopnosti splácet vlastní dluhy, u většiny 

případů došlo ke zlepšení ve chvíli, kdy se tato neschopnost začala řešit, 

tzn. že se vyjednávaly či byly vyjednány splátkové kalendáře, došlo k nástupu do legálního 

zaměstnání, kde se v rámci exekučních srážek či srážek v rámci insolvence začal dluh 

umořovat či byla přislíbena podpora ze strany člena rodiny. Vyrovnat se s neschopností 

splácet své dluhy či zvládat obtížnou finanční situací způsobenou splácením dluhů 

respondentům pomáhala především rodina či terapeut, kterého 2 respondenti využívají. 

Respondenti, kterým se nedostává žádné psychické podpory, hodnotili potřebu odborné 

psychologické podpory jako potřebnou a v několika případech vyjádřili potřebu jejího využití. 

V důsledku prožívání neschopnosti splácet své dluhy či obtížnou finanční situací způsobenou 

splácením dluhů selhávají respondenti i v dalších oblastech sociálního fungování, např. 

mezilidských vztazích či běžných činnostech souvisejících s péčí o děti, zaměstnání, 

vyřizování potřebných úředních záležitostí atd. Ve větší míře je ohrožena i motivace 

respondentů, aby začali dluhy řešit, či v jejich řešení setrvat.  

 V oblasti sociálních důsledků předlužení byla zjišťována především míra uspokojování 

potřeb respondentů a jejich rodin a konkrétní potřeby, které uspokojovány nejsou nebo jsou 

dle respondentů uspokojovány nedostatečně. Dále také míra podpory rodiny a okolí, 

příp. změny této podpory vztahů v rodině a okolí v souvislosti s předlužením. 8 respondentů 

hodnotilo svou životní úroveň jako průměrnou, 1 jako podprůměrnou a 1 jako 

„katastrofickou“. Nutno dodat, že faktorů ovlivňující tuto úroveň bylo vždy více, nicméně 

předlužení hrálo vždy významnou roli. Co se týče uspokojování potřeb respondentů a jejich 

rodin, 7 respondentů uvedlo, že potřeba, která není v jejich rodině dostatečně uspokojována, 

je jednoznačně bydlení, dále byly uváděny nedostatečné možnosti využití volného času 

a ve 2 případech i obtíže při uspokojování základních fyziologických potřeb jako je jídlo 

a hygiena. Co se týče podpory, 6 respondentů uvedlo, že ji nalézají v rodině. Konkrétně 

se jedná o motivaci začít dluhy řešit, či v jejich řešení setrvat, psychickou podporu v těžkých 

chvílích respondentů a materiální podporu. 1 respondent uvedl, že pro něj podporu 

představuje pouze terapeut, 2 respondenti uvedli, že podporu nalézají v sociálních 

pracovnicích sociálních služeb, které využívají a 1 respondent nenalézá podporu nikde. 

S přáteli či známými respondenti dluhy u většiny případů neřeší. Pouze 1 respondentka 

uvedla, že nalézá podporu v přátelích a 1 v ostatních klientkách azylového domu pro matky 
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s dětmi, kde v současné době bydlí.  Z výpovědí respondentů vyplynulo, že plnohodnotnou 

podporu, kdy nemají potřebu vyhledávat další její zdroje, představuje pouze rodina. U většiny 

respondentů došlo ke zvýšení míry podpory ve chvíli, kdy začali své dluhy řešit. 

U 2 respondentek ve chvíli, kdy otěhotněly. Co se týče změny vztahů v rodině a okolí 

v důsledku předlužení, 1 respondentka uvedla, že ztratila několik přátel kvůli financím, které 

si od nich půjčila a nevrátila. U 1 respondenta bylo předlužení hlavním důvodem rozpadu 

jeho partnerského vztahu.   

 Aktuální výši dluhů znají pouze 2 respondenti. Zbylých 6, kteří své dluhy řeší, ví 

pouze kdy, kam a v jaké výši mají posílat splátky či kolik je jim sráženo ze mzdy v rámci 

exekuce či insolvence. Ze mzdy je v rámci exekuce sráženo 3 respondentům. V insolvenci 

jsou 2 respondenti. Zbylí 3 respondenti zasílají splátky individuálně. Své dluhy tedy 

v současné době splácí 8 respondentů. 1 respondent zatím pouze komunikuje s dluhovou 

poradkyní Farní charity Kralupy nad Vltavou a 1 své dluhy řešit přestal. Řešení dluhů 

respondentů tedy spočívá především v plnění splátkového kalendáře a pravidelné komunikaci 

s dluhovou poradkyní Farní charity Kralupy nad Vltavou. 1 respondentka řeší zároveň 

1 z příčin jejího předlužení formou spolupráce se sociální pracovnicí azylového domu 

pro matky s dětmi, kde v současné době bydlí na finančních rozvahách s cílem zlepšení své 

finanční gramotnosti. Motivací řešit své dluhy je u většiny případů zajištění své rodiny 

a zlepšení životní úrovně. Zdrojem motivace začít své dluhy řešit byla u většiny případů 

rodina a sociální pracovníci využívaných sociálních služeb.  
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6 Diskuze 

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že dluhy byly a mnohdy i stále jsou běžnou 

součástí finančního hospodaření většiny orientačních rodin předlužených. Stejně jako mnoho 

dalších autorů potvrzuje přebírání rodinných norem a vzorců chování i Matoušek (2003) 

„Rodina je prvním a dosti závazným modelem společnosti, s jakým se dítě setkává. 

Předurčuje jeho osobní vývoj, jeho vztahy k jiným skupinám lidí. Rodina dítě orientuje 

na určité hodnoty, vystavuje ho určitým konfliktům a poskytuje mu určitý typ podpory. Tímto 

způsobem osobitě zabarvuje to nejpodstatnější, co dítěti předává – sociální dovednosti, 

bez kterých se ono v dospělosti neobejde“. V souvislosti s přebíráním rodinných norem 

a vzorců chování se v současné době hovoří i o tzv. dědičné chudobě. Kromě toho, 

že je přebírán rodinný vzorec života na dluh, jsou „děděny“ i samotné dluhy. Příkladem je 

situace, kdy rodiče za děti neplatili poplatky za komunální odpad, pokuty za jízdu načerno v 

MHD či účet za telefon. Ti pak po dovršení 18 let dostanou rozhodnutí o exekuci, a když 

nastoupí do zaměstnání, dostihnou je vysoké srážky ze mzdy (České noviny, 2018).  

Se zaměstnáním souvisí i další výsledek výzkumného šetření, a to nelegální 

zaměstnání, které je mezi předluženými velmi rozšířené. Důvodem jsou právě vysoké srážky 

ze mzdy a snížení či úplná ztráta podpory státu ve formě peněžitých dávek, ve chvíli, 

kdy je předlužený zaměstnán. Celková výše mzdy spolu s dávkami pak bývá často nižší, 

než v případě nezaměstnanosti či nelegálního zaměstnání. Nelegální zaměstnání však sebou 

nese mnoho rizik a neblahých důsledků, o kterých jsem se již zmiňovala v kapitole 

Psychosociální důsledky předlužení a z nichž některé dostihly i respondenty výzkumného 

šetření. Prvním rizikem nelegálního zaměstnání, na které doplatil jeden z respondentů 

je, že nezakládá účast na nemocenském pojištění. Ve chvíli, kdy se respondent zotavoval 

z úrazu v důsledku autonehody, neměl nárok na náhradu mzdy ani na nemocenské dávky 

a ztratil tak veškerý příjem. Pro předluženého člověka, který nemá vytvořené žádné finanční 

rezervy je tato situace velmi obtížná, protože dluh narůstá o sankce z prodlení či postupuje 

do dalších vývojových fází. Dalším rizikem je, že člověk nezíská potřebnou dobu pojištění 

pro získání nároku na starobní či invalidní důchod. Jediným příjmem respondenta 

v důchodovém věku, který je navíc ve špatném zdravotním stavu a nemá nikoho, 

kdo by ho podpořil, jsou tedy dávky pomoci v hmotné nouzi. Dalším významným rizikem 

v souvislosti s nelegálním zaměstnáním je, že člověk nemá nárok na podporu 

v nezaměstnanosti, a to taktéž z důvodu nedostatečné doby pojištění.  
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Výsledky výzkumného šetření týkající se vzniku dluhů a příčin předlužení potvrzují 

výsledek již zmíněného posledního výzkumu Ministerstva financí zaměřeného na finanční 

gramotnost, a to že je finanční gramotnost v České republice velmi nízká. Budu-li vycházet 

z desatera odpovědného zadlužování dle Besedové (2014): 1. nekupuji zbytečnosti, 

2. nepřeplácím životnost, 3. neriskuji bankrot, 4. nedůvěřuji všem, 5. nejsem unáhlený, 

6. neporovnávám úroky, 7. nepodepisuji neznámé, 8. nemyslím jen na současnost, 

9. nepůjčuji si na půjčku a 10. nevěřím na zázraky, mohu konstatovat, že se respondenti 

v rámci jejich zadlužování dopustili hned několika porušení, což o nízké finanční gramotnosti 

nepochybně svědčí. Porušení 1. a 2. bodu představuje fakt, že účelem mnoha úvěrů 

respondentů bylo spotřební zboží typu mobilní telefon či financování vánočních dárků. 

K porušení bodu č. 3, který vyzívá k zamyšlení nad příjmy, výdaji a možnými finančními 

rezervami došlo právě z důvodu absence finančních rezerv u většiny respondentů 

a nevhodného finančního hospodaření. Porušení bodů 4 a 5, které jsou zaměřeny na výběr 

správného věřitele a finančního produktu, lze odvozovat od poměrně hojného využívání 

finančních produktů nebankovních společností, jejichž nevýhody jsou již zmíněny v kapitole 

Poskytovatelé finančních produktů. Kromě toho se v rámci výpovědí respondentů často 

objevovalo, že problémy se splácením dluhů vznikly na základě ručitelstvím či nedodržení 

neformální domluvy splácení jinou osobou, než tou, která si úvěr brala. I v případě rodinných 

příslušníků, přátel či známých je třeba obezřetnosti a důkladného zvážení všech rizik. 

Porušení 6. bodu, který odráží jednu z nejčastějších chyb, které se klienti při zadlužování 

dopouštějí, a to, že se při porovnávání půjček řídí pouze výší úroku a nezohledňují RPSN, 

z výpovědí respondentů přímo nevyplynulo. Nicméně nedůslednost při zvažování výhodnosti 

úvěrů je běžnou praxí a konkrétní úvěry respondentů ji potvrzují.  K porušení 7. bodu, kdy 

je klient nabádán k pečlivému přečtení smlouvy, kterou má podepsat v rámci výpovědí 

respondentů došlo. Daný respondent se pak cítil podvedený a necítil za problémy způsobené 

jeho nerozvážností zodpovědnost. Bod č. 8 představuje zamyšlení se nad událostmi, které by 

mohly v budoucnu nastat a ovlivnit situaci. Porušením je např. již zmíněné nelegální 

zaměstnání. 9. bodem je myšleno, že tzv. vytloukat klín klínem není správným řešením, 

ale pouze oddálením problému a následným prohloubením dluhové pasti. Braní si úvěrů 

na splacení jiných je však bohužel běžnou praxí, a to i v případě respondentů výzkumného 

šetření této diplomové práce. 10. bod je varováním před snahou získat půjčku za každou cenu. 

Pokud byla klientova žádost zamítnuta u seriózního věřitele, měl by se raději zamyslet 

nad tím, proč k tomu došlo, než aby se obracel na věřitele jiného. I v tomto případě zmíním 
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respondenty hojně využívané nebankovní společnosti, které, jak už bylo zmíněno v kapitole 

Poskytovatelé finančních produktů, v mnoha případech nezjišťují bonitu svých klientů. 

Dále výzkumné šetření jednoznačně potvrdilo negativní vliv předlužení na lidskou 

psychiku. Z výpovědí respondentů vyplynulo, že velmi významná je v tomto ohledu podpora 

blízkých osob, a to hlavně rodiny. Pokud je tato podpora přítomna, je potřeba odborné pomoci 

v podobě psychologa nižší. Předlužení však může být i spouštěčem duševního onemocnění. 

V případě několika respondentů se jednalo o depresi. Tady je pak odborná pomoc v podobě 

psychiatra a psychologa nepostradatelná. V důsledku odkrývání reality jsou předlužení 

mnohdy vystaveni neúnosné psychické zátěži. Své místo má tedy při práci s předluženými 

i krizová intervence. Dle Vodáčkové (2002) je krizová intervence odborná metoda práce 

s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující. Krizová 

intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující i jiné 

kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky 

klientovy minulosti i budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. 

Krizový pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal 

aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených 

vztahů. Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání 

konkrétních překážek. 

Další důsledek předlužení, který vyplynul z výzkumného šetření, je snížení životní 

úrovně. Nedostatečně uspokojovanou potřebou předlužených a jejich rodin je dle výpovědí 

respondentů jednoznačně bydlení. Odráží to jeden z nejpalčivějších problémů 

České republiky, a to nedostatek finančně dostupného bydlení. Pro zajištění dostupného 

bydlení nejsou v České republice vytvořena účinná opatření a majitelé nemovitostí mají 

tendenci vylučovat z přístupu k pronájmu bytů určité znevýhodněné skupiny, jako jsou 

např. Romové, rodiče samoživitelé atd. Z výpovědí respondentů také vyplynulo, že mají 

předlužení a jejich rodiny v důsledku obtížné finanční situace jen velmi omezené možnosti 

trávení volného času. Co se týče mezilidských vztahů, jak už bylo zmíněno výše, významná 

je pro předlužené podpora blízkých osob, a to hlavně rodiny. Z výpovědí respondentů však 

vyplynulo, že je předlužení často příčinou zhoršení či rozpadu rodinných či partnerských 

vztahů. Kromě samotného předlužení má na mezilidské vztahy vliv i prožívání tohoto 

předlužení, které se do mezilidských vztahů promítá.  

Předlužení je většinou řešeno splátkovým kalendářem či srážkami ze mzdy. 

I na motivaci začít předlužení řešit má velký vliv podpora blízkých osob, a to hlavně rodiny.  
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Dalším zdrojem motivace jsou často sociální pracovníci využívaných sociálních služeb. Cíl 

řešení předlužení bývá kromě zlepšení životní úrovně i zajištění své rodiny do budoucna, a to 

hlavně dětí. 
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7 Návrhy a doporučení 

Vzhledem k výsledkům výzkumného šetření, které prokázaly významný vliv rodiny, 

ať už v souvislosti s přebíráním vzorců orientační rodiny, tak v souvislosti motivace 

a podpory při řešení předlužení a zvládání jeho psychologických důsledků, spatřuji při 

spolupráci s předluženými jako prospěšné využití systemického přístupu. Domnívám 

se, že práce s celou rodinou zahrnující vyjasnění komunikace členů rodiny, rolí v rodině, 

odstraňování vnímání předluženého jako původce všech rodinných problémů a vedení 

k vnímání rodiny jako komplexního systému interakcí může přispět k psychické stabilizaci 

a následně k úspěšnému řešení předlužení. 

V případě, že není rodina jako zdroj motivace a podpory k dispozici, spočívá mé 

doporučení v kladení důrazu na provázanost organizací poskytující odborné sociální 

poradenství v oblasti dluhové problematiky s dalšími odborníky v oboru psychologie 

a psychiatrie.  

V souvislosti s řešením psychologických důsledků předlužení považuji dále 

za prospěšné další vzdělávání sociálních pracovníků poskytujících odborné sociální 

poradenství v oblasti dluhové problematiky zaměřené na krizovou intervenci.  

Řešení vyžaduje i již zmíněná tzv. dědičná chudoba, která mimo jiné zahrnuje 

i předlužení způsobené jednáním rodičů v době nezletilosti předluženého. Toto předlužení 

je zjevně neetické, protože jeho příčiny nemohl nezletilý nijak ovlivnit. Dluhy způsobené 

jednáním rodičů v době nezletilosti by tedy měly být vymáhány od rodičů.   

Mé další doporučení reaguje na tendence předlužených odcházet či vůbec nevstupovat 

na legální trh práce. Příčinou jsou vysoké srážky ze mzdy v rámci exekuce či insolvence 

a existence institutu společně posuzovaných osob, na základě kterého dochází ke snižování 

či úplné ztrátě podpory státu ve formě peněžitých dávek, ve chvíli, kdy je předlužený 

zaměstnán, čímž dojde ke zvýšení příjmu. V konečném důsledku tak legální zaměstnání 

nezlepší finanční situaci předlužených ani jejich rodiny. Řešením by bylo zvýšení minimální 

nezabavitelné částky, která v současné době přestavuje pouze 2/3 součtu normativních 

nákladů na bydlení a životního minima a vyloučení osob, jejichž legitimním zájmem 

je finanční nezávislost, ze společného posuzování při výpočtu a posuzování nároku 

na podporu státu ve formě peněžitých dávek.  

Palčivým problémem vyžadující řešení je i nedostupnost finančně dostupného bydlení. 

To by mohlo spočívat v přijetí Zákona o sociálním bydlení, na základě kterého by měly obce 



 

75 

 

povinnost vyhradit určité množství bytů pro skupiny obyvatelstva, které z důvodu nepříznivé 

finanční situace či diskriminace nedosáhnou na byty komerční.  

V reakci na výsledky výzkumného šetření také doporučuji, aby se poskytovatelé 

sociálních služeb zaměřily na vytváření příležitostí trávení volného času předlužených a jejich 

rodin. Konkrétně se může jednat o spolupráci s kulturními a volnočasovými středisky v dané 

obci ve snaze zajistit možnost, aby je jejich klienti mohli využívat zdarma či se slevou. 

Dále považuji za prospěšné motivovat předlužené nejen k řešení důsledků předlužení, 

ale i jeho příčin, které velmi často souvisí s nízkou finanční gramotností. O možnostech jejího 

řešení blíže pojednává kapitola Prevence předlužení.  

Souhrnným doporučením je neomezovat předlužení pouze na pragmatická řešení 

spojená s jeho jednotlivými fázemi. Předlužení je potřeba řešit komplexně a zohledňovat  

všechny psychologické a sociální aspekty, které s sebou přináší.   
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 Závěr 

Tato diplomová práce byla primárně zaměřena na psychologické a sociální důsledky 

předlužení. Cílem bylo ale i zmapovat a zanalyzovat další významné souvislosti předlužení 

a na jejich základě navrhnout opatření, která by mohla přispět k řešení této problematiky.  

Struktura této diplomové práce směřuje od obecného výkladu problematiky 

až po konkrétní informace zjištěné od respondentů výzkumného šetření. Následuje diskuze 

a návrhy a doporučení, které z těchto informací vycházejí a zasazují je do kontextu.  

Výzkumné šetření jednoznačně potvrdilo negativní vliv předlužení na lidskou 

psychiku. Prožívání neschopnosti je spojené s nejistotou, stresem, beznadějí a strachem. 

V určitých případech provází předlužení křivda a vztek. V důsledku předlužení je negativně 

ovlivněno i sebehodnocení. Způsobuje pocity méněcennosti neschopnosti a studu. Nadměrná 

psychická zátěž spojená s předlužením bývá i spouštěčem duševních onemocnění, jako 

je např. deprese. Vnímání potřeby odborné podpory v podobě psychoterapie či psychiatrie 

závisí především na míře podpory ze strany rodiny. Objektivně je však tato podpora při řešení 

předlužení velmi žádoucí, protože psychologické důsledky, které ho provázejí, ovlivňují 

úspěšnost tohoto řešení a další oblasti sociálního fungování. V krajním případě může absence 

řešení těchto důsledků vyústit až v sebevraždu.  

Dále z výzkumného šetření vyplynulo, že v důsledku předlužení dochází ke snížení 

životní úrovně. Nedostatečně uspokojovanou potřebou předlužených a jejich rodin 

je především bydlení. Sociálním důsledkem předlužení jsou i omezené možnosti trávení 

volného času. Předlužení je také často příčinou zhoršení či rozpadu rodinných či partnerských 

vztahů.  

Výzkumné šetření potvrdilo, že hlavní příčinou předlužení je nízká finanční 

gramotnost. Významnou souvislostí předlužení je nelegální zaměstnání z důvodu vysokých 

srážek ze mzdy v rámci exekuce či insolvence a existence institutu společně posuzovaných 

osob, na základě kterého dochází ke snižování či úplné ztrátě podpory státu ve formě 

peněžitých dávek.  

V reakci na výsledky výzkumného šetření je mým hlavním doporučením neomezovat 

předlužení pouze na pragmatická řešení spojená s jeho jednotlivými fázemi, ale řešit jeho 

problematiku komplexně a zohledňovat všechny psychologické, sociální aspekty a další 

významné souvislosti, které s sebou přináší.   
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Příloha 1 – Seznam otázek rozhovoru 

Identifikační údaje o respondentovi 

Respondent č.:  

Pohlaví: 

Věk:  

1. okruh otázek – Sociální anamnéza 

1. Kde jste se narodil/a? 

2. Kde jste prožil/a své dětství a dospívání?  

3. Jaké bylo složení Vaší rodiny? 

4. Jak byste popsal/a vztahy ve Vaší rodině? 

5. Kde pracovali Vaši rodiče (případně jiné pečující osoby) a na jaké pracovní pozici? 

6. Jaká byla finanční situace Vaší rodiny? Pokud špatná, tak jak se to ve Vaší rodině 

projevovalo? 

7. Měli rodiče dluhy? Pokud ano, tak jak je zvládali splácet? 

8. Kam jste chodil/a do školy? 

9. Jaké školy jste navštěvoval/a?  

10. Jste v současné době zaměstnán/a? Pokud ano, tak kde a na jaké pozici? 

11. Kde všude jste  pracoval/a v minulosti a na jaké pozici? 

12. Kde v současné době bydlíte? 

13. Kde všude jste bydlel/a v minulosti? 

14. Jste ženatý/vdaná? 

15. Máte v současné době partnerku/partnera? 

16. Jak byste popsal/a vztah se svou (případnou) manželkou/partnerkou či svým 

(případným) manželem/partnerem? 

17. Kde a na jaké pozici pracuje Vaše (případná) manželka / partnerka či Váš (případný) 

manžel/partner? 

18. Máte děti? Pokud ano, tak kolik? 

19. Jak byste popsal/a svá (případná) předchozí manželství či partnerské vztahy? 

20. Máte v současné době nějaké zdravotní potíže? Pokud ano, tak jaké? 

21. Měl/a jste v minulosti nějaké zdravotní potíže? Pokud ano, tak jaké? 

22. Jaké jsou Vaše finanční zdroje? 

23. Jaký je Váš celkový příjem? 

2. okruh otázek – Vznik dluhu a příčiny předlužení 

24. Kdy a z jakého důvodu jste si půjčil/a peníze? 

25. Od koho jste si půjčil/a peníze? 

26. Z jakého důvodu se Vám nedaří/nedařilo splácet Váš/Vaše dluh/y? 
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3. okruh otázek – Psychologické důsledky předlužení 

27.  Jak prožíváte/jste prožíval Vaši neschopnost splácet svůj/své dluh/y? 

28. Má/měla Vaše neschopnost splácet svůj/své dluh/y vliv na Vaše psychické zdraví? 

Pokud ano, tak jak konkrétně? 

29. Ovlivnila/ovlivňuje Vaše neschopnost splácet svůj/své dluh/y Vaše sebehodnocení? 

Pokud ano, tak jak konkrétně? 

30. Mění/měnilo se v průběhu času prožívání Vaší neschopnosti splácet svůj/své dluh/y? 

Pokud ano, tak jak konkrétně a na čem je/byla tato změna závislá? 

31. Jak se/jste se s Vaší neschopností splácet svůj/své dluh/y vyrovnáváte/vyrovnával? 

32. Přemýšlel/a jste v souvislosti s Vašimi dluhy využít pomoc psychologa? 

4. okruh otázek – Sociální důsledky předlužení 

33. Jsou dostatečně uspokojovány Vaše potřeby a potřeby Vaší rodiny? Pokud ne, jaké 

konkrétní potřeby nejsou uspokojovány? 

34. Jak hodnotíte svou životní úroveň? 

35. Jak se k Vaší neschopnosti splácet postavila Vaše rodina?  

36. Změnily se z důvodu Vaší neschopnosti splácet svůj/své dluhy vztahy ve Vaší rodině? 

Pokud ano, tak jak konkrétně? 

37. Podporuje/podporovala Vás Vaše rodina v souvislosti s Vašimi problémy týkající se 

neschopnosti splácet svůj/své dluhy? Pokud ano, tak jak konkrétně?  

38. Jak se k Vaší neschopnosti splácet svůj/své dluh/y postavili ostatní lidé ve Vašem 

okolí? 

39. Podporují/podporovali Vás ostatní lidé ve Vašem okolí v souvislosti s Vašimi 

problémy týkající se neschopnosti splácet svůj/své dluhy? Pokud ano, tak kdo a jak 

konkrétně?  

40. Mění/měnila se v průběhu času míra podpory Vaší rodiny či ostatních lidí ve Vašem 

okolí? Pokud ano, tak jak konkrétně a na čem je/byla tato změna závislá? 

5. okruh otázek – Aktuální situace 

41. Jaká je aktuální výše Vašeho/Vašich dluhu/dluhů? 

42. V jaké fázi je/jsou Váš/Vaše dluh/y? 

43. Jak Váš/Vaše dluh/y řešíte? 

44. Co vás motivovalo začít Váš/Vaše dluh/dluhy řešit?  

45. Co vám brání začít Váš/Vaše dluh/dluhy řešit?  
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Příloha 2 – Informovaný souhlas  

Rozhovor bude anonymní a bude použit pouze pro účely diplomové práce Bc. Karolíny 

Nezbedové na téma Psychosociální důsledky předlužení a možnosti jejich řešení v sociální 

práci.  

 

V ………………………………………….. dne ………………….. 

 

………………………………………….. 

           Bc. Karolína Nezbedová 

 

Rozhovor poskytuji dobrovolně a souhlasím s jeho nahráním na diktafon.  

 

 

V ………………………………………….. dne ………………….. 

 

………………………………………….. 

    Podpis respondenta 

 


