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Anotace 

Diplomová práce „Dluhová past - možnosti řešení dluhové problematiky“ 

se zabývá tím, jak veřejná politika státu reaguje na stále se zvyšující 

předlužování české společnosti a zda řeší příčiny a důsledky tohoto 

zadlužování. Představuje historii půjčování peněz a významný vliv úroku na 

společnost v dějinách i v současnosti. Dále ukazuje, jaké příčiny mohou vést 

k zadlužování a důsledky, které předlužení nese. Konkrétní případy klientů 

s dluhovou problematikou přináší kapitola o sociální poradně (Občanská 

poradna Plzeň), která se mimo jiné stále častěji zabývá poradenstvím v oblasti 

dluhů. Hlavní část práce tvoří Analýza událostí veřejné politiky – jedná se o 

celostní přístup ke zkoumané politice, jejím vybraným aspektům, událostem, 

aktérům, cílům. Analýza mapuje vývoj v oblasti zadlužování českých občanů a 

intervence státu a nestátních subjektů do této problematiky. Dále hodnotí aktéry 

v rámci této problematiky, ukazuje složitost procesu uznávání sociálního 

problému a upozorňuje na vliv veřejného zájmu a politické kultury státu na 

implementaci veřejné politiky. V závěru jsou uvedeny postoje obyvatel 

k problematice zadlužování v České republice. 
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Annotation 

The thesis "Debt trap - the possibility of resolving the debt issue " is 

concerned with how the public policy of the state responds to the increasing 

indebtedness of Czech society and that address the causes and consequences 

of this debt. Features a history of borrowing money and significant impact on 

society interest in history and in the present. It also shows what causes can 

lead to debt and the consequences of over-indebtedness bears. Specific cases 

of clients with debt issues provides a chapter on the social counseling 

(Občanská poradna Plzeň - Citizens Advice Bureau Plzeň), which among other 

increasingly engaged in consultancy in the field of debt. The main part is the 

analysis of public policy events - it is a holistic approach to policy examined, the 

selected aspects, events, actors, goals. The analysis traces the development of 

indebtedness of Czech citizens and state intervention and non-state actors in 

this issue. Also evaluates the actors in this issue shows the complexity of the 

process of recognition of a social problem and highlights the influence of public 

interest and political culture of the state in the implementation of public policy. In 

conclusion, given the public attitude to the issue of debt in the Czech Republic. 

 

Klíčová slova 

analýza, dlužník, dluhová past, dluhové poradenství, peníze, předlužení, 

sociální problém, veřejná politika 

Keywords 

analysis, debtor, debt trap, debt counselling, indebtedness, money, 

public policy, social problem  
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Motto: „Lichváři jsou mezi námi vždy, stejně jako chudí, které 

mohou okrádat.“  

Niall Ferguson – Vzestup peněz1 

                                            

1
 (Ferguson 2011, s. 38) 
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ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ:   

1. Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného 

tématu, návaznost na jiné práce 

Předmětem zkoumání v této diplomové práci bude oblast dluhové 

problematiky, konkrétně toho, jakým způsobem se lidé zadlužují, z jakých 

důvodů si půjčují peníze, proč se dostávají do dluhové pasti a jaký dopad to má 

na život jejich rodiny a jaký má předlužování vliv na chod celé společnosti i 

státu. Ve své práci budu vycházet ze studia odborné literatury a ze zkušeností 

s dluhovou problematikou z Občanské poradny Plzeň, kde působím jako 

poradce. Zároveň materiály z této organizace budou pro mě důležitým zdrojem 

informací pro toto výzkumné téma.  

Předlužení jednotlivců i celých rodin začíná být v posledních letech 

velkým problémem, který zasahuje do mnoha oblastí. Jednak se celkově 

zvyšuje zadlužení českých domácností, a s tím se zvyšuje i počet rodin, které 

své dluhy přestanou zvládat a dostanou se do tzv. dluhové pasti. To znamená, 
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že si nadále půjčují, aby měly na splátky jiných půjček, objem jejich měsíčních 

splátek převyšuje příjem rodiny a nelze se z tohoto „kolotoče“ dostat. Zadlužení 

lidé k dalším půjčkám pak využívají zejména různé nebankovní společnosti, 

které mají ve smlouvách uvedeny vysoké sankce a úroky a rodina s malými 

příjmy se tak může během pár let zadlužit částkou, která jde do milionů korun a 

nemá možnost takový dluh splatit do konce života.  

Takováto situace má řadu negativních dopadů na život rodiny, jako jsou 

psychické problémy jednotlivců, které mohou ve vyhrocených případech skončit 

sebevraždou, problémy v rodinném soužití (rozvody), v případě exekuce na plat 

v zaměstnání je to kromě snížení příjmu i společenské znemožnění. Rodina 

upadá do stále větší chudoby, s kterou se může pojit i sociální vyloučení a 

snížení sociálního statusu. Při uvalení exekuce na plat se zadluženým 

jednotlivcům často ani nevyplatí pracovat, přihlásí se tedy na úřad práce a 

pobírají od státu různé sociální dávky. Část těchto dávek pak mohou používat 

na splácení svých pohledávek. Zde se předlužení občanů týká přímo státu a 

státních peněz a je to jeden z důvodů, proč by stát měl zamezit takovémuto 

zadlužování změnou zákonů (např. urychleným schválením zákona o 

spotřebitelském úvěru, či důsledným trestáním za porušení trestního zákona 

v případě trestného činu lichvy). S předlužením se objevuje i vzrůst 

bezdomovectví v případě neplacení nájmu v nájemních bytech, či v případě 

ztráty bydlení v důsledku exekuce na dům, či byt. 

Uvedený výčet není vyčerpávající, ale i tak ilustruje, jak předlužení 

proniká do mnoha oblastí do našeho života, a že ovlivňuje nejen zadlužené 

jedince, ale svými dopady i zbytek společnosti a stát jako takový.  

Dluhové problematice se ve svých pracích v nedávné době věnovaly 

např. Petra Cmuntová2, která ve své bakalářské práci zaměřuje na to, jakým 

způsobem vést efektivní dluhové poradenství. Eva Varhoľová3 zase zkoumá 

dopady zadlužení českých domácností pomocí ekonomických modelů. Stručné 

shrnutí dluhové problematiky a upozornění na zvyšující se zadlužování českých 

                                            

2 CMUNTOVÁ, P. Dluhová problematika v občanském poradenství. Praha: Univerzita 

Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2010. Vedoucí práce Paedr. Marie Vorlová 

 

3 VARHOĽOVÁ, E.  Kreditné riziko zadlženosti českých domácností. Praha: Univerzita 

Karlova. Fakulta sociálních věd, 2010. Vedoucí práce PhDr. Ing. Petr Jakubík Ph.D. 
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domácností přináší brožura Dluhová problematika4, kterou vydala organizace 

Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň, o.s.  

2. Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je ukázat, jakým způsobem a v jakých oblastech 

ovlivňuje zadlužení domácností českou společnost a český stát. V práci bych 

chtěla upozornit na rizika spojená se zvyšujícím se zadlužováním a nabídnout 

možnosti, jakými by se (alespoň částečně) dala tato problematika řešit.  
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5, p35-35. 1p. 
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4 Syrovátková, Š. a kol. Dluhová problematika. Člověk v tísni, o.p.s., 2008 

 

http://web.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ksqa3Sbek63nn5Kx95uXxjL6urUm0pbBIr6ieULiptFKxqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunr0iuqbVOr6yuPurX7H%2b72fE%2b4ti7i%2bfepIzf3btZzJzfhrunskqwqrdIsJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=110
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PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE: 

1. Výzkumné otázky a hypotézy  

 

S přihlédnutím k tématu diplomové práce se nabízejí tyto výzkumné 

otázky: 

 

1. Proč a jakým způsobem lidé nejčastěji upadají do dluhové pasti? 

2. Jak předlužení domácností ovlivňuje je samotné, jejich okolí, 

potažmo celou společnost? 

3. Jaké jsou možnosti řešení dluhové problematiky? 

4. Která z těchto řešení jsou nejvhodnější? 

 

2. Teoretická východiska 

 

Vzhledem k tomu, že předlužení se netýká pouze izolovaných jedinců, 

ale ovlivňuje významné množství lidí, teoretickým východiskem pro tuto práci 

bude především teorie sociálního problému, jak ji rozvíjí sociologie sociálních 

problémů5. Druhým teoretickým východiskem bude teorie sociálního státu, 

podle které je stát chápán jako ochránce, který má „produkovat bezpečí a 

redukovat nejistotu pro všechny, kdo žijí v jeho hranicích“6. Zde se nabízí 

otázka, do jaké míry by měl stát zasahovat do fungování volného trhu (v tomto 

případě volného trhu s půjčkami) a do svobody rozhodování obyvatel  - 

omezovat, či neomezovat bezuzdné zadlužování občanů? 

 

3. Metody a zdroje dat 

 

K dosažení cíle práce jsem zvolila studium dokumentů a analýzu dat. 

Dokumenty budou dvojího druhu: 

1) Studium teoretické literatury (české i zahraniční) – tuto metodu použiji 

převážně v teoretické části práce, která se bude obecněji zabývat dluhovou 

                                            

5
 Více např.  Frič, P. Sociológia sociálných problémov v USA. Sociológia. 1989, č. 6, s. 

633-646 a 

Frič, P. Pojem „sociálny problém“ a všeobecná teória sociálnych problémov v americkej 

sociológii. Sociológia. 1990, č. 1, s. 29-41 

 

6
 Keller, J. Soumrak sociálního státu. Praha:SLON 2011, str. 10 



Diplomová práce                                         Dluhová past - možnosti řešení dluhové problematiky 

- 7 - 

problematikou a jejími důsledky. K porovnání se situací v České republice mi 

bude sloužit cizojazyčná literatura (články v odborných časopisech), zabývající 

se problematikou zadluženosti v zahraničí.  

 

2) Studium interních dokumentů Občanské poradny Plzeň, o.s., hlavně 

tzv. záznamových archů – díky této metodě budu moci konfrontovat obecné 

poznatky o dluhové problematice s reálnými případy, se kterými klienti navštívili 

Občanskou poradnu Plzeň. Záznamový arch je dokument, na kterém jsou 

zaznamenána jednak statistická data o klientovi a jeho případu, jednak 

obsahuje popis případu, včetně klientových dotazů a nabídnutých možností 

řešení ze strany občanského poradce. Pokud klient navštíví poradnu 

opakovaně, je pokračování případu zaznamenáváno na stejný záznamový arch. 

Poradce tak má dokonalý přehled o vývoji případu a to mu pomůže 

v rozhodnutí, kam by mělo směřovat další poradenství.   

Analýzu dat budu provádět z dat získaných z materiálů z Občanské 

poradny Plzeň, o.s. (statistiky apod.)  

 

4. Předpokládaná struktura diplomové práce 

 

1. Úvod 

2. Vymezení problematiky zadlužování 

3. Teoretická východiska 

4. Metodologie 

5. Zadlužení 

o Příčiny zadlužování 

o Vývoj zadlužování v Československu a v České republice 

o Dluhová past 

o Dopady zadlužení 

6. Konkrétní případy z oblasti dluhového poradenství 

7. Výsledky 

8. Diskuse 

9. Závěr 

10. Přehled literatury 
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PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE:   

(nemusí být překladem české „předběžné náplně práce“) 

 

This thesis deals with the over-indebtedness of Czech households and 

the emergence of the debt trap. Describes the causes of indebtedness and 

shows its impact on individuals and society. 

The work will seek to answer the following questions: 

1)  Why and how people often fall into a debt trap? 

1) How indebtedness affect households themselves, their surroundings, hence 

the whole company? 

3) What are the possibilities of solving the debt problem? 

4) Which of these solutions is most appropriate? 

The research method for this work will be to study the documents. The 

data source is the theoretical literature (Czech and foreign) on the debt issue. 

Other sources of data are specific cases of indebted clients who are turning to a 

non-profit organization where I work. 

Theoretical base for this work will be  1) the theory of social problem and 

2) the theory of the welfare state. 

 

 

 

Datum: 

Podpis studenta: 

 

Podpis vedoucího 

práce: 
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1 Úvod  

Peníze jsou pro většinu dnešních lidí nedílnou součástí jejich života. Je 

to odměna za práci, kterou vykonávají, a jsou prostředkem k tomu, aby zajistili 

výživu a materiální zabezpečení sobě a své rodině. Peněz může mít někdo 

dostatek, nebo dokonce nadbytek a může si dovolit je „rozhazovat“ za věci 

relativně zbytné. Některým rodinám však naopak nezbývá ani na zajištění 

„základního provozu“. V takovém případě se dotyčný rozhodne překlenout těžké 

období půjčkou peněz. Často může tuto půjčku poskytnout širší rodina, či 

přátelé, pokud však blízké okolí nedisponuje dostatečnými prostředky, nebo 

jsou tyto prostředky vyčerpány, může rodina využít nabídky některé z institucí, 

které peněžní půjčky nabízejí.  

Půjčování peněz je stejně staré jako peníze samy. První úvěry je možné 

zaznamenat už ve starověké Mezopotámii, krok k modernímu způsobu 

půjčování a počítání úroku byl učiněn ve 13. století v italské Pise, kde byly 

sjednoceny výpočty podle desítkové soustavy. Nejznámějšími bankéři se stal o 

něco později rod Medicejských a postupně vznikaly banky i v jiných zemích 

Evropy (Bank of England). Po prvotních přísných podmínkách pro založení 

banky se na počátku 20. století tato pravidla začínají uvolňovat a vznikají další 

instituce poskytující úvěry. 

Společností, které půjčky v dnešní době nabízejí, je hned několik. 

Poskytují je banky (bankovní ústavy), nebankovní společnosti a také se 

můžeme v dnešní době setkat s tzv. zprostředkovateli půjček, kteří za poplatek 

slíbí klientovi vyřízení půjčky u nějakého (často nebankovního) subjektu. Určitou 

formu půjčky nabízejí i zastavárny a část půjček je nabízena mimo veškeré 

zákony na „černém trhu“. 

Půjčování peněz obecně samo o sobě problémem není. Pro určitou část 

lidí se naopak jedná o možnost, jak vyřešit svou přechodně horší finanční 

situaci. Pokud se daří půjčku splácet, je spokojený jak dlužník, tak věřitel. 

Problém nastává ve chvíli, kdy dlužník přestane zvládat splácet (např. kvůli 

nějaké další těžké životní situaci), věřitel může na nesplácejícího dlužníka 

uplatnit další peněžní sankce za nesplácení a člověk se pomalu, ale jistě ocitá 

ve víru nesplácení, zvlášť když si třeba znovu půjčí, aby mohl splatit půjčku 

předchozí. Mezi odborníky, kteří se dluhovou problematikou zabývají, se tento 

stav nazývá dluhová spirála, či dluhová past7. 

                                            

7
 (Viz např. Noveský 2009, s. 343) 
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Jako poradce v Občanské poradně Plzeň, o. s. se zabývám již několik let 

dluhovým poradenstvím v rámci občanského poradenství, které se v roce 2008 

zařadilo pod sociální službu Odborné sociální poradenství. S příspěvky na téma 

Dluhová problematika jsem se zúčastnila několika přednášek a konferencí. Při 

své práci se s kolegy denně setkáváme se zadluženými klienty, kteří se dostali 

do této bezvýchodné situace, a snažíme se jim poradit, jak problém zvládnout. 

Klienti však často přicházejí pozdě, kdy už nelze zadlužení řešit bez následků, 

snažíme se tedy alespoň poradit, jak se mají v dané situaci orientovat a jaké 

bude mít pro ně nesplácení pohledávek další následky. Ve většině případů se 

nejedná pouze o řešení finančních problémů, ale nabalují se na to další oblasti 

jako bydlení, rodinné problémy, trestní právo apod. Materiály z této organizace 

mi poskytnou data pro dokreslení stanoveného výzkumného problému (viz kap. 

2).  

Dluhové problematice se ve svých pracích v nedávné době věnovaly 

např. Petra Cmuntová (Cmuntová 2010), která se ve své bakalářské práci 

zaměřuje na to, jakým způsobem vést efektivní dluhové poradenství. Poukazuje 

na fakt, že dluhové poradenství je mnohem komplexnější než běžné odborné 

sociální poradenství, které je poskytováno v rámci registrovaných sociálních 

služeb, a je vhodné vytvořit pro práci se zadluženými klienty speciální metodiku, 

kterou se poradci budou řídit.  

Eva Varhoľová (Varhoľová 2010) zase zkoumá dopady zadlužení 

českých domácností pomocí ekonomických modelů.  Poukazuje na důležitost 

sektoru domácností z důvodu jeho významné spotřebitelské úlohy a úlohy 

tvorby úspor. Analyzuje vzájemné vztahy mezi úvěry poskytnutými 

domácnostem, vývojem HDP, úrokových sazeb a výdajů na spotřebu. V závěru 

předpovídá vývoj zadluženosti českých domácností.   

Stručné shrnutí dluhové problematiky a upozornění na zvyšující se 

zadlužování českých domácností přináší brožura Dluhová problematika8, kterou 

vydala organizace Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s Občanskou poradnou 

Plzeň, o.s.  

Tato diplomová práce představuje příčiny a důsledky předlužení českých 

občanů a analyzuje intervence státu a občanských organizací do této 

problematiky. Přístup k problematice předlužování je brán hlavně z hlediska 

sociologie a veřejné politiky, „která užívá výkladových rámců ekonomie, 

politologie, práva, sociologie, antropologie a dalších disciplín k analýze procesů 

                                            

8 Syrovátková, Š. a kol. Dluhová problematika. Člověk v tísni, o.p.s., 2008 
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formování a uplatňování diferencovaných, na řešení specifických problémů 

života lidských společenství se vážících, veřejných zájmů.“ (Potůček 1997, s. 

173) 

2 Vymezení výzkumného problému 

Problematice zvyšujícího se zadlužení českých domácností a negativním 

následkům tohoto fenoménu nebyla ze strany veřejné politiky dlouho věnována 

přílišná pozornost. Po pádu komunismu bylo zadlužování rodin naopak 

podporováno ve snaze zvýšit životní úroveň obyvatel a „dohonit“ země západní 

Evropy. Po snížení úrokových sazeb kolem roku 2000 stoupla ochota obyvatel 

se více zadlužovat, lidé měli jistou práci a ekonomika byla na vzestupu. Pak 

však přišla celosvětová hospodářská krize v roce 2007 a podíl nesplácených 

bankovních úvěrů se začal zvyšovat. Podle odborníků je na tom Česká 

republika ve výši zadlužení v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie 

poměrně dobře (Syrovátková a kol. 2008, s. 11). To však nic nemění na tom, že 

předluženost9  českých občanů se stává závažným sociálním problémem, na 

který se nabalují další fenomény jako kriminalita, nezaměstnanost, 

bezdomovectví, sociální vyloučení nebo sebevražednost. 

 Definici sociálního problému nám nabízí například sociologie 

sociálních problémů. Obecně se jedná o situaci, která se týká významného 

množství lidí a která jim v životě způsobuje těžkosti, ohrožuje jejich životní 

dobro. (Frič 1990, s. 30) V případě předlužení by se mohlo zdát, že se týká jen 

izolovaných jedinců, že způsobuje problémy pouze jim samotným a že se tedy 

netýká celé společnosti, resp. významného množství lidí. Když však odhalíme, 

že předlužení na sebe nabaluje mnoho dalších problémů, ať už jsou jeho 

příčinou či důsledkem, zjistíme, že předlužení opravdu můžeme sociálním 

problémem nazvat. Dále je třeba, aby byl takový problém uznán jako problém 

buď většinou společnosti, nebo alespoň odborníky, kteří pak mohou navrhnout 

jeho řešení (viz kap. 4.1). 

Jedinec, nebo celá rodina se v současné době může dostat do dluhové 

pasti z více důvodů. Startérem mohou být takové životní události jako ztráta 

zaměstnání, rozvod, dlouhodobé onemocnění, či vstup do seniorského věku a 

odchod do důchodu. Někdy se jedinec zadluží pouze tím, že je mu půjčka 

nabídnuta a on si půjčí, aniž potřebuje. Předlužení potom může vyústit v mnoho 

                                            

9
 „Předlužení je na rozdíl od zadlužení stav, kdy člověk není schopen plnit své finanční 

závazky.“ (Noveský 2009, s. 64) 



Diplomová práce                                         Dluhová past - možnosti řešení dluhové problematiky 

- 14 - 

situací, které jsou pro jednotlivce a ve výsledku pro společnost nežádoucí, 

způsobují jí těžkosti a jsou v rozporu s jejími normami a hodnotami. Předlužení 

lidé často zchudnou, sníží se jim sociální status10, je ohroženo jejich bydlení 

v důsledku neplacení nájemného, dostanou „nálepku“ 11 dlužníka, celá situace 

způsobuje stres, který může vyústit až v sebevraždu12.  

Závažným, i když ne zcela viditelným problémem je fakt, že určitá část 

předlužených lidí pobírá sociální dávky od státu, které jim jsou následně kvůli 

dluhům exekučně strhávány. Ze státního rozpočtu jsou tak „dotovány“ různé 

nebankovní společnosti, které se na lidi s nízkým příjmem a s dávkami přímo 

zaměřují, nabízejí jim půjčky a s jejich neschopností splácet v podstatě počítají. 

Sociální systém tak slouží maximalizaci soukromého zisku (Keller 2010, s. 44). 

Na předlužené jedince by bylo možné se dívat optikou teorie tzv. nových 

sociálních rizik, která se rozvíjí od 80. let 20. století (Keller 2010, s. 146). 

Takovým sociálním rizikem je např. situace, kdy člověk má sice práci, ale 

odměna za ni mu stejně neumožňuje hradit náklady na bydlení bez příslušných 

sociálních dávek. Staré riziko přitom spočívalo v tom, že do kategorie chudých 

se řadili téměř výhradně lidé, kteří žádnou práci neměli. Jedním z rysů těchto 

rizik je okolnost, že vina za ně je přičítána samotným obětem. Tento koncept 

však podle Kellera dokonale zastírá, že nová sociální rizika jsou spouštěna 

„nadindividuálními ekonomickými mechanismy, nejsou tedy zdaleka jen 

důsledkem nějakého osobního selhání.“ (Keller 2010, s. 152) Stejně tak 

v případě předluženosti některých jedinců se tito lidé nakonec stávají obětí 

složitého systému půjček, vymahačů a exekutorů, kteří se řídí nepříliš jasnou 

legislativou. 

                                            

10
 „Prestiž, kterou má určitá skupina v očích jiných členů společnosti. (…) může mít 

podobu pozitivního privilegia, ale i negativního (stigma).“ (Giddens 1999, s. 554) 

11
 Teorie nálepkování (labelling theory) vysvětluje deviantní chování ne jako 

charakteristický rys skupiny, či jednotlivce, ale říká, že deviantem se stane člověk tehdy, pokud 

ho zbytek společnosti jako devianta označí (Giddens 1999, s. 195).  

12
 Keller (2010, s. 96-97) uvádí, že již 30 let v ekonomicky vyspělých zemích stoupá 

počet lidí, kteří mají problémy na trhu práce. S nejistým zaměstnáním klesá jejich 

důvěryhodnost, není možné si pořídit solidní bydlení, jsou nuceni žít v horších čtvrtích často 

odříznutých od center, což jim zpětně snižuje možnost najít si dobrou práci, ale ohrožuje i jejich 

rodinný život a komplikuje péči o zdraví i vzdělání jejich potomků. Tito jedinci jsou ideálními 

„klienty“ různých lichvářských firem, které jediné takto nezajištěným lidem půjčí peníze (často za 

velmi nevýhodných podmínek). 
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Na druhou stranu francouzský sociolog Gilles Lipovetsky popisuje 

současného postmoderního individualizovaného člověka jako tvora, který 

experimentuje se svými konzumními zážitky, namísto povinnosti nastupuje 

hédonismus, namísto úspor výdaje a způsob jeho života ovlivňují spíše peníze, 

jimiž disponuje, než sociální vrstva, že které pochází (Keller 2010, s. 157). 

Člověk má v dnešní době více možností, jak se získáním finančních prostředků 

„posunout do vyšší vrstvy společnosti“. Pokud tyto prostředky nelze vydělat, lze 

si je vypůjčit, aby měl člověk alespoň pocit vyššího statusu, když si za půjčené 

peníze koupí něco, co by si jinak nemohl dovolit.  

 Domnívám se, že v případě problematiky zadlužování platí částečně obě 

teorie. Důsledky jsou však v obou případech stejné. Všechny situace, které 

nastanou v životě předlužené rodiny, negativně ovlivňují nejen ji, ale i chod celé 

společnosti a zároveň je poškozován stát, který platí ze státního rozpočtu skrze 

sociální dávky soukromé dluhy jejich příjemců.  

2.1 Výzkumný problém 

Přestože je předlužení takto závažným problémem, veřejná politika mu 

doposud věnuje poměrně málo pozornosti. Jak uvedu v následujících 

kapitolách, některá dílčí opatření byla provedena, přesto se počet předlužených 

rodin stále zvyšuje a následky tohoto fenoménu jsou závažnější. Výzkumným 

problémem v této práci je proto „Nedostatečné řešení příčin a důsledků 

předlužování české společnosti“. V kapitole 4. Teoretické koncepty je více 

rozvedeno, proč se některé problémy dostávají do popředí pozornosti 

společnosti, potažmo veřejné politiky, a jiné nikoliv.  

 

3 Cíle, metody, výzkumné otázky 

3.1 Výzkumný cíl 

Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit nástroje veřejné politiky, 

které byly doposud použity k řešení stanoveného výzkumného problému, tedy k 

řešení příčin a důsledků předlužování české společnosti.  

Dílčími cíli práce je 

 odhalit, jaké příčiny vedou k zadlužování českých domácností a 

jakým způsobem a v jakých oblastech ovlivňuje zadlužení 

domácností českou společnost a český stát.  
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 upozornit na rizika spojená se zvyšujícím se zadlužováním. 

 nabídnout možnosti, jakými by se (alespoň částečně) dala tato 

problematika řešit.  

3.2 Výzkumné otázky 

Se stanoveným výzkumným problémem a danými cíli souvisejí 

následující výzkumné otázky.  

 Jakou veřejnou politiku volí stát k řešení příčin a důsledků 

předlužování? 

Zde je možné analyzovat, jak stát reaguje na zhoršující se situaci 

zadluženosti občanů, zda volí nějakou celkovou koncepci k řešení 

problematiky, jaké vlivy na veřejnou politiku mají různé zájmové 

skupiny, zda realizovaná veřejná politika pomáhá předcházet 

fenoménu předlužování, či zda pouze reaguje na jeho důsledky. 

 

 Do jaké míry je tato politika účinná 

Jsou výsledky veřejné politiky v souladu s původním stanoveným 

cílem, jaké dopady má na aktéry, na něž je namířena? 

 

 Proč a jakým způsobem lidé nejčastěji upadají do dluhové pasti? 

V současné době již nejsou příčiny zadlužení tak jednoduché jako 

dříve, pád do dluhové pasti ovlivňuje přístup úvěrových 

společností, praktiky exekutorů, nepružná legislativa. 

 

 Jak předlužení domácností ovlivňuje je samotné, jejich okolí, 

potažmo celou společnost? 

Předlužení má mnohem větší přesah do dalších oblastí života, než 

by se mohlo na první pohled zdát. 

 

 Jaké jsou další možnosti řešení dluhové problematiky? 

Zajímají se o řešení dluhové problematiky i jiní aktéři, než ti 

z oblasti veřejné správy? Jakou mají motivaci a jaký je cíl jejich 

aktivit? 

 

 Která z řešení problematiky předlužování se v současné době jeví 

jako nejvíce přínosná? 
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3.3 Metody výzkumu 

3.3.1 Analýza vybraných událostí veřejné politiky 

Metody výzkumu se odvíjejí od stanoveného výzkumného problému. 

Stěžejní metodou mé práce bude Analýza vybraných událostí veřejné 

politiky. Obecně se jedná o celostní přístup ke zkoumané politice, jejím 

vybraným aspektům, událostem, aktérům, cílům. Záměrem této metody je 

„analyzovat formování a realizaci veřejné politik, tedy její předpoklady, průběh a 

efekty“. (Purkrábek 1994a, s. 9) Tato metoda mi pomůže zmapovat, jak se 

v průběhu času vyvíjela veřejná politika směřovaná k řešení stanoveného 

problému, tedy jaké kroky byly uskutečněny pro odstranění příčin a 

zmírnění důsledků předlužování českých občanů.  

Abychom mohly tuto analýzu provést, je třeba si definovat veřejně 

politické události. Jsou to „dominantní segmenty celého procesu veřejné 

politiky, nebo jejího druhu. (…) Sledujeme tyto segmenty, jež vyjadřují např. 

programy, jako je zavedení a fungování zdravotního pojištění, z hledisek, která 

vypovídají o celkovém průběhu veřejné politiky. Poznání vývoje vybraných 

koncepcí či programů nám přinese kvalitativní poznání o základních znacích, 

jež charakterizují veřejnou politiku, jako je stupeň realizace určitých 

veřejných zájmů, úroveň politické kultury, povaha a adekvátnost rozhodování 

aj“. (Purkrábek 1994a, s. 9) 

Analýza veřejně-politických událostí je organizována: 

1. jako rozbor 5 důležitých dimenzí  

a) Iniciální fáze – hodnocení impulsu události. Zde budu analyzovat 

podněty, které vůbec vedly ke vzniku veřejné politiky, která začala 

problematiku řešit, nebo se o to alespoň pokoušela. 

b) Povaha rozhodování – koncepční versus reaktivní, povaha 

přijímání rozhodování atd. V této části budu hodnotit, zda 

rozhodování v dané veřejné politice má nějakou jasnou koncepci, 

zda plány na řešení jsou dlouhodobé, nebo zásahy veřejné politiky 

pouze reagují na nejpalčivější součásti stanoveného veřejně-

politického problému atp. 

c) Stupeň a způsoby využití nástrojů – uvedu a rozeberu, jaké 

nástroje a programy byly doposud v rámci této veřejné politiky 

využity a jakým způsobem přispěli k řešení problematiky. 

d) Vliv zájmu aktérů na vývoj událostí – analýza podpory či narušení 

události v důsledku uplatnění kontroverzních zájmů některých 

z aktérů. K této analýze využiji metody tzv. rychlé analýzy aktérů, 
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která slouží k identifikaci a klasifikaci aktérů, kterých se daná 

veřejná politiky týká, a tito aktéři jsou dále posuzováni z hlediska 

zájmu na politice, jejich postoje k dané politice a z hlediska moci a 

vlivu aktérů podílet se na realizaci dané politiky (Veselý 2007, 

228-229).  

e) Průběžné a konečné efekty veřejně politické události – v této části 

budou zhodnoceny efektivita a účinnost veřejné politiky vzhledem 

k deklarovaným cílům a předpokládaný vývoj efektů do budoucna 

 

2. jako problémově vybraná síť analýz v různých oblastech veřejné 

politiky 

Zde vyberu události týkající se řešení veřejně-politického problému, 

které jsou z hlediska povahy této politiky dominantní (schválení 

Exekučního zákona, Insolvenčního zákona, vznik a vývoj 

protidluhového poradenství, vzdělávání ve finanční gramotnosti atd.) 

 

3. jako soubory poznatků k syntéze o veřejné politice jako celku 

Jednotlivé analýzy povedou k celkovému zhodnocení veřejné politiky 

(Zpracováno dle Purkrábek 1994a, s. 11-12) 

 

Data pro tuto analýzu budu získávat studiem dokumentů různé povahy, 

které se k dané veřejné politice vztahují, nebo ji popisují. Především se jedná o 

různé předpisy, zákony a judikáty, dokumenty veřejné zprávy, publikace a 

zprávy zájmových skupin a odborníků, běžná periodika a statistiky a sekundární 

výzkumná data (Nekola, Veselý 2007, s. 159). 

3.3.2 Případová studie 

Doplňkovou metodou analýzy bude případová studie. Data pro tuto 

analýzu mi poskytnou záznamové archy13 případů klientů Občanské poradny 

Plzeň, o.s., kteří do poradny přišli řešit svou dluhovou problematiku. Některé 

z těchto případů jsem řešila jako poradce osobně.  

                                            

13
 Záznamový arch je dokument, na kterém jsou zaznamenána jednak statistická data o 

klientovi a jeho případu, jednak obsahuje popis případu, včetně klientových dotazů a 

nabídnutých možností řešení ze strany občanského poradce. Pokud klient navštíví poradnu 

opakovaně, je pokračování případu zaznamenáváno na stejný záznamový arch. Poradce tak 

má dokonalý přehled o vývoji případu a to mu pomůže v rozhodnutí, kam by mělo směřovat 

další poradenství.   
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V případové studii se zkoumá jeden nebo několik málo případů, sbíráme 

velké množství dat od několika málo jedinců. Jde zde o zachycení složitosti 

případu, o popis vztahů v jejich celistvosti (Hendl 2005, s. 104). V případě 

analýzy případů klientů Občanské poradny Plzeň půjde o případovou studii 

instrumentální, jak ji navrhuje Robert E. Stake  (dle Hendl 2005, s. 107). 

Jednotlivé případy jsou použity jako ilustrace zkoumaného jevu (v případě této 

práce Příčin a důsledků zadlužování jedinců). Záměrem tohoto typu studie jsou 

odpovědi na otázky, jak a proč fenomén funguje v jeho současné podobě, cílem 

studie je porozumět externím teoretickým otázkám. K dokreslení fenoménu 

využiji i statistická data o klientech Občanské poradny Plzeň, která jsou 

součástí interních materiálů poradny.  

 

4 Teoretické koncepty 

4.1 Teorie sociálního problému  

Vzhledem k tomu, že předlužení se netýká pouze izolovaných jedinců, 

ale ovlivňuje významné množství lidí, teoretickým východiskem pro tuto práci 

bude především teorie sociálního problému, jak ji rozvíjí sociologie sociálních 

problémů14. Jednotlivé definice sociálního problému se od sebe více, či méně 

liší, jak však píše Pavol Frič ve svém článku Pojem „sociálny problém“ a 

všeobecná teória sociálnych problémov v americkej sociológii: „Sociológovia sa 

zhodovali predovšetkým v tom, že sociálny problém bol chápaný ako určitá 

podmienka (situácia) v životě významného množstav ľudí, ktorá je v rozpore 

s ich normami, hodnotami či potrebami, sposobuje im ťažkosti, vyvoláva v nich 

pocity nežiadúcnosti, ohrozuje ich životné dobro atď.“ (Frič 1990, s. 30)  

To, zda se sociální problém dostane do popředí zájmu veřejnosti, 

potažmo veřejné politiky státu, můžeme popsat podle tzv. arénového modelu 

sociálních problémů 15, který navrhli sociologové Hilgartner a Bosk v 80. letech 

20. století. Tato teorie obecně říká, že sociální problém vzniká až tehdy, pokud 

ho společnost za takový problém označí. Diskuse o sociálních problémech se 

                                            

14
 Více např. Frič, P. Sociológia sociálných problémov v USA. Sociológia. 1989, č. 6, s. 

633-646 a Frič, P. Pojem „sociálny problém“ a všeobecná teória sociálnych problémov 

v americkej sociológii. Sociológia. 1990, č. 1, s. 29-41 

15
 Teorie popsána v článku „The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas 

model“ (viz Literatura) 
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odehrává v tzv. veřejných arénách a na dění v těchto arénách závisí to, zda se 

určitý sociální problém dostane do popředí zájmu společnosti. Podle autorů je 

důležité 

1) Institucionální prostředí arén (její pravidla, osazenstvo atd.) 

2) Nosná kapacita arén (do arény se vejde jen omezený počet 

problémů) 

3) Dynamika soutěžení sociálních problémů (SP soutěží mezi sebou) 

4) Principy selekce (důležité je dramatické podání, blízkost problému ke 

kultuře společnosti i k politice atd.) 

5) Zpětná vazba (pokud je problém na vzestupu v jedné aréně, má šanci 

uspět i v jiné) 

6) Komunity odborníků (v arénách existují specialisté na potenciální 

problémy a na fungování arén) (Hilgartner, Bosk 1988, s. 69-72). 

Díky této teorii je možné popsat, proč se veřejná politika věnuje 

problematice předluženosti spíše okrajově a reaguje na ni se značným 

zpožděním, když zadluženost českých domácností zejména v posledních letech 

rapidně stoupá a mnohé organizace tento stav označují za velmi problematický. 

Aby se určitý problém dostal do popředí zájmu veřejnosti, je třeba, aby 

například organizace, které se předlužením občanů zabývají, problém ještě více 

zdramatizovaly, aby se o předlužení mluvilo v kulturním a politickém kontextu, 

aby na něj upozorňovaly některé významné osobnosti, které uznává většina 

společnosti.  

Analýzy ukazují, že pozornost, která se věnuje jistým problémům, často 

nesouvisí s jejich skutečnou závažností a vznikají kontroverze kolem toho, jak 

má být vlastně daný problém chápán (Veselý 2007, s. 195). Pro veřejnou 

politikuje je zásadní definování problému, které má důsledky pro jeho další 

řešení. Přesto se autoři z oblasti veřejné politiky začali tomuto tématu věnovat 

relativně nedávno – nejčastěji je označováno jako politika a analýza definování 

problému16. Pro řešení problému je také důležitá jeho „zralost“. Určité problémy 

je nutné řešit okamžitě, jiné jsou naopak ještě v „latentní fázi“: „samy o sobě 

                                            

16
 Veselý (2007, s. 199) uvádí sedm proměnných, které mohou pomoci charakterizovat 

problém: Řešitelnost problému, jeho komplexnost, rozsah a závažnost, rozdělitelnost, 

monetarizace, čili vyjádření problému ve finančních jednotkách, rozsah aktivit a činností, 

které vedly ke vzniku problému a vzájemná závislost, tedy spojení problému s různými 

oblastmi veřejné politiky. 
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nejsou považovány za závažný problém v současné době, ale je možno 

oprávněně se domnívat, že pokud nedojde ke změně současných trendů, 

mohou být v budoucnosti vnímány jako velmi závažné“ (Veselý 2007, s. 200). 

Domnívám se, že definici latentního problému odpovídá i problém zadlužování 

domácností, kterému dlouho nebyla věnována ze strany veřejné politiky 

patřičná pozornost, až eskaloval do předlužení mnoha jedinců se všemi 

důsledky (viz kap. 5.5.) 

 

4.2 Teorie sociálního státu a jeho kritika  

Podle teorie sociálního státu je stát chápán jako ochránce, který má 

„produkovat bezpečí a redukovat nejistotu pro všechny, kdo žijí v jeho 

hranicích“ (Keller 2011, s. 10). Je založen na myšlence, že „sociální podmínky 

jednotlivce nejsou jen záležitostí jeho a jeho rodiny, ale také záležitostí 

společnosti“ (Čabanová, Munková 2005, s. 252). Existují dvě krajní vize státu: 

1) stát, i ten nejlepší, představuje pro člověka ohrožení, 2) stát = záruka mé 

bezpečnosti a blahobytu (Legutko 2009, s. 12) Většina států svou politikou 

balancuje někde mezi těmito dvěma hranami. Od krize sociálního státu v 70. 

letech 20. století však dochází k jeho oslabování v důsledku toho, jak se různé 

procesy (ekonomické, sociální, politické) začaly vymykat z mechanismu státní 

regulace. Stát veřejných služeb sice rozšířil práva, která měla zamezovat 

nerovnostem ve společnosti, rozvoj těchto práv však nevedl ke vzniku solidární 

společnosti, naopak bylo zjištěno, že sociální konflikty nelze vyřešit jen 

připsáním práv. Rozpadání myšlenky sociálního státu má vliv také na politickou 

situaci v jednotlivých státech: „politické strany (začaly) ztrácet schopnost 

masové mobilizace občanů a začaly se z nich stávat klientelistické skupiny lidí 

usilujících o politické posty.“ (Suša 2010, s. 239) V problematice předluženosti 

se nabízí otázka, do jaké míry by měl stát zasahovat do fungování volného trhu 

(v tomto případě volného trhu s půjčkami) a do svobody rozhodování obyvatel  - 

omezovat, či neomezovat bezuzdné zadlužování občanů.  

Určité zásahy do fungování trhu jsou svým způsobem výhodné i pro 

firmy, které chtějí zvyšovat své zisky a zároveň se pohybovat v prostředí jistoty 

a stability. Zajištěním sociálního smíru garantuje jistotu pro investory a odvrací 

hrozbu, že ti nejchudší vrstvy začnou krást a roznášet nemoci (Keller 2010, s. 

40). Obecně je však podle Kellera postoj firem k sociálnímu státu spíše 

schizofrenní, protože ho potřebují k tomu, aby pomáhal zaměstnancům 

v havarijních situacích, zároveň však nechtějí přispívat na jeho chod. S tím 
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souvisí i ohrožení sociálního státu postupující globalizací, vytvářením 

nadnárodních komunikačních prostorů a transnacionálních podniků. Problém 

spočívá v tom, že mezinárodní podniky mají větší možnost vyhýbat se 

progresivnímu zdanění, což přináší menší objem financí do konkrétních států a 

ty se pak potýkají s podfinancováním infrastruktury veřejných statků, nutných 

pro udržitelnou a stabilní sociální reprodukci společnosti (Suša 2010, s. 142) 

Díky tomu, že se opakovaně objevuje ze strany firem tlak na snižování 

minimálního příjmu zaměstnanců a ze strany státu je zároveň určeno sociální 

minimum (příspěvek pro nejchudší, který není hrazen ze sociálního pojištění, 

ale ze státního rozpočtu), nastává stále častěji situace, že i domácnosti, jejichž 

členové pracují, se ocitají na hranici chudoby a mají nárok na sociální dávky 

(Keller 2010, s. 41). „Souběh nízkých mezd a minimálních sociálních dávek jim 

(firmám) umožnuje snižovat náklady na práci, aniž by to zcela eliminovalo kupní 

sílu obyvatelstva. Tímto způsobem vlastně dotují zaměstnanci a daňoví 

poplatníci provoz soukromých firem.“ (Keller 2010, s. 42). Podobný princip se 

objevuje i v případě předlužených občanů, kterým se kvůli exekučním srážkám 

ze mzdy nevyplatí pracovat, pobírají sociální dávky a pokud ty lze exekvovat, 

stát tak přispívá firmám, které dlužníkům poskytly úvěry (toto téma bude blíže 

probráno v kapitole 5.5.). Zvyšující se chudoba některých rodin může být 

jednou z příčin, proč se její členové rozhodnou vzít si půjčku a následně ze 

stejného důvodu nejsou schopni splácet a ocitnou se v dluhové pasti. 

Přestože by se mohlo zdát, že v 21. století je díky podpoře sociálního 

státu chudoba téměř vymýcena, počet chudých opět narůstá. Francouzský 

sociolog Serge Paugam definoval tři typy chudoby, které se objevovaly během 

posledních cca 200 let (Keller 2010, s. 149). Chudoba integrující převládala po 

celé 19. století a dlouho do století dvacátého a označuje stav, kdy chudých byla 

většina, jejich situace nebyla příliš stigmatizující a výjimečná. V průběhu třiceti 

let po konci druhé světové války však nastává prudký hospodářský růst a 

objevuje se chudoba marginální, výjimečná a „chudí“ odsunuti na okraj 

společnosti. Avšak při přechodu od průmyslové k postprůmyslové společnosti 

se počet chudých opět zvyšuje a objevuje se chudoba diskvalifikující. Tento typ 

chudoby je podle Paugama šokující pro všechny zúčastněné. Osoby 

prosperující se musí vyrovnávat se stále častějším stykem s osobami 

„zchudlými“ a ty jsou naopak v šoku z toho, že leckdy pocházejí z dobře 

zajištěných poměrů a najednou zažily strmý sociální pád. Tato situace 

naznačuje, že na okraji společnosti by se tímto způsobem mohl ocitnout 

praktiky kdokoliv a tato nejistota může v důsledku ohrožovat sociální řád. (Keller 

2010, s. 150). K tomuto chudnutí přispívá i předluženost rodin a některé 
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společnosti poskytující půjčky přímo využívají nepříznivé finanční a sociální 

situace těchto jedinců, když nabízejí úvěry „lidem v exekuci, matkám na 

mateřské dovolené, seniorům“. 

Tyto změny mají podle dalšího francouzského sociologa Roberta Castela 

za následek i proměny složení klientů sociálních služeb. „Dnes už není hlavním 

klientem sociální práce člověk, který trpí nějakým osobním deficitem, ale lidé, 

kteří nemohou najít pevné místo ve společnosti, která se rychle proměňuje 

v rovině ekonomické i sociální.“ (Keller 2010, s. 151) Z vlastní zkušenosti 

sociálního poradce mohu s tímto tvrzením jen souhlasit a dodávám, že počet 

takových klientů se bohužel zvyšuje17.  

Sociální stát byl kritice vystaven hlavně v sedmdesátých a osmdesátých 

letech 20. století, kdy bylo na vzestupu nové pravicové smýšlení. Stát 

sociálních služeb podle této kritiky je nefinancovatelný vzhledem k rozsahu 

veřejných služeb, které má zajišťovat, dále vede k neefektivním redistribucím ve 

společnosti a navíc je nebezpečný, protože sociální práva ohrožují práva 

občanská. (Suša 2010, s. 239) V této podobě dorazila kritika sociálního státu i 

do České republiky na počátku 90. let, kdy po pádu komunismu bylo třeba určit, 

jakou cestou se bude náš stát ubírat. Vzhledem ke krizi sociálního státu i všude 

v Evropě byl v naší zemi zvolen neoliberální přístup ve snaze rychle 

„skoncovat“ s dědictvím komunismu (Suša 2010, s. 240). V důsledku toho se 

však reforma v sociální oblasti rozvíjela velmi pomalu18 a ještě v současné době 

existuje v sociální politice naší země mnoho nedostatků.    

 

4.3 Kritika demokracie a neoliberalismu  

Politické zřízení v každém státě více či méně ovlivňuje životy svých 

občanů. Zjednodušeně by se dalo říci, že totalitní a nedemokratické státy 

zasahují do mnoha oblastí existence osob uvnitř, přičemž tito lidé často nemají 

možnost si své vládce zvolit. Naopak státy demokratické z podstaty svého 

názvu dávají občanům možnost volit si své zastupitele, kteří zemi řídí, a 

zasahování státu do běžného života by se mělo dít jen v nezbytně nutné míře.   

                                            

17
 Rozboru klientů konkrétní sociální poradny věnuji celou kapitolu č. 6.   

18
 Viz např. Potůček, M. Faktory, aktéři a problémy reformy v České republice. In 

Potůček, M., Purkrábek, M., Háva, P. a kol. Analýza událostí veřejné politiky v České republice. 

I. Díl. Soubor analýz událostí veřejné politiky po roce 1989. Praha: Institut sociologických studií, 

Vesmír 1994a, s. 16-35) 
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Osvícenské a liberální ideje mluví o státu jakožto instituci, „která je 

výtvorem všech občanů a je prostředkem, jenž má sloužit všem občanům“. 

(Suša 2010, s. 135) Liberálně-demokratická vláda je obecně vždy považována 

za lepší, nebo alespoň přijatelnější než jakákoliv vláda nedemokratická. Eric 

Hobsbawm však na případu Kolumbie, kde dlouhodobě existuje konstituční 

zastupitelská demokratická vláda, ukazuje, že přes toto zřízení počet zabitých, 

zmrzačených nebo vyhnaných z domovů za posledních padesát let dosahuje 

několika milionů (Hobsbawm 2009, s. 81) A na výroku Winstona Churchilla, že 

demokracie je nejhorší způsob vlády, když pomineme všechny ostatní, ukazuje, 

že „političtí analytici i praktici zůstávají nesmírně skeptičtí vůči zastupitelské 

masové demokracii jako efektivnímu způsobu řízení vlády či čehokoliv jiného“ 

(Hobsbawm 2009, tamtéž).  

Politologové již delší dobu sledují fakt, že ve státech s velkým počtem 

občanů se na záležitostech státu podílí jen menšina a tato situace je vlastně pro 

ty, kdo společnost vedou, pohodlná. Je evidentní, že občané ustupují ze sféry 

politiky a účast ve volbách slábne ve většině liberálně – demokratických zemí 

(Hobsbawm 2009, s. 83) Jak je možné mluvit o legitimně zvolených 

zastupitelích, pokud účast ve volbách je 50% a méně registrovaných voličů? 

To, že demokracie není „vládou lidu“, zdůrazňuje i polský profesor 

filosofie a publicista Ryszard Legutko. Za nejzávažnější slabiny demokratického 

zřízení považuje jednak jeho „partajnictví“, tzn., že podílení se na moci musí být 

provázané se stranickými strukturami. Na druhé straně demokracie není příliš 

příznivá pro nezávislé a nekonformní lidi. Zpochybňuje, že „lid“ tvoří protiváhu 

demokratickému stranictví. Toto tvrzení totiž vychází z přesvědčení, „že 

průměrný občan je vybaven politickým rozumem.“ (Legutko 2009, s. 32) Druhou 

slabinou je totiž podle Legutka to, že demokratický člověk nepředstavuje nějak 

zvlášť rozumný typ. Naopak díky masové kultuře a reklamě jsou u lidí 

podporovány smyslově hédonistické prvky a voliči mají tendenci považovat za 

morální pouze to, co sami akceptují, čímž se ruší celá podstata morálky 

(Legutko 2009, s. 33-34). Tento fenomén lze pozorovat i v oblasti zadlužování 

občanů. Půjčování peněz na stále zbytnější věci jako jsou dárky k Vánocům, či 

dovolené. „Nezadlužení“ se dívají dlužníky skrz prsty, za svou situaci si mohou 

sami, neměli si tolik půjčovat. Dlužníci naopak pokládají za amorální chování 

exekutorů, pokud chtějí vymoci dlužnou částku.  

S demokratickým zřízením v jednotlivých státech jde často ruku v ruce 

neoliberální pohled na koexistenci státu a trhu. Neoliberalismus má být filosofií 

dokonalého kapitalismu, kde má každá jednotlivec dostat to, co si zaslouží 

v soutěži s ostatními. Úkolem veřejné moci je pak nastolit takové podmínky, aby 
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se ve společnosti mohly realizovat konkurenční vztahy, které umožňují férovou 

soutěž (Škabraha 2012, s. 144-145). Je zde kladen důraz na „spravedlnost“, 

všichni mají mít nastoleny stejné příležitosti. Přesto, že se neoliberalismus jeví 

jako podporující „svobodu člověka“, Škabraha v něm naopak vidí ohrožení této 

svobody. Navíc není toto ohrožení svobody tolik zřetelné, jako u klasických 

totalitních režimů. Důvodem je to, že neoliberální vládnutí nezasahuje do života 

jednotlivce přímo, ale vládne formou nastolování podmínek, se kterými se musí 

jedinci vyrovnat a to na svou zodpovědnost. „Výrazem tohoto nepřímého 

vládnutí je rétorika ne/přizpůsobivosti, která neschopnost vyhovět nastoleným 

podmínkám interpretuje jako vinu jednotlivců, kteří jsou pak trestáni sociálním 

sestupem, či dokonce tzv. kriminalizací chudoby.“ (Škabraha 2012, s. 151)  

V současné době mají občané tohoto státu svobodnou vůli se 

rozhodnout, zda se chtějí zadlužit. Pokud však v minulých letech i 

poskytovatelům půjček a úvěrů byla dána svoboda v jejich obchodních 

praktikách a toto odvětví bylo ponecháno „volné ruce trhu“, získali někteří méně 

poctiví poskytovatelé výhodu nad spotřebiteli tím, že zavedli pro laika 

nesmyslně složité smlouvy, nerozluštitelný systém poplatků, pokut a úroků za 

úvěr a používali různé mezery v zákoně, aby své „zákazníky“ připravili o co 

nejvíce peněz.  

Jedná se o typický příklad jedné z příčin selhání trhu podle klasické 

ekonomické teorie19. „Nerovnost informací (především co do rozsahu a úplnosti) 

vede ke znevýhodňování té strany na trhu, která má informací méně. Tato 

asymetrie vyvolává dva dílčí problémy, které jsou označovány jako morální 

hazard (informovaný subjekt při maximalizaci svého užitku snižuje užitek 

subjektů neinformovaných) a nepříznivý výběr (asymetrie informací vede k 

vytěsňování kvalitnějšího zboží a služeb z trhu na úkor méně kvalitního).“ 

(Švarz, Zeman 2009, s. 9) Existence této asymetrie je jedním z hlavních důvodů 

k tomu, aby stát zákonem upravoval ochranu spotřebitele. Díky nedávným 

                                            

19
 „Mezi příčiny tržních selhání jsou například podle Hořejší (2008) obvykle řazeny:  

 veřejné statky, tj. zboží, u kterého spotřebitel za užitek nemusí platit, a z tohoto důvodu 

nemají (soukromé) firmy důvod jej dodávat na trh;  

 externality, tj. důsledek určité ekonomické činnosti (ať již kladný – užitek, nebo záporný 

– náklad), který ovlivňuje ostatní subjekty bez toho, aby se tyto oné činnosti jakkoliv 

účastnili;  

 tržní síla (nedokonalá konkurence);  

 informační bariéry, resp. asymetrie informací.“ (Švarz, Zeman 2009, s. 8) 
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legislativním zásahům (zákon o spotřebitelském úvěru, novela zákona o 

ochraně spotřebitele) se omezila „svoboda“ poskytovatelů půjček a zvýšilo se 

bezpečí a informovanost zájemců o úvěr. 

Jedním z důsledků neoliberálních politiky je také snaha o privatizaci 

služeb, které dosud zajišťoval stát. Idea zmenšování úlohy státu vede k tvrzení, 

„že jakékoliv služby, které mohou státní úřady poskytovat, jsou buď nežádoucí, 

nebo je může lépe, účinněji a levněji poskytnout ´trh´“ (Hobsbawm 2009, s. 84). 

Je však velmi složité určit, jaké služby je možné přenechat soukromým firmám 

ve formě outsourcingu a ve výsledku může být fungování služeb ještě 

nákladnější a nepružnější, než když je poskytoval stát. Škabrada (2012, s. 147) 

uvádí příklad Rumsfeldovy reformy ozbrojených sil, kdy firmy zajišťující pro 

vládu dokonce i některé vojenské operace získaly velký vliv, značné finanční 

prostředky ze státního rozpočtu a jejich klíčoví představitelé obsadili klíčové 

posty prezidentské administrativy. Na druhou stranu je zřejmé, že stát není 

schopen rychle reagovat na měnící se sociální podmínky a výhodou 

demokratického státu je to, že zde existují různá občanská sdružení a 

neziskové organizace, které mohou dříve reagovat na změny ve společnosti, 

protože jsou blíže konkrétnímu dění a mají zkušenosti s konkrétními klienty. Je 

však nutné, aby fungovala dobrá komunikace mezi těmito organizacemi a 

státem, v lepším případě tyto organizace stát přímo podporuje. 

5 Zadlužování 

Sloveso „půjčit si“ je v obecném významu zcela neškodné, půjčujeme si 

vajíčka od sousedů, či tužku od spolužáka. Když se však toto slovo spojí se 

slovem „peníze“, mohou nastat v životě člověka v důsledku půjčení peněz a 

následného nesplácení velké změny a komplikace. Peníze jsou v dnešní době 

tak běžná věc, že o jejich smyslu ani nepřemýšlíme. Na druhou stranu by pro 

mnohé z nás bylo složité definovat, co vlastně jsou peníze? 

5.1 Peníze 

Paul A. Samuelson, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, říká, že „peníze 

jsou vše, co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny nebo platební 

prostředek“ (Samuelson 1991, s. 243). Spolu s fiskální politikou jsou peníze 

důležitým rozhodujícím parametrem produktu, nezaměstnanosti a inflace 

v soudobé ekonomice. Než se začaly peníze používat, lidé si vyměňovali statek 
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za statek20 v procesu nazývaném naturální směna. Peníze vznikly k usnadnění 

obchodu, přičemž prvními penězi byly různé druhy komodit, až poté byly 

nahrazeny papírovými a bankovními penězi. Na rozdíl od ostatních statků mají 

peníze nepřímou hodnotu – oceňujeme je tím, co za ně kupujeme. (Samuelson 

1991, s. 243) 

Přesné počátky vzniku peněz nejsou známé, všechny jejich rané formy 

byly spojeny s posvátností a měly význam symbolu21 (Lietaer 2003, s. 42). Pro 

lidskou společnost je typické, že na rozdíl od ostatních živočichů žije ve vysoce 

symbolickém světě (Giddens 1999, s. 537). Symboly nám umožňují třídit a 

klasifikovat svět a spolu s kulturou ovlivňují to, jak vnímáme skutečnost. Navíc 

vztah slova k věci, kterou jím označujeme, může být značně libovolný (Murphy 

2001, s. 31). Peníze jsou typickým symbolem, což je zřejmé i z výše uvedené 

Samuelsonovy věty o hodnotě peněz. Pro každého mohou peníze znamenat 

něco jiného. Pro jednoho jsou pouze prostředkem k uspokojení materiálních 

potřeb, pro druhého znamená vlastnictví určitého množství peněz zvýšení 

společenského statusu, někdo díky penězům může uskutečňovat své sny, či 

pomáhat potřebným.  

Jednou z nejstarších mincí bylo sumerské platidlo šekel22, které bylo 

posvátným symbolem ztělesňujícím tajemství plodnosti života. Rolníci touto 

dostali tuto minci výměnou za míru pšenice, která se nazývala „kel“, a platili s ní 

za posvátný pohlavní styk v chrámu bohyně života a plodnosti Ištar. (Lietaer 

2003, s. 42)  

Prvními řeckými mincemi byly žetony, které obyvatelé obdrželi jako 

doklad o zaplacení všech poplatků a platili jimi při každoročním posvátném jídle 

sdíleném s bohy. Dlouhodobá „obliba“ zlatých a stříbrných mincí vychází se 

symboliky spjaté se sluncem a měsícem (Lietaer 2003, s. 42).  I v dnešní době, 

kdy se „západní“ společnost stále více sekularizuje, hraje mystika a symbolika 

ve spojení s penězi velkou roli. Na jednodolarové bankovce je motto „In God 

We Trust“ (Věříme v Boha) a je ilustrována Velkou pečetí Spojených států, 

která je údajně plná esoterických symbolů. Centrální bankéři svou činnost často 

                                            

20
 Statek v ekonomické teorii označuje cokoliv, co zvyšuje užitek. Výjimku tvoří 

tzv. nežádoucí statek, který užitek snižuje. Statkem nemusí být pouze fyzický objekt, mezi 

statky se počítají také služby. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Statek) 

21
 Předmět nebo znak, který reprezentuje něco jiného – například vlajka, která 

symbolizuje národní stát (Giddens 1999,s.  563) 

22
 V současné době je šekel základní platební jednotka v Izraeli.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomie
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEitek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BE%C3%A1douc%C3%AD_statek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba
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zahalují kněžským tajemstvím a jejich výroky jsou plné nejednoznačností a 

rituálů. (Lietaer 2003, s. 43) Celý peněžní systém je v podstatě založen na tom, 

že lidé věří, že peníze mají hodnotu. 

5.2 Historie půjčování peněz a úrok 

Peníze se půjčují prakticky od doby, kdy byly vynalezeny. „Základní 

vztah, na němž peníze krystalizují, je vztah mezi člověkem, který půjčuje a 

člověkem, který si vypůjčuje“ (Ferguson 2011, s. 32). Ve starověké 

Mezopotámii se půjčky zaznamenávaly na hliněné tabulky, kde byly 

poznamenány i jednotlivé splátky. Očekávalo se, že dlužník zaplatí úrok 

(představa patrně odvozená od přirozeného rozrůstání se stáda hospodářských 

zvířat), který často dosahoval i 20 %. Základem celého systému byla 

věrohodnost dlužníkova slibu, že dluh splatí (slovo „kredit“ je odvozeno od 

latinského credo, tedy „věřím“). Chamurappiho zákoník nařizoval také dluhy 

odpouštět, a to každé tři roky. Toto nařízení však přesto věřitele v Mezopotámii 

neodradilo a postupně vznikaly bohaté rodiny, jejichž zisk se sestával 

z vlastnictví půdy a poskytování úvěrů (Ferguson 2011, s. 32). 

V Evropě, kde v pozdějších dobách začal být rozvoj ekonomiky založen 

právě na úvěrech a úrocích z půjček, se myšlenka úvěru objevovala poměrně 

pozdě. Veliký zvrat k modernímu finančnictví a sjednocení systému úvěrů 

nastal počátkem 13. století v severní Itálii, konkrétně v Pise, kde se obchodníci 

kvůli rozdrobenosti Itálie museli potýkat se sedmi formami oběživa. Mladý 

matematik, známý jako Leonardo z Pisy, neboli Finabocci, se začal intenzivně 

věnovat tzv. indické metodě matematiky, kombinaci indických a arabských 

znalostí. Hlavním přínosem této metody bylo, že zavádí hindsko-arabské číslice 

a desítkový systém, s nímž jsou výpočty jednodušší než s číslicemi římskými. 

Finabocci navíc Evropu naučil, jak tento systém využít v účetnictví, při konverzi 

měny a výpočtu úroků. Italská obchodní centra rychle přijala tento nový systém, 

hlavním střediskem půjček se staly Benátky, město nejvíce vystavené vlivům 

Orientu. Není tedy náhoda, že William Shakespeare zasadil svůj příběh o 

lichváři (Kupec benátský) právě do tohoto města (Ferguson 2011, s. 33-34). 

Shakespearova hra se dotýká ještě dalšího tématu, a sice pravidla, kdo 

mohl půjčovat na úrok. Lichvář Shylock byl Žid a benátští obchodníci se museli 

vypravit do židovského ghetta, pokud chtěli půjčku. Podle křesťanské tradice 

bylo půjčování na úrok hříchem (Ferguson 2011, s. 35). Na úrok nesměli 

půjčovat ani Židé mezi sebou, půjčovat např. křesťanům však umožňovala 

pasáž v 5. knize Mojžíšově Starého zákona: ‚Cizinci můžeš půjčovat na úrok, 
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ale svému bratru půjčovat nesmíš‘ (Ferguson 2011, s. 36). Přestože byli Židé 

během následujících staletí z různých měst vyháněni a byly jim vyhrazeny 

zvláštní části města, ukazovalo se, že mohou být díky možnosti půjčování 

peněz užitečným zdrojem peněz a finančních služeb. Tato „výhoda“ Židů byla 

v prvním polovině 20. století jedním z důvodů, proč se vůči židovské komunitě 

zdvihla vlna nenávisti, která vyústila v nejhorší masové vyvražďování v dějinách 

lidstva.  

Bankovnictví jako takové se logicky zrodilo taktéž v Itálii, 

nejvýznamnějším rodem, který ovlivnil i mnoho jiných oblastí v období 

renesance, byla rodina Medicejských. V počátcích byli členové této rodiny 

směnárníci a ve známost vešli jako bankéři, protože seděli na ulicích za svými 

stoly na lavicích (it. banco). Jednalo se spíše o méně významný gang, který se 

vyznačoval násilnostmi, během 15 let bylo 5 členů rodiny Medicejských 

odsouzeno k smrti za vraždu. Na konci 14. století si rod stanovil za cíl získat pro 

sebe legitimitu, což se mu po delším období střídmého života a pečlivých 

kalkulací podařilo. (Ferguson 2011, s. 42) Úspěch bankovního systému 

Medicejských tkvěl v systematičnosti a spořádanosti účtů a především v tom, že 

vedoucí poboček byli mladšími společníky, jejichž odměna se sestávala z 

podílu ze zisku. (Ferguson 2011, s. 43) 

Italský bankovní systém se stal vzorem pro další evropské státy. 

V sedmnáctém století se zrodili tři zcela nové bankovní instituce, které se staly 

předchůdkyněmi dnešních centrálních bank: amsterodamská Směnná banka 

(1609), nizozemská Riksbank (1656) a londýnská Bank of England (1694) 

(Ferguson 2011, s. 43) Právě poslední banka poměrně dlouho řešila otázku, 

jaký byl měl být vztah mezi jejími rezervami a množstvím jejího oběživa. Kvůli 

obavě z inflace kvůli vydávání nekrytých bankovek platila pro Bank of England 

přísná pravidla a musela uchovávat rezervy ve zlatě oproti vydávaným 

bankovkám. (Ferguson 2011, s. 50-51) Další rozvoj bankovnictví začal 

v polovině 19. století, kdy díky konci omezení akciového bankovnictví vznikaly 

nové banky a na počátku 20. století také spořitelny. Ve Spojených státech byla 

pravidla pro zakládání bank ještě více uvolněná a výsledkem byl velký počet 

bank s nízkým kapitálem, jejichž finanční nestabilita se také podílela na velké 

hospodářské krizi na přelomu 20. a 30. let dvacátého století. (Ferguson 2011, s. 

52-53) 

5.2.1 Úrok  

Půjčování peněz by samo o sobě nebylo tolik ohrožující, kdyby od 

věřitelů nebyl požadován „výnos placený těm, kdo půjčují peníze“ (Samuelson 
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1991, s. 982). Polemika o tom, zda si věřitelé mohou za půjčku účtovat úrok a 

v jaké výši se prolíná celými dějinami půjčování peněz.  

V dnešní době chápeme úrok jako běžnou součást půjčky a jsme smířeni 

s tím, že věřiteli vrátíme půjčenou částku navýšenou o tuto sumu. V historii však 

prakticky všechna velká náboženství (judaismus, křesťanství a islám) 

zakazovala lichvu, což byl v té době jakýkoliv úrok z půjčených peněz (Lietaer 

2003, s. 55)23. Poskytování peněz za úrok bylo zakázáno a postihováno, zákaz 

úroku vycházel také z toho, že věřitel by účtováním úroku vydělával „bez svého 

přičinění“. Tento zákaz se však často obcházel, vznikaly poplatky z prodlení, 

nebo náklady na zpracování, aby věřitel mohl na půjčených penězích alespoň 

tímto způsobem vydělat. „K pozvolnému uvolňování zákazu úroku docházelo od 

patnáctého století. Od století sedmnáctého se již úrok v protestanských zemích, 

zejména v Anglii, stal zcela legálním. Díky instituci úroku tamní ekonomika 

rozkvetla a půjčování na úrok se začalo rozšiřovat. Půjčování peněz na úrok 

bylo tak většinou povoleno, ale jen při dodržení stanoveného limitu maximální 

úrokové sazby určené ustanoveními zabraňujícími lichvě.“24 Ve Francii ještě ve 

dvacátých letech 20. století byla zákonem omezena výše úroku, 5% pro půjčky 

civilní a 6% pro půjčky obchodní25. I toto omezení však bylo zrušeno a od té 

doby se obecně výše úroku nijak neomezuje. 

V současné západní společnosti jsou důsledky úroku velmi mocné. 

Bernard Lietaer ukazuje tři základní dopady, které má úrok na peněžní systém: 

1. „Úrok nepřímo povzbuzuje systematickou soutěživost mezi účastníky 

v systému. 

2. Úrok pořád podněcuje potřebu stálého růstu, dokonce i když při něm 

skutečná životní úroveň stagnuje. 

3. Úrok koncentruje bohatství zdaňováním velké většiny ve prospěch malé 

menšiny.“ (Lietaer 2003, s. 55)  

V současné době je úročení nejen legální, ale měnová politika státu je na 

úroku přímo založena. „Státní měnové autority nastavováním základního úroku 

ovlivňují ostatní úrokové sazby v ekonomice a snaží se tak ovlivňovat vývoj 

všech cen v ekonomice. Čili z kdysi zapovídaného úroku je dnes základní 

                                            

23
 V současné době zakazuje požadování úroku pouze „islámské bankovnictví“, kde 

úroky jsou nahrazeny jinými druhy poplatků (Lietaer 2003, s. 299). 

24
 http://www.mesec.cz/clanky/je-uctovani-uroku-nemoralni/ 

25
 http://www.mesec.cz/clanky/je-uctovani-uroku-nemoralni/ 
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nástroj hospodářské politiky státu.“26 Dnešní ekonomové se dívají na úrok jako 

na něco zcela běžného a normálního, a to ze tří důvodů: 

„1. Význam času v ekonomice: Věřitel si bere úrok jako kompenzaci za 

obětovanou příležitost. Mohl spotřebovávat dnes. Pokud půjčuje, chce logicky 

kompenzaci za to, že se dnešní spotřeby vzdává směrem ke spotřebě budoucí. 

(…) 

2. Peníze jako úložiště hodnoty: Je správné, aby výše uvedená úroková 

sazba byla dále zvýšena o případnou inflaci, tj. o nárůst obecné cenové hladiny 

během trvání půjčky. Tento úrok si věřitel bere proto, aby dostal reálně to, co 

půjčil, tj. částku se stejnou kupní hodnotou.(…) 

3. Věřitelské riziko: Je správné, aby úroková sazba byla navíc zvýšena o 

případnou rizikovou prémii, protože dlužník dohodnutý splátkový kalendář 

nemusí dodržet. Plnění tohoto slibu záleží totiž na nejistých událostech, které 

teprve nastanou.“27 

Podle viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla to vede 

k otázce, zda má být úrok jako součást dobrovolného kontraktu nějak regulován 

a zda je možné určit, jaká výše úroku už se dá nazývat lichvou.28 Pokud mají 

všichni zúčastnění stejné výchozí podmínky, také bych neviděla důvod, proč 

výši úroku regulovat. V oblasti spotřebitelských úvěrů je však problém v tom, že 

v některých případech je spotřebitel vůči poskytovateli půjčky v nevýhodě, na 

zájemce o půjčku může být vytvářen nátlak, zneužita jeho momentální situace, 

spotřebitel není natolik finančně a právně gramotný, aby mohl posoudit 

výhodnost nabízené půjčky. Poskytovateli půjčky zase do nedávné doby mnoho 

nebránilo tomu, aby půjčku poskytl i v případě, že ze spotřebitelovy situace bylo 

zřejmé, že půjčku nebude moci splácet29.  

Smrčka (2010, s. 436) vidí jako klíčový problém úroku fakt, že jeho 

vyplácení je „vynutitelné bez ohledu na výsledek projektu nebo na celkovou 

                                            

26
 Hampl, M.: Vývoj pohledu na úrok očima ekonoma 

(http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/hampl_2011

0322_young_mbsa_forum.html) 

27
 Hampl, M.: Vývoj pohledu na úrok očima ekonoma 

(http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/hampl_2011

0322_young_mbsa_forum.html) 

28
 tamtéž 

29
 V současné době povinnost ověřit si úvěruschopnost spotřebitele poskytovatelům 

půjček ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. 



Diplomová práce                                         Dluhová past - možnosti řešení dluhové problematiky 

- 32 - 

úspěšnost věřitele“. Dlužník nese riziko, že musí dostát svému závazku, 

přestože se dostane do nějaké nepředvídatelné situace30. Na druhou stranu, 

stává se běžnou praxí, že dlužník už dopředu ví, že bude mít se splácením 

případného úvěru problém a určití budoucí věřitelé (nesolidní úvěrové 

společnosti) dlužníka v tomto riskantním rozhodnutí dokonce podporují 

(„půjčíme i předluženým občanům“). Motivem těchto věřitelů není samozřejmě 

solidarita s lidmi v dluhové pasti, ale vidina zisku z pokut za nesplácení a 

z úroků z prodlení. 

Zisk z úroku je tedy na jednu stranu základním hybatelem současného 

ekonomického systému, na druhou stranu může účtování úroku tento systém 

z druhé strany podkopávat. Ekonomicky nestabilní a nesolventní rodiny šíří 

ekonomickou ztrátu do celého finančního systému a stát musí v rámci 

zachování alespoň určité stability tuto ztrátu sanovat ze svého rozpočtu. 

Zadlužení, ať už států, obcí, či rodin „patří mezi fundamentální problémy 

demokratického kapitalismu“ (Smrčka 2010, s. 439). 

5.3 Vliv médií na dluhovou problematiku 

Média mají v současné době vliv na mnoho oblastí soukromého i 

veřejného života. Zprostředkovávají nám informace z dění v našem okolí i 

z míst vzdálených, zprávy o událostech nám blízkých i o věcech méně 

pochopitelných. Podle toho, jaká média sledujeme, se utváří náš názor na určitá 

témata. V době velmi rychlého rozvoje informačních technologií, zejména 

internetu a chytrých mobilních telefonů máme informace k dispozici téměř 

okamžitě a kdekoliv se zrovna nacházíme. Média tedy, jako na ostatní oblasti 

života, působí i na oblast půjčování peněz. Protože se jedná o ovlivňování 

z více stran, věnuji této problematice samostatnou kapitolu. 

Přípravná fáze na zadlužení začíná v okamžiku, kdy lidé chtějí něco (věc, 

dovolenou, lepší obličej) a nemohou si to se svým příjmem dovolit. Tuto touhu 

posilují i média, která jednak prostřednictvím reklam ukazují nejrůznější zboží, 

jednak v nesčetných pořadech ukazují, jak žijí ostatní, hlavně tzv. celebrity, 

které jsou velmi vděčným objektem všech sdělovacích prostředků. Díky téměř 

každodennímu zobrazování v médiích si k těmto osobám můžeme vytvořit 

poměrně blízký vztah a uvažujeme o nich jako o našich přátelích, i když jsme se 

s nimi ve skutečnosti nikdy nesetkali (Thompson 2004, s. 99). V člověku 

                                            

30
 Některé úvěry je možné před určitými riziky (ztráta zaměstnání, nemoc) pojistit, 

podmínky případného vyplacení pojistky jsou však často velmi přísné. 
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narůstá přání, být alespoň trochu jako „oni“ a nejrychlejší cestou, jak toho 

dosáhnout, je pořídit si auto-šperk-domácí kino, jaké vlastní jejich oblíbený 

hrdina. Pokud nemám dostatek peněz ze svého příjmu, peníze si půjčím a má 

touha bude uspokojena (ovšem pouze na určitou dobu).  

Tendenci k předlužovaní na druhé straně nahrává i neuvěřitelný rozmach 

nabídky různých půjček. Kromě běžných úvěrů jsou k mání kreditní karty, zboží 

na splátky, možnost kontokorentu, hodně drahé přání uspokojí americká 

hypotéka. Finančních produktů je tolik, že běžný občan (který je právě 

nejčastějším uživatelem těchto produktů) nemá šanci se v jejich ne/výhodnosti 

a podmínkách vyznat. V posledních letech rapidně přibývá také reklam a 

inzerátů na různé půjčky. Místo ve spotech v televizi většinou zaujímají banky a 

velké nebankovní společnosti, obsah reklam bývá obdobný: usměvavá rodinka, 

která konečně díky půjčce mohla vyrazit na dovolenou, či nešťastný chlapec, 

který přes léto vyrostl z lyží, a rodiče nemají na nové. Potencionální zájemci o 

půjčku jsou ujišťováni, že se splácením nebudou mít problém, a že věřitel jim 

vždy vyjde vstříc. Reklamy na opačném konci obchodování s dluhy se 

smrskávají na inzeráty v přílohách reklamních letáků a liší se jak obsahem 

(„peníze ihned bez prokazování příjmu – půjčujeme i klientům s exekucí, 

důchodcům, matkám na MD“), tak důvěryhodností nabízených produktů.  

Snadná dostupnost půjček je ovlivněna i tím, že zájemci se v dnešní 

době vůbec nemusí setkat s institucí, od které si půjčuje. Jak píše Thompson: 

„Televize, stejně jako tisk a ostatní média, zbavila proces zveřejňování nutnosti, 

aby se podavatelé a příjemci museli vyskytovat na stejném místě, a odřízla jej 

od dialogické komunikace typické pro interakci tváří v tvář“ (2004, s. 106). 

Moderní komunikační prostředky umožňují objednat si půjčku jednou SMS 

zprávou, aniž bychom podepsali jakoukoliv smlouvu. Tento jev podle mého 

názoru velmi ovlivňuje, resp. snižuje zodpovědnost v oblasti zadlužování. Čím 

jsme vzdálenější od skutečného poskytovatele půjčky, tím více nabýváme 

dojmu, že v případě neplacení se na dluh nějak zapomene, koneckonců jsme 

ani neviděli žádnou smlouvu, a tento druh dluhů v případě potíží se splácením 

odsouváme až na poslední místo.  

Kvůli zvyšujícímu se zadlužování českých domácností v posledních 

letech se z tohoto fenoménu postupně stává vděčné téma sdělovacích 

prostředků, a to hned v několika rovinách. Vznikají jednak pořady, které se této 

problematice věnují a většinou upozorňují na rizika spojená s půjčováním peněz 

od neprověřených společností a ilustrují to na konkrétních případech (např. 

pořad Černé ovce). Objevují se reportáže v televizních novinách, které informují 

buď o nekalých praktikách některých nebankovních společností, nebo přinášejí 
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dojemný příběh o důchodkyni, která nevědomky podepsala smlouvu o půjčce a 

nyní jí hrozí exekuce. V nedávné době vyvolal hlasité debaty dokument 

„Šmejdi“, který se zabývá praktikami na předváděcích akcích (bude zmíněn 

v kapitole 7.3.3.) Tématem zadlužování se už zabývají i knihy, které učí 

zájemce finanční gramotnosti (prevence), nebo nabízí návod, jak správně 

vyplnit insolvenční návrh (poslední záchrana).  

 

5.4 Příčiny zadlužení 

Jednotlivec, nebo i celá domácnost se může dostat do stavu 

předluženosti z mnoha příčin, z nichž některé by se daly označit jako přímé 

(půjčení peněz a následné nesplácení, popř. neplacení různých poplatků), 

druhou skupinu tvoří příčiny nepřímé (ztráta zaměstnání, či rozvod). Obecné 

příčiny zadlužování českých domácností v postkomunistické éře lze spatřovat 

v určitém „vyhladovění“ z let minulých a potřebě „dohnat“ v konzumu 

západoevropské společnosti. Stát toto zadlužování v podstatě podporoval: 

„Růst dluhu vede k růstu spotřeby a růst spotřeby vyvolává prosperitu, zvyšuje 

příjmy státu, podporuje jeho výdaje atd.“ (Smrčka 2010, s. 399) Rovinu potřeb 

západních zemí dohnala česká společnost velmi rychle, na druhou stranu ale 

„chybí stejné společnosti výkonnost a zkušenosti potřebné k tomu, aby vzniklé 

ambice bylo možné zvládnout se stejně potřebnou zodpovědností“ (Smrčka 

2010, s. 400). 

Přestože vývoj v zadlužování má obecně stoupající tendenci, někteří 

dlužníci by se nedostali do stavu neřešitelné předluženosti, kdyby si jejich 

věřitelé nestanovili velmi vysoké úroky a pokuty za prodlení ve splácení. 

V následujícím přehledu uvedu poměrně běžné situace, které mohou nastat 

v životě mnoha lidí, a ukáži, jakým způsobem mohou zapříčinit zadlužení těch, 

kteří se v této situaci ocitnou. Při výčtu a popisu situací vycházím ze své 

zkušenosti občanského poradce v Občanské poradně Plzeň. 

5.4.1 Rozvod 

Rozvod manželství 31 je sám o sobě tíživou životní situací a pojí se s ním 

často mnoho problémů, zvláště, jedná-li se o rozvod sporný. Je třeba vypořádat 

majetek, který byl pořízen za manželství a pokud se v manželství narodily děti, 

je nutné ustanovit, kdo bude mít nezletilé děti v péči. Často jsou děti svěřeny do 

                                            

31
 § 754 a dále zákona č. 89/2012 (Nový občanský zákoník) 
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výchovy jednomu z rodičů (stále většinou matce). Jestliže se například rozvádí 

žena s mužem, který rozvrat manželství prokazatelně zapříčinil, náleží ženě 

podle Nového občanského zákoníku tzv. výživné na rozvedeného manžela32. 

V ostatních případech má rozvedený manžel nárok pouze na částečnou 

finanční podporu, např. v případě, když prokáže, že není schopen se živit 

z důvodu dlouhodobé nemoci33. Tento nárok není jako v předchozím případě 

časově omezen, zruší se pouze v případě, že se dotyčný bývalý manžel, který 

měl nárok na výživné, znovu ožení (vdá). 

Pokud jsou např. rozvedené ženě svěřeny do péče nezletilé děti, má 

žena právo požadovat po otci dětí výživné na tyto děti 34. Zde však často 

nastává problém. V naší organizaci se často setkáváme s tím, že otec dětí 

neplatí výživné, i když jsou soudem stanoveny minimální částky (např. 500,- Kč 

na dvě děti). Matka samoživitelka, zvláště když pečuje o malé děti předškolního 

věku, se dostává na hranici chudoby a rodina se ocitá v existenčním ohrožení. 

Existují zde sice nároky na dávky státní sociální podpory (přídavky na děti, 

příspěvek na bydlení), úřady však často vyžadují od těchto matek potvrzení o 

stanovení výživného a matky těžko prokazují, že výživné otec neplatí. V této 

situaci mohou matky vyhledat různé nebankovní společnosti, které jim 

poskytnou úvěr bez prokazování příjmů a zkoumání jejich situace. Jak již bylo 

zmíněno, takové instituce sice poskytnou úvěr „každému“, důsledkem jsou však 

obrovské úroky a poplatky za nesplácení. 

Neplacení výživného je také trestným činem podle zákona č. 40/2009 

Sb., trestního zákoníku35. Neplatiči výživného se však příliš často do vězení 

                                            

32
 § 762 NOZ 

(1) Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel, 

který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla 

rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost 

bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v 

zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto 

případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po 

dobu tří let od rozvodu. 

33
 § 760, odst. 1 a 2 NOZ 

34
 §919 NOZ 

35
 „§ 196 Zanedbání povinné výživy 

(1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat 

jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
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nedostávají, protože matky buď nevědí, že je možné trestní oznámení podat, 

nebo ho podat nechtějí z důvodu určitého vztahu s otcem dětí. Odsouzení 

neplatiče pomůže pouze v případě, když má vězeň možnost ve vězení 

pracovat. V tom případě z výdělku povinně odvádí výživné na své nezletilé děti. 

Pokud však nepracuje a nemá žádný jiný příjem (např. invalidní důchod), 

odchází po propuštění z vězení s dalším dluhem36.  

Soudně určené výživné je navíc exekučním titulem, rodič má tedy 

možnost na základě soudního rozhodnutí o výživném se obrátit na soudního 

exekutora, který může začít vést exekuční řízení vůči povinnému. Bohužel se 

však často setkáváme se situací, že povinný (např. otec neplatič) „nemá“ 

oficiálně žádný majetek, „nikde“ nepracuje a „nikde“ nebydlí, a je tudíž velmi 

obtížné po něm dlužné výživné vymáhat.  

S problémem zadluženosti se setkáváme i v případě, že je manželství 

rozvedeno a za trvání manželství vznikly nějaké dluhy. Přestože se bývalí 

manželé mohou i dohodnout, kdo bude jaké dluhy splácet, v momentě, kdy 

jeden splácet přestane, věřitelé mohou dluhy vymáhat po manželu druhém, 

protože bývalí manželé za dluh vzniklý v manželství zodpovídají pořád stejným 

dílem37. V situaci, kdy je jeden z manželů na splácení dluhů sám, může se 

lehce ocitnout v dluhové pasti, i když za doby trvání manželství si tyto půjčky 

bral třeba druhý manžel. 

 

                                                                                                                                

(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat 

jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři 

léta. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.“ 

36
 „Náklady výkonu trestu - odsouzení mají povinnost hradit dle § 35 zákona č. 

169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody náklady výkonu trestu ve výši 32 % z čisté 

pracovní odměny, maximálně 1500,- Kč za kalendářní měsíc.“ (http://www.vscr.cz/generalni-

reditelstvi-19/informacni-servis/nejcastejsi-dotazy-111/nejcasteji-kladene-otazky-6092) 

37
 Nově je tato situace výslovně popsána v Novém občanském zákoníku: 

„§ 737 

(1) Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo 

vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní 

neúčinné. 

(2) Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.“ (zákon č. 89/2012) 
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5.4.2 Ztráta zaměstnání 

Nezaměstnanost se v současné době stává čím dál tím větším 

problémem. I v ekonomicky vyspělých zemích narůstají počty lidí, kteří jsou 

trvale vyloučeni z trhu práce a mohou klesat pod hranici chudoby (Keller 2010, 

s. 89). Některé nedávné novelizace zákoníku práce mohou k nezaměstnanosti 

částečně přispívat. V minulých desetiletích bylo možné setrvat v jednom 

zaměstnání po celý život a postupně si budovat kariéru. V současné době jsme 

svědky zvyšování nezaměstnanosti jak z důvodu strategického propuštění38, tak 

z důvodů krachu zaměstnavatele, nebo i díky přísnějším požadavkům na 

zaměstnance. 

V době nejistého zaměstnání se možnost předlužení zvyšuje a pojí se se 

ztrátou zaměstnání dvěma způsoby. V prvním případě si půjčuje jedinec, který 

má stálé zaměstnání, průměrný plat a podle své situace si vybírá i úvěry a výši 

splácených částek. Podle věřitelů je solventní, může si tedy půjčovat i větší 

částky. Často však tito lidé nepočítají s možností, že o práci přijdou a neplánují 

dopředu, jak budou závazky splácet, pokud budou nezaměstnaní39. 

V momentě, kdy jsou propuštěni, stojí před problémem, jak platit věřitelům i více 

než 10.000 Kč měsíčně a zároveň hradit náklady na své základní potřeby, jako 

je nájemné, či jídlo. Přestože dotyčný práci za několik měsíců najde, mohou se 

do té doby půjčené částky navýšit o úroky a poplatky z prodlení a riziko 

upadnutí do dluhové pasti se zvyšuje.  

V druhé skupině jsou lidé, kteří před ztrátou zaměstnání mít půjčku ani 

nemuseli, v situaci (zvláště dlouhodobé) nezaměstnanosti však nemusí příjmy 

domácnosti stačit na pokrytí základních potřeb a jednou z možností, jak si zvýšit 

příjem, je půjčit si peníze. Někdo půjčkou pouze překlene nepříznivé období a 

po nástupu do zaměstnání dluhy splatí. V případě dlouhodobé nezaměstnanosti 

však stát nemá prostředky na pokrytí možných rizik spojených s dlouhodobou 

nezaměstnaností40 (viz Keller 2011, s. 63) a jedinci nezbývá, než řešit složitou 

finanční situaci půjčováním peněz. 

                                            

38
 Účinné nahrazování lidských sil počítačovými technologiemi v různých oborech 

způsobuje, že velké korporace se zbavují zaměstnanců v počtu až dvou milionů ročně, a to na 

všech úrovních – na manažerských postech i v dělnické sféře. (Lietaer 2003, s. 126). 

39
 U většiny bankovních společností je možné si k úvěru sjednat tzv. pojištění pro případ 

ztráty zaměstnání (nebo pro případ dlouhodobé nemoci), v Občanské poradně jsme se však 

setkali s tím, že podmínky případné výplaty pojistky jsou velmi přísné a klienti je často nesplní. 

40
 Např. vyplácení podpory v nezaměstnanosti se podle zákona o nezaměstnanosti 

stále zpřísňuje, v současné době činí 5 měsíců s postupně se snižující tendencí: „Výše podpory 
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5.4.3 Finanční (ne)gramotnost 

Moderní doba s sebou přináší osvobození jedinců od tradic a různých 

nařízení (církevních, sociálních), na druhou stranu lidé dostávají mnohem větší 

zodpovědnost za svůj život a tato situace je nutí k mnohem větší informovanosti 

a vzdělanosti, aby se ve světě vyznali. Vzděláním není myšleno pouze 

absolvování různých škol, ale především vzdělávání celoživotní, zjišťování 

nových informací, zájem o dění kolem nás.  

V Československu za doby komunistického režimu byla situace oblasti 

půjčování peněz trochu jiná (viz kapitola 7. 2.), stát silně reguloval i trh 

s půjčkami a bylo prakticky nemožné se neúměrně zadlužit. V posledních 

dvaceti letech se však objevuje stále více možností, jak si půjčit peníze a 

zároveň je k dostání mnohem více věcí, či služeb, které lze za finanční 

prostředky získat. Po čtyřicetiletém „půstu“ se po roce 1989 začaly české 

domácnosti postupně zadlužovat. S příchodem nových bankovních produktů a 

termínů, jako jsou například kreditní karty, kontokorent, americká hypotéka, 

směnka, rozhodčí doložka apod., se čeští občané začali v pojmech stále více 

ztrácet. Navíc ani nebylo možné se v této oblasti nějak uceleně poučit, školní 

výuka naprosto tuto oblasti zanedbala (až od roku 2010 se postupně začíná 

zavádět výuka finanční gramotnosti) a placených finančních poradců mnoho lidí 

nemělo možnost využít.  

Abychom si mohli zodpovědně půjčit peníze, je třeba posoudit výhodnost 

úvěru pro naši situaci, rozumět všem podmínkám uvedeným ve smlouvě, 

zhodnotit naši finanční situaci vzhledem k možným měsíčním splátkám. To je 

pro průměrného člověka poměrně náročné a je vhodné, aby přicházel v případě 

zájmu o půjčku předem poučen, čeho si všímat a co hodnotit, aby byl alespoň 

v základní rovině finančně gramotný. Finanční gramotnost je podle Slabikáře 

finanční gramotnosti „soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů 

občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu“ 

(Noveský 2009, s. 46). Základním problémem, se kterým se často setkáváme 

v Občanské poradně, je však fakt, že klienti podmínky smlouvy vůbec nečtou, 

                                                                                                                                

v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající 

podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Délka 

podpůrčí doby je stanovena u osob do 50 let na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 

let 11 měsíců.“ Pokud zaměstnanec ukončí bez vážného důvodu zaměstnaní sám, činí podpora 

pouze 45% z vyměřujícího základu po celou dobu podpory. 

(http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod#k17) 
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pouze věří poskytovateli půjčky, co jim říká. Platí zde obrácená logika – klienti 

říkají, že tomu stejně nerozumí, tak to ani nečtou, rovnou smlouvu podepisují.  

Na druhou stranu, přestože je člověk podle výše uvedených měřítek 

finančně gramotný, ještě to neznamená, že se do fáze předluženosti nemůže 

dostat. Hrají zde totiž roli i další faktory, jako je iracionální jednání a 

psychologické faktory. Vyšší inteligence je jedním z předpokladů finanční 

gramotnosti, avšak „vysoká úroveň konkrétní a abstraktní inteligence nemusí 

vždy korespondovat s vysokou úrovní sociální inteligence a racionalitou 

lidského chování“ (Noveský 2009, s. 34) V Občanské poradně se setkáváme s 

klienty, kteří jsou dokonce vzdělaní v oblasti ekonomie, a přesto se chovají při 

půjčování peněz neuvážlivě, nemohou si některé věci tzv. odepřít, i když tuší, 

že toto chování může vyústit ve špatný konec. Dluhová problematika tak není 

záležitostí pouze některé společenské vrstvy, ale prolíná se napříč sociálními 

skupinami, věkovými kategoriemi a je společná pro obě pohlaví41. 

 

5.4.4 Seniorský věk 

Se zvyšujícím se zadlužením českých domácností se tato problematika 

v poslední době nevyhýbá ani skupině seniorů (občané nad 65 let věku). Starší 

lidé jsou přitom obecně ohroženou sociální skupinou. V dnešní době se život 

velmi rychle vyvíjí, nastupují informační technologie, mění se zákony, způsoby 

komunikace a mnoho seniorů není schopno tyto změny sledovat, natož se jim 

nějak hlouběji věnovat. Proto jsou tito lidé terčem pro prodejce a poskytovatele 

úvěrů, kteří mohou zneužít jejich důvěřivosti a neznalosti a vnutit jim zboží, 

půjčky nebo služby, které vůbec nepotřebují. Typickým příkladem zneužití 

horšího postavení seniorů jsou tzv. předváděcí akce, kde prodejci využívají i 

nátlaku a výhružek a citového vydírání, aby si zúčastnění zakoupili předražené 

zboží42. V Občanské poradně Plzeň jsme se ještě před několika lety setkávali s 

tím, že senioři na takovýchto zájezdech platili zboží v hotovosti – sice zaplatili 

za zboží obrovskou sumu, ale poté už měli „klid“. V současné době se však 

                                            

41 Tento poznatek vychází ze zkušeností a statistik Občanské poradny Plzeň (více viz 

kapitola 6.2.). Jiný názor má Hynek Filip, který se specializuje na vymáhání pohledávek. 

Typický dlužník 21. století je podle něj: „Zoufalec. Člověk, který sám sebe neovládá. Existují dvě 

skupiny dlužníků, obyvatelé pražského, či ostravského sídliště a mladí borci do pětadvaceti let.“ 

(Smrčka 2010, s. 400).  

42
 V poslední době se situace v oblasti předváděcích akcí obrací k lepšímu také díky 

dokumentu Šmejdi – viz kapitola 7.3.3 
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děje to, že prodávající dávají podepsat seniorům smlouvu o půjčce, od které je 

pak složité odstoupit43 a senior se tak upíše k několikaletému měsíčnímu 

splácení, které ho existenčně ohrožuje. Podobně využívají postavení seniorů 

různí obchodníci s energetickými službami, či pouliční prodejci44. 

Dalším závažným problémem, který se v posledních několika letech 

objevuje, je situace, kdy předlužení příbuzní seniorů (děti, vnoučata) už sami na 

půjčku nedosáhnou. Poprosí tedy staršího příbuzného, který má stálý příjem ve 

formě důchodu a nemá žádné půjčky, aby smlouvu o úvěru podepsali za ně, 

případně aby se stali ručiteli za splácení, ale že splácet bude samozřejmě 

vnučka (dcera, syn). Pokud však tito dlužníci splácet přestanou, je dluh 

vymáhán po seniorovi, protože na smlouvě je podepsán jako dlužník on. Senioři 

jsou tak ohroženi dluhovou problematikou, i když oni sami by si v životě půjčku 

nevzali. Pokud navíc například ručí za úvěr svou nemovitostí, mohou v poslední 

fázi svého života přijít o domov, který celý život budovali. 

 

5.4.5  „Nabídka půjčky“ 

Do situace zadlužení se bohužel dostává jedinec i tím způsobem, že je 

mu možnost půjčky pouze nabídnuta, většinou za „velice výhodných podmínek“. 

Obchodní zástupci úvěrových společnost mají možnost nabízet úvěry na ulici45, 

na sloupech veřejného osvětlení visí (často nelegálně vylepené) letáčky s 

nabídkou půjčky, v inzertních novinách bývá těchto nabídek několik desítek. 

Přestože člověk půjčku nepotřeboval, nechal se přesvědčit, že je pro něj 

nezbytně nutná. Tento způsob nabízení úvěru formou byť lehkého nátlaku se 

                                            

43
 V současné době je podle zákona o ochraně spotřebitele možné od smlouvy 

odstoupit do 14 dnů, někteří prodejci však na toto odstoupení nereagují a je složité po nich 

vymáhat zaplacené peníze zpět. 

44
 Jedna starší klientka navštívila poradnu s tím, že podepsala smlouvu se závazkem 

placení paušálního poplatku za tarif pro mobilní telefon. Při rozhovoru jsme zjistili, že klientka 

ani mobilní telefon nevlastní! Když jsme se jí ptali, proč smlouvu podepsala, zdůvodňovala to 

tím, že na ní slečna naléhala a klientka neměla brýle, tak smlouvu podepsala, aby měla od 

slečny pokoj. 

45
 Kvůli zvyšujícím se problémům s pouličními a podomními prodejci některé obce 

formou vyhlášky zakazují tyto způsoby prodeje, aby alespoň částečně zmírnili nekalé praktiky 

některých obchodníkům vůči spotřebitelům. V Plzni je od 1. listopadu 2013 zcela zakázán 

podomní prodej a pouliční prodej je omezen v historickém centru města a v ulicích, které měli 

pouliční prodejci „oblíbené“. (http://www.plzen-mesto.cz/obcan/aktuality/z-mesta/plzen-omezi-

pochuzkovy-a-zakaze-podomni-prodej.aspx) 
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často ve výsledku pojí s nevýhodnými podmínkami ve smlouvě a velmi 

vysokými úroky. Právě proto, že si dotyčný možnost převzetí úvěru pořádně 

nerozmyslel, může být do budoucna ohrožen vysokým zadlužením. 

5.4.6 Poplatky 

Ani fakt, že si jedinec žádné peníze nepůjčí, není zárukou, že se nestane 

dlužníkem. Existují různé poplatky, či pokuty, které při neplacení mohou dostat 

člověka do dluhové pasti. Nejčastějšími případy jsou pokuty za jízdu „na černo“, 

poplatky za veřejnoprávní média, nedoplatky na daních a odvodech na 

zdravotní a sociální pojištění. Problémem bývají i paušální poplatky za mobilní 

tarify. Někteří spotřebitelé úmyslně provolávají vysoké částky, které následně 

operátorovi nezaplatí, v jiných případech nedopatřením zákazníci volají na 

vysoko zpoplatněné linky (donedávna například na čísla různých společností 

zprostředkujících úvěry) a účtované částky dosahují i několik tisíc korun. 

 

5.5 Důsledky 

Jak jsem již zmínila, stav předluženosti ve výsledku ovlivňuje mnoho 

oblastí života jedince, rodiny a celé společnosti. Chování jedince, který se ocitá 

v situaci předlužení, v tzv. dluhové spirále, je možné přiblížit pomocí teorie 

sociální dezorganizace. Ta vychází z předpokladu, „že ľudské správanie je 

sociálně regulované prostredníctvom súboru noriem a pravidiel, nazývaným 

sociálna organizácia“ (Frič 1989, s. 636). Jestliže však vlivem různých událostí 

nastanou v životě nějaké změny, je narušena rovnováha a mezi lidmi dochází k 

dezorientaci, frustraci a chaosu. Podobné pocity mohou nastat u člověka, který 

se ocitl v dluhové pasti a neví, jak se situací dále naložit. Stav předluženosti 

ovlivňuje vzájemné vztahy v rodině, vztahy s okolím, zaměstnání i bydlení. 
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Potřeby 
seberealizace 

Potřeby sociálního 
statutu, uznání, 

pozornost 

Potřeby lásky a oddanosti.  

Přináležitost k sociální skupině 

Potřeby bezpečí (bezpečné prostředí) 

Fyziologické potřeby (jídlo, pití, spánek) 

Zdroj: Noveský 2009, s. 45 

 

Situaci předluženého jedince nám může přiblížit Maslowova teorie 

potřeb, která ukazuje hierarchii potřeb člověka. Dá se vyjádřit pomocí 

„pyramidy“, kdy základnu tvoří ty nejzákladnější potřeby a vrchol tvoří potřeby, 

které u člověka nastávají, když jsou všechny předchozí potřeby uspokojeny 

(Noveský 2009, s. 45). 

Pokud se dlužník dostane do stavu předlužení, propadá se vlivem této 

nekomfortní situace v hierarchii stále níže, ztrácí pocit bezpečí, propadá se do 

úrovně nižšího sociálního statusu a zbývá mu pouze nutnost uspokojování 

svých základních potřeb. Tyto okolnosti mají významný vliv na psychiku a 

chování dlužníka, přestává být schopen racionálně hodnotit svou situaci, řeší 

problém tak, že přestane závazky splácet („stejně to nemá cenu“), snaží se 

před problémem schovat. Pokud v takovémto stavu klient navštíví Občanskou 

poradnu, je nutné s ním pracovat specificky a komplexně s ohledem na všechny 

důsledky, které pro něj předlužení má. Nelze tedy jen „technicky“ řešit např. 

exekuci, ale je nutné zjistit, čeho chce klient dosáhnout v daný moment, co je 

pro něj důležité, aby bylo vyřešeno nejdříve a podle těchto poznatků dále hledat 

východisko z klientovy tíživé situace.  

Ve stavu předlužení nastává u mnoha jedinců i změna chování, které by 

se dalo nazvat deviantním. Deviace může být označena jako „jednání, které 

není konformní vůči některé normě či soustavě norem, kterou velké množství 

osob v dané komunitě nebo společnosti akceptuje“ (Giddens 1999, s. 185). K 

Obrázek 1: Maslowova pyramida potřeb 
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dluhové problematice se vztahují některé sociálně patologické jevy, jako 

kriminalita, zaměstnávání načerno, alkoholismus a užívání návykových látek, 

patologické hráčství či sebevražednost. 

Pokud se jedinec, popř. celá rodina, dostane do situace, kdy nezvládá 

splácet své závazky, jedná se o velkou psychickou zátěž, která se může 

projevit ve formě stresu. Můžeme říci, že stres je fyziologickou, behaviorální a 

subjektivní odpovědí na výrazně nepříjemné situace (Noveský 2009, s. 34). 

Rodiče, kteří jsou zodpovědní za předlužení rodiny, jsou stresovaní a přenášejí 

tento stres i na děti, které si ani závažnou situaci nemusí uvědomovat. 

Dlouhodobě trvající stav předlužení může vyvolat extrémní psychickou zátěž, 

kdy „jedinec není s to rozvinout integrovanou interakci s prostředím, prosazují 

se rozmanité struktury a obsahy dezintegrace, maladaptivních projevů a 

psychického selhání“ (Noveský 2009, s. 35). Takováto psychická zátěž může 

bohužel vyústit až v sebevraždu. V Občanské poradně Plzeň jsme se s 

případem sebevraždy kvůli vyhrocené dluhové situaci setkali již v několika 

případech a pokus o sebevraždu je také součástí vzorového případu ohledně 

dluhové problematiky, který rozeberu podrobně v kapitole 6.2. 

Jestliže jsou měsíční splátky vysoké, jedinec i celé rodiny se mohou 

dostat až na hranici chudoby a to i v případě, že měsíční příjem rodiny je 

relativně vysoký. Pokud však velká část těchto příjmů odchází na zaplacení 

závazků, nemá rodina na zaplacení ani základních potřeb, jako je jídlo, či 

zajištění bydlení. Vrcholem dluhové spirály je situace, kdy výdaje na splátky 

závazků jsou vyšší, než je příjem dotyčného dlužníka. Zkušenost s klienty 

v Občanské poradně ukazuje, že rodiny mohou v tomto stavu setrvávat i několik 

měsíců, než svou situaci začnou řešit (např. návštěvou poradny).  

S předlužením se často pojí i snížení sociálního statusu rodiny. Ten 

bychom mohli definovat jako „prestiž, kterou má určitá skupina v očích jiných 

členů společnosti“ (Giddens 1999, s. 554). Zadlužování v dnešní době není tak 

„nemorální“, jako tomu bylo před 100 lety, stává se běžnou součástí 

společnosti. Na druhou stranu předluženost znamená, že jedinec svou situaci 

nezvládl a společnost ho za to může odsuzovat. Této skutečnosti využívají 

různé vymahačské firmy, které dlužníkům lepí na dveře bytu cedule typu 

„Dlužníku, zaplať!“, nebo exekutoři, kteří demonstrativně odnáší z bytu dlužníka 

věci tak, aby to viděli sousedé. Dlužník si raději zase někde půjčí a konkrétní 

dluh zaplatí, aby se tato situace neopakovala.  
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Vysoké zadlužení se odráží i v zaměstnání dlužníka. Jestliže 

zaměstnanec dává velkou část výplaty na pokrytí svých měsíčních splátek, 

zaměstnavatel se obvykle nic nedozví. Může však nastat situace, kdy je 

dlužníkovi kvůli nesplácení uvalena exekuce na plat.46 Jestliže je výkon 

rozhodnutí prováděn srážkami ze mzdy, má zaměstnavatel povinnost 

zablokovat určitou část mzdy zaměstnance 47 a tuto část po nabytí právní moci 

exekučního příkazu exekutorovi odevzdat. Zaměstnanec se tak dostává jednak 

do situace, že se zaměstnavatel dozví o jeho tíživé finanční situaci a také přijde 

o část platu, čímž se mu opět ztěžuje možnost splácet ostatní své pohledávky. 

Od 1. 1. 2013 se tato problematika ještě rozšiřuje, a sice o možnost uvalit 

exekuci na plat jednomu z manželů, přestože dluh má manžel druhý48. Tato 

skutečnost sice dává věřitelům větší šanci dlužné peníze vymoci, rodiny se 

však takto více přibližují hranici chudoby. 

S exekučními srážkami ze mzdy je spojen i fenomén dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Dlužníku-nezaměstnanému se kvůli exekucím na plat 

nevyplatí hledat si oficiální práci, protože by mu hned část peněz byla ze mzdy 

stržena a jeho situace by mohla být ještě horší, než v případě, kdy je 

nezaměstnaný a má nárok na různé dávky sociální podpory. Pokud tedy stát 

umožňuje, aby se jedinec předlužil, vzniká obrovský problém v tom, že lidé 

                                            

46
 Exekuce (neboli výkon rozhodnutí) se v České republice řídí podle zákona č. 

120/2001 Sb. (Exekuční řád) a zákona č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád) a lze ji provést 

třemi základními způsoby, a sice 

a) zaplacením peněžité částky 

b) uložením jiné povinnosti 

c) prodejem zástavy 

Pro naše účely je důležitý první způsob, který může být proveden 

1) srážkami ze mzdy a jiných příjmů 

2) přikázáním pohledávky (mj. z bankovních vkladů – mzda, dávky sociální podpory) 

3) prodejem movitých věcí a nemovitostí (Syrovátková 2008, s. 44). 

47
 Výpočet srážek ze mzdy se provádí podle Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu 

výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu 

rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení 

(nařízení o nezabavitelných částkách) 

48
 Novelizace Exekučního řádu a Občanského soudního řádu, viz kapitola 7.3.2. 
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radši zůstávají nezaměstnaní na sociálních dávkách (které lze také částečně 

exekučně srážet), popř. pracují na černo, protože se jim to vyplatí víc, než dluh 

oficiálně, pomalu ale jistě splácet. Jestliže má dotyčný nárok na sociální dávky 

v takové výši, že je možné je kvůli dluhům exekučně srážet, nastává zde 

situace, že stát takto platí dluhy za jejich původce a poskytovatelé úvěrů 

získávají v exekucích sociálních dávek stabilní příjem.  

Dalším velkým problémem a důsledkem předlužení je fakt, že jedinec, či 

rodina kvůli neplacení nájemného, nebo exekučnímu prodeji bytu přijde o 

střechu nad hlavou a její členové se stanou bezdomovci. Neplacení 

nájemného se považuje za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu a 

pronajímatel může dát nájemci z těchto důvodů výpověď s tříměsíční výpovědní 

lhůtou, nebo i bez této lhůty.49 Nájemné a poplatky za služby spojené s bytem 

jsou brány jako přednostní v placení závazků, protože jejich neplacení znamená 

ohrožení ztrátou bydlení. Přesto si mnoho dlužníků tuto skutečnost 

neuvědomuje, nebo spoléhá na „dobrou vůli“ pronajímatele. Pokud opravdu 

dojde k ukončení nájmu ze strany pronajímatele, rodiny často volí jako 

alternativu bydlení na ubytovně, tato zařízení však nabízí bydlení ve výsledku 

mnohem dražší než v běžném bytě a navíc se znatelně nižším komfortem. Dluh 

na nájemném v předchozím bytě navíc stále existuje a dluhová situace se 

nadále zhoršuje. Rodinám bez domova se věnují i některé organizace, v jejichž 

                                            

49
 Nově upravuje výpověď z nájmu bytu Nový občanský zákoník (89/2012 Sb.) v těchto 

paragrafech: 

§ 2288 

(1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční 

výpovědní době, 

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, 

§ 2291 

(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má 

pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce 

bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. 

(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména 

nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo 

dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže 

pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem 

nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. 
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zařízeních mohou rodiny za určitý poplatek nějaký čas bydlet. V Plzni například 

působí pobočka občanského sdružení Naděje, které provozuje azylový dům s 

možností ubytování celých rodin, nebo Městská charita Plzeň, která provozuje 

Domov Sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (pro otce dětí tu bohužel není 

místo).  

 

6 Konkrétní příklady zadlužování – případy klientů 
OP Plzeň 

6.1 Občanská poradna Plzeň 

Občanská poradna Plzeň, o. s. je neziskovou organizací, která poskytuje 

sociální službu odborné sociální poradenství podle Zákona o sociálních 

službách (108/2006 Sb.). Historie sociálního poradenství na našem území sahá 

až do dob Rakouska – Uherska, kdy fungovali tzv. veřejní agenti, kteří radili v 

záležitostech, které nepříslušely jiné profesi (např. notáři). Pro majetné tuto 

činnost vykonávali za poplatek, pro nemajetné zdarma. Vedle těchto agentů 

poskytovali podobné rady a pomoc také tzv. vinkláři, kteří provozovali svou 

neoficiální poradenskou činnost většinou v hospodě a za poskytnuté rady se jim 

platilo buď penězi, nebo v naturáliích (Občanská poradna Plzeň 2005, s. 3). 

 „Novodobá historie občanského poradenství v České republice začíná 

v roce 1996, kdy se sešli zástupci šesti českých neziskových organizací s cílem 

vytvořit síť poraden podle britského vzoru. Pro zajištění právního rámce jejich 

spolupráce bylo založeno občanské sdružení s názvem Sdružení pro 

vybudování sítě občanských poraden, ve kterém byly zapojeny samostatné 

poradenské organizace z Brna, Prahy, Děčína, Havířova, Jihlavy a Plzně. Cílem 

sdružení bylo rozvíjet a propagovat myšlenku občanského poradenství. Za 

pomoci britských odborníků byly postupně tvořeny základní dokumenty 

charakteristické pro občanské poradenství – principy občanského poradenství, 

Charta občanských poraden, systém práce s klientem, systém výběru a 

zaškolování nových pracovníků a dobrovolníků, klasifikační informační systém, 

jednotné záznamové archy pro zaznamenávání práce s klientem, základy 

informační databáze.“ (Občanská poradna Plzeň 2005, s. 3)  

Sdružení bylo později přejmenováno na Asociaci občanských 

poraden. Jedním z hlavních cílů Asociace je garantovat kvalitu občanského 

poradenství v České republice. Byly vypracovány minimální standardy 

občanského poradenství a vypracována metodika provádění kontrol a 
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poskytování podpory k dosahování co nejvyššího stupně kvality. Po zavedení 

Zákona o sociálních službách se občanské poradenství zařadilo pod odborné 

sociální poradenství a vztahují se na něj Standardy kvality uvedené v tomto 

zákoně.  

Občanské poradny mají dva základní cíle: 

1) zajistit, aby lidé znali svá práva a povinnosti, aby uměli účinně vyjádřit 

své potřeby, a aby znali dostupné služby 

2) na základě analýzy problémů občanů upozorňovat zákonodárné 

orgány, orgány samospráv, příslušné orgány státní správy na nedostatky 

legislativy a současně informovat subjekty poskytující služby na neřešené 

problémy občanů a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů 

na místní a celostátní úrovni (Občanská poradna Plzeň 2005, s. 3). 

Služby občanského poradenství jsou poskytovány bezplatně, nezávisle, 

nestranně a diskrétně. Klientům jsou poskytovány různé úrovně služby – 

může to být pouze informace, rada, aktivní pomoc, nebo asistence. Nejčastější 

formou práce s klientem je řízený rozhovor. „Metody vedení rozhovoru v 

občanském poradenství byly vytvořeny podle knihy Gerarda Egana The Skilled 

Helper - A Systematic Approach to Effectvive Helping (Kvalifikovaný pomocník 

– systematický přístup k efektivní pomoci), vydané nakladatelstvím Brooks/Cole 

PublishingCompany v roce 1986.“ (Občanská poradna Plzeň 2005, s. 6) 

V současné době sdružuje Asociace občanských poraden 40 poraden na 

66 místech v České republice a tyto poradny radí v 18 právních oblastech, jako 

je například bydlení, rodinné právo, sociální dávky, trestní právo, nebo 

v současné době stále narůstající dluhová problematika. 

Občanská poradna Plzeň, o.s. působí v Plzni již od roku 1998 a hned 

od počátku monitoruje vývoj počtu dotazů v různých oblastech, ve kterých 

občanské poradny poradenství poskytují. Jednou z těchto oblastí je i „Finanční 

a rozpočtová problematika“. Přibližně do roku 2005 řešilo dotazy z této oblasti 

vždy okolo 5% všech klientů, kteří občanskou poradnu navštívili. Od té doby se 

podíl dotazů každoročně zvyšuje a případy klientů jsou navíc více složité, 

dlužné částky u jednotlivých klientů se zvyšují, zvyšuje se např. i počet věřitelů, 

či počet exekucí na jednoho klienta (výjimkou není např. 11 exekučních příkazů 

na jednotlivce). Od roku 2008, kdy vstoupil v platnost Insolvenční zákon (viz 

kapitola 7.3.2.), přibyl poradcům další úkol v této oblasti – vysvětlovat klientům 

princip oddlužení, zkoumat jejich dluhovou situaci, zjišťovat, zda si mohou návrh 

na oddlužení podat a asistovat jim při vyplnění návrhu. 
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Zadlužení se navíc u klientů pojí s dalšími důsledky, jak bylo zmíněno 

v předchozí kapitole a je nutný komplexní přístup ke klientovi. Pro klienty 

s dluhovou problematikou je typické, že jejich případ často vyžaduje více 

konzultací (jak je vidět na následujícím vzorovém případu), potřebují řešit nejen 

zadlužení, ale i problémy v rodině, ohrožení bydlení nebo psychické problémy. 

Klienti se často už ve své dluhové situaci neorientují, poradci mnohdy musí 

zpočátku zjišťovat, kolik má klient věřitelů, jak vysoké jsou vlastně závazky a 

které už jsou například v exekuci, protože klient tyto věci neví. Je nutná i 

psychická podpora klienta a zároveň pomoc k tomu, aby byl klient schopen 

začít svou záležitost řešit sám.  

Občanská poradna Plzeň od počátku zvyšování se dotazů ohledně 

dluhové problematiky na tento fenomén upozorňovala a již v roce 2007 vydala 

ve spolupráci s plzeňskou pobočkou organizace Člověk v tísni informační 

brožuru Dluhová problematika50, která byla o rok později aktualizována.51 

V brožuře je popsána zadluženost domácností v České republice, jsou zde 

uvedeny možnosti různých finančních produktů, jsou zde popsány různé druhy 

exekucí a v té době nový insolvenční zákon, publikace popisuje dluhovou 

problematiku z pohledu Občanských poraden a připojuje kazuistiky některých 

případů. 

S vývojem dluhové problematiky se poradci musí v této oblasti neustále 

vzdělávat, absolvují různé semináře a přednášky ohledně změn v zákonech, 

které se této problematiky týkají. Na druhou stranu Občanská poradna Plzeň 

díky svým zkušenostem sama pořádá semináře ohledně dluhové problematiky, 

školí ostatní neziskové organizace, jak pracovat se zadluženými klienty a 

poradci OP Plzeň se účastní různých projektů z této oblasti52. 

6.2 Případy klientů s dluhovou problematikou 

Jak již bylo naznačeno, přibližně od roku 2006 započal v Občanské 

poradně Plzeň nárůst dotazů z oblasti finanční a dluhové problematiky. Určitý 

malý výkyv nastal v roce 2000, kdy se podle odborníků začalo rychleji zvyšovat 

zadlužení domácností díky snížení úrokových sazeb (viz kap. 7.3.1.), není však 

                                            

50
 Syrovátková, Štěpánka a kol. Dluhová problematika. Člověk v tísni, o.p.s., 2008 

51
 Brožura je v elektronické podobě volně ke stažení např. na adrese 

www.opplzen.cz/download/Dluhová problematika nová.pdf  

52
 V loňském roce například s přednáškami „Finanční gramotnost“ pro projekt „Plzeňský 

kraj-bezpečný kraj“ (www.bezpecnykraj.cz). 
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možné určit, zda má tato skutečnost s dočasným nárůstem dotazů spojitost. 

Další viditelnější výkyv v počtu dotazů nastává v roce 2008, to však může být 

zkreslení způsobené personální situací v Občanské poradně, která se v tomto 

roce potýkala s nedostatkem poradců, a mnoho klientů muselo být 

z kapacitních důvodů odmítáno. Jinak by se dalo říci, že počet dotazů se začal 

zvyšovat s příchodem ekonomické krize a rapidně stoupal až do roku 2012. 

 V loňském roce jsme zaznamenali po dlouhé době mírný pokles dotazů 

ohledně dluhové problematiky. Tento trend by odpovídal zjištěním České 

národní banky, že v roce 2013 dlužili české domácnosti bankám méně, než 

v roce 2012. Na druhou stranu tento pokles nemusí být reálný, protože není 

možné statisticky zjistit dluhy u různých pochybnějších poskytovatelů úvěrů, či 

zastaváren. Statistika také může ukazovat to, že se lidé při půjčování peněz 

odklání od bank k nebankovnímu sektoru53. Od roku 2008 také sledujeme vývoj 

počtu dotazů na insolvenční řízení a vyplňování návrhu na oddlužení a 

z následujícího grafu je patrné, je téměř přímo úměrný vývoji počtu dotazů na 

dluhovou problematiku obecně. 

 

 

 

 

 

 

                                            

53
 http://www.hypoindex.cz/dluhy-domacnosti-klesly-duvod-k-radosti-ale-neni/ 
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Následující případ ilustruje některé příčiny a důsledky vysokého 

zadlužení jedince. Není to případ zcela typický, počáteční příčina nebyla zcela 

zaviněna klientkou, přesto se zde objevuje mnoho znaků typických a 

společných pro klienty, přicházející do Občanské poradny Plzeň s dotazem 

ohledně dluhové problematiky. Nejprve popíši příběh klientky, jakým způsobem 

s ní bylo pracováno na konzultacích a následně okomentuji příběh vzhledem 

k uvedeným příčinám a důsledkům zadlužování a ke stanoveným výzkumným 

otázkám. 

 

6.2.1 Příběh a konzultace 

 

Konzultace č. 1 

Klientka (50) se dostavila do Občanské poradny v dluhové záležitosti.54 

V současné době je hospitalizována na psychiatrické klinice v Plzni, protože se 

                                            

54
 Konzultace jsou popsány v záznamovém archu z října 2010, zde uvedený „příběh“ je 

částečně zjednodušen, nejsou však vynechány podstatné události v příběhu a konzultacích. 

Graf 1: Dotazy na dluhovou problematiku a insolvenci 
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pokusila o sebevraždu. Celá její tíživá situace započala v okamžiku, kdy jí byla 

odcizena kabelka s veškerými kreditními kartami, u nichž měla klientka napsané 

piny. Zloděj tedy vybral ze všech karet hotovost, i do mínusových položek. Na 

tento případ se nevztahovalo pojištění, protože klientka nechránila své piny ke 

svým kartám. 

V důsledku této události si klientka vzala několik půjček na pokrytí dluhů 

a postupně se dostala do dluhové spirály, kdy jednu půjčku splácela druhou a 

v současné době má celkový dluh téměř ve výši 700.000,- Kč. Klientka nemá 

manžela, ani žádnou vyživovací povinnost, žije v nájemním bytě. Klientka má 

maminku, ta žije nyní v bytě, který klientka před časem odkoupila do osobního 

vlastnictví (původně byl družstevní). Matka v tom bytě žije celý život.  

Klientka má zaměstnání, má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 

průměrný čistý plat je 16.500,- Kč. Na žádný z dluhů zatím nebyl vydán 

exekuční příkaz.  

Po prozkoumání klientčiny dluhové situace bylo zjištěno, že celková výše 

dluhů z půjček činí cca 650.000, z toho asi 200.000 činí závazky u 

nebankovních společností (Provident, Profireal, Cetelem, Home Credit, 

Profident), zbytek činí závazky u bankovních společností (GE Money, KB, Citi 

Bank, Česká spořitelna). Dluhy z kreditních karet jsou ve výši 40.000 Kč. 

Klientka ještě navíc splácí další půjčku ve výši 80.000, kterou si vzala na 

uhrazení koupě bytu. Celkový dluh klientky je 732.000 Kč.  

Klientka už tuto dluhovou past nemohla snést a pokusila se o 

sebevraždu. Je možné nějak dluhovou situaci klientky řešit? 

Řešení: 

Výhodou klientky je stále zaměstnání a poměrně vysoký příjem. 

S klientkou byly probrány možnosti řešení její situace: 

1. Konzultace s finančním poradcem (upravit příjmy a výdaje, pracovat 

s rozpočtem) 

2. Vyjednávání s věřiteli o doklad nebo snížení splátek 

3. Konsolidace půjček 

4. Půjčka od rodiny 

5. Prodej majetku – klientka vlastní byt 

6. Oddlužení formou podání insolvenčního návrhu 
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Pro klientku by bylo vhodné řešit svou situaci oddlužením, byly jí 

vysvětleny podmínky podání návrhu na oddlužení. Je velká pravděpodobnost, 

že by byl návrh klientky přijat, při současných příjmech by za pět let splatila více 

než 65% svého dluhu. ALE! Klientka vlastní nemovitost a je zde velké riziko, že 

soud by v řízení o oddlužení nařídil na byt konkurz, aby se byt prodal a 

z výtěžku se uhradila část dluhu. V rámci insolvenčního řízení by se byt 

pravděpodobně prodal za nižší částku než je běžná tržní cena.  

Klientka uvedla, že v bytě bydlí matka a ta by „nepřežila“, kdyby se byt 

prodal. Klientce bylo navrženo, aby si s maminkou promluvila, situaci jí 

vysvětlila, vzala jí k sobě do nájemního bytu. Nebo je možné zřídit matce v bytě 

věcné břemeno užívání a nabídnout byt do koupě s tímto břemenem, aby 

mohla matka v bytě dožít. Šance na odkup je nižší a kupní cena se tím také 

sníží, ale je to další možnost, jak situaci řešit. 

Klientka sdělila, že si věc promyslí a dostaví se na další konzultaci. 

 

Konzultace č. 2 

Klientka sdělila, že se snažila matku seznámit s celou situací a 

s možným způsobem řešení (prodej bytu), ta však komunikaci na toto téma 

odmítá a klientku psychicky vydírá a vyhrožuje, že pokud klientka byt prodá, 

skočí matka z okna. 

Pokud chce klientka podat návrh na oddlužení, je prodej bytu v tomto 

případě podmínkou, byt by byl v případě konkurzního řízení stejně prodán, za 

nižší cenu a matka by se stejně musela vystěhovat. 

Navrhnutý postup řešení: 

1. Matka US nechá zřídit věcné břemeno užívání na byt dcery (pokud by 

na byt byla vyhlášena exekuce, což se může stát z důvodu dluhů klientka 

každým dnem, byt by opět mohl být prodán a matka by na něj neměla nárok, 

věcným břemenem by se pravděpodobnost případného prodeje v exekuci 

alespoň snížila.) 

2. Klientka se pokusí byt prodat – i se zřízeným věcným břemenem 

3. Pokud se byt podaří prodat, klientka může podat návrh na oddlužení, 

ten bude s velkou pravděpodobností přijat (klientka splňuje podmínky podání 

návrhu) 

Klientka sdělila, že komunikace s matkou je velmi náročná a zeptala se, 

zda by mohla matku přivést s sebou na další konzultaci, aby jí řešení vysvětlila 
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třetí nezávislá osoba. Klientka je objednána na další konzultaci i se svou 

matkou. 

Konzultace č. 3 

Klientka se dostavila s matkou, poradce opět probral situaci a možné 

způsoby řešení. Matka se stále brání prodeji bytu. Poradce matce klientky 

sdělil, že její dcera nemá v současné chvíli moc na výběr, že exekutor může 

každou chvíli na byt uvalit exekuci a prodat jej (za zlomek ceny). Matce klientky 

byl také předán a vysvětlen vzor smlouvy o zřízení věcného břemene (nutné 

zřídit u notáře). Klientka sdělila, že s matkou vše promyslí a nechají si nyní 

zřídit alespoň věcné břemeno. 

Termín další konzultace nebyl sjednán, klientka se sama objedná a 

mezitím se bude snažit prodat byt a snížit své dluhy. 

 

Konzultace č. 4 

(asi za pět týdnů) 

Klientka se dostavila do poradny a uvedla, že s matkou sepsaly smlouvu 

o zřízení věcného břemene, smlouva je již zanesena do katastru nemovitostí a 

ve spolupráci s realitní kanceláří nabídly byt k prodeji (s podmínkou zřízeného 

věcného břemene).  

Klientka uvedla, že má velmi dobrý pocit z toho, že se situace začala 

řešit, a že maminka se s prodejem bytu smířila a je na tom psychicky dobře. 

Vztahy s matkou se uklidnily, klientka je na tom také psychicky dobře, má znovu 

sílu záležitost řešit a věří si. 

Další konzultace nebyla sjednána, klientka se sama objedná. 

 

Konzultace č. 5 

(za měsíc) 

Klientka se stále snaží prodat byt, má se dnes sejít se zástupcem realitní 

kanceláře. Klientka dále uvedla, že obdržela poštou vyrozumění o tom, že na ní 

byl podán návrh na zahájení rozhodčího řízení a rozhodnce jí vyzývá, aby se 

k tomu vyjádřila.  

Klientka vůbec neví, co to rozhodčí řízení je. Jak má rozhodci 

odpovědět? 
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Odpověď: 

Rozhodčí řízení představuje takový druh sporu, kdy spor rozhoduje jeden 

nebo více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud namísto soudu obecného. 

Takové ujednání bylo v tomto případě pravděpodobně součástí úvěrové 

smlouvy. Klientce bylo sděleno, že je třeba se k usnesení vyjádřit. Klientce bylo 

naznačeno, jak má vyjádření stylizovat a co do něj uvést, rozhodce by se měl 

k její žádosti vyjádřit. 

Další konzultace nebyla sjednána. 

 

Konzultace č. 6 

(za měsíc) 

Klientka sdělila, že má kupce na byt, během týdne by mělo dojít 

k podpisu kupní smlouvy. Kupec odkoupí byt i s věcným břemenem, klientka 

kupce zná, jsou to lidé, kteří chtějí byt pro své děti do budoucna. Matka klientky 

bude moci v bytě dožít.  

Prodejní cena bytu je 295.000 Kč. Po prodeji bytu může klientka podat 

návrh na oddlužení, podle výpočtu na kalkulačce pro oddlužení by klientka za 

pět let splatila 60% dluhu, což je dostatečné55. S klientkou byl podrobně probrán 

formulář návrhu na povolení oddlužení, Klientka může před podáním návrhu na 

soud přijít zkonzultovat případné dotazy k vyplnění formuláře. 

Konzultace č. 7 

Klientka si vůbec neví rady s vyplněním formuláře, není schopna ho 

vyplnit. Vzhledem k jejímu psychickému stavu poradce přistoupil na to, že 

klientce s vyplněním pomůže.56 Během této konzultace poradce pomohl klientce 

vyplnit první část návrhu na oddlužení. 

 

 

 

                                            

55
 Pro povolení oddlužení je nutné, aby byl dlužník schopen splatit za pět let alespoň 30 

% všech svých (nezajištěných) závazků. 

56
 Jedním ze základních pilířů občanského poradenství je podpora samostatnosti 

klienta, tedy vést ho k tomu, aby si ve své tíživé situaci dokázal pomoci sám. Na druhou stranu 

musí poradce posoudit, kdy je vhodné některému klientu více asistovat a pomoci mu něco 

přímo sepsat, nebo vyplnit formulář. 
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Konzultace č. 8-11 

Během těchto konzultací byl s klientkou postupně vyplněn návrh na 

oddlužení, klientka ještě počká, až v katastru nemovitostí bude zapsán nový 

majitel bytu a následně podá návrh ke Krajskému soudu.  

Konzultace č. 12 

Klientka sdělila, že podala návrh a obdržela od Krajského soudu výzvu, 

aby svůj návrh doplnila. Poradce s klientkou probral výzvu soudu a sjednal s ní 

další konzultaci (na druhý den), kde jí bude vysvětleno, co konkrétně je třeba 

doplnit. 

Konzultace č. 13 

S klientkou byly společně doplněny přílohy a seznamy a klientka hned 

odnese doplnění na Krajský soud. Další konzultace nebyla sjednána. 

Pozn. Z rejstříku insolvenčních řízení, který je veřejně dostupný, bylo 

zjištěno, že klientce bylo dne 3. 5. 2011 povoleno oddlužení, tedy za 

necelých šest měsíců, co se poprvé dostavila do Občanské poradny Plzeň. 

 

6.2.2 Analýza případu 

Uvedený případ není zcela typickým příkladem klienta s problémem 

předluženosti, se kterými se téměř denně setkáváme v Občanské poradně 

Plzeň. Na druhou stranu dobře ilustruje několik rovin této problematiky. První 

rovinou je příčina zadlužení klientky. Ta říká, že se do dluhové pasti dostala 

díky tomu, že jí byly ukradeny doklady s kreditními kartami a hotovost na nich jí 

byla následně zlodějem vybrána. Klientka však měla u karet uvedené PIN kódy, 

což je prohřešek proti bezpečnosti používání platebních karet. Po prozkoumání 

klientčiných závazků navíc vidíme, že celková částka na kreditních kartách 

nebyla vzhledem k celkovému dluhu příliš vysoká (40.000,- Kč), je tedy 

otázkou, zda zde nehrály roli ještě další faktory, jako nepříliš vysoká finanční 

gramotnost, nebo „výhodná“ nabídka půjčky.  

V případu je také dobře ukázáno, jak vysoko se může zadlužit jedinec 

s relativně nízkým platem. Celkový dluh činí přes 700.000 Kč. Tento dluh je 

však rozdělen do mnoha nižších částek u různých věřitelů. Dluh je vysoký i z 

důvodu, že se nejedná o částku navýšenou např. o náklady soudních řízení a 

náklady exekuce, protože klientce se dosud dařilo vše splácet. Zde se projevuje 

fakt, že mnozí věřitelé zřejmě dluhovou situaci klienta příliš nezkoumají. Pokud 

by věřitelé nemohli poskytnout další úvěr člověku, který má vzhledem ke svému 
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příjmu závazky už tak vysoké, že je v podstatě insolventní, nemohli by se 

někteří lidé tolik zadlužit. Klientka má (naštěstí) většinu z objemu půjček u 

bankovních subjektů, které obecně nemají nevýhodné podmínky splácení, 

přehnané úroky a pokuty za nesplácení. U nebankovních společností si klientka 

půjčovala spíše menší částky, figuruje mezi nimi však i firma Profi Credit, s níž 

většina klientů Občanské poradny Plzeň měla nějaký problém. Smlouva o 

půjčce je klasicky psána miniaturním písmem ve čtyřech sloupcích na čtyři 

strany a navíc firma používá určitý „trik“ na zájemce o půjčku, a sice že se jedná 

o úvěr revolvingový57. Takový úvěr může být obnovován, pokud dlužník 

v pořádku splácí úvěr předchozí. Pokud si však dlužník řádně nepřečte a 

neporozumí podmínkám smlouvy, po zaplacení je mu poskytnut úvěr další, aniž 

ho dotyčný chtěl a tak se opět stává dlužníkem. 

Hlavní důsledek, který zde předlužení má, mohl být fatální. Klientka se 

neúspěšně pokusila o sebevraždu a byla hospitalizována na psychiatrii. Chtěla 

svou situaci „řešit“ tímto způsobem, přestože se později ukázalo, že má několik 

možností, jak z dluhové spirály vymanit. Mnoho dlužníků je v situaci mnohem 

horší (vyšší dluhy, žádný příjem), ale v podstatě nějaké řešení už vzdali a začali 

se tomuto stavu přizpůsobovat. Toho přizpůsobování však znamená změnu 

v chování na deviantní a asociální58. Když se klientka následně odhodlala svůj 

problém řešit s občanským poradcem, mělo to za následek zhoršení vztahu 

s matkou klientky, protože v rámci řešení bylo nutné prodat byt, kde matka 

bydlela. Když byla matce klientky situace znovu vysvětlena poradcem, začala 

býti postupně ochotná takové řešení přijmout. 

Jak již bylo naznačeno, klientka měla pro svou situaci více možností 

řešení, také z důvodu, že měla stálý příjem a protože se do poslední chvíle 

snažila vše splácet, neměla žádnou exekuci, hlavně exekuci na nemovitost. 

Díky tomu bylo pro ni nejúčinnějším řešením podat návrh na oddlužení, kdy by 

po pěti letech splatila 60% svých dluhů a zbytek by jí byl „odpuštěn“. Mnozí 

klienti Občanské poradny často nemají vůbec žádný majetek, který by mohli 

zpeněžit a mají nízké příjmy59. Pokud v takové situaci nedosáhnou na možnost 

oddlužení, neexistuje pro tyto jedince žádné další uspokojivé řešení. 

                                            

57
 Smlouva volně ke stažení na 

http://www.proficredit.cz/images/Ke_stazeni/Proficredit_Smluvni_ujednani_05_2013_CB.pdf 

58
 Viz kap. 5.5. 

59
 S kolegy v poradně často přemítáme, jak klienti všechny peníze utratili a přitom 

nemají vůbec nic.  V úvahu přicházejí věci rychlé spotřeby, nějaké služby, dovolené, či 

gamblerství. Dlužná částka je také navýšena o úroky, poplatky a pokuty z prodlení, často i o 
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V souvislosti s insolvenčním řízením se zde zřetelně objevuje další 

problém, a sice velmi složitý formulář Návrhu na povolení oddlužení. 

Přestože mají poradci s vyplňováním formuláře a s jeho vysvětlováním velké 

zkušenosti, a klientka byla chápavá a inteligentní, trvalo celých šest 

konzultací60, než se klientce podařilo formulář správně vyplnit61. Klientce v její 

tíživé situaci tedy pomohlo nejen to, že jí poradce navrhl vhodné způsoby 

řešení, ale že jí provázel při vyplňování formuláře. Klientka se také samozřejmě 

mohla obrátit na advokátní kancelář, která se poradenstvím s insolvenčním 

řízením zabývá, služby právníka jsou však v tomto případě poměrně finančně 

náročné62 a navíc by v advokátní kanceláři nezískala osobní a komplexní 

přístup vzhledem k její situaci jako v případě občanské poradny. Stát tedy dává 

předluženým občanům možnost oddlužit se, klade jim však překážku 

prostřednictvím složitosti návrhu na oddlužení, takže v tomto ohledu nejsou 

opět nastavena pravidla stejné příležitosti pro všechny, kteří jinak podmínky pro 

oddlužení splňují.  

V současné době tedy bylo pro klientku nejvhodnější řešení oddlužení 

podle Insolvenčního zákona. Pokud by však byla už dříve zavedena některá 

preventivní opatření (např. nevymahatelnost dluhu po dlužníkovi v případě, že 

věřitel ví, že je jeho klient insolventní a přesto mu půjčku poskytne), nemusely 

by dluhy klientky dosáhnout takové výše. Případ celkově ukazuje, že někteří 

lidé si nevědí se svou dluhovou situací rady a někdy volí radikální řešení, 

přestože existují jiné cesty. Výhodou občanského poradenství v problematice 

předluženosti je jeho komplexnost (je možné řešit nejen dluhy, ale také ostatní 

oblasti, jako rodinné vztahy, zaměstnání apod.) a kombinace odborných rad a 

individuálního, empatického přístupu poradce, což je v mnoha případech také 

velmi důležité.  

 

 

                                                                                                                                

soudní výlohy na vymáhání a náklady exekuce. Většinou však není vhodné se na to klientů při 

konzultaci podrobně vyptávat, proto tento fenomén zůstává malou záhadou. 

60
 Jedna konzultace trvá 45 minut, u náročnějších případů lze protáhnout až na 60 

minut. 

61
 Více viz kap. 7.3.2. – Insolvenční zákon 

62
 Podle informací našich klientů, kteří se o tuto právní službu zajímali, se částka 

pohybuje mezi 8 000 – 12 000 Kč. 
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7 Analýza vybraných událostí veřejné politiky 

7.1 Úvod 

Ústředním jevem, který zkoumá tato metoda, je veřejně-politická 

událost, tedy „řešení některého z komplexních problémů, který je, nebo by měl 

být jedním z programů veřejné politiky“ (Purkrábek 1994b, s. 95). Pro účely této 

práce bylo jako veřejně-politická událost zvoleno „Řešení příčin a důsledků 

dluhové problematiky“ ze strany státu, popř. jiných institucí a organizací. Jak 

jsem se snažila naznačit v předchozích kapitolách, je tato problematika velmi 

komplexní, zasahuje do mnoha oblastí veřejného i soukromého života a 

důsledky předlužování mohou být fatální jak pro jednotlivce (sebevražda, 

bezdomovectví), tak pro stát (dotování předlužených a zchudlých rodin). 

Předluženost rodin i jedinců se prolíná do více oblastí veřejné a sociální politiky, 

ať už se jedná o politiku zaměstnanosti a politiku sociálního zabezpečení, 

zasahuje do politiky rodinné a do oblasti bydlení a zejména v poslední době je 

to velké téma pro oblast sociální práce, tedy práce s předluženými klienty 

sociálních služeb63.  

Aby však byl některý jev řešen jako problém, musí být nejprve jako 

problém určen a vnímám. Zvyšující se zadlužování občanů ale, hlavně 

zpočátku, jako problém vnímáno nebylo, spíše bylo naopak podporováno ve 

snaze „dohonit“ po roce 1989 země západní Evropy. Zadlužování českých 

občanů bylo v devadesátých letech spíše pozvolné, zvyšování zadluženosti se 

projevilo až kolem roku 2000, kdy byly sníženy úrokové sazby a lidé byli ochotni 

si půjčovat více. Vyšší zadlužení si začalo vybírat svou daň v roce 2007, kdy se 

projevila finanční krize, lidé přicházeli o práci a nebyli schopni platit své četné 

závazky. Někteří byli nuceni začít „vytloukat klín klínem“, tedy půjčovat si na 

splácení původních půjček a dostávali se snadno do dluhové pasti. Některé 

neziskové organizace (Člověk v tísni, SPES, občanské poradny) začínají na 

problém upozorňovat už kolem roku 2005, významnější intervence státu však 

přicházejí až o několik let později formou vzniku nových zákonů a novelizací 

zákonů stávajících, které zasahují do problematiky půjčování peněz. 

Tato analýza mapuje vývoj v oblasti zadlužování českých občanů a 

intervence státu a nestátních subjektů do této problematiky. Dále hodnotí 

aktéry, kteří mají větší, či menší vliv na zadlužování, či na zavádění veřejné 

                                            

63
 Viz rozdělení Zájmová pole veřejné politiky a sociální politiky jako vědních disciplín – 

Potůček 1994, s. 13 
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politiky zabraňující důsledkům předlužení. Její součástí je také proces uznávání 

sociálního problému za natolik závažný, že je třeba jej řešit a ukazuje vliv 

veřejného zájmu a politické kultury státu na implementaci veřejné politiky. 

V závěru jsou uvedeny postoje obyvatel k problematice zadlužování v České 

republice.64 

7.2 Dědictví minulosti 

V oblasti veřejné politiky, která by řešila předlužování občanů a 

problematiku s tím spojenou, se dlouhou dobu po roce 1989 příliš mnoho 

nedělo, protože z předchozího období komunistické éry nebyly přílišné 

zkušenosti s dlužníky. Důvod byl jednoduchý: za minulého režimu byla velmi 

omezena nabídka půjček a navíc zde nebyl výběr zboží, či služeb, které by bylo 

možné si za půjčené peníze pořídit. Co se týče nabídky úvěrů, v tehdejším 

Československu působila směrem k občanům pouze státní spořitelna (nyní 

Česká spořitelna (Smrčka 2010, s. 384).  

Na konci roku 1990 měly české domácnosti podle statistiky přijaté úvěry 

ve výši 31,75 mld. Kč, přičemž v tomto objemu převládaly státem organizované 

novomanželské půjčky, popř. půjčky na individuální bytovou výstavbu. Termín 

spotřebitelský úvěr v podstatě neexistoval, i když novomanželská půjčka byla 

jakýmsi vázaným spotřebitelským úvěrem na určité zboží. Úvěr byl většinou 

vyplácet proti potvrzení o zakoupení zboží v obchodě. Dokonce i výběr zboží, 

které bylo možné za tento úvěr nakoupit, byl omezený. Za tyto peníze se nedalo 

pořídit dovozové zboží a z ostatního zboží to muselo být zboží „užitečné“, např. 

pračka. „Socialistický ekonomický systém považoval tuto oblast za tak 

podstatnou, že ji podrobil regulaci až do nepředstavitelného rozsahu“ (Smrčka 

2010, s. 385). 

Podobný model byl i u půjček na výstavbu. V tomto případě byla situace 

značně ztížená faktem, že oficiálně sehnat určitý stavební materiál bylo téměř 

nemožné. Proto také vznikl „trh“ s účtenkami z obchodů, aby si spotřebitel mohl 

alespoň částečně pořídit, co chtěl. 

                                            

64
 Rozdělení kapitol v analýze se částečně inspiruje textem Martina Potůčka Faktory, 

aktéři a problémy reformy v České republice. In Potůček, M., Purkrábek, M., Háva, P. a kol. 

Analýza událostí veřejné politiky v České republice. I. Díl. Soubor analýz událostí veřejné 

politiky po roce 1989. Praha: Institut sociologických studií, Vesmír 1994a, s. 16-35) 
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Z výše uvedeného vyplývá, že přímé hotovostní půjčky, kdy by občan 

mohl využít finanční prostředky bez omezení, byly naprostou výjimkou. 

Odpovídalo to logice tehdejšího zřízení s centrálně plánovaným hospodářstvím: 

Zboží bylo relativně málo, vyráběly se víceméně věci, které nikdo moc nechtěl, 

a naopak nebylo možné produkovat to, co by spotřebitelé uvítali. Podporovat 

proto prodej na úvěr by bylo ze strany socialistických plánovačů pošetilé. 

(Smrčka 2010, s. 385). 

Je tedy zřejmé, že pokud bylo takto regulováno půjčování peněz, nebylo 

prakticky možné se dostat do stavu předluženosti. Proto ani zákonodárci s touto 

možností příliš nepočítali a případné vymáhání nezaplacených dluhů řešil 

pouze jeden zákon. „V roce 1951 byl podle sovětského vzoru vytvořen nový 

zákon č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád. V duchu socialismu, potlačování 

soukromého vlastnictví a svobody podnikání bylo exekuční řízení odsunuto na 

okraj zájmu. 

Obdobně těžkopádně a pro věřitele komplikovaně bylo exekuční řízení 

upraveno i úpravě zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu přijatého 

v roce 1963. (…) Díky téměř stoprocentní zaměstnanosti nabyl velkého 

významu ‚výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy‘. Snahou zákonodárců oprostit 

se od zaužívaného výrazu „exekuce‘ spojeného s nesocialistickou minulostí, 

bylo vytvoření českého označení pro exekuci – ‚výkon rozhodnutí‘. Tento počin 

však vnesl do právní mluvnice poněkud nejednotnost a zmatek, neboť se jedná 

o další označení dějů se stejným obsahem jako je exekuce. (V současnosti se 

dokonce setkáváme jak s ozn. ‚exekuce‘ - např. správní řád, aj., tak s ozn. 

‚výkon rozhodnutí‘ - pouze v části 6. OSŘ.)“ (Střítecký 2009, s. 8-9) 

Česká společnost i představitelé státu vstoupili do nového tržního 

prostředí velmi nepřipraveni. Luboš Smrčka říká, že díky dlouhému přežívání 

„bankovního socialismu“ a pomalému nástupu zahraničních bankovních ústavů 

se alespoň částečně podařilo zbrzdit pozdější vzrůstající zadlužování (Smrčka 

2010, s. 386). Kvůli tomuto mírnějšímu rozjezdu však také „zaspali“ zákonodárci 

a tvůrci sociální politiky a vyvstalé problémy se většinou řeší reaktivně a ne 

prostřednictvím dlouhodobější koncepce.  

 

7.3 Vývojové etapy po roce 1990 

Vývoj zadlužovaní českých domácností a případných intervencí ze strany 

státu a neziskových organizací byl zpočátku období po roce 1990 velmi 

pozvolný. Obecně však lze říci, že opatření, ať už směřovala vůbec k uchopení 
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problematiky zadlužování (Zavedení exekučního řádu, novelizace Občanského 

soudního řádu), nebo k jakési ochraně a nápomoci dlužníkům (Insolvenční 

zákon, Zákon o spotřebitelském úvěru), byla zaváděna spíše v reakci na 

neúnosnost situace, či tlak veřejnosti. Občanská iniciativa začala ve formě 

různých dluhových poraden pomáhat dlužníkům, kteří se i díky nedokonalým a 

nepružným zákonům začali dostávat do dluhové pasti. Osvěta ve formě výuky a 

přednášek o finanční gramotnosti (ať už ze strany státu, či neziskových 

organizací) přichází až v posledních letech.  

Vývoj celé problematiky jsem pro přehlednost rozdělila do tří linií, které 

se v průběhu času protínají. V první kapitole se zaměřím na rozvoj zadlužení 

českých domácností a na faktory, které se na něm podílely. V další kapitole 

uvedu přehled zákonů a dalších intervencí státu, které se týkají dluhové 

problematiky, ať už ve smyslu vymáhání dluhů, či naopak ochrany spotřebitele 

před nekalými praktikami úvěrových společností. Poslední linii vývoje věnuji 

aktivitám občanského sektoru, který se podílí na této problematice formou 

lobbingu za změnu zákonů a pravidel poskytování úvěrů, poskytováním 

(většinou bezplatného) poradenství dlužníkům, či pořádáním seminářů finanční 

gramotnosti, ať už pro širokou veřejnost, či pro pedagogické pracovníky. 

7.3.1 První linie – vývoj zadlužování obyvatelstva po roce 1990 

 

Česká ekonomika procházela od počátku 90. let poměrně dramatickým 

vývojem a po prvotních těžkostech se v letech 1995-1996 dostává na vrchol 

ekonomického růstu. Díky příznivým ekonomickým podmínkám domácnosti 

více utrácejí ve snaze zvýšit si životní úroveň. Pokud jim na to nestačí příjmy, 

domácnosti se zadlužují – na spotřebu formou krátkodobých půjček, na byty a 

domy formou půjček dlouhodobých. (Hronová, Hindls 2008, s. 189) 

V letech 1995-1998 byly domácnosti v ekonomickém chování opatrné, 

v tomto období dokonce domácnosti na splátkách zaplatily více, než si půjčily. 

Tato situace byla způsobena vysokými úrokovými sazbami65, kvůli kterým byly 

úvěry příliš drahé. Úrokové sazby byly sníženy až po ekonomické krizi v letech 

1997-1998, resp. až v roce 2001. To motivovalo domácnosti k půjčování peněz 

ve větší míře. (Hronová, Hindls 2008, s. 200) Podle Smrčky zde hrály roli také 

další faktory: „růst průměrných reálných mezd, optimistická atmosféra směřující 

                                            

65
 „Cena placená za vypůjčení peněz na určité časové období, obvykle vyjádřená jako 

procento z jistiny za rok.“ (Samuelson 1991, s. 982) 
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domácnosti ke spotřebě, společnost se více zaměřuje na úspěch měřený 

schopností konzumu“ (Smrčka 2010, s. 396). 

Od snížení úrokových sazeb stoupá rapidně spotřeba domácností. 

„Během let 2001-2007 stoupala v průměru spotřeba domácností reálně tempem 

3,8 % ročně s výraznou trendovou akcelerací v období 2003-2007 (v průměru 

+4,7 % ročně).“ (Dubská 2008, s. 10) V objemu nákupů předmětů začínají od 

roku 2003 dominovat nákupy předmětů dlouhodobé spotřeby (tamtéž). Vliv na 

vzrůstající tendenci zadlužování domácností mohl mít i nástup keynesiánsky66 

zaměřené vlády Miloše Zemana67, kdy se schodek státního rozpočtu vysoko 

nad hranicí 3% HDP stal standardem (Smrčka 2010, s. 398). 

Současně s poklesem úrokových sazeb a větší ochotou domácností se 

zadlužovat se začíná rozšiřovat okruh společností, které (většinou krátkodobé) 

úvěry nabízejí. Zatímco bankovní domy stále využívají konzervativnější přístup 

ke klientovi, posuzují pečlivě jeho dluhovou minulost a schopnost splácet68, 

úvěrové nebankovní společnosti se často vyznačují větší benevolencí při 

poskytování půjček, úvěry se tak stávají dostupnějšími a lidé se méně zdráhají 

se zadlužovat. Tento trend je navíc marketingově podporován reklamami, 

v nichž se objevují poselství typu „zadlužovat se je běžné“, „tuto novou televizi 

musíte mít“, „splácet začnete až po Vánocích“. Nebankovním společnostem jde 

primárně o zisk a nemají širší ekonomický nebo společenský smysl, na rozdíl 

od bank, jejichž název je chráněn zákonem, smí se používat jen s povolením 

příslušných institucí a drobní střadatelé si mohou do této instituce ukládat své 

peníze (Smrčka 2010, s. 404)69. „Výhody“ nebankovních společností je jednak 

                                            

66
 Keynesiánství – teorie britského ekonoma Johna Maynarda Keynese, který tvrdí, že 

stát může svými zásahy do reálné ekonomiky zabránit řadě nepravidelností ve vývoji, je 

schopen zabránit krizím, či dokonce stimulovat růst. (Smrčka 2010, s. 398) 

67
 Sociálně demokratická vláda Miloše Zemana vládla od roku 1998 do roku 2002. Na 

předchozí krátký ekonomický pokles reagovala zvýšením vládních výdajů, což mělo za 

následek relativně vysoké schodky státního rozpočtu. Tato situace pokračovala i přes další 

volební období, kdy byla Česká strana sociálně demokratická zapojena do vlády.  (Smrčka 

2010, s. 398). 

68
 V posledních letech v rámci konkurenčního boje i některé bankovní domy uvolňují své 

podmínky poskytnutí úvěru, nikdy však nevstupují do tak velkých rizik, jako některé nebankovní 

společnosti (poskytnutí půjčky i člověku předluženému, v exekuci apod.) (viz Smrčka 2010, s. 

393 a Dubská 2008, s. 11) 

69
 „Doba výlučného bankovnictví jako profese ctěné a vážené se již asi nevrátí, a tedy 

se nevrátí ani stav, kdy klient mohl svému bankéři věřit každou čárku v jeho větě.“ (Smrčka 

2010, s. 404)  
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rychlost vyřízení půjčky (v současné době i během pár minut po zavolání, či 

vyplnění formuláře na internetu) a také možnost půjčit si poměrně malou 

částku, např. 4000,- Kč, což v bance nelze. Splátky jsou však často týdenní a 

někdy je chodí pracovníci úvěrové společnosti vybírat přímo do bydliště klienta 

(např. firma Provident). Tento způsob je sice poměrně nákladný, zato velmi 

účinný, díky osobnímu kontaktu dlužník spíše splátku zaplatí (Smrčka 2010, s. 

446). 

Některé společnosti objevili v trhu s půjčkami velký potenciál, hlavně ve 

zjištění, že v soudobých zákonech se nachází mnoho mezer, které by mohly 

využít ve svůj prospěch70. Celkové poplatky za půjčku se stávaly nepřehlednými 

(nebylo možné jednoduše zjistit, kolik dlužník ve výsledku zaplatí), smlouvy o 

půjčce začaly být velmi dlouhé, psané miniaturním písmem a ujednání v nich 

byla příslušně „právnicky“ nesrozumitelná. Výsledkem bylo, že spotřebitel si 

smlouvu ani nepřečetl, jen ji podepsal a za nějaký čas se mohlo divit, jako 

nevýhodnou dohodu uzavřel. Později přichází na řadu „poplatky za 

zprostředkování úvěru“ – některé společnosti ani nemusí půjčovat peníze, 

pouze se ve smlouvě zavážou, že úvěr zprostředkují a za to jim zájemce o 

půjčku zaplatí částku většinou v řádu tisíců korun. Poplatek se v případě 

neschválení žádosti o půjčku často zpět nevrací (díky ustanovení ve smlouvě). 

Podobného principu využívaly další firmy v případě tzv. zpoplatněných 

telefonních hovorů. Dlužník mohl při žádosti o půjčku zavolat na speciální číslo, 

kde minuta hovoru byla zpoplatněna např. 70,- Kč, operátor na druhé straně 

zájemce často delší dobu udržoval na příjmu s tím, že se jeho žádost prověřuje 

apod., následně opět půjčka nemusela být schválena a dotyčný provolal 

vysokou částku. 

Velikým problémem se staly půjčky, kde dlužník dával věřiteli do zástavy 

nemovitost (svou, nebo svého vstřícného příbuzného). V případě hypotečního 

úvěru je zástava nemovitosti běžnou praxí a jedná se o úvěr „rozumný“, protože 

jde o investici do bydlení. Zmiňované půjčky však byly většinou v řádu několika 

desítek tisíc korun, a pokud dlužník závazek nesplácel, měl věřitel možnost 

„zabavit“ dlužníkovi jeho dům, či byt. Dotyčný se tak mohl kvůli malé částce 

ocitnout „na ulici“. 

Jak zadlužování obyvatel postupovalo a zvyšoval se počet debat o 

předlužení jako o problému (cca kolem roku 2010), některé firmy začaly 

                                            

70
 Následující přehled většinou vychází ze zkušeností poradců Občanské poradny Plzeň 

a pracovníků organizace Člověk v tísni, pobočka Plzeň. 
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vycházet „vstříc“ předluženým lidem a nabízely tzv. oddlužení. Většinou se 

jednalo o dva druhy těchto služeb. Buď společnost dluhy od věřitelů vykoupila a 

dlužník tedy už pak dlužil pouze této jedné společnosti71. Jiné firmy zase 

sepisují s dlužníky tzv. mandátní smlouvy, kde se zavazují, že budou s věřiteli 

dlužníka vyjednávat. Splátky, které má dlužník splácet věřitelům, pak posílá 

dotyčné firmě v naději, že ta je bude těmto věřitelům přerozdělovat. Za toto 

„vyjednávání“ dlužník platí firmě poplatek opět ve výši několik tisíc korun. 

Bankovní domy však již několik let sdělují, že nebudou vyjednávat s nikým 

jiným, než s klientem, dlužník tedy zbytečně zaplatí za něco, co by mohl udělat 

zadarmo sám a tedy se zbytečně více zadluží.  

Se vznikem Insolvenčního zákona a evidentními těžkostmi s podáváním 

Návrhu na povolení oddlužení další společnosti začaly nabízet „pomoc“ 

s podáním návrhu (ovšem za nemalý poplatek okolo 10 000 Kč). Ze zkušeností 

některých našich klientů však vyplývá, že pracovníci společnosti vyplňují návrh 

pouze formálně, vůbec nemapují dlužníkovu situaci a návrh pak může soud 

odmítnout pro chyby (v tom případě ho lze podat znovu), nebo zamítnout, což je 

pro dlužníka poměrně fatální, protože upadá do konkurzu72 a možnost 

oddlužení je pro něj uzavřená.   

Na druhou stranu jsou v posledních několika letech schvalovány 

legislativní překážky pro tyto nekalé praktiky, zakázána jsou zpoplatněná 

telefonní čísla, dlužník má možnost do 14 dnů odstoupit od úvěrové smlouvy, 

ujednání ve smlouvě musí být srozumitelná a ne nevýhodná pro spotřebitele. 

Věřitel si navíc musí ověřit schopnost splácet u zájemce o půjčku, pokud by tak 

neučinil, splátku poskytl a dotyčný ba se ukázal jako nesolventní, soud může 

prohlásit půjčku za neplatnou.73 Díky iniciativě RozhodněNE organizace Člověk 

v tísni (více viz kapitola 7.3.3.) se podařilo přimět největší nebankovní subjekty, 

                                            

71
 Jedná se o určitou obdobu tzv. konsolidace půjček, tedy o sloučení více splátek do 

jediné, často v celkově menší měsíční částce, než kdyby se splátky platily zvlášť. Konsolidaci 

však nejčastěji poskytují bankovní domy a jedná o službu pro klienty, kteří jsou víceméně stále 

solventní a nerizikoví. Oddlužovací společnosti se naopak soustředí na předlužené jedince, 

kteří mají se splácením veliké problémy a pravděpodobně je budou mít i nadále. 

72
 „Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o 

prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu 

zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části 

nezanikají.“ (http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/konkurs.html) Při uspokojení 

věřitelů při oddlužení po zaplacení alespoň 30% z celkové částky pohledávek zbytek dluhu 

zaniká. 

73
 Viz novelizace Zákon o ochraně spotřebitele a Zákon o spotřebitelském úvěru 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/konkurs.html
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aby snížily poplatky za své produkty a navíc řídit se při poskytování úvěrů 

určitým etickým kodexem. 

V roce 2013 se začaly objevovat optimistické zprávy o tom, že zadlužení 

domácností klesá. Na první pohled by se mohlo zdát, že už se projevily některé 

legislativní změny, nebo sami občané prozřeli a začali se chovat ve svých 

finančních záležitostech zodpovědněji. Z analýzy Ministerstva práce a 

sociálních věcí však vyplývá, že zadlužení sice klesá, ale podíl nesplácených 

úvěrů domácností u bank i nebankovních společností se zvyšuje. „Celkový 

objem tzv. úvěrů se selháním činil ke konci června t. r. 59,1 mld. Kč, tj. 

meziročně o 1,0 mld. Kč více. Dlouhodobě se zvyšující počet a objem úvěrů se 

selháním se datuje zhruba od roku 2009 a po celé období byl zapříčiněn 

zejména nepříznivou situací na trhu práce (snižující se příjmy, rostoucí počet 

lidí bez práce), ale i relativně málo klesajícími úroky z půjček. Nejvíce rizikovými 

a relativně nejrychleji rostoucími se ukazují již delší dobu spotřební (účelové) 

úvěry. Rostoucí riziko představují také pohledávky z kreditních karet.“74 Vklady 

domácností rostou daleko pomaleji než přijaté úvěry, čisté finanční jmění 

českých rodin se snižuje (Smrčka 2010, s. 392).  

Na zvyšování podílu nesplácených úvěrů má nepochybně svůj velký díl 

finanční krize započatá v roce 2007. Ta má ve svém důsledku větší dopady na 

společnost a hospodaření státu, než Velká hospodářská krize z let 1929-1934. 

Obyvatelstvo státu v té době bylo v podstatě nezadlužené, problémem byl fakt, 

že v krachujících bankách ztrácely „pouze“ svá aktiva. Současná krize však 

znamená pravý opak – vklady v bankách jsou zajištěny, finanční domy dostávají 

finanční podporu od státu, špatné je však hospodaření rodin. Ve většině 

vyspělých zemí dosahují dluhy domácností mezi 50% a 150% disponibilních 

ročních příjmů. Tato krize má tedy „potenciálně větší sociální dopady, protože 

schopnost rodin se s nimi utkat je v podstatě omezena vysokou mírou 

povinných výdajů (splátek). Nesolventní rodiny pak šíří ekonomickou ztrátu dál 

do finančního systému, což vede k další potřebě sanací ze strany státu.“ 

(Smrčka 2010, s. 395) 

 

7.3.2 Druhá linie – zákony a intervence státu 

Jak již bylo v předchozím textu naznačeno, v oblasti legislativy se 

ohledně dluhové problematiky dlouho nic neměnilo. Existoval tu sice Občanský 

                                            

74
 http://www.mpsv.cz/files/clanky/16668/analyza_1q_2013.pdf 
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soudní řád, který základně upravoval oblast exekucí, exekuční kauzy však 

podle této úpravy vyřizovaly výhradně soudy, což se postupně stalo se 

vzrůstajícím počtem nesplácených úvěrů neúnosné. Bylo tedy třeba schválit 

samostatný zákon, který legislativně uchopí tuto problematiku a přenese 

pravomoci vykonávání exekucí na někoho jiného. Proto byl v roce 2001 

schválen a také uveden v platnost jeden ze zásadních zákonů v oblasti dluhové 

problematiky - Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti neboli exekuční řád. 

Tento zákon ulehčil zahlceným soudům, věřitelům dal větší šanci dlužné 

částky vymoci a celkově zefektivnil exekuční řízení. Výhodou pro věřitele je fakt, 

že pověřený soudní exekutor se o vše postará. „Soudní exekutoři mají 

pravomoci k součinnosti se státními orgány a ostatními subjekty za účelem 

efektivního postupu k nalezení majetku dlužníka, sami odborně určí způsob, 

rozsah a kombinace výkonu exekuce a věřitel se tímto nemusí v podstatě vůbec 

zabývat.“ (Střítecký 2009, s. 22) 

Přestože se tento způsob vymáhání nesplacených pohledávek řídí 

zákonem, soud dohlíží na zákonnost postupů soudního exekutora a dlužník má 

možnost se na soud obrátit s případnými opravnými prostředky, v průběhu času 

se objevily v zákoně určité nedostatky. Ty pak někdy měly za následek 

neúměrné zvyšování nákladů exekuce, nedostupnost exekutora pro dlužníka 

z důvodu příliš vzdáleného sídla, či zbytečné protahování exekučního řízení 

(např. při exekučnímu zablokování nemovitosti) i v případě, kdy dluh již byl 

uhrazen.  

Soudní exekutor není zaměstnanec soudu, svou činnost vykonává jako 

OSVČ, vymáhání pohledávek je tedy v podstatě jeho podnikatelskou činností. 

Přestože se řídí zákonem a je odpovědný své profesní organizaci - Exekutorské 

komoře, zisk hraje v jeho „podnikání“ také významnou roli. Odměny za 

exekutorskou činnost stanoví Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně 

a náhradách soudního exekutora (Předpis č. 330/2001 Sb.). Vyhláška se 

týká odměn exekutora za samotné provádění exekučního řízení a také náhrad 

za vynaložené výdaje, např. na cestovné, nebo doručení písemností. A právě 

odměny exekutorů se staly jedním z terčů kritiky celého exekučního řádu. 

 Soudní exekutoři měli v určování svých odměn poměrně „volné ruce“ a 

vyhláška jim umožňovala si stanovovat celkem vysoké odměny a náhrady. Bylo 

možné si například účtovat více služebních cest najednou i v případě, exekutor 

k vyřízení více exekučních řízení využil jednu cestu. Nebo pokud měl dlužník, 

tedy povinný, u jednoho exekutora více řízení, mohl si exekutor účtovat odměny 
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za každé řízení zvlášť, což mohlo být pro dlužníka likvidační, i když původní 

dlužné částky nebyly nijak vysoké. Podobně problematický je i fakt, že 

v případě exekučně strhávaných částek (např. ze mzdy povinného), by exekutor 

měl z těchto peněz (alespoň částečně) umořovat jistinu, tedy původní dlužnou 

částku. Pokud však jdou tyto peníze primárně na uhrazení odměny exekutora, 

jistina se nesnižuje (naopak se může díky úrokům zvýšit) a exekuční řízení 

může být teoreticky nekonečné. 

Zákonodárci na tuto situaci reagovali až dvěma zásadnějšími novelami 

vyhlášky v účinnosti od 1. 3. 2012 a 1. 1. 2013. V paragrafu 13 je např. 

stanovena maximální částka náhrady cestovních výdajů, či je prodloužena z 15 

na 30 dní doba, po kterou může dlužník ještě své dluhy uhradit a pak nemusí 

hradit náklady exekuce v plné výši75.  

Podstatnější novely Exekučního řádu proběhly také v době nedávné, a 

sice v účinnosti od 1. ledna 2013 a 1. ledna 201476. Tyto novelizace obsahují 

některé zásadnější změny, např. povinnost exekutora dávat vymožené 

prostředky na zvláštní účet77, nebo tzv. zákonné a návrhové spojování exekucí, 

které umožňuje snížení nákladů exekuce např. v případě, že je proti jednomu 

povinnému vedeno více exekučních řízení u jednoho exekutora78. V případě, že 

povinný rozporuje exekuční návrh, nemusí už také řešit otázku, zda se bránit 

                                            

75
 „3) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané 

povinnosti vymáhaný nárok, nepřevyšuje-li vymožené plnění 10000 Kč a uhradí-li povinný 

zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, náleží exekutorovi namísto 

náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v paušální částce 1750 Kč. Ustanovení 

odstavce 2 se použije obdobně. 

(…) 

 (6) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem1). Výše 

náhrady cestovních výdajů, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 1500 Kč za jednu 

cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět. Za společnou cestu ve 

více exekučních řízeních vedených týmž exekutorem náleží náhrada cestovních výdajů pouze 

jednou. Exekutor má v každém z těchto řízení nárok na poměrnou část náhrady cestovních 

výdajů.“ (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora č. 

330/2001 Sb.) 

76
 novela č. 396/2012 a novela č. 302/2013 

77
 §46, odst. 5 EŘ 

78
 podle § 37, odst. 3 a 4 Exekučního řádu se exekuční řízení spojuje ze zákona, 

pokud je stejný oprávněný, stejný povinný a stejný exekutor a na návrh povinného je možné 

za určitých podmínek spojit exekuční řízení, kde jsou různí oprávnění, stejný povinný a různí 

exekutoři, nebo různí oprávnění, stejný povinný a stejný exekutor 
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odvoláním, nebo návrhem na zastavení exekuce, protože novela přináší pouze 

jednu možnost, a sice uplatnění námitek přes návrh na zastavení exekuce. 

Lhůta na podání návrhu se navíc prodlužuje z 15 na 30 dnů.79  

V současné době je připravována další novelizace80, která určuje, že 

exekutor bude muset mít sídlo ve stejném obvodu, jako je místně příslušný 

soud povinného. V současnosti si totiž věřitel může vybrat exekutora libovolně 

odkudkoliv z republiky a tím pochopitelně nastávají komplikace ohledně místní 

nedostupnosti exekutora pro povinného a neúměrné zvyšování nákladů např. 

na cestovné. 

Novela se však velmi citelně dotýká oblasti dluhů a společného jmění 

manželů. Dříve (před novelou platnou od roku 2013) obecně platilo, že za dluhy 

vzniklé za manželství jsou sice odpovědní oba manželé, avšak manžel, který od 

zadlužování druhého manžela nevěděl, měl určitou obranu a soud mohl uznat, 

že za dluhy zodpovědný není. Navíc v případě exekuce bylo možné exekvovat 

pouze movitý a nemovitý majetek, ale nebylo možné vymáhat pohledávku 

zablokováním účtu druhého manžela, či exekučním strháváním peněz z jeho 

mzdy. Tuto „výhodu“ ruší první novela a druhá novela platná od 1. 1. 2014 jde 

ještě dále. Nejenže jsou oba manželé více zodpovědní za dluhy druhého 

manžela v rámci manželství, ale druhý manžel se stává částečně 

zodpovědný i za dluhy, které vznikly jednomu z manželů před vznikem 

manželství!81 V souvislosti s tímto ustanovením se mění i Občanský soudní 

                                            

79
 Velké změny exekučního práva od 1. ledna 2013 

http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_8631/velke-zmeny-exekucniho-prava-od-1-ledna-2013.aspx 

 

80
  § 28, EŘ  

(1) K vedení exekuce je příslušný exekutor se sídlem v obvodu krajského soudu, v  

jehož obvodu je obecný soud povinného.  

(2) Exekutorům se sídlem v obvodu téhož krajského soudu se exekuční návrhy        

   rozvrhnou rovnoměrně. Podmínky rozvrhu stanoví exekutorská komora vnitřním      

předpisem.  

(3) Exekuci vede ten exekutor, který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony  

exekutora se považují za úkony exekučního soudu.“  

2. V § 29 odst. 11 se slova „ten exekutor, kterého navrhne oprávněný a“ nahrazují slovy  

„exekutor určený podle § 28,“.   

 

81
 § 42, odst. 1 EŘ 

 „(1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li 

o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen 
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řád (zákon č. 99/1963 Sb.), který zpřesňuje, jaké výkony rozhodnutí je možné 

(resp. dovozením z textu není možné) provést, pokud se jedná o takovýto druh 

pohledávky82.  

Tyto změny velmi zasáhly mnoho domácností, protože i ze své praxe 

v Občanské poradně vím, že jeden manžel (manželka) často neví, kde si všude 

druhý manžel půjčuje a jaká je výše jeho závazků. Teoreticky se to ani dlouho 

dozvědět nemusel, od začátku roku 2013 však najednou druhému manželu 

začne zaměstnavatel strhávat exekučně peníze ze mzdy, nebo je mu 

zablokován účet a on netuší, co se děje. Exekutoři v této novince vidí výhodu – 

mohou pro věřitele efektivněji vymoci dlužné peníze. Pro rodiny to však 

znamená další citelné snížení příjmů a mohou se ocitat na hranci chudoby. Je 

zřejmé, že ze zákona vyplývá, že součást společného jmění manželů tvoří 

aktiva i závazky, na druhou stranu není nikde upraveno, že v případě půjčování 

peněz mají být na smlouvě podepsaní oba manželé. Z této „dvojkolejnosti“ 

potom vyplývají velmi nepříjemné situace, narušení vztahů v rodině, a to 

v okamžiku, kdy by se rodina měla naopak semknout a společně čelit problému 

vysokého dluhu.  

Novela EŘ platná od 1.1.2014 v oblasti vymáhání dluhů manželů se však 

pro laika zdá až neuvěřitelná. Možnost zabavení majetku ve společném jmění 

manželů pro dluhy vzniklé před manželstvím je další znatelnou „ránou“ pro 

celou rodinu. Budoucí manžel může dluhy zamlčet, nebo o nich ani nevědět a 

po nějaké době přijde exekuční příkaz na prodej domu, který je ve společném 

                                                                                                                                

jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro 

účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen 

proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho 

stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl 

ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění 

ke dni zániku manželství.“ 

82
 § 262a, odst. 2 OSŘ 

(2) Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, 

přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité 

pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného 

lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Ustanovení 

hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.“ 
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jmění manželů. Tato úprava platí velmi krátce a je otázkou, jak konkrétně se 

bude při tomto druhu exekuce postupovat, je však zřejmé, že je to opět krok, 

který zapříčiní zchudnutí rodin a jejich posun do nižší sociální skupiny. 

Druhou významnou změnou v oblasti dluhové problematiky bylo 

schválení Insolvenčního zákona (zákon č. 108/2007 Sb.), který je v platnosti 

od 1.1.2008. Pro předlužené občany znamená naději, dává možnost tzv. 

osobního bankrotu, neboli oddlužení. Ve zkratce funguje oddlužení tak, že 

pokud má dlužník více věřitelů, již není schopen splácet své závazky a má 

splátky delší dobu po splatnosti, může podat k soudu Návrh na oddlužení, kde 

sepíše veškerý svůj majetek, veškeré své pohledávky a všechny své příjmy. 

Soud návrh zhodnotí, a pokud zjistí, že je člověk předlužen, ale bude schopen 

určitým způsobem své závazky alespoň částečně uhradit, může povolit tzv. 

oddlužení. Proces oddlužení trvá pět let, dotyčný splácí určitou část svého 

příjmu věřitelům (musí mu přitom zbýt jistá nezabavitelná částka, která se 

vypočítá v podstatě podobně jako u exekučních srážek ze mzdy), nesmí si v té 

době vzít žádnou další půjčku a za pět let musí splatit věřitelům alespoň 30% 

svých pohledávek. Pokud tyto všechny podmínky splní, je člověk „oddlužen“ a 

může začít s „čistým štítem“. (Syrovátková 2008, s. 53 – 55) 

Možnost „oddlužit se“ se stala spásou pro mnoho předlužených 

jednotlivců i rodin. Spolu s celkovou vzrůstající zadlužeností obyvatel se totiž 

lidé dostávali do situace, že díky úrokům a různým pokutám z prodlení dluh 

neustále rostl, přestože ho spláceli a nebyli by ho schopni splatit do konce 

života. Osobní bankrot může pomoci vzrůstání úroků zastavit, ochrání dlužníka 

před neustálými „útoky“ věřitelů a exekutorů a nastaví mu jednotný režim 

splácení. Pokud jsou dluhy vysoké, stačí, když dlužník za pět let splatí alespoň 

třetinu svých dluhů a z tohoto procesu vychází bez dluhů a může začít nový 

život. Z pohledu věřitelů by se tento postup mohl zdát nespravedlivý, je však 

pravdou, že zvláště v případě některých nebankovních společností jsou úroky a 

různé poplatky tak obrovské, že i pokud dlužník zaplatí třetinu (a část už 

předtím většinou splatil), bohatě se těmto společnostem půjčka vrátí.  

Základním problémem v počátcích uvedení zákona v platnost byla 

skutečnost, že v podstatě nikdo příliš nevěděl, jak konkrétně v případě návrhu 

na oddlužení postupovat. Formulář návrhu na oddlužení je velmi složitý, 

dlužníci nevěděli, jak ho správně vyplnit, z důvodu špatného vyplnění soudy 

návrhy odmítali83, navíc každý soud posuzoval konkrétní situaci dlužníka jinak. 

                                            

83
 „Odmítnutí návrhu“ znamená, že jsou v něm formální nedostatky nebo vady, které 

může dlužník odstranit, popř. podat návrh nový. Pokud však soud návrh „zamítne“, jedná se 
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Velkou komplikací pak bylo, když se chtěli oddlužit manželé, ani na soudech 

úředníci nedokázali říci, jakým způsobem mají manželé postupovat.84  

Dlužník totiž musí zhodnotit svoji situaci z mnoha hledisek – zda je 

v úpadku, zda bude schopen splatit alespoň třetinu za 5 let, musí uvést všechny 

své věřitele, musí zjistit aktuální výši splátek, je třeba, aby měl nějaký stálý 

příjem (nejlépe pracovní smlouvu na dobu neurčitou). Navíc pokyny pro 

vyplnění ve formuláři jsou pro laika v podstatě nepochopitelné, takže většinou 

vůbec není schopen jej sám vyplnit. Po počáteční euforii, kterou podnítila i 

média, že nyní se všichni „takto jednoduše“ zbaví svých dluhů, zakrátko opadla. 

Navíc se příležitosti „chytily“ různé společnosti, které za poměrně vysoký 

poplatek nabízeli dlužníkům, že za ně návrh vyplní a zašlou na soud, dlužník se 

nemusí o nic starat. Problém byl však v tom, že tyto společnosti vůbec 

nemapovaly dlužníkovu situaci, nezjišťovaly, zda bude schopen splácet, návrh 

mohl být potom soudem zamítnut a dlužník pak už neměl možnost podat návrh 

znovu.85 

Od roku 2008 prošel insolvenční zákon celkem čtyřmi novelami, pro 

dlužníky jako žadatele o oddlužení se však toho příliš nemění. Podle Jindřicha 

Arabasze z Hospodářských novin je jejím cílem „reagovat na praktické 

zkušenosti získané za téměř 5 let fungování insolvenčního zákona, napomoci 

jeho pozitivním účinkům, potlačit tendence, které se od původního legislativního 

záměru odchýlily, a současně se pokusit o korekci v praxi identifikovaných 

nejasností a problémů.“ 86 Zásadnější změny se spíše týkají věřitelů, kdy 

nebude tak snadné podat věřitelský insolvenční návrh, nebo je upraveno 

hlasování věřitelů a fungování věřitelského výboru.  

Pouze další praxe v podávání a schvalování návrhů na oddlužení a 

celkový průběh oddlužení u jednotlivých dlužníků ukáže, zda se zákonodárcům 

podařilo do zákona vtělit zkušenosti z uplynulých 5 let a insolvenční řízení 

                                                                                                                                

zpravidla o situaci, kdy dlužník nemá dostatečný majetek nebo příjem na to, aby splatil alespoň 

30% svých pohledávek. Na dlužníka je následně vyhlášen tzv. konkurs, kdy se konkurzní 

správce snaží z majetku či příjmu dlužníka alespoň částečně uspokojit věřitele, zbytek dluhů se 

však dlužníkovi neodpouští.  

84
 Toto vychází z osobní zkušenosti poradce občanské poradny, kdy jsme pro naše 

klienty správný postup u úředníků zjišťovali. 

85
 Opět osobní zkušenost z Občanské poradny Plzeň, podrobněji viz kap. 7.3.2. 

86
 Arabasz, J. Co přinese čtvrtá novela insolvenčního zákona? Zákonodárci zúročili 

pětiletou praxi. http://zpravy.ihned.cz/c1-61332200-co-prinese-ctvrta-novela-insolvencniho-

zakona-zakonodarci-zurocili-petiletou-praxi 
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budou nyní přehlednější a jednoznačnější pro obě dvě strany, tedy jak pro 

dlužníky, tak pro věřitele.87 

Aby si lidé půjčili peníze a případně se v krajním případě předlužili, musí 

existovat instituce, které jim peníze půjčí. Už jsme zmiňovala situaci v České 

republice po roce 1989, kdy se „trh s půjčkami“ vyvíjel zpočátku relativně 

pomalu, úvěry nabízely hlavně banky, lidé byli na tento systém zvyklí, a proto 

zde nebyla poptávka po produktech různých nebankovních společností. Přitom 

již od 1. 1. 1992, kdy vstoupil v platnost Živnostenský zákon (zákon č. 

455/1991 Sb.), bylo v podstatě možné v oblasti půjčování úvěrů podnikat. 

Jednalo se o tzv. volnou živnost v oblasti „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor č. 47 – zprostředkování 

obchodu a služeb nebo č. 70 – služby v oblasti administrativní správy a služby 

organizačně hospodářské povahy.88 

Podnikání v oblasti poskytování úvěrů více uchopil a popsal 

Živnostenský zákon až v roce 2011, kdy po novelizaci bylo toto podnikání 

přesunuto do živností vázaných a označeno jako Poskytování nebo 

zprostředkování spotřebitelského úvěru.89 V zákoně je uvedeno, jaká kvalifikace 

je nutná k provozování tohoto podnikání. Když se však podíváme, že stačí i 

střední vzdělání s maturitou a nic víc, zákon podnikání na trhu s úvěry z tohoto 

hlediska příliš nezpřísňuje. Proto je stále možné, aby vznikalo stále více 

„pochybnějších“ společností, které půjčky nabízí, inzerujících formou plakátků 

                                            

87
 V Občanské poradně Plzeň se vyplňováním návrhů na oddlužení a celkovému 

insolvenčnímu řízení věnujeme již od uvedení zákona v platnost. Jako poradci jsme absolvovali 

mnoho školení, konzultovali jsme tuto problematiky s odborníky i soudci, a teprve zhruba 

v posledních dvou letech můžeme říci, že se názory na problematiku ustálili. Pokud v současné 

době pomáháme klientovi vyplnit návrh na oddlužení, mapujeme pečlivě jeho situaci a máme 

100%ní úspěšnost, co se týče schválení návrhů od našich klientů u Krajského soudu v Plzni. 

88
 § 25 Živnostenského zákona před novelizací platnou od 1. 1. 2011. 

89
 „Živnosti vázané 

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru  

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo 

b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost 

provozována, nebo 

c) 3 roky praxe v oboru“ (Novela 145/2010, příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.) 
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na sloupech veřejného osvětlení (mimochodem se jedná o nepovolený výlep), 

nebo v letácích diskontních prodejců potravin. 

Tato novelizace se objevuje v souvislosti s novým zákonem, který se 

snaží upravit podmínky poskytování úvěrů a ochránit spotřebitele před nekalými 

praktikami. Jedná se o Zákon o spotřebitelském úvěru (zákon č. 145/2010 

Sb.), který také vstupuje v platnost 1. 1. 2011. Zákon dává důraz na lepší 

informovanost spotřebitelů, ať už při prvním jednání s věřitelem před uzavřením 

smlouvy, při uzavírání smlouvy, nebo v průběhu trvání smluvního vztahu. 

Spotřebitel by měl nyní lépe posoudit, zda podmínky smlouvy odpovídají jeho 

potřebám a finanční situaci. Zároveň zákon ukládá věřiteli povinnost posoudit 

úvěruschopnost90 spotřebitele, aby se zabránilo tomu, že se předlužení jedinci 

stále více zadlužovali. Další významnou změnou, kterou zákon přináší, je 

možnost spotřebitele do 14 dní bezdůvodně od smlouvy odstoupit, což mu dává 

možnost posoudit v klidu podmínky smlouvy a případně se rozhodnout, že 

půjčku za takovýchto podmínek nechce91. 

Již po dvou letech byl zákon novelizován a to hlavně v reakci na nekalé 

praktiky některých věřitelů a zprostředkovatelů úvěrů. „Novela zákona (zákon č. 

43/2013 Sb.) nově upravuje zákaz použití směnky nebo šeku ke splacení nebo 

k zajištění splacení spotřebitelského úvěru a zákaz zajištění úvěru v takové 

výši, která je ve výrazném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. 

Rovněž se zakazuje při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové 

nebo multimediální zprávy použití telefonního čísla s vyšší než běžnou 

cenou.“92 

Je beze sporu dobře, že vznikl nový zákon, který oblast poskytování či 

zprostředkovávání úvěrů upravuje a vymezuje pravidla tohoto podnikání, 

bohužel však přichází s několikaletým zpožděním. V období mezi nástupem 

úvěrových společností na trh a uvedením zákona v platnost se mnoho lidí, kteří 

si chtěli půjčit, muselo potýkat s nečitelnými smlouvami, nehoráznými úroky a 

poplatky z prodlení, s téměř až kriminálním chováním některých 

                                            

90
 „Úvěruschopnost představuje schopnost dostát v plné výši a v určeném termínu 

splatným závazkům“. (http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Bruschopnost) 

91
 http://www.mpo.cz/dokument85042.html 

92
 http://www.mpo.cz/dokument85042.html  

http://www.mpo.cz/dokument85042.html
http://www.mpo.cz/dokument85042.html
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poskytovatelů.93 Situace došla už do takového stádia, že se půjčky nabízely 

přes různá placená telefonní čísla, kde zájemce o půjčku dlouho udržovali na 

příjmu s tvrzením, že posuzují jeho žádost, následně půjčku nedostal a ještě 

dlužil několik tisíc za placenou linku. Popř. některé společnosti nabízející úvěry 

„na ulici“ nabízely půjčku 16.000, ale dotyčný zájemce nakonec dostal pouze 

10.000, protože zbytek byl základní poplatek za zprostředkování úvěru 

(nemluvě o dalších poplatcích, úrocích a pokutách za nesplácení)94.  

Těmto nekalým a „divokým“ praktikám95 zákon o spotřebitelském úvěru 

učinil přítrž, ne však zcela. Určité typy úvěrových společností nyní stále 

vymýšlejí další cesty, jak zákon obejít. Je nepochybné, že nekalé praktiky 

některých poskytovatelů úvěrů a obchodníků nelze zcela vymýtit, domnívám se 

ale, že kdyby už na počátku byla nastavena alespoň základní pravidla 

poskytování půjček, nevzrostly by problémy s tím spojené do takových rozměrů 

a některé typy úvěrových společností (vyznačující se nejvíc nekalými 

praktikami) by ani na trh nevstoupily. Zákon prostě opět přichází až v reakci na 

neúnosnou situaci v oblasti předlužování jednotlivců i celých rodin a mezitím se 

mnoho lidí dostalo do dluhové pasti, která mnohdy nebyla zapříčiněna jejich 

bezhlavým zadlužováním, ale nečestnými praktikami věřitelů, kteří zneužívali 

legislativního vakua v této oblasti.  

V současné době je ve 2. čtení v poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky další novelizace Zákona o spotřebitelském úvěru, a sice 

v oblasti úpravy RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů, což je číslo, které 

umožňuje spotřebiteli lépe zhodnotit, zda je úvěr výhodný, nebo zda jsou 

náklady na něj neúměrné96. Pokud bude novelizace schválena, bude platit od 1. 

1. 2015.  

                                            

93
 Jeden klient v Občanské poradně vyprávěl, že uzavřel smlouvu se společností, kdy 

musel chodit splácet týdenní splátky v hotovosti do nějakého „sklepení“, kde stála ozbrojená 

ochranka a výběrčí se chovali velmi arogantně. Klient se tak bál, že tam pak přestal chodit, 

dostal se do prodlení se splátkami a do dalších problémů.  

94
 Zkušenost klientky z Občanské poradny Plzeň z roku 2008 

95
 Nekalé a agresivní obchodní praktiky v současnosti vymezuje zákon č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, příklady těchto praktik uvádí v příloze č. 1 a 2 

96
 „V § 10 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zákona č. 43/2013 

Sb., se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Nejvyšší přípustná roční procentní sazba nákladů činí 

a) u úvěrů do výše jistiny 15 000 Kč včetně dvacetinásobek lombardní sazby platné  
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Určení nejvyšší přípustné výše RPSN by také mohlo pomoci 

v praktickém uplatňování trestů za trestný čin lichvy97 podle § 218 Trestního 

zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.). Přestože skutkovou podstatu tohoto 

trestného činu teoreticky naplňovala nezanedbatelná část poskytovatelů 

nebankovních úvěrů, počet trestů za porušení zákona je prakticky nulový. 

Policie České republiky, která zpracovává statistické přehledy kriminality98, 

trestný čin lichvy zahrnuje pod kolonku „ostatní majetkové trestné činy“. V roce 

2009 byl počet v této kolonce nulový, následující roky trochu vzrůstal, avšak 

také z důvodu, že se název kolonky změnil na „pytláctví a ostatní majetkové 

trestné činy“. Počet těchto trestných činů je však stále nízký, pohybuje se okolo 

80 zjištěných případů. 

Významnou aktivitou v problematice zadlužování ze strany státu je 

začlenění vzdělávání ve finanční gramotnosti do výuky na základních a 

středních školách. Výchozím dokumentem pro tuto oblast je „Systém budování 

                                                                                                                                

k 1. lednu daného roku; nejméně 25 % a nejvýše 100 %, nebo 

b) u úvěrů s výší jistiny nad 15 000 Kč patnáctinásobek lombardní sazby platné k 1. 

lednu daného roku; nejméně 20 % a nejvýše 80 %.“ (Sněmovní tisk 41/0, část č. 1/4) 

97
 „§ 218 Lichva 

(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo 

něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k 

hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v 

úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo 

c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, 

za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek 

nebo majetek, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“ 

98
 Statistické přehledy kriminality. http://www.policie.cz/clanek/archiv-statistiky-

statisticke-prehledy-kriminality.aspx 
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finanční gramotnosti“99, který v roce 2005 (s aktualizací v roce 2007) společně 

zpracovalo Ministerstvo financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Dokument definuje finanční gramotnost a 

vzdělávání v této oblasti, představuje metodiku výuky a určuje standardy 

finanční gramotnosti na základních a středních školách. V roce 2010 MŠMT 

vyhlásilo v rámci propagace tématu finanční gramotnosti stejnojmennou soutěž 

pro školy, která od té doby probíhá každým rokem. Školy také dostávají 

možnost nakoupit pomůcky a proškolit pedagogy za finance z projektu „EU 

peníze školám“. MŠMT spolupracuje na projektu vzdělávání ve finanční 

gramotnosti i s resorty a financí a průmyslu a obchodu, Českou národní bankou 

a dalšími institucemi.100 

Na prevenci a řešení předluženosti v sociálně vyloučených lokalitách se 

zaměřuje také Agentura pro sociální začleňování, což je jeden z odborů 

Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. Tato agentura spolupracuje 

s obcemi na vytváření projektu práce s vyloučenými lokalitami (blíže viz kapitola 

7.4. Aktéři). V problematice zadlužování navrhuje jak lokální, tak celostátní 

řešení této situace a informuje o finanční podpoře státu pro organizace, které se 

zabývají preventivními opatřeními i dluhovým poradenstvím101. 

 

7.3.3 Třetí linie – aktivity občanského sektoru 

Aktivity různých organizací, které spadají do občanského sektoru, jsou 

v problematice zadlužování občanů velmi důležité. Neziskové a obecně 

prospěšné společnosti začaly reagovat na zvyšující se zadluženost občanů a 

problémy s tím spojené po roce 2005, kdy vznikají hlavně různé poradny pro 

dlužníky102. K poradenství se postupem času přidávají přednášky a semináře 

s protidluhovou tématikou (jak pro běžné občany, tak pro odbornou veřejnost), 

organizace zpracovávají různé analýzy s touto tématikou, stávají se členy 

                                            

99
 Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/system-budovani-

financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach 

100
 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/nova-temata-ve-vzdelavani-eticka-vychova-

a-financni?highlightWords=finan%C4%8Dn%C3%AD+gramotnost 

101
 http://www.socialni-zaclenovani.cz/prevence-zadluzovani-a-reseni-predluzenosti-v-

socialne-vyloucenych-lokalitach 

102
 Do tohoto výčtu patří také Občanská poradna Plzeň a občanské poradny obecně, jim 

jsem se podrobně věnovala v kapitole 6.1. 
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poradních orgánů ministrů a lobují za změny zákonů, které by usměrnily 

předlužování českých domácností. 

Jedno z prvních sdružení, které vzniklo za účelem pomoci předluženým 

lidem, je občanské sdružení SPES. Svou činnost zahájilo v roce 2005, 

v dalším roce už bylo možné využít jejich poradenství přes internet, následně 

vznikají i „kamenné“ poradny, kam klienti mohou přijít osobně. „Druhým pilířem 

je vzdělávání široké veřejnosti, studentů a učitelů středních škol, a také 

vzdělávání sociálních pracovníků. Připravujeme projekty finančního vzdělávání 

středoškoláků, ve kterých chceme vysvětlovat základní principy hospodaření a 

upozorňovat na nástrahy finančního trhu.“103SPES pořádá odborné semináře 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, zpracovává různé analýzy finančního 

trhu a je členem poradních orgánů Ministerstva financí.  

Další organizací, kterou společně založila Česká spořitelna a Sdružení 

českých spotřebitelů, o. s.104, je Poradna při finanční tísni, o.p.s. Vzniká 

v roce 2008 jako poskytovatel bezplatného poradenství spotřebitelům, kteří se 

ocitli v dluhové situaci. Rovněž působí v oblasti prevence, radí klientům, jak se 

zodpovědně zadlužit a předejít tak případným problémům. Cílem poradny je 

také působit na věřitele tak, aby „byli při poskytování svých finančních produktů 

a při řešení případných problémů dlužníka se splácením více sociálně 

odpovědní“105. Partnery poradny jsou různé banky106 a Národohospodářská 

fakulta VŠE, přesto poradna poskytuje své služby nezávisle a bezplatně. 

Poradny má své pobočky v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem, v dalších 

městech fungují tzv. výjezdní poradny, kam poradci v určitém časovém intervalu 

dojíždění (např. 1x za 14 dní)107. 

Další dvě organizace poskytují dluhové poradenství jako jeden ze svých 

programů v rámci registrované sociální služby. Terénní práci s dlužníky jako 

                                            

103
 http://www.pomocsdluhy.cz/index.php/sample-sites-2 

104
 Toto sdružení hájí zájmy českých spotřebitelů a garantuje nezávislost poradny. Více 

informací viz http://www.konzument.cz/informace_o_scs.php  

105
 http://www.financnitisen.cz/kdo_jsme.php 

106
 Českomoravská stavební spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční 

banka, Raiffeisen bank, Stavební spořitelna České spořitelny, UniCredit bank, nadace Erste 

Stiftung (http://www.financnitisen.cz/kdo_jsme.php) 

107
 V Plzni tato poradna funguje v pondělí jednou za 14 dní, od 10.30 do 15.30, na 

konzultaci je nutné se předem objednat. Vzhledem ke zkušenosti z Občanské poradny Plzeň, 

kdy klientů s dluhovou problematikou přichází i několik denně, bohužel není tento interval 

dostačující. 

http://www.konzument.cz/informace_o_scs.php
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sociální službu provozuje organizace Člověk v tísni, o.p.s. a zaměřuje se na 

řešení dluhové problematiky a oblastí s tím souvisejících v přirozeném prostředí 

svých klientů – formou terénní sociální služby. Tato sociální služba probíhá 

především v tzv. vyloučených lokalitách, které mají svá specifika a práce 

s klienty je náročnější, než když klient sám navštíví poradnu. Ze zkušeností 

terénních pracovníků vyplývá, že klienti řeší svou dluhovou situaci až příliš 

pozdě. Jednou z příčin je také ostych a nedůvěra k oficiálním institucím. 

(Kopřivová 2009, s. 11) Nejednotná koncepce je podle organizace jedním 

z největších problémů v oblasti zadlužování: „Dílčích programů je přehršel, ale 

nejsou vzájemně propojené. Neexistuje společná komunikace. Nejvíc chybí 

jednota na státní úrovni. Navíc sociálně vyloučené lokality nejsou atraktivním 

politickým tématem, je to jednoduše nepopulární oblast“ (Kopřivová 2009, s. 

13).   

Pracovníci Člověka v tísni také v roce 2009 začali zkoumat smluvní 

podmínky nebankovních společností. Porovnáním pěti základních parametrů 

vytvořili Index predátorského úvěrování108, pomocí něhož se rozhodli působit na 

sledované společnosti tak, aby samy zjednodušily smluvní podmínky a zmírnily 

uplatňované sankce. Díky medializaci109, a zároveň vyjednávání s těmito 

společnostmi bylo dosaženo nejen toho, že firmy upustili od rozhodčích doložek 

a dalších sporných ustanovení a sankcí ve smlouvách, ale navíc největší 

nebankovní poskytovatelé úvěrů změnili svou strategii a postupně se stávají 

lídry v oblasti etického přístupu k dlužníkům. V roce 2011 byl s ohledem na 

pozitivní změny původní index nahrazen Indexem etického úvěrování – 

společnosti, které jsou na prvních místech hodnocení, uplatňují etický přístup 

nad rámec povinností stanovených zákonem.110 

Velmi zajímavou událostí v oblasti dluhové problematiky bylo uvedení 

dokumentu „Šmejdi“ režisérky Sylvie Dymákové. Film ukazuje příběhy 

seniorů, kteří pravidelně navštěvují tzv. předváděcí akce a autorky se se 

                                            

108
 
• Srozumitelnost – vyjádřena délkou smluvních podmínek a četností výskytu 

různých zkratek 
• Přítomnost úroků z prodlení nad rámec zákonné úpravy 
• Náklady na jednu zpožděnou splátku v podobě sankcí 
• Cena produktu v případě řádného splácení 
• Využívání institutu rozhodčí doložky 

 
109

 viz Iniciativa RozhodněNE  (http://rozhodnene.cz/) 

110
http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/socialni-integrace/index-etickeho-

uverovani 

http://rozhodnene.cz/
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skrytou kamerou přímo na tyto akce vydaly a natočily praktiky přítomných 

prodejců. Přesto, že se o problému nekalých praktik na „předváděčkách“ 

mluvilo již delší dobu, teprve díky dokumentu byli občané i široká veřejnost 

konfrontováni s touto skutečností přímo.  Dokument vzbudil veliký ohlas a 

rozsáhlou diskuzi111. Jedním z největších úspěchů je novela Zákona o ochraně 

spotřebitele, která byla ve zrychleném režimu schválena ještě před koncem 

roku 2013. Novela112 posiluje pravomoci České obchodní inspekce, prodejci 

budou muset o datu, místu konání a prodávaném zboží informovat, za 

nedodržení hrozí až několikamilionová pokuta.113 Dalším důsledkem 

medializace tohoto tématu bylo ukončení činnosti některých společností, které 

se na předváděcí akce specializovaly, především pak známé firmy Beck.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

111
 Od uvedení dokumentu se slovo „šmejdi“ stalo univerzálním označením pro všechny 

neférové a agresivní prodejce, používají ho klienti v Občanské poradně i autoři článků 

v médiích. 

112
 § 20 - §20b zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) v platnosti od 1. 

1. 2014.  

113
 http://www.lidovky.cz/prisnejsi-podminky-pro-smejdy-budou-muset-hlasit-misto-a-

cas-akce-dopredu-1rl-/zpravy-domov.aspx?c=A131210_151353_ln_domov_sk 

114
 http://ekonomika.idnes.cz/kral-predvadecich-akci-beckhauser-v-cesku-konci-flh-

/ekoakcie.aspx?c=A130821_110202_ekoakcie_neh 
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7.4 Aktéři 

Tabulka 1: Aktéři veřejně-politického problému 

 

Zdroj: autorka 

 

Důležitými aktéry v oblasti zadlužování jsou bezesporu poskytovatelé 

úvěrů. O bankovních společnostech (A) se dá říci, že si obecně klienta více 

prověřují, nepůjčují nesolventním zájemcům o půjčku, podmínky jejich úvěrů se 

většinou nedají označit jako „neférové“ a úroky nejsou ve stovkách procent. 

Nebankovní společnosti (B), zvláště ty menší a „neznámé“, sice půjčí i 

člověku, který má už deset úvěrů, podmínky splácení jsou však často velmi 

tvrdé a k úrokům se připočítávají různé další poplatky a pokuty za nesplácení. 

Oba tito aktéři prostřednictvím svých zástupců mohou lobovat pro schválení, či 

neschválení zákonů, které se týkají jejich podnikání. 

Ve sféře vymáhání dluhů hrají velmi důležitou roli od roku 2001 soudní 

exekutoři (C), kdy byl schválen exekuční řád. Jak již bylo zmíněno, soudní 

exekutoři jsou OSVČ zvláštní povahy, kdy na jejich aktivity a průběh exekučních 

řízení dohlíží soud. Přesto se jedná o podnikání a zisk tvoří nedílnou součást 

činnosti exekutorů. Zejména v prvních letech po zavedení nového zákona se 

objevovaly problémy zejména ve výkladu pravomocí soudních exekutorů (a 

jejich vykonavatelů) a také nejasnosti ve spojitosti s výší odměn, které si 

exekutoři účtovali. Přestože se novelizace Exekučního řádu a Vyhlášky o 

odměnách exekutorů snaží o vyjasnění těchto věcí, stále je v zákonech prostor 

na výklad ve prospěch exekutora, resp. v neprospěch dlužníka. Exekutoři tak 

měli a stále mají podíl na nezaviněném předlužení některých dlužníků. 

Soukromý sektor Veřejný sektor Občanský sektor 

Bankovní společnosti 
Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 
Neziskové organizace 
poskytující poradenství 

Nebankovní společnosti 
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Neziskové organizace 
poskytující vzdělávání 

Soudní exekutoři Ministerstvo vnitra Média 

Exekutorská komora Parlament České republiky Základní a střední školy 

Inkasní společnosti Úřad vlády Spotřebitelé/dlužníci 

 Politické strany  

 Obecní úřady/Magistráty  
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Soudní exekutoři jsou ze zákona členy Exekutorské komory (D), která 

je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. 

Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.115 Komora 

ze zákona dohlíží na činnost soudních exekutorů, projednává stížnosti na jejich 

činnost, a řeší drobné nedostatky v exekučních řízeních116. Velká pochybení 

řeší Kárný senát Nejvyššího správního soudu117. S postupem času a 

s novelizacemi zákonů týkajících se exekucí se také mění výše pokut, které 

Nejvyšší správní soud exekutorům uděluje. Zatímco dříve se pokuty pohybovaly 

v řádech desítek tisíc, v současné době exekutoři mohou dostat pokuty 

v řádech miliónů.118 Díky těmto skutečnostem by v budoucnu měla být 

pochybení exekutorů spíše výjimečná.  

Zvláštní skupinou v oblasti vymáhání dluhů jsou pak tzv. inkasní 

společnosti (E). Jedná se o soukromé firmy, většinou společnosti ručením 

omezeným, nebo akciové společnosti, které se zabývají vymáháním 

pohledávek. Neřídí se však žádným zvláštním zákonem, ke své činnosti 

využívají různé postupy, které by měly být v mezích zákona. Většinou inkasní 

agentury využívají věřitelé před tím, než se pustí do (často nákladného a 

zdlouhavého) soudního řízení. Postup těchto společností je většinou podobný, 

dlužník obdrží dopis, který obsahuje výzvu k uhrazení dluhu. Pokud dlužník 

nereaguje, zasílá inkasní společnost další dopisy, nyní už s hrozbou pokut a 

soudního řízení, popř. dlužníka vyzývá telefonicky, v některých případech i 

osobně. Velkým problémem, který ovlivňuje výši pohledávky dlužníků, od 

kterých dluhy inkasní společnosti vymáhání, je skutečnost, že úroveň odměn za 

činnost těchto společností není stanovena žádným zákonem. Odměny bývají 

často přemrštěné a zhoršují tak dlužníkovu situaci. V současné době připravila 

                                            

115
 http://www.ekcr.cz/ 

116
 § 7a Exekučního řádu 

117
 „Nejvyšší správní soud převzal kárná řízení s exekutory v roce 2009. Do té doby 

jejich prohřešky řešila Exekutorská komora“. (http://zpravy.ihned.cz/c1-59957510-rekordni-

pokuta-za-exekuce-plzensky-kraj 

118
 viz článek Hospodářských novin z 28. května 2013: „Rekordní pokuta pro plzeňskou 

exekutorku: Za ‚nepřípustné postupy‘ zaplatí dva miliony korun.“ (http://zpravy.ihned.cz/c1-

59957510-rekordni-pokuta-za-exekuce-plzensky-kraj) 
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Asociace inkasních agentur návrh Zákona o inkasní činnosti119, který by měl 

stanovit výši odměn za vymáhání a celkově upravit aktivity těchto agentur120. 

Jednotlivá ministerstva, která působí jako navrhovatelé zákonů a mají 

možnost zasahovat do oblastí, kterými jsou pověřena, jsou schopna ovlivnit 

veřejnou politiku na té nejvyšší úrovni. Významným aktérem v problematice 

půjčování peněz a zadlužování občanů je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

(F), protože má v gesci hned dvě oblasti, které se týkají poskytování půjček. 

Jednak je to Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb.), který upravuje 

podmínky živnosti „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. 

Dále pod jeho působnost spadá i spotřebitelská problematika, tzn. mimo jiné 

Zákon o spotřebitelském úvěru (zákon č. 145/2010 Sb.) a Zákon o ochraně 

spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy spolu s Ministerstvem financí (G) naopak může působit v oblasti 

prevence. V roce 2005 vznikl v jejich spolupráci dokument „Systém budování 

finanční gramotnosti na základních a středních školách“. Teprve v posledních 

letech se však začíná finanční gramotnost na školách postupně vyučovat, spíše 

však je ještě třeba vyškolit dostatečné množství učitelů, kteří budou tuto oblast 

přednášet. MŠMT v roce 2010 také vyhlásilo soutěž, která se koná každý rok a 

zjišťuje finanční gramotnost u žáků základních a středních škol.121 Dalším 

ministerstvem, které by se mohlo podílet na zlepšování situace ohledně dluhové 

problematiky, je Ministerstvo vnitra (H). Má možnost ovlivnit změnu výkladu 

trestného činu lichvy (§ 218 Trestního zákoníku), čímž by bylo postižitelné větší 

množství úvěrových společností, které používají při podnikání nekalé praktiky, a 

jejich činnost často naplňuje skutkovou podstatu tohoto trestného činu.  

Parlament České republiky (I) (Poslanecká sněmovna a Senát) je 

důležitým aktérem ve smyslu schvalování zákonů navržených jednotlivými 

                                            

119
 Návrh dostupný z http://www.samak.cz/download/osl-aia-zakon-o-inkasni-cinnosti-

18-7-2013.pdf 

120
 http://euro.e15.cz/archiv/znervozneli-vymahaci-1009802 

121
 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/nova-temata-ve-vzdelavani-eticka-vychova-

a-financni?highlightWords=finan%C4%8Dn%C3%AD+gramotnost 
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ministerstvy, popř. jinými subjekty122. Zda je zákon schválen, má na svědomí 

více faktorů – vedle formálních nedostatků je to také politická orientace a 

příklon k určitému „vidění světa“. Zde je právě prostor pro ovlivnění zákonů pro 

politické strany (J). Veřejná politika je do jisté míry „usměrněna“ politickým 

programem strany, která je právě stranou vládní. Vláda, která vznikla po 

volbách v roce 2002 (ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU), měla jen nepatrnou většinu 

a byla nestabilní, po volbách v roce 2006 dopadlo sestavení vládní koalice 

(ODS, KDU-ČSL a SZ) patem vůči opozičním ČSSD a KSČM – oba bloky měly 

po 100 poslancích. I díky takovýmto vládám nebylo možné pořádně projednávat 

a schvalovat důležité reformy a zákony. Při Úřadu vlády (K) České republiky 

působí Agentura pro sociální začleňování (jeden z odborů Sekce pro lidská 

práva). V současné době je jedním z jejích programů a opatření k realizaci 

„Prevence zadlužování a řešení předluženosti v sociálně vyloučených 

lokalitách“. Tato agentura organizuje setkávání důležitých aktérů v oblasti 

sociálního začleňování, zpracování analýzy, spolupracuje na strategických 

plánech rozvoje lokalit a poskytuje projektové poradenství. 

Obecní úřady, či magistráty (L) ve větších městech mají více možností, 

jak ovlivňovat protidluhovou veřejnou politiku. Jednak financováním různých 

projektů (přednášek a poradenství), které se věnují této tématice, ze svého 

rozpočtu, dále formou různých vyhlášek, kdy je zakazován např. podomní 

prodej, či prodej různých produktů na ulici a také se mohou zapojit do 

spolupráce s výše zmíněnou Agenturou pro sociální začleňování.  

Na dotacích z rozpočtu obcí, krajů, či státu jsou většinou závislé 

neziskové organizace (M), které působí buď v oblasti prevence proti 

zadlužování formou různých přednášek, seminářů a workshopů, jejichž 

tématem je finanční gramotnost a nástrahy dluhové problematiky, nebo 

v oblasti dluhového poradenství123, kam většinou přicházejí předlužení 

                                            

122
 „Zákonodárnou iniciativou v České republice podle čl. 41 Ústavy disponuje 

poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda a zastupitelstvo vyššího územního 

samosprávného celku (hl. m. Prahy nebo kraje). Nejčastěji ale návrhy zákonů podává vláda, 

pokud jde o návrh zákona o státním rozpočtu nebo o státním závěrečném účtu, může tak 

dokonce učinit jen ona.“ 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1konod%C3%A1rn%C3%BD_proces_v_%C4%8Cesku) 

123
 Poradenství ohledně finančních záležitostí nabízejí i soukromí finanční poradci. Toto 

poradenství však většinou klienti vyhledávají spíše preventivně, často jsou to lidé průměrně 

finančně gramotní a spíše potřebují poradit ohledně různých bankovních produktů.  Tyto služby 

jsou též z velké většiny zpoplatněné. Poradci jsou navíc vyškolení pouze ve finanční oblasti a 

z principu nemohou komplexně řešit dlužníkovu situaci. 
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klienti. Jedná se o občanské iniciativy, které často suplují chybějící intervenci ze 

strany státu.  

Vliv médií (N) na problematiku zadlužování je velmi významný a to 

v několika směrech. Na jednu stranu působí formou reklamy jako základní 

informátor o různých úvěrech a půjčkách. Reklamy na úvěry v lidech vzbuzují 

dojem, že „zadlužovat se“ je normální, patří to k běžnému standardu a že 

pořízením nových věcí je možné zvýšit si životní standard a tím stoupat po 

společenském žebříčku. V další rovině média informují o nekalých praktikách 

různých úvěrových společností a zprostředkovávají příběhy dlužníků. Díky 

internetu mají lidé také možnost sdílet své zkušenosti s úvěrovými společnostmi 

a popř. varovat ostatní spotřebitele před určitými půjčkami. V neposlední řadě 

mají média rovněž důležitou funkci vzdělávací, vznikají různé televizní pořady 

na téma finanční gramotnost a internetové stránky, kde je např. možné si 

spočítat RPSN, nebo si prověřit různé úvěrové společnosti124. 

Základní a střední školy (O) se postupem času stávají důležitějším 

aktérem v dluhové problematice, a to z důvodu zavádění výuky finanční 

gramotnosti ve školách. Vzdělání v této problematice může alespoň částečně 

ovlivnit budoucí rozhodování studentů o vlastním rodinném rozpočtu a 

případném zadlužování. V současné době intenzivně probíhá proškolování 

pedagogů a nákup školících pomůcek, na které mohou školy dostat finanční 

prostředky v rámci projektu „EU peníze školám“ (prostřednictvím MŠMT), na 

který je vyčleněno 4,5 mld. korun125.  

Sami spotřebitelé (P), kteří využívají služeb různých úvěrových 

společností, popř. se stanou dlužníky jiným způsobem (neplacení poplatků, 

daní atd.), mají možnost ovlivnit celou problematiku dvojím způsobem. Jednak 

ve vztahu k sobě samému, tzn. chovat se finančně zodpovědně, zvažovat 

pečlivě převzetí každého úvěru, vyhýbat se neférovým poskytovatelům úvěrů a 

v případě nezvládání splácení situaci řešit včas, např. prostřednictvím 

dluhových poraden, a komunikovat s věřiteli. Směrem „ven“ mají možnost 

stížností na poskytovatele úvěrů, či na postup exekutora, mohou svůj případ 

medializovat a podělit se o své pozitivní a negativní zkušenosti na různých 

hodnotících serverech.  

                                            

124
 Kalkulačka pro výpočet RPSN: http://www.penize.cz/kalkulacky/RPSN,  

   Analýza spotřebitelských úvěrů nebankovních společností: 
http://www.sdruzeniumbrella.cz/download/Analyza_UMBRELLA_2013.pdf  

125
 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/nova-temata-ve-vzdelavani-eticka-vychova-

a-financni?highlightWords=finan%C4%8Dn%C3%AD+gramotnost 

http://www.penize.cz/kalkulacky/RPSN
http://www.sdruzeniumbrella.cz/download/Analyza_UMBRELLA_2013.pdf
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V následující tabulce jsou znázorněny zájem, moc a postoj, jaké mají 

jednotliví aktéři v otázce předlužování občanů.  

 

Tabulka 2: Zájem, moc a postoj aktérů 

Aktér 

Zájem Moc Postoj126 

Odhad 
Spolehlivost 

odhadu 
Odhad 

Spolehlivost 
odhadu 

Odhad 
Spolehlivost 

odhadu 

A střední ? střední ? střední ? 

B velký ?? střední ?? malý ?? 

C velký ? střední ?? malý ? 

D střední ? velký ? střední ?? 

E velký ?? malý  ?? malý ? 

F velký ? velký / velký / 

G velký ? velký / velký / 

H velký ?? velký / velký / 

I malý ?? velký / střední ?? 

J střední ?? velký ? střední ?? 

K střední ? velký ? velký ?? 

L střední ? střední ?? velký ? 

M střední ? střední / velký / 

N malý ? velký ?? střední ? 

O velký ?? velký ?? velký / 

P velký ? malý ?? střední ?? 

 

Zdroj: autorka 

                                            

126
 Slovem „malý“ označují postoj aktérů, kteří nesouhlasí se zamýšlenou veřejnou 

politikou, tedy s kroky vedoucími ke zpřísnění poskytování půjček a snižování zadlužování. 

Slovo „velký“ označuje souhlas s danou politikou, „střední“ označuje neutrální, nebo nejasné 

postavení. 
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Zájem – míra, do jaké se aktéra dotkne zamýšlená politika 

Moc – vliv aktéra na prosazení určité politiky 

Postoj – názor aktéra, do jaké míry ne/souhlasí se zamýšlenou politikou  

(Veselý 2007, s. 229) 

 

Škála spolehlivosti odhadu (Veselý 2007, s. 231): 

/ - plně spolehlivý odhad 

? – vcelku spolehlivý odhad 

?? – informované dohady 

??? – pouhé dohady či čistá fantazie 

 

7.5 Komunikace a rozhodovací proces 

7.5.1 Arénový model 

Každá veřejná politika vzniká v reakci na nějaký sociální problém, 

popřípadě jako prevence takového problému. Ukazuje se však, že na to, jaká 

situace se dá nazvat sociálním problémem, nemají různé skupiny stejný pohled. 

Sociální problém není tedy objektivním faktem, ale jedná se z velké části o 

subjektivní názor určité části společnosti. Arénový model sociálního problému 

(viz kapitola 4. 1.) definuje sociální problém jako domnělý stav nebo situaci, 

která je označena jako problém v „arénách“127 veřejné diskuse a veřejných 

aktivit (Hilgartner, Bosk 1988, s. 55). Tento model aplikovaný na problematiku 

předlužování občanů nám pomůže odhalit, proč poměrně dlouhou dobu trvalo, 

než byla tato situace vůbec uznána za problematickou. 

V první řadě je třeba zopakovat, že problematika zadlužení je velmi 

široká a spadá do mnoha oblastí soukromého i veřejného života, týká se jí 

mnoho zákonů, ovlivňuje jedince i celou společnost, má celou řadu příčin a 

mnoho negativních důsledků. Je tedy velmi těžko uchopitelná. Při aplikaci 

arénového modelu se s komplikacemi setkáváme už při analýze 

institucionálního prostředí, kde se o problému hovoří. Jednotlivé instituce 

mají často omezenou agendu a pohled pouze „ze svého úhlu“ a nejsou 

                                            

127
 Arénami autoři textu chápou exekutivní a legislativní složky vlády, soudy, filmy, které 

se problematikou zabývají, média, společenští aktivisté, komunity výzkumníků, náboženské 

organizace, profesní organizace a soukromé nadace. V těchto institucích jsou problémy 

diskutovány, vybírány, rámovány, dramatizovány a prezentovány veřejnosti (Hilgartner, Bosk 

1988, s. 58-59). 
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schopné pochopit problém ve všech jeho důsledcích. Soudy dohlíží na 

dodržování zákona, pokud jsou však zákony nedostatečné, nebo vůbec 

neexistují (viz zákon o ochraně spotřebitele, nebo schválení zákona o 

spotřebitelském úvěru až v roce 2011!), problém stále eskaluje. V případě 

zákonodárné „arény“ je problematické její působení na relativně krátkou dobu. 

Díky volbám, předčasným volbám a následujícím zdlouhavým pokusům o 

sestavení vlády není příliš mnoho času na hloubkovou analýzu veřejných 

problémů a řeší se hlavně problémy „populární“ a jednodušší128. Různí občanští 

aktivisté a neziskové organizace, které mohou problém odhalit „zdola“, tedy 

přímou zkušeností s lidmi, kterých se předlužení týká, nemají na druhou stranu 

často takové vyjednávací schopnosti, či vliv, aby byla díky jejich intervenci 

například rychle schválena novela příslušného zákona.   

Profil jednotlivých arén souvisí i s jejich nosnou kapacitou a 

dynamikou soutěžení sociálních problémů, do diskuse v jednotlivých 

arénách se dostane jen omezené množství problémů, ty pak navíc „soupeří“ i 

v jednotlivých arénách mezi sebou. Protože zde hrozí ztráta zájmu veřejnosti, je 

nutné vybírat témata oblíbená (či populistická). Opět zde platí pravidlo KISS(S), 

což problematiku předlužování odsouvá až „na konec řady“. 

V případě principů selekce sociálních problémů by se mohlo zdát, že 

by se problematika zadlužování mohla dostat do popředí. Má v sobě potenciál 

zdramatizovat situaci (rozpad rodiny, sebevraždy, bezdomovectví), vzhledem 

ke kulturním kořenům by se dalo říci, že zadlužování bude všeobecně vnímáno 

jako něco špatného a politické strany tedy budou mít zájem na řešení této 

problematiky, protože její řešení požaduje většina občanů. Bohužel zadlužování 

rodin bylo po pádu komunistického režimu velmi dlouho podporováno ze strany 

státu a rodiny po 40 letech nedostatku a ve vidině zvyšování sociálního statusu 

formou „mít“ si braly půjčky velmi ochotně. Dramatizovat situaci se v poslední 

době daří médiím (reportáže o předlužených jedincích, či nekalých obchodních 

praktikách, velký ohlas vzbudil již zmiňovaný dokument Šmejdi), nebo 

neziskovým organizacím (také zmiňovaný Člověk v tísni a jeho predátorský 

index úvěrování).  

                                            

128
 Profesionální političtí konzultanti ve Spojených státech amerických přímo vyzývají 

politické kandidáty, aby si vybírali jednoduchá témata a těch postavili kampaň. Ta má být řízena 

podle pravidla KISS (keep it short and simple – aby to bylo krátké a jednoduché), popř. pravidla 

KISSS (keep it short, simple  and stupid– aby to bylo krátké, jednoduché a hloupé) (Hilgartner, 

Bosk 1988, s. 55). Mám dojem, že představitelé politických stran v České republice vyznávají 

podobná pravidla.  
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Velmi důležitá je zpětná vazba a tendence k napodobování 

v jednotlivých arénách. Teprve v posledních 3 letech se v oblasti legislativy 

začaly schvalovat zákony a novelizaci, které jsou důležité pro řešení dluhové 

problematiky. Změny na sebe navazují a díky uznání předlužení jako problému 

u jedné instituce se snaha o řešení přesouvá do institucí jiných (zavádění výuky 

finanční gramotnosti do škol, podpora dluhového poradenství dotacemi od obcí, 

či kraje).  

Z výše uvedeného vyplývá, že i když existují komunity odborníků na 

danou problematiku, kteří dlouhodobě upozorňují na nebezpečí narůstání 

předlužení v České republice (ekonomičtí experti, organizace poskytující 

dluhové poradenství), nemusí to být nutně v souladu s odborníky na 

fungování arén, kteří rozhodují o tom, zda bude ten který problém diskutován a 

řešen. 

7.5.2 Veřejný zájem 

Veřejná politika je úzce spjata s veřejným zájmem, identifikuje ho, 

hodnotí, stanovuje preference jeho výběru a metody řešení problémy 

(Purkrábek 1994c, s. 25). Přestože je velmi důležité jasně určit, jaký problém 

konkrétně je třeba ve veřejném zájmu řešit, samotný pojem je obtížně 

definovatelný a vztahuje se ke konkrétnímu času, místu, kultuře. Podle 

Purkrábka se veřejný zájem „týká zajištění a rozdělování veřejných statků, které 

jsou individuálně nepřiřaditelné, a spotřebuje, resp. využívá je veřejnost jako 

celek nebo její jednotlivé části. (…) Vyjadřuje 1) potřeby, jež se týkají větších 

společenských kategorií 2) hodnoty, na jejichž uskutečnění společnost aspiruje 

3) obranu před ohrožením těchto potřeb a hodnot.“ (1994c, s. 26) 

Pokud budeme mluvit o problematice zadlužování v širším smyslu, tedy 

spíše jako o půjčování peněz obecně, po změně režimu v roce 1989 bylo jisté 

zadlužování rodin naopak podporováno. Ve veřejném zájmu byla podpora rodin 

v pořízení vlastního bydlení, tedy příspěvky státu v případě hypotéčních půjček. 

Podle Smrčky (2010, s. 395 – 396) vlády mnoha zemí propagovaly zadlužování 

v případě nové výstavby a to z několika důvodů. Majitel nemovitosti je přirozeně 

konformnější se stávajícím pořádkem a nehrozí u něj některé projevy 

extremismu. Úroveň bydlení je také jedním z největších rozdílů mezi bohatými a 

chudšími (za dvacet let svobodné ekonomiky nejúspěšnější postkomunistické 

státy dohnaly úroveň starých členů Evropské unie). Zásadním spouštěčem 

v případě zrychlování zadlužení bylo snížení úrokových sazeb kolem roku 2000, 

kdy se začalo zvyšovat zadlužení i v oblasti spotřebitelských úvěrů. 
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Se zvyšujícím se zadlužováním přichází také vyšší riziko, že někteří 

dlužníci se dostanou do situace, kdy nemohou své dluhy nadále splácet. Jak 

jsem uvedla v kapitole 7.3.2., v devadesátých letech bylo možné nesplácené 

pohledávky vymáhat výlučně podle Občanského soudního řádu, exekuce řešily 

pouze soudy a vymáhání bylo zdlouhavé a často málo úspěšné. Bylo tedy ve 

veřejném zájmu ochránit věřitele a poskytnout jim institut, který jim pomůže 

jejich pohledávky na dlužnících vymoci. Proto byl v roce 2001 uveden v platnost 

Exekuční řád, který převedl pravomoci exekučního vymáhání pohledávek na 

soukromé soudní exekutory. Díky tomuto zákonu se zefektivnilo vymáhání 

dluhů a ulehčilo se zahlceným soudům. Na druhou stranu obsahoval zákon 

mnoho nedostatků a umožňoval často volné výklady pravidel exekucí. Také 

díky nedokonalosti zákona a někdy neúměrným odměnám za vymáhání se 

mnoho lidí začalo dostávat do vyššího zadlužení, než by tomu bylo před tímto 

zákonem.  

Ochrana spotřebitele jako zájemce o úvěr a pomoc předluženým lidem 

v řešení jejich bezvýchodné situace se stává veřejným zájmem až v posledních 

několika letech. V roce 2008 vstupuje v platnost Insolvenční zákon (viz kap. 

7.3.2.), který dává lidem v dluhové pasti možnost „oddlužit se“ a začít nanovo 

bez závazků. Tento zákon však není samospasitelný a přináší hned několik 

překážek. V první řadě není „pro každého“, tzn., že dlužník musí splňovat 

několik podmínek, aby vůbec mohl podat návrh na povolení oddlužení. Je 

nutné, aby měl stálý příjem, nebo nějaký majetek a aby byl schopen buď 

prodejem majetku, nebo prostřednictvím splátkového kalendáře uhradit alespoň 

30% svého celkového dluhu. Nesmí se ovšem jednat o dluhy z podnikání a 

během období „oddlužování“ si dotyčný nesmí vzít další úvěr. Druhou 

významnou bariérou je samotný formulář návrhu na povolení oddlužení, který je 

velmi složitý a jeho správné vyplnění je pro mnoho běžných občanů bez 

odborné pomoci prakticky nemožné. Hlavně v začátcích platnosti Insolvenčního 

zákona byl také problémem fakt, že různé krajské soudy posuzovaly situaci 

dlužníka každý jinak, neexistovala jednotná metodika ani zkušenost a žadatel si 

nemohl být jistý, jak jeho situaci konkrétní soud posoudí. V současné době se 

již naštěstí přístup soudů ustaluje a sjednocuje a je vůči žadatelům vstřícnější. 

Co se týče ochrany spotřebitele, zdá se až neuvěřitelné, že zákon, který 

stanovuje pravidla poskytování spotřebitelských úvěrů nebankovními 

společnostmi, tedy Zákon o spotřebitelském úvěru, byl uveden v platnost až 

v roce 2011 (!). I díky tomuto dlouhodobému „veřejnému nezájmu“ ze strany 

státu usměrnit praktiky některých nebankovních společností se mnoho lidí 

dostalo do dluhové pasti, přestože jejich původní dluh nebyl tak veliký. 
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Neexistence zákona totiž umožňovala půjčovat i předluženým lidem a účtovat si 

přemrštěné úroky a poplatky za úvěr. 

V současné době se tedy konečně dostávají do veřejného zájmu 

možnosti řešení předlužování občanů129. Významným krokem jsou novelizace a 

uvedení v platnost výše uvedených zákonů, které díky uzákonění pravidel 

poskytování úvěrů, vyjasnění možností vymáhání pohledávek a zavedení 

institutu oddlužení pomáhají snižovat zadlužování české společnosti. Doplňkem 

je pak zavedení vyučování finanční gramotnosti ve školách a podpora různých 

organizací v jejich práci s předluženými lidmi. 

 

7.5.3 Politická kultura a řešení problému 

Pokud by se veřejný zájem dal určit důkladnou analýzou problematické 

oblasti a byla nezávisle navržena nejvhodnější řešení, vstupuje do hry o 

implementaci řešení další proměnná, a sice politická kultura daného státu. Vliv 

politiky na konečné řešení problému je v některých případech zásadní a díky 

politickému rozhodnutí může být celá navržená koncepce „smetena se stolu“, 

protože nekoresponduje s programem politické strany (vládní koalice) a 

odporuje předvolebním slibům.  

O způsobu řešení daných problémů a jeho implementaci do praxe 

rozhodují nemalou měrou výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a následná 

podoba vlády. Orientace zvolených stran udává směr, jakým se budou ubírat 

„veřejné zájmy“ a případná řešení. Také stabilita sestavené vlády je důležitá pro 

prosazování efektivních a dlouhodobých řešení. A právě v této oblasti byla 

situace na politické scéně v České republice značně nestálá.  

Volby, kde tato nestabilita započala, se konaly v roce 2002, tzn. v době, 

kdy se začínalo rychleji zvyšovat tempo zadlužení domácností díky snížení 

úrokových sazeb. Vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU (viz. kap. 7.4), 

měla jen nepatrnou většinu a byla nestabilní. Ve volbách v roce 2006 vyhrála 

Občanská demokratická strana, ale s koaličními partnery byla schopna sestavit 

pouze 100 poslanců (oproti opozičním ČSSD a KSČM, také 100 poslanců). 

Důvěru získala vláda jen díky dvěma „přeběhlíkům“ z ČSSD, už začátkem roku 

2009 jí však byla vyslovena nedůvěra. Z připravovaných reforem se kvůli 

                                            

129
 Veřejné zájmy se stávají předmětem veřejné politiky tehdy, když jsou jako veřejné 

uznány, tzn., že dostanou ve veřejné politice náležitou preferenci. Vzniká také složitý vztah mezi 

tím, co je oficiálně uznáno a co zůstává latentním veřejným zájmem, který lidé vyjadřují ve 

výzkumech veřejného mínění, různých hnutích apod. (Purkrábek 1994c, s. 27) 
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neshodám uvnitř koalice nepodařilo téměř nic prosadit. „V podstatě tak volební 

pat znamenal tři roky přešlapování na místě bez pokračování konzistentní 

hospodářské politiky země.“ (Smrčka 2010, s. 164) V období do následujících 

řádných voleb (květen 2010) vládla úřednická vláda pod vedením Jana 

Fischera, jejímž hlavním úkolem bylo sestavení státního rozpočtu tak, aby se 

zamezilo narůstání jeho schodku130, a v rámci této vlády už z principu nemohla 

být navrhována a schvalována nějaká systémová řešení. Ve volbách v květnu 

2010 zvítězila sice ČSSD, vládní koalici však nakonec sestavila ODS spolu 

s TOP 09 a stranou Věci veřejné.  

Ani tato vláda však nevládla celé své funkční období a navíc jí provázelo 

takové množství změn a skandálů, až je vůbec s podivem, že byla schopná 

prosadit některé důležité zákony a novelizace (novela Exekučního řádu, Zákona 

o ochraně spotřebitele, schválení Zákona o spotřebitelském úvěru). Alexandr 

Tomský ve svém blogu mluví o „vládě národního zklamání“: „Půl roku od voleb 

a už se ukázalo, že vládní koalice není vůbec pravicová (natož konzervativní), 

že se neumí domluvit a že jsou její reformy při nejlepším zmatené a při 

nejhorším škodlivé, a korupcí zcela prožraná strana občanských demokratů, 

kterou dávno opustil její zakladatel a dnešní prezident, že není schopná se 

zbavit starých klientelistických návyků.“131 Pád Nečasova kabinetu zapříčinila 

kauza Jany Nagyové (zneužití pravomocí a podplácení) a podezření z korupce 

u několika úředníků a politiků. Prezident Miloš Zeman sice jmenoval vládu 

úřednickou, ta však nedostala důvěru od poslanecké sněmovny a vládla 

v demisi až do října 2013, kdy se konaly předčasné volby. V srpnu byla navíc 

prezidentem rozpuštěna poslanecká sněmovna132. 

Z tohoto přehledu je patrné, že v období, kdy začalo stoupat zadlužení 

obyvatel, a zvyšoval se počet různých nebankovních společností, které ne vždy 

používaly férové obchodní praktiky, byly vlády v České republice víceméně 

nestabilní, nemohly prosazovat jasně svůj program, popřípadě se zabývaly 

skandály ve svých vlastních řadách. I zde může být příčina toho, proč bylo 

řešení předlužování občanů upozaděno.  

                                            

130
 http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-jana-fischera-podala-demisi-

73924/ 

131
 http://blog.aktualne.cz/blogy/alexander-tomsky.php?itemid=12760 

132
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parla

mentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2013#cite_note-rozhodnutiPrezidenta-1 
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Dalším důvodem pro nedostatečné řešení problému předlužování je fakt, 

že v tomto případě dlouho nehrozí vzrůst sociálních nepokojů. Obyvatelé, 

kterých se zadlužování netýká, jej možná hodnotí jako problém, nebudou se 

proti němu však bouřit, protože jeho důsledky je samotné bezprostředně 

neohrožuje. Dlužníci zase mají pocit, že si za svou situaci mohou sami (což je 

částečně pravda) a nepožadují po státu nějaké intervence. Pro zákonodárce je 

tak složitější vymezit problém, protože volání po jeho řešení nevychází od 

obyvatel samotných (což je vždy více „slyšet“), spíše vyplývá z ekonomických 

analýz a informací od organizací, které se prací s dlužníky zabývají. 

Rozhodování o tom, jaká oblast bude v rámci veřejné politiky 

upřednostněna, poměrně dobře vystihuje případ z Děčína, kde mnoho obyvatel 

čelí předluženosti a osobnímu bankrotu (Ústecký kraj je v počtu osobních 

bankrotů na prvním místě). Radní Vlastimil Pažourek se dlouhodobě zabývá 

dluhovou problematikou, když však prosazoval více peněz z rozpočtu města na 

protidluhovou poradnu, jeho návrh nebyl schválen. Spíše se prosadí 

zafinancování nového hřiště, nebo komunitního centra. Daniel Hůle, odborník 

na dluhy z organizace Člověk v tísni, k tomu dodává: "Je to vlastně logické. 

Horizont lokálních politiků je maximálně čtyřletý. Politik se prostě vesměs řídí 

tím, co mu lidé ve volbách přičtou k dobru"133 Člověku v tísni se v roce 2013 

podařilo dohodnout podporu TOP 09, ODS a ČSSD pro novelu občanského 

soudního řádu, která nabízí větší ochranu pro dlužníky. Dostala se sice do 

Poslanecké sněmovny, jednání o ní však ukončil pád Nečasovy vlády. Hůle 

však doufá, že podpora změn, které jsou ve prospěch dlužníků, bude trvat i ve 

vládě nové a novela bude schválena novým parlamentem.134  

7.6 Postoje obyvatelstva 

Postoj obyvatel k určitému veřejnému problému může do jisté míry 

ovlivnit jeho řešení, především to, jak rychle bude provedeno opatření k jeho 

nápravě, nebo jaký způsob řešení bude zvolen. Po uveřejnění dokumentu 

„Šmejdi“ (zmiňovaném v předchozích kapitolách) o praktikách na předváděcích 

akcích se rozproudila velká debata na toto téma, přestože se o problému 

„vědělo“ již několik let. Jedním z pozitivních výsledků této debaty bylo rychlé 

                                            

133
 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/241344-uvery-kreditky-splatky-jak-vypada-

bila-chudoba/ 

134
 tamtéž 
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schválení novelizace Zákona o ochraně spotřebitele, která omezuje nekalé 

obchodní praktiky na těchto akcích. 

Centrum pro výzkum veřejného mínění pořádalo v roce 2010 výzkumy 

z oblasti dluhové problematiky. Výstupy z výzkumu byly rozděleny do tří 

tiskových zpráv podle tématu otázek. První zpráva135 se týkala názoru občanů 

na míru zadlužení domácností. V této otázce se poměrně výrazně objevuje vliv 

věku respondentů na odpovědi. V kategorii 15-19 let se nejčastěji objevovala 

odpověď „nevím“, respondenti nad 60 let naopak mají tendenci oproti ostatním 

skupinám posuzovat míru zadlužení jako „velmi vysokou“. Současnou míru 

zadlužení domácností považují občané za problém v 76% případů („velmi 

závažný problém“ + „závažný problém“). Opět se zde projevuje diverzifikace 

podle věku – mladší respondenti posuzují problém jako méně závažný, starší 

ročníky (nad 30 let) častěji vidí situaci jako velmi problémovou. 

Další zpráva136 se zabývá názorem respondentů na půjčování si peněz a 

život na dluh. Nejvíce se dotazovaní shodli na výroku, že půjčovat si peníze 

nebo pořizovat věci na dluh je vždy rizikem. S tímto výrokem rozhodně 

souhlasilo 40 % dotázaných a dalších 47 % dotázaných vyjádřilo svůj souhlas 

možností „spíše souhlasí“. Na druhou stranu 81% dotázaných souhlasí, že 

pořizovat si věci na dluh je v dnešní době přirozenou součástí života. Lidé jsou 

si tedy vědomi rizik spojených s půjčováním peněz, protože je však půjčování 

peněz tak rozšířeným fenoménem, naučili se jej vnímat jako nezbytný prvek 

v dnešním světě.  

V třetí zprávě137 se týkala otázek na přijatelnost půjček na pořízení či 

zaplacení různých věcí. Nejvíce přijatelné jsou půjčky na bydlení (92 %) a 

půjčky na studium a podnikání (73 %, resp. 71 %). Většinově přijímány jsou 

také půjčky na spotřební zboží a auto (61 % a 60 %). Neakceptovatelná je 

pouze jedna z nabízených možností, a to půjčka na dovolenou. Na otázku, na 

co si lidé skutečně půjčují, volili lidé nejčastěji variantu spotřební zboží, bydlení 

a auto. Na studium, které bylo v předchozí otázce na prvních místech 

přijatelnosti, si lidé vypůjčili pouze v 5 % případů. Z výzkumu dále vyplývá, že 

lidé s vyšší životní úrovní si spíše vytvářejí finanční rezervy pro případ 

nečekaných výdajů a své závazky splácejí mnohem snáze, než lidé, kteří svou 

                                            

135
 Veřejné mínění o zadlužení občanů a České republiky jako státu  

136
 Názory na zadlužování občanů   

137
 Názory obyvatel na půjčky a dluhy  
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životní úroveň označují jako „špatnou“. Ti také méně často vytvářejí finanční 

rezervy. 

Tento výzkum byl zopakován i v následujících letech a v tiskové zprávě 

z roku 2013138 je uvedeno srovnání názorů za uplynulé čtyři roky. Ze srovnání 

vyplývá, že současná míra zadlužení českých občanů je dlouhodobě vnímána 

jako vysoká. Od roku 2010, kdy CVVM takto zaměřené výzkumy provádí, 

stoupá počet těch, kteří označují míru zadlužení obyvatel jako „vysokou“, či 

„velmi vysokou“. V odpovědích na závažnost problému zadlužování českých 

občanů se postoje obyvatel v uplynulých čtyřech letech příliš nemění, přibližně 

třetina dotazovaných hodnotí problém jako „velmi závažný“, pro polovinu je 

„závažný“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

138
 Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2013 
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8 Shrnutí – odpovědi na výzkumné otázky 

 

Jakou veřejnou politiku volí stát k řešení příčin a důsledků předlužování? 

Především v kapitole 7.3.2. jsem se snažila zmapovat, které intervence 

státu pomáhají řešit dluhovou problematiku, nebo působí preventivně proti 

zadlužování. Je zřejmé, že dlouhou dobu (minimálně do roku 2005) veřejná 

politika proti zadlužování občanů v podstatě neexistovala. Jediný zásadní 

zákon, který byl v této oblasti schválen, byl Exekuční řád z roku 2001, ten však 

sloužil spíše věřitelům, kteří dostali možnost vymáhat své pohledávky 

efektivněji, a ulevilo se přetíženým soudům.  

Velkým problémem Exekučního řádu se však stala jeho nedokonalost a 

benevolence k výkladu ustanovení v něm obsažených. Někteří soudní exekutoři 

si na vymáhání pohledávek doslova „vytvořili byznys“, dlužníkům se dlužné 

částky navyšovaly o leckdy přemrštěné náklady exekuce a soudní vykonavatelé 

se někdy chovali při zabavování majetku dlužníka velmi nevybíravě. 

V posledních pár letech konečně došlo k několika zásadním novelizacím 

Exekučního řádu, které např. snižují některé náklady exekuce nebo nařizují 

slučování exekucí (další snížení nákladů). Připravuje se novelizace o místní 

příslušnosti exekutorů, čímž by se mělo zamezit běžné praxi, že si věřitel vybírá 

exekutora z opačného konce republiky. To nyní značně ztěžuje dlužníkovu 

situaci, co se týče komunikace s exekutorem a celkově se zvyšují náklady na 

vymáhání. 

Zásadním krokem v oblasti poskytování úvěrů bylo schválení Zákona o 

spotřebitelském úvěru v roce 2011 a nedávné novelizace Zákona o ochraně 

spotřebitele, kde se jasně stanoví pravidla pro věřitele i pro potencionální 

dlužníky. Díky těmto zákonům se značně zvýšila ochrana spotřebitele proti 

různým nekalým praktikám, které měly často za následek neúměrné zadlužení. 

S tím souvisí i novelizace Živnostenského zákona, kdy se z „poskytování úvěru“ 

stala alespoň živnost vázaná oproti předchozí činnosti volné. Přesto je stále 

poměrně snadné v České republice takovou živnost provozovat, je dostupná 

prakticky komukoliv a z tohoto důvodu se v této oblasti objevuje i mnoho 

neférových poskytovatelů úvěrů. 

Pomoc občanům, kteří se dostanou do dluhové pasti, nabízí Insolvenční 

zákon, účinný od roku 2008. Za splnění určitých podmínek mají předlužení 

jedinci možnost podat k soudu Návrh na povolení oddlužení, a pokud 

zpeněžením majetku, nebo formou pětiletého splátkového kalendáře splatí 

alespoň 30% z celkového dluhu, zbylé dluhy jsou mu odpuštěny. Tato možnost 
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však zdaleka není přístupná pro všechny. Žadatelovy dluhy nesmí být 

z podnikání, musí mít nějaký stálý příjem a je třeba, aby měl určitou výši platu 

vzhledem ke svému celkovému dluhu. Někteří dlužníci mají dluhy tak vysoké a 

příjem nízký, nebo žádný, že se jim nevyplatí žádost podávat, protože by ji soud 

zamítl. Druhou významnou překážkou je samotný formulář Návrhu na povolení 

oddlužení, jehož vyplnění je velmi složité a běžný občan není schopen ho bez 

pomoci vyplnit správně. S vyplňováním pomáhají některé advokátní kanceláře, 

poplatek za tyto služby se však pohybuje okolo 10 000 Kč. Možnosti, které dává 

Insolvenční zákon dlužníkům, tedy zdaleka nejsou pro všechny stejně 

dosažitelné. 

Díky některým dalším novelizacím v nedávné době (Exekuční řád, 

Občanský soudní řád) se naopak zhoršuje postavení manželů/manželek 

dlužníků. V roce 2013 začalo být možné exekvovat plat i účet jednoho manžela, 

i pokud dluhy zapříčinil manžel druhý. Pokud dluhy vznikly za manželství, bylo 

by to i pochopitelné, často však jeden z manželů vůbec neví, že se druhý 

zadlužuje. Od roku 2014 jde novelizace ještě dále a je možné zabavit majetek 

ve společném jmění manželů i pro dluhy, které vznikly jednomu z manželů před 

uzavřením manželství. Zde se nabízí jednak otázka, jak bude v praxi taková 

exekuce probíhat (z výkladů k zákonu to zatím není jasné) a za druhé tento fakt 

začíná stavět budoucí i stávající manžele do poměrně složité situace. Páry 

nebudou kvůli dluhům jednoho uzavírat manželství, nebo se mohou formálně 

rozvádět, aby alespoň část majetku byla ochráněna. Celkově tyto změny mohou 

přispívat ke zhoršení finanční situace rodin. 

K prevenci proti zadlužování by mělo přispět zavádění výuky finanční 

gramotnosti na základních a středních školách. Základní dokument k této výuce 

byl vydán ve spolupráci ministerstev již v roce 2005, teprve v roce 2010 se však 

začalo s větší podporou této výuky a teprve ve školním roce 2013/2014 byla 

finanční gramotnost zavedena jako povinným předmět. Bude tedy trvat ještě 

dalších několik let, aby bylo zřejmé, zda má tato výuka vliv na zadlužování 

občanů. Do problematiky zadlužování také vstupuje více faktorů a i gramotně 

vzdělaný jedinec může podlehnout iracionálnímu popudu, nebo bude mít vliv 

jeho momentální životní situace. 

Předcházení předlužování i pomoc dlužníků také podporuje Agentura pro 

sociální začleňování při Úřadu vlády. Ta komunikuje s obcemi, pomáhá jim 

vytvářet plány pro boj se zadlužeností občanů a informuje o možnostech ze 

strany státu. 
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Rozhodování o tom, jaká veřejná politiky bude zvolena, je bohužel hodně 

ovlivněno celkovou politickou kulturou v zemi a prioritami jednotlivých 

politických stran a vládní koalice. Období zvyšování tempa zadlužování 

domácností (od roku 2000) bylo zároveň obdobím nestability několika vlád, 

politických skandálů a předčasných voleb. Z tohoto důvodu nebylo možné 

konzistentně řešit problémy spojené se zadlužeností a s příchodem nové vlády 

se případné návrhy na změny zákonů díky jiným prioritám nedaly uskutečnit. 

 

Do jaké míry je tato politika účinná? 

Velmi důležité jsou podle mého názoru jakékoliv kroky vedoucí k ochraně 

dlužníka před neférovými praktikami poskytovatelů úvěrů, popř. před 

neúměrnými náklady na exekuci a právní vymáhání. Působí částečně 

preventivně, tzn., i když si jedinec půjčí, zákon ho ochrání před enormním 

navyšováním dluhu způsobeného vysokými úroky a různými poplatky. Půjčit 

předluženému klientovi (což bylo a stále ještě je běžnou praxí některých 

poskytovatelů půjček) bude stále méně výhodné, protože takové pohledávky 

může soud prohlásit za nevymahatelné. Díky zákonným úpravám se částečně 

eliminuje klamavé chování věřitelů, některé firmy mohou dokonce opustit trh 

s půjčkami úplně. 

Neméně zásadní je prevence ve formě výuky finanční gramotnosti. Díky 

této výuce by se žáci měli naučit základním pravidlům hospodaření s penězi a 

vyznat se v různých bankovních produktech. Velmi však záleží na kvalitě této 

výuky, na samotných pedagozích, jak budou téma podávat, aby si budoucí 

dospělí nabyté vědomosti odnesli i do praktického života. Vzhledem k tomu, že 

byla výuka finanční gramotnosti prakticky zavedena povinně až v tomto roce, o 

kvalitě a účincích tohoto vzdělávání na budoucnost zadlužování lze zatím spíše 

spekulovat.  

Agentura pro sociální začleňování ovlivňuje problém předlužení jak 

preventivně formou různých přednášek, tak podporou dluhového poradenství a 

návrhy na řešení této problematiky. Tento vliv je však spíše nepřímý, neřeší 

samotnou podstatu zadlužování, spíše pomáhá řešit jeho následky. 

 

Proč a jakým způsobem lidé nejčastěji upadají do dluhové pasti? 

Příčiny zadlužení nejsou v současné době tak jednoduché jako dříve. Ke 

zvyšování zadlužení českých občanů docházelo postupně od pádu komunismu 

po roce 1989. Podnětem ke zvyšování tempa zadlužování bylo snížení 
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úrokových sazeb kolem roku 2000. V období konjunktury lidé neměli obavy ze 

ztráty příjmu, přestávali si dělat finanční rezervy, naopak byli ochotni k více 

závazkům. Problémy se splácením půjček se začaly více projevovat kolem roku 

2007, kdy začala celosvětová hospodářská krize a podíl nesplácených úvěrů se 

od té doby stále zvyšuje. 

 Startérem k předlužení může být nepříznivá životní situace (matka 

samoživitelka po rozvodu, ztráta zaměstnání), nepříliš vysoká finanční 

gramotnost nebo příslušnost k ohrožené sociální skupině, jako jsou například 

senioři. Pokud by však dluhy vznikaly např. jen u bank, které jsou stále přeci jen 

konzervativnější a obezřetnější ve vztahu ke klientovi a nepůjčují rizikovým 

jedincům, neupadali by dlužníci tak často do dluhové pasti. Zvyšování počtu 

jedinců, kteří se dostanou do stavu předluženosti, je do velké míry ovlivněno 

nekalými praktikami některých nebankovních poskytovatelů úvěrů ve formě 

přemrštěných celkových nákladů na půjčku. K předlužení přispívají i vysoké 

náklady na exekuci dluhu, které často převyšují samotnou základní dlužnou 

částku. Exekutoři také někdy neumořují z exekučně strhávaných splátek jistinu, 

ale své náklady a úroky se stále zvyšují. Donedávna ovlivňovala předlužení i 

nepružná legislativa, která umožnovala některým firmám na dlužnících přímo 

parazitovat. 

Zadlužování začíná často půjčkami u banky, popř. u ověřené bankovní 

společnosti, později dlužník přechází k méně solidním poskytovatelům, protože 

předchozí věřitelé mu již úvěr neposkytnou. Dluhová past nastává v okamžiku, 

kdy si dotyčný musí vypůjčit, aby mohl splácet dluhy předchozí, tzv. vytloukání 

klínu klínem. Z tohoto kolotoče však většinou není úniku. Dlužníci se pak obrací 

na různé „oddlužovací“ společnosti, které jim nabízí odkup jejich dluhů, či 

vyjednávání s věřiteli o snížení plátek, často se však dlužníkova situace 

nevyřeší, spíše se naopak ještě více zadluží.  

 

Jak předlužení domácností ovlivňuje je samotné, jejich okolí, potažmo 

celou společnost? 

Stav předlužení je nestandardní a nepříjemnou situací v životě člověka. 

Protože se jeho život začíná točit hlavně kolem toho, jak každý měsíc splatit 

dluhy a zároveň si ponechat nějaké finance na uspokojení alespoň základních 

potřeb, může se u něj začít projevovat deviantní a asociální chování. Dotyčný je 

pod velkým tlakem a ve stresu, který může přenášet na svou rodinu, 

v nejhorších případech se rozhodne řešit svou situaci i sebevraždou.  
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S předlužením se pojí také celkové zchudnutí a snížení sociálního 

statusu jedince i celé rodiny. Dlužníci mají finanční prostředky sotva na pořízení 

jídla a bydlení, čehož si jejich okolí dříve či později všimne. Pokud je někdo 

označen za dlužníka, vztah společnosti k němu se změní, může být pokládán 

za nespolehlivého, nezodpovědného či rozmařilého, a proto se dostal do dluhů. 

S nesplácením pohledávek je často spojena exekuce. Pokud dlužník 

nemá žádný hodnotný majetek, ohrožuje ho exekuce srážkami ze mzdy, kdy je 

mu každý měsíc strhávána určitá částka z jeho příjmu. Dotyčný je tak vystaven 

jednak nepříjemné situaci, že se zaměstnavatel prostřednictvím exekuce 

dozvěděl o dluzích svého zaměstnance, a navíc kvůli nižšímu měsíčnímu 

příjmu není dlužník schopen dostát všem ostatním závazkům a propadá se 

hlouběji do dluhové pasti. 

S předlužením souvisí i dlouhodobá nezaměstnanost předlužených 

jedinců, kdy kvůli několika exekucím na plat se lidem nevyplatí legálně 

pracovat, vydělávají si tedy „načerno“ a zároveň pobírají od státu různé sociální 

dávky. Pokud jsou tyto dávky exekvovatelné, může exekutor strhávat také 

určitou část a tímto způsobem stát splácí různým (někdy pochybným) 

společnostem dluhy za své občany. 

Kvůli vysokým měsíčním splátkám často přestanou mít dlužníci finance 

na uhrazení i tak důležité věci, jako je bydlení. Buď přijdou v rámci exekuce 

majetku o nemovitost, nebo dostanou výpověď z nájmu kvůli neplacení 

nájemného. Po skončení nájmu z tohoto důvodu má dlužník navíc další dluh za 

nájemné. Mnoho těchto jedinců potom využije možnost ubytování na ubytovně, 

protože nemají prostředky za zaplacení kauce u běžného nájmu bytu. 

V současné době jsou však nájmy v ubytovnách velmi předražené, protože 

jejich provozovatelé někdy využívají toho, že nájemci dostanou na zaplacení 

nájmu příspěvek na bydlení. Z veřejných prostředků se tak zde opět podporuje 

byznys, který je poměrně úzce spojen s dluhovou problematikou. Pokud dlužník 

opět přestane platit nájem, je vysoce ohrožen bezdomovectvím, které je 

posléze ohrožením nejen pro jedince samotného, ale i pro společnost. 

S bezdomovectvím se spojuje narušování veřejného pořádku, opilství nebo 

šíření nakažlivých nemocí. 

. 

Jaké jsou další možnosti řešení dluhové problematiky? 

Kromě intervencí státu v oblasti dluhové problematiky se do řešení 

tohoto tématu zapojují i různé občanské aktivity. Jedná se nejčastěji o 

neziskové organizace, občanská sdružení a poskytovatele sociálních služeb. 
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Tyto organizace začaly vznikat kolem roku 2005 a od té doby upozorňovaly na 

problémy spojené se zvyšujícím se zadlužováním obyvatel. Jedná se 

především o organizace SPES, Člověk v tísni, Poradna při finanční tísni a 

Občanské poradny. Jejich hlavním úkolem je především poradenství pro 

dlužníky a také preventivní činnost formou přednášek pro veřejnost i odborníky. 

Některé organizace komunikují přímo s veřejnou správou a navrhují změny, 

které by mohly vést k řešení dluhové problematiky a snižování počtu 

předlužených občanů.  

Aktivity těchto organizací jsou velmi prospěšné pro řešení dluhové 

problematiky. Jejich pracovníci mají díky přímé práci s klienty konkrétní 

zkušenosti, kde se nacházejí problematické oblasti a co je třeba řešit 

přednostně. Poradenství v dluhové oblasti ze strany neziskových organizací je 

také méně organizačně a finančně náročné, než kdyby ho zajišťoval sám stát. 

Je však nutné, aby na tuto činnost byla ze státního rozpočtu (resp. z rozpočtu 

MPSV) vyčleněna adekvátní finanční podpora. 

Poměrně rozsáhlou debatu, která v důsledku vedla ke změně zákona ve 

prospěch spotřebitelů, byl dokument „Šmejdi“ o nekalých praktikách 

provozovatelů předváděcích akcí. Na základě změny zákona některé firmy 

dokonce odešly z České republiky. 

 

Která z řešení problematiky předlužování se v současné době jeví jako 

nejvíce přínosná? 

Pokud bychom chtěli velmi účinně zasáhnout do problematiky 

zadlužování, bylo by nutné silně zregulovat trh s půjčkami a stanovit velmi 

přísné podmínky poskytování a přijímání úvěrů. Tento systém fungoval 

v období socialistického Československa a lidé v podstatě neměli šanci se 

předlužit. Jestliže však žijeme v demokratickém zřízení, není takovéto řešení 

možné. V první řadě je třeba ochránit případné dlužníky před nekalými 

praktikami úvěrových společností a činností některých exekutorů, které 

přispívají k neúměrnému navyšování dluhu. Tuto ochranu je možné poskytnout 

prostřednictvím změny zákonů, důsledným vymáháním jejich dodržování a 

sankcemi v případě nedodržení pravidel. Tento způsob už předem eliminuje 

mnohá nebezpečí, která mají ve výsledku vliv na výši závazků. 

Neméně důležitá je také prevence formou vzdělávání v oblasti finanční 

gramotnosti. Jednak formou seminářů pro dospělé ze strany různých 

organizací, a také výukou finanční gramotnosti na základních a středních 

školách. Nelze však přesně odhadnout, jaký bude mít vzdělání v této oblasti 
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účinek, když při rozhodování o půjčce vstupuje „do hry“ více faktorů, jako je 

iracionální jednání, nebo aktuální sociální situace. 

Pokud se dlužník dostane do dluhové pasti, je často třeba ho v této 

životní situaci podpořit, poradit mu v konkrétních krocích řešení a provázet ho 

při akcích vedoucích ke zlepšení jeho poměrů. V tomto ohledu se osvědčily 

dluhové poradny různých neziskových organizací. Výhodou Občanských 

poraden je fakt, že pracují s klientem komplexně, řeší s ním i situace 

související, jako jsou problémy v rodině, či zaměstnání a poradci využívají 

empatii a individuálního přístupu. 

V řešení problematiky předluženosti je v současné době vhodné 

kombinovat tyto tři přístupy. Jedná se o systém ochrany spotřebitele, jeho 

vzdělávání ve finančních záležitostech a poradenství a pomoci při problémech 

s předlužením. Pokud se bude zvyšovat ochrana spotřebitele a zároveň se 

budou zpřísňovat podmínky pro poskytovatele úvěrů, bude mnohem složitější 

se dostat do stavu dluhové pasti. A jestliže se současně budoucí dospělí budou 

vzdělávat v hospodaření se svými finančními prostředky, je možné na tomto 

průsečíku dosáhnout snížení předlužování českých občanů. 

 

9 Závěr 

Žijeme v demokratické společnosti, v rámci zákonů můžeme dělat 

svobodná rozhodnutí o našem životě. K takovým rozhodnutím patří i půjčování 

peněz. Je otázkou, jak by se moderní ekonomika vyvíjela, když by neexistovaly 

půjčky. Pravděpodobně by vůbec nevznikla. Pořizování věcí na úvěr funguje 

v lidské společnosti již několik tisíc let, není tedy možné tento „zvyk“ ze 

společnosti eliminovat. 

V minulosti plnila částečnou regulační funkci v oblasti poskytování úvěrů 

náboženská přikázání – všechna velká náboženství zakazovala lichvu. 

Poskytovat půjčky také nemohl každý – byla nutná znalost složitějších počtů a 

dotyčný musel mít základní kapitál. Pozdější přísná pravidla pro fungování bank 

také velmi omezovala prudký rozvoj půjčování peněz. Moderní ekonomika však 

potřebuje neustálý pohon a jedním ze způsobů zvyšování tempa růstu 

ekonomiky jsou investice, na které si člověk vypůjčí a díky tomu může tvořit 

vyšší zisk. 

Nejen úvěry, ale hlavně úrok z nich je zásadní pro rozvoj hospodářství 

v jednotlivých zemích. Současní ekonomové chápou úrok jako něco běžného a 

od půjček neoddělitelného, v historii se však setkáváme s mnoha nařízeními 
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zakazujícími požadovat za půjčku vysoký, nebo dokonce jakýkoliv. V tzv. 

islámském bankovnictví platí zákaz úrokování úvěrů i v současnosti. Vládci a 

duchovní vůdci starověkých a středověkých společenství pravděpodobně 

věděli, jaké důsledky by mohlo mít pro lidi a následně pro celou společnost 

neúměrné stoupání úroků a vysoké zadlužování. 

Ve svobodném a moderním dvacátém století však byla všechna tato 

nařízení odmítnuta jako náboženský a zpátečnický přežitek. V rámci rozvoje 

moderních kapitalistických států bylo zadlužování obyvatel částečně 

podporováno, hlavně u půjček na bydlení. V socialistickém Československu (a 

dalších zemích pod vlivem Sovětského svazu) byl trend zadlužování zbrzděn 

velmi regulovaným trhem a nesnadnou dostupností půjček. Proto se zadlužení 

po pádu komunismu začalo zvyšovat vyšším tempem ve snaze vyrovnat se 

zemích na západ od našich hranic. Transformace na liberální ekonomiku a 

zároveň nedostatek zkušeností a pomalé reakce ve formě změny zákonů 

přispěly k tomu, že se někteří lidé začali dostávat do stavu předluženosti, který 

s sebou přináší mnoho negativních jevů. 

Hlavním cílem této práce bylo vyhodnotit nástroje veřejné politiky, které 

byly dosud použity k řešení příčin a důsledků předlužování české společnosti. 

Ukazuje se, že intervence ze strany státu jsou obecně spíše reaktivní a 

přicházejí poměrně se zpožděním. Hlavním nástrojem, jak omezit neúměrné 

zadlužování, je změna zákonů, které se týkají oblasti poskytování úvěrů a také 

změny Exekučního řádu a Insolvenčního zákona. Prevence zadlužování formou 

vzdělávání ve finanční gramotnosti je také důležitá, je však otázkou, do jaké 

míry ovlivní budoucí rozhodování jedinců o možnosti půjčky. V současné době 

je nutná podpora dluhových poraden, provozované většinou neziskovými 

organizacemi, které pomáhají řešit klientům důsledky jejich předlužení. 

Na základě stanovených dílčích cílů jsem uvedla příčiny (viz kap. 5. 4.), 

které mohou vést k zadlužování (přitom jsem vycházela ze zkušeností poradce 

v Občanské poradně) a ukázala jsem, jaký vliv má zadlužování na společnost a 

stát a jaká rizika se v této problematice objevují (viz kap. 5. 5.). Řešení 

problematiky předlužování v demokratické společnosti není možné řešit silnými 

restrikcemi v oblasti poskytování úvěrů, většími intervencemi do volného trhu a 

hlavně omezováním svobody občanů v rozhodování o půjčce. Je tedy třeba 

zmírnit dopady přílišného zadlužování ve formě ochrany dlužníka ze strany 

státu před nekalými praktikami věřitelů, exekutorů a jiných vymahačů. To je 

možné hlavně úpravou příslušných zákonů. Doplňkem k řešení je vzdělávání ve 

finanční gramotnosti, které může částečně eliminovat zvyšování zadluženosti 

v budoucnosti. Dluhové poradenství, které v současnosti pomáhá spíše 
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předluženým klientům, by mohlo fungovat jako poradenství preventivní, tzn., že 

by se případní dlužníci chodili radit před tím, než si vůbec půjčí. To však opět 

závisí na svobodném rozhodnutí každého člověka. 

Všechna tato řešení jsou už částečně zavedena, stále však třeba bedlivě 

pozorovat situaci ve vývoji zadlužování a hlavně nesplácení úvěrů, 

zaznamenávat další neférové praktiky různých firem, které zneužívají mezery 

v zákonech a zjišťovat problémy, které se pojí s předlužeností, aby na ně mohla 

veřejná politika adekvátně reagovat. 
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Příloha č. 2: Míra hrubé zadluženosti domácností ve vybraných 

zemích a eurozóně (stavy půjček k hrubému disponibilnímu důchodu 

domácností v daném roce) (graf) 
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12 Přílohy 

Příloha č. 1: Celkové zadlužení domácností 

 

Zdroj: ČNB
139 

 

 

 

                                            

139
 

http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sest

uid=1538&p_uka=1%2C2%2C3&p_strid=AD&p_od=200501&p_do=201402&p_lang=CS&p_for

mat=4&p_decsep=%2C 
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Příloha č. 2: Míra hrubé zadluženosti domácností ve vybraných 

zemích a eurozóně (stavy půjček k hrubému disponibilnímu důchodu 

domácností v daném roce) 

 

 

  Zdroj: ČSÚ140 

 

 

                                            

140
 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta120310.doc 


