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Abstrakt 

 

Diplomová práce „Zadlužování českých domácností a jeho vliv na kvalitu 

života“ se zabývá fenoménem předlužení a tím, jaké má tento problém dopady na 

životní spokojenost dlužníků a jejich blízkých. Základním cílem práce je popsat tyto 

vlivy a nástroje, kterými česká legislativa reaguje na tento negativní fenomén. Součástí 

práce je kvalitativní výzkum mezi dlužníky, jejich rodinami a pracovníky nebankovních 

úvěrových společností a oddlužovacích agentur. Na základě analýzy tohoto výzkumu a 

legislativního pozadí problematiky nachází autorka vedle nedostatečné finanční 

gramotnosti rovněž mezery v právních předpisech ochraňující příbuzné před následky 

chybných rozhodnutí svých rodinných příslušníků.  
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Abstract 

 

The thesis "Indebtednesst of Czech households and its impact on quality of life," 

explores the phenomenon of over-indebtedness and thus, what impacts has this problem 

on life satisfaction of borrowers and their families. The main goal of this work is to 

describe these effects and instruments how Czech legislation responds to this negative 

phenomenon. Part of the work is a qualitative research among borrowers, their families 

and staff of non-bank credit institutions and agencies of discharge. Based on the 

analysis of this research and legislative background of this issue finds the author next to 

insufficient financial literacy also gaps in the legislation in protecting relatives against 

the consequences of wrong decisions of their family members. 

 

Keywords 

 

Indebtedness, overindebtedness, loan-sharking, debt trap, insolvency, finacial literacy, 

quality of life, second chance, financial education 

 

Scope: 131 326 characters, 73 pages 
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Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

 

Zadlužování domácností je aktuálně velmi palčivým problémem v souvislosti 

s osobními bankroty a exekucemi. Na zadlužování ovšem není možné nahlížet pouze 

negativně. Mít „dobrý dluh“ je velmi výhodné zejména v dlouhodobém horizontu a 

představuje situaci, kdy za nás dlužnou částku splácí někdo jiný (například nájemce 

bytu, na který máme hypotéku) (Sutton, 2010). Stále více však na každém kroku 

narážíme na nabídky nebankovních společností, které nabízejí velmi rychlé a snadné 

poskytnutí půjčky. Nedostatečné prověření bonity žadatele však mnohdy vede k jeho 

problémům splnit své závazky. Dostupnost takovýchto půjček je mnohokrát zaplacena 

vysokými úroky a sankcemi v případě nesplácení. Neznalost finančních produktů na 

trhu nebo již vzniklá tísnivá situace vtahuje do dluhové pasti stále mnoho lidí a 

domácností. „Celosvětová finanční krize potvrdila, kam až může dojít nedokonalá 

znalost produktů v dnes již prakticky zcela virtuálním světě financí. Nekalé praktiky 

nestačí zakazovat a pokutovat, ale je třeba naučit lidi, jak se bránit,“ uvedla na tiskové 

konferenci členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová (Ministerstvo financí ČR, 

2010).  

Poskytování úvěrů je podnikatelská činnost bank i jiných subjektů za účelem 

dosahování zisku. Bezpečnost úvěrovaných finančních prostředků je často zajištěna 

bezpečnými zárukami (hypotéční úvěry, bankovní úvěry zajištěné bankovními vklady 

nebo ručiteli) nebo bez zajištění (kontokorentní úvěry, spotřebitelské úvěry, hotovostní 

půjčky apod). Důležitým úkolem věřitele před poskytnutím úvěru konkrétnímu žadateli 

je prověření jeho bonity (schopnost poskytnutý úvěr splatit) i záruk. Přestože banky 

vykonávají svoji činnost za účelem zisku, bývá jejich činnost až na výjimky korektní a 

parametry poskytovaných úvěrů přiměřené ekonomickým možnostem, zárukám klientů 

apod. Následky vládních opatření však určitá část dlužníků není schopna své závazky 

splácet, dochází ke zpoždění splátek nebo i k neschopnosti splácet – úvěrové delikvenci. 

Úvěrová delikvence je významným nebezpečím pro řádné poskytovatele úvěrů, neboť 

už při malém počtu delikventních úvěrů je jejich činnost ohrožena. 

Významný problém naší společnosti spočívá v požadavku na okamžité 

uspokojení potřeb jedinců a rodin. Sociální tlak na domácnosti přivádí její členy do 

obchodu ještě dříve, než na danou věc našetří a snadná dostupnost finančních 

prostředků tento konzumní životní styl jenom podporuje. Také fakt, že za vše lze 
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zaplatit později, nevyhnutelně směřuje k problémům (Sutton, 2010).  Klienti bank, kteří 

nesplňují požadavky na bonitu, záruky apod. a nesplní tak požadavky na přiznání úvěru 

u bank nebo kteří se dostávají do neschopnosti splácet své závazky, se často obracejí 

právě na nebankovní poskytovatele. Nebankovními poskytovateli bývají právnické nebo 

i fyzické osoby. Poskytování těchto úvěrů se řídí Občanským i Obchodním zákoníkem, 

prověřování žadatelů bývá nepečlivé, jejich schopnost splatit úvěr nebývá prověřena 

dostatečně, avšak v úvěrových smlouvách bývají uvedeny velmi tvrdé podmínky, 

vysoké úrokové sazby, tvrdé pokuty za platby po splatnosti včetně vyvlastnění zástavy. 

Smluvní dokumenty bývají složité, pro klienty nesrozumitelné a bývají používány 

nekorektní obchodní praktiky k tomu, aby takové smlouvy byly žadateli podepsány. 

Žadatelé, kteří předtím často neuspěli s žádostí o úvěr v bankách, často nedokážou 

nevýhodnost takových smluv odhalit, jsou uspokojeni snadností poskytnutí peněz a 

nevýhodné smlouvy podepíšou. Dostávají se tak do ještě hlubších finančních problémů 

často končících až osobním bankrotem.  

 

 

Teoretická východiska 

 

 Nastolování témat (Agenda-setting) 

 

S touhou po věcech, na které člověk nemá vlastní prostředky, souvisí vliv médií 

na veřejné mínění i plnění „požadavků doby“. Mezi klíčové koncepty v oblasti studia 

mediálních účinků na spotřebitele patří teorie o distribuci témat ve veřejném diskurzu. 

Studium těchto účinků vychází z přesvědčení expertů, že média své publikum skutečně 

ovlivňují. Četnými studiemi potvrzenou hypotézou teorie agenda-setting je schopnost 

masmédií nastolovat témata v agendě politické i agendě veřejnosti. Pohyb nebo naopak 

absence témat se odehrává v pomyslném trojúhelníku tvořeným médii, politikou a 

veřejností. Teorie nastolování témat se zaměřuje rovněž na rámcování (framing), 

vypíchnutí (priming) a význačnost (salience) veřejných agend.  [Škodová, 2008]. 

Základem výzkumů v této oblasti je hledání vztahu mezi preferencemi veřejnosti a 

nastavením mediálních obsahů [Nečas, 2008]. 
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 Teorie konzumerismu  

 

Reklamy přinášejí pohled na spokojený život a dokonalé štěstí podmíněné koupí 

konkrétního výrobku. Triky prodejců lákají z našich kapes stále více peněz. A to i peněz, 

které nám nepatří. Vše se zdá ale velmi snadné. Kdo nemá k dispozici vlastní 

prostředky, nemá problém si je půjčit a uspokojit svou aktuální touhu a potřebu si 

výrobek koupit. Pořídit si zboží na splátky přímo u prodejce ještě nepředstavuje to 

největší riziko, které těmto osobám hrozí.  Mnoho lidí potřebuje držet krok s dobou a to 

vyžaduje nákup nových produktů bez ohledu na jejich individuální bonitu. Pokud 

člověk neuspěje s žádostí o půjčku u své banky, nezřídka se obrací na nebankovní 

společnosti. A to zpravidla představuje riziko největší. Podle Z. Baumana (in: Kubátová, 

2010) rozkládá konzumní postoj život člověka na množství drobných koupí, které jsou 

pro něj více či méně dosažitelné. To vede člověka k přesvědčení, že musí zdokonalovat 

sám sebe i svůj život a překonávat překážky stojící v cestě jeho životního stylu a stylu 

spotřeby.   

 

 Teorie postmoderní společnosti 

 

 Teorie finančního vzdělávání 

 

Cíle diplomové práce 

 

Základním cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem se česká veřejná 

politika staví ke stále palčivějšímu problému zadlužování domácností. Práce bude 

zkoumat nástroje veřejné politiky, které se týkají této problematiky.  

 

Dílčí cíle: 

 Zformulovat důvody, které vedou fyzické osoby k uzavírání úvěrových smluv u 

nebankovních společností, přestože dobře znají rizika s tímto krokem spojená. 

 Zjistit, zda členové zadlužených domácností vědí o možnostech, jak se dostat 

z dluhové pasti. 
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Výzkumné otázky 

 

 Jakým způsobem ovlivňuje zadlužení/předlužení českých domácností jejich 

chod a kvalitu života jejích členů? 

 Proč se fyzické osoby uchylují k uzavírání úvěrových smluv u nebankovních 

společností, přestože jsou si vědomy rizik s tím spojených? 

 Existují nástroje, kterými veřejná politika bojuje proti dluhovému zatížení 

českých domácností? Jaké to jsou? 

 Existuje v zahraničí příklad dobré praxe, kterým by se Česká republika mohla 

inspirovat v přístupu k fenoménu zadlužování domácností? 

 Které skupiny obyvatel jsou nejvíce náchylné k pádu do dluhové pasti? 

 Vědí zadlužení/předlužení občané o možnostech, kterými se lze se svou tíživou 

situací vypořádat? 

 

 

Metody a prameny 

 

Metody 

 Analýza odborné literatury a legislativních opatření 

 Vlastní výzkumné šetření: kvalitativní výzkum - polostrukturované rozhovory 

s osobami zadluženými (předluženými), s experty  

 Sekundární analýza již provedených výzkumů 

 Analýza statistických dat 

 

 

Předpokládaná struktura diplomové práce 

 

1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Cíl práce a výzkumné otázky 

4) Metody 
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5) Popisná teoretická část 

6) Vlastní výzkumné šetření 

7) Diskuse a závěry 
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1 Úvod 

 

Při zpracovávání své diplomové práce jsem se rozhodla zaměřit na fenomén 

zadlužování českých domácností jako na jeden ze současných nejpalčivějších sociálních 

problémů a jeho vliv na život jejích členů, blízkých osob a rodinných příslušníků. 

Soustředím se zde na analýzu dopadů na psychosociální a ekonomický aspekt kvality 

života postižených osob, neboť se domnívám, že právě tyto oblasti lidského života jsou 

problematikou zadlužování nejvíce dotčeny. Cílem kvalitativního výzkumu, který je 

součástí práce, je formulovat důvody a příčiny, které vedou fyzické osoby k rozhodnutí 

zadlužit se, zjistit, jak jim toto rozhodnutí změnilo život a jak česká legislativa 

přistupuje k této problematice a jaká nabízí řešení. 

 

Základní znalostí úspěšného občana v každé době, zejména pak v době 

ekonomické krize i individuální finanční krize, je finanční gramotnost. V době, kdy se 

většina finančních operací odehrává ve virtuálním elektronickém světě a finanční oblast 

na nás doléhá na každém kroku, se důležitost finanční gramotnosti významně zvyšuje a 

stává se nezbytností. Pro dospělého člověka je nutná stejně jako schopnost čtení a psaní. 

Tam, kde chybí základy finanční gramotnosti, lidé zpravidla nevědí, jak s penězi 

hospodařit, jak je získávat nebo si je udržet. Mnoho lidí se neuváženě zadlužuje a 

předlužuje, což nezřídka vede k osobním, rodinným nebo profesním tragédiím.  

 

Finanční problémy se dříve nebo později projeví na vztazích mezi partnery, 

rodinnými příslušníky nebo přáteli. Odříkání, kterého je v tu chvíli velmi zapotřebí, 

může způsobit sociální izolaci a frustraci z toho, že si nemůžeme dovolit to co ostatní. 

Ale je to právě skromnost, co může člověka zachránit před osobním i sociálním 

bankrotem. Dobře zvládnutá oblast financí je jedním z pilířů stabilní rodiny a fungující 

domácnosti. Sama vím o několika rozpadech vztahů ve svém okolí jenom kvůli 

odlišnému přístupu k penězům. Neznalost finančních produktů, rozmařilý způsob života 

nebo lehkovážnost či lhostejnost mohou přivést do potíží nejen samotného jedince, ale i 

jeho rodinu a nejbližší. Narušení rodinných vztahů jistě neprospívá celkové 

spokojenosti s vlastním životem a vede ke snížení kvality života. 
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1.1 Struktura práce 

 

V úvodu své práce se věnuji teoretickému pozadí fenoménu předluženosti. 

Nejvíce se zaměřuji na koncept kvality života. V souvislosti s dluhovými pastmi uvádím 

nejčastější finanční produkty, které vedou k finančním problémům. Rovněž se zmiňuji 

také o poskytovatelích těchto úvěrů. V dalších částech práce se věnuji nástrojům české 

veřejné politiky a uvádím možné příklady dobré praxe v souvislosti s vypořádáváním se 

s předlužeností. Celou prací prostupují citace z výpovědí respondentů, které doplňují 

informace z laického nebo odborného pohledu. Protože mnoho z teoretického pozadí 

z oblasti předlužování a jeho řešení bylo mnohokrát zpracováváno v akademických 

pracích přede mnou, nastiňuji u některých kapitol pouze stručně jejich obsah a připojuji 

právě citace z výpovědí respondentů.  

 

1.2 Informační a datové zdroje 

 

Velmi obsáhlé a přínosné informace o multidimenzionálním pojmu kvalita života 

a o výzkumech na něj zaměřené lze čerpat ze zdrojů zahraničních univerzitních 

pracovišť a institutů – například Australian Centre of Quality of Life na Deakin 

University v Melbourne nebo MAPI Research Institute v Lyonu, které se zaměřuje na 

šířeji pojaté stránky kvality života jako spokojenost, pohodu, štěstí, zdraví a blahobyt. 

Důležité je také zmínit významný mezinárodní sociologický výzkum European Quality 

of Life Survey (EQLS), který od roku 2002 opakovaně přináší proměny v mnoha 

aspektech kvality života Evropanů.  

Velmi úzce je s problematikou kvality života v kulturním kontextu dnešní 

postmoderní společnosti spojen konzultační dokument Sociální realita Evropy vydaný 

Úřadem poradců pro evropskou politiku (Bureau of European Policy Advisers) v roce 

2007, který se zaměřuje na měření blahobytu v postindustriální společnosti a možnosti, 

jak zvýšit kvalitu života v různých oblastech (pracovní a vzdělávací příležitosti, sociální 

mobilita, chudoba aj.). 

Nejvýznamnějšími institucemi v České republice, které se v teoretické rovině 

výzkumem kvality života zabývají, jsou Centrum pro sociální a ekonomické strategie 

(CESES) při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Centrum pro výzkum 
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veřejného mínění v Praze (CVVM), které je považováno za průkopníka takto tematicky 

zaměřeného výzkumu. CESES má za sebou již řadu úspěšných projektů v této oblasti. 

Za zmínku jistě stojí srovnávací výzkum kvality života v zemích EU včetně České 

republiky nebo Kvalita života v EU a kandidátských zemích ve spolupráci 

s Wissenschaftzentrum für Sozialforschung v Berlíně. V roce 2001 uskutečnil Český 

statistický úřad v Praze jedno z prvních šetření Sociální situace domácností, z něhož 

vyplynulo, že nejvyšší podíl na nespokojenosti domácností má hodnocení finanční 

situace (ČSÚ, 2001).    

 

Z oblasti finanční gramotnosti je velmi přínosná rozsáhlá publikace Slabikář 

finanční gramotnosti vydaná společností Cofet, a.s. v roce 2009. Pro tuto práci byla 

relevantní zejména kapitola Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti. 

Rovněž užitečná byla Psychologie a sociologie ekonomického chování Hubinkové a 

kolektivu autorů z roku 2008. 

Dluhové problematice a vzdělávání v této oblasti se věnuje například 

monografie Garretta Suttona Jak se zbavit dluhů vydaná v roce 2010. Problematiku 

exekucí a návod, jak se jich zbavit, nabízí stručně a výstižně kniha Martina Ježka Jak 

vyzrát na exekuce (2013).  

Z akademických prací bych pro další studium doporučila například diplomovou 

práci Lucie Řezáčové (2013) věnující se předlužení fyzických osob, bakalářskou práci 

Jany Šrédlové (2012) pojednávají obecně o fenoménu zadlužování nebo diplomovou 

práci Vltavské (2011) o finanční gramotnosti.  
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2 Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného 

tématu 

 

Zadlužování domácností je aktuálně velmi palčivým problémem v souvislosti 

s osobními bankroty a exekucemi. V posledním čtvrtletí roku 2015 byl bohužel vidět 

rostoucí trend v počtu vyhlášených osobních bankrotů (říjen 1347, listopad 1434) i 

podaných návrhů. V meziročním srovnání se však jedná o více než 7% pokles. Od 

prosince 2014 do listopadu 2015 bylo podáno 20 261 návrhů na osobní bankrot a 16 818 

z nich bylo vyhlášeno. Představuje to o 2 346 bankrotů méně než v předchozím období 

(Czech Credit Bureau, a.s., 2016b). Po řadě let s narůstajícím počtem osobních bankrotů 

ročně (největší počet od roku 2008 byl zaznamenán v únoru 2014, a to 1 941 (Czech 

Credit Bureau, a.s., 2014)) se podle Věry Kameníčkové z Czech Credit Bureau, a.s. 

(2016a) jedná již o druhý rok s klesající trendem. Podle zveřejněných dat společnosti 

Creditreform, s r.o. (2016) bylo za první čtvrtletí roku 2016 podáno 7 506 insolvenčních 

návrhů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se u fyzických osob jedná o 

pokles o 3,95 %. Při porovnání s celým rokem 2015 je aktuální pokles dokonce 10,2 %. 

Žádostí o oddlužení fyzických osob bylo za první letošní čtvrtletí podáno 6 683. Bylo 

povoleno v 5 739 případech. Pozitivní trend lze sledovat v poměru insolvencí s podanou 

žádostí o oddlužení a jejím schválením. Zatímco v roce 2008, kdy vstoupil insolvenční 

zákon v platnost, činila úspěšnost žadatelů pouze 40 %, v loňském roce se již jednalo o 

82 %. Za celé období platnosti tohoto zákona je to 74,2 %. 
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Graf 1: Osobní bankroty v období prosinec 2011 - březen 2016 

 

Zdroj: Creditreform, 2016  

 

Také v případě exekucí je prognóza zdánlivě příznivá, neboť od roku 2011 jejich 

počet klesá. V roce 2011 soudy zahájily přibližně 936 tisíc exekucí, o rok později už o 

zhruba 120 tisíc méně. Podle prezidenta Exekutorské komory ČR Jiřího Proška (in: 

Báčová, 2013) však nešlo o zvýšení zodpovědnosti spotřebitelů a dlužníků, ale o 

následek novelizované vyhlášky o snížení advokátních odměn a tedy snahu zahájit 

řízení (podání návrhu) ještě v roce 2011 a na začátku roku 2012
1
. Efektivnost a 

schopnost českých soudních exekutorů vymoci pohledávky se zvyšuje. V roce 2012 se 

podařilo ukončit 352 tisíc exekucí, což je v porovnání s předchozím rokem o 64 tisíc 

více, oproti roku 2010 je to dokonce více o 150 tisíc. Česká republika se ve 

vymahatelnosti pohledávek dostala na západoevropský průměr, tedy na 40% úspěšnost 

(Báčová, 2013). 

Do zadlužování českých domácností se pochopitelně promítla globální krize, 

kterou nastartovala ekonomická nerovnováha amerického finančního trhu v roce 2002 

                                                 
1
 Novelizovaná vyhláška o odměnách advokátů v exekučním řízení je účinná od března 2012. 
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(výrazněji se ovšem projevila až po roce 2007) způsobená deficity zahraničního 

obchodu i růstem spotřeby vedoucí k objemnějšímu zadlužování domácností i veřejného 

sektoru. Teplý (2013) uvádí, že dopady globální krize lze rozdělit do dvou hlavních 

vzájemně se ovlivňujících oblastí. Tyto oblasti jsou patrné z následujícího schématu. 

 

Obrázek 1: Makroekonomické a mikroekonomické důsledky krize 

 

Zdroj: Teplý a kol. (2013) 

 

Výrazně se globální ekonomická krize projevila v objemu úvěrů domácnostem 

mezi lety 2008 a 2009. Zatímco v roce 2008 dosáhl meziroční růst 143,9 mld. Kč, 

v roce následujícím to bylo už o 90 mld. Kč méně (Dubská, 2010 in: Teplý a kol., 

2013). Tento pokles způsobily zejména dva faktory. Jednalo se o nižší schopnost 

českých domácností přijímat nové závazky a vyšší obezřetnost poskytovatelů kvůli 

rizikovosti návratnosti zapůjčených finančních prostředků, což je typickým průvodním 

jevem krize.  

   

Poskytování úvěrů je podnikatelská činnost bank i jiných subjektů za účelem 

dosahování zisku. Bezpečnost úvěrovaných finančních prostředků je často zajištěna 

bezpečnými zárukami (hypotéční úvěry, bankovní úvěry zajištěné bankovními vklady 

nebo ručiteli) nebo bez zajištění (kontokorentní úvěry, spotřebitelské úvěry, hotovostní 

půjčky apod.). Důležitým úkolem věřitele před poskytnutím úvěru konkrétnímu žadateli 
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je prověření jeho bonity (schopnost poskytnutý úvěr splatit) i záruk. Přestože banky 

vykonávají svoji činnost za účelem zisku, bývá jejich činnost až na výjimky korektní a 

parametry poskytovaných úvěrů přiměřené ekonomickým možnostem, zárukám klientů 

apod. V důsledku vládních opatření však určitá část dlužníků není schopna své závazky 

splácet, dochází ke zpoždění splátek nebo i k neschopnosti splácet – úvěrové delikvenci. 

Úvěrová delikvence je významným nebezpečím pro řádné poskytovatele úvěrů, neboť 

už při malém počtu delikventních úvěrů je jejich činnost ohrožena. 

 

Významný problém naší společnosti spočívá v požadavku na okamžité 

uspokojení potřeb jedinců a rodin. Sociální tlak na domácnosti přivádí její členy do 

obchodu ještě dříve, než na danou věc našetří a snadná dostupnost finančních 

prostředků tento konzumní životní styl jenom podporuje. Také fakt, že za vše lze 

zaplatit později, nevyhnutelně směřuje k problémům (Sutton, 2010).  Klienti bank, kteří 

nesplňují požadavky na bonitu, záruky apod. a nesplní tak požadavky na přiznání úvěru 

u bank nebo kteří se dostávají do neschopnosti splácet své závazky, se často obracejí 

právě na nebankovní poskytovatele. Nebankovními poskytovateli bývají právnické nebo 

i fyzické osoby. Poskytování těchto úvěrů se řídí Občanským i Obchodním zákoníkem, 

prověřování žadatelů může být nepečlivé, jejich schopnost splatit úvěr nebývá 

prověřena dostatečně, avšak v úvěrových smlouvách mohou být uvedeny velmi tvrdé 

podmínky, vysoké úrokové sazby, tvrdé pokuty za platby po splatnosti včetně 

vyvlastnění zástavy. Smluvní dokumenty nezřídka bývají složité, pro klienty 

nesrozumitelné a bývají používány nekorektní obchodní praktiky k tomu, aby takové 

smlouvy byly žadateli podepsány. Žadatelé, kteří předtím často neuspěli s žádostí o úvěr 

v bankách, často nedokážou nevýhodnost takových smluv odhalit, jsou uspokojeni 

snadností poskytnutí peněz a nevýhodné smlouvy podepíšou. Dostávají se tak do ještě 

hlubších finančních problémů často končících až osobním bankrotem. Mezi 

nebankovními poskytovateli půjček pro fyzické osoby je samozřejmě nutno rozlišovat, 

neboť i mezi nimi existují společnosti s korektním jednáním a přístupem ke klientům 

srovnatelným s bankovními společnostmi. Velký podíl na zlepšení přístupu 

nebankovních společností k dlužníkům při vymáhání pohledávek má Index etického 

úvěrování pravidelně vydávaný organizací Člověk v tísni. Na jeho základě a díky 

mediálnímu tlaku udělalo mnoho nebankovních společností vstřícný krok například 

v oblasti sankcí při nesplácení a ve zjednodušení smluvních podmínek. Vyhnout se 
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neseriózním společnostem a zaměřit se na ty bezpečné napomáhá žadatelům o úvěr také 

projekt Univerzity Karlovy a poradenské společnosti EEIP Navigátor bezpečného 

úvěru.  

Finanční problematika zasahuje hluboko do mezilidských vztahů a potíže 

s penězi mohou nepříznivě ovlivnit chod domácnosti a nenávratně narušit rodinné 

vztahy. Peníze silně ovlivňují život každého z nás a málokdo si může dovolit 

nepřikládat jim velký význam. Pokud dojde k narušení důvěry kvůli penězům, zpravidla 

se křivda napravuje jen velice těžko. Finanční problémy, a tedy předluženost nebo 

hrozící exekuce, mohou velice negativně ovlivnit dlužníka samotného. Negativně 

mohou dopadnout na lidskou psychiku, zdraví i sebevědomí.   
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3 Cíle diplomové práce 

 

Základními cíli diplomové práce je zjistit, jakým způsobem ovlivňuje 

zadlužování českých domácností kvalitu života lidí a jakými kroky na tuto problematiku 

reaguje veřejná politika. Práce bude zkoumat nástroje veřejné politiky, které se týkají 

této problematiky. 

 

Dílčí cíle: 

 

 Zformulovat důvody, které vedou fyzické osoby k uzavírání úvěrových smluv u 

nebankovních společností, přestože znají rizika s tímto krokem spojená. 

 Zjistit, zda členové zadlužených domácností vědí o možnostech, jak se dostat 

z dluhové pasti. 
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4 Výzkumné otázky 

 

1. Jakým způsobem ovlivňuje zadlužení/předlužení českých domácností jejich 

chod a kvalitu života jejích členů? 

2. Jaké oblasti života jsou rostoucím zadlužováním českých domácností 

ohrožovány? 

3. Které skupiny obyvatel jsou nejvíce náchylné k pádu do dluhové pasti? 

4. Existují nástroje, kterými veřejná politika bojuje proti dluhovému zatížení 

českých domácností? Jaké to jsou? 

5. Existuje v zahraničí příklad dobré praxe, kterým by se Česká republika mohla 

inspirovat v přístupu k fenoménu zadlužování domácností? 

6. Proč se fyzické osoby uchylují k uzavírání úvěrových smluv u nebankovních 

společností, přestože jsou si vědomy rizik s tím spojených? 

7. Vědí zadlužení/předlužení občané o možnostech, kterými se lze se svou tíživou 

situací vypořádat? 
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Tabulka 1: Celkový přehled výzkumných cílů, otázek, zdrojů dat a metod pro jejich zpracování 

Výzkumné cíle Výzkumné otázky Data Metody

1. Jakým způsobem ovlivňuje 

zadlužení/předlužení českých 

domácností jejich chod a 

kvalitu života jejích členů?

odpovědi dlužníků a jejich 

rodinných příslušníků

Vlastní výzkumné 

šetření: kvalitativní 

výzkum - 

polostrukturované 

rozhovory s osobami 

zadluženými 

(předluženými)

2. Jaké oblasti života jsou 

rostoucím zadlužováním 

českých domácností 

ohrožovány?

odpovědi dlužníků a jejich 

rodinných příslušníků

Sekundární analýza již 

provedených výzkumů

3. Které skupiny obyvatel 

jsou nejvíce náchylné k pádu 

do dluhové pasti?

Český statistický úřad, Česká 

národní banka, exekutorská 

komora, oddlužovací agentura 

Caspervia, s r.o., Řezáčová, 

2013, Mansfeldová, 2013

Analýza odborné 

literatury

4. Existují nástroje, kterými 

veřejná politika bojuje proti 

dluhovému zatížení českých 

domácností? Jaké to jsou?

Insolvenční rejstřík, Zákon č. 

182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, Zákon 

č. 145/2010 Sb., o 

spotřebitelském úvěru, Zákon 

č. 21/1992 Sb., o bankách, 

Zákon č. 99/1963 Sb., Zákon č. 

120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční 

činnosti,  Zákon č. 216/1994 

Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů.  

Interpretace 

legislativních opatření

5. Existuje v zahraničí příklad 

dobré praxe, kterým by se ČR 

mohla inspirovat v přístupu 

k fenoménu zadlužování 

domácností?

Draft Joint Report of  Social 

Inclusion – Part III: Annexes. 

Annex II: Examples of Good 

Practice Indicated in the 

National Action Plans against 

Poverty and Social Exclusion. 

Council of European Union. 

Brussels, 12 December 2001, 

Private bankruprcy in: 

Noveský a kol. (2009) 

Slabikář finanční gramotnosti ; 

Kislingerová, Richter, Smrčka 

kol. (2013) Insolvenční praxe 

v České republice. V období 

2008-2013 ; Czech Credit 

Bureau, a.s. 

Interpretace 

legislativních opatření

3. Zformulovat důvody, 

které vedou fyzické 

osoby k uzavírání 

úvěrových smluv u 

nebankovních 

společností, přestože 

dobře znají rizika s tímto 

krokem spojená.

6. Proč se fyzické osoby 

uchylují k uzavírání 

úvěrových smluv u 

nebankovních společností, 

přestože jsou si vědomy rizik 

s tím spojených?

Odpovědi dlužníků a jejich 

rodinných příslušníků, 

rozhovory se zástupci 

nebankovních společností

Vlastní výzkumné 

šetření: kvalitativní 

výzkum - 

polostrukturované 

rozhovory s osobami 

zadluženými 

(předluženými)

Odpovědi dlužníků a jejich 

rodinných příslušníků

Vlastní výzkumné 

šetření: kvalitativní 

výzkum - 

polostrukturované 

rozhovory s osobami 

zadluženými 

(předluženými)

Česká bankovní asociace - 

Projekt finančního vzdělávání 

bankovních klientů

Sekundární analýza již 

provedených výzkumů

STEM/MARK. Finanční 

gramotnost v ČR. 

Kvantitativní výzkum – 

Finanční gramotnost obyvatel 

ČR, 2010 

Sekundární analýza již 

provedených výzkumů

2. Zjistit, jakými kroky 

na tuto problematiku 

zadlužování reaguje 

česká veřejná politika. 

1. Zjistit, jakým 

způsobem ovlivňuje 

zadlužování českých 

domácností kvalitu 

života lidí.

4. Zjistit, zda členové 

zadlužených domácností 

vědí o možnostech, jak 

se dostat z dluhové pasti.

7. Vědí zadlužení/předlužení 

občané o možnostech, 

kterými se lze se svou tíživou 

situací vypořádat?

  

Zdroj: autorka
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5 Teoretická východiska 

 

Pro teoretické pozadí své práce jsem zvolila interdisciplinární pojem kvalita 

života, koncept nastolování témat, teorii konzumního stylu života a pojmy inteligence a 

finanční vzdělávání.  

Kvalita života dlužníků i jejich rodin je problematikou zadlužování silně 

ovlivňována, ať už v otázce uskromnění se nebo skrývání se před věřiteli. Proto tomuto 

pojmu věnuji nejvíce prostoru. S nastolováním témat úzce souvisí vliv médií na naše 

chování a nastavování „požadavků doby“, které ho ovlivňuje. Konzumní styl života 

nezřídka vede k neuváženému zadlužování a finanční gramotnost představuje jeden 

z nástrojů prevence, jak se předlužení bránit.   

 

5.1 Kvalita života 

 

Tento pojem je nyní již běžnou součástí slovníku dnešní společnosti, přestože je 

podle mnoha současných sociálních teoretiků (např. Heřmanová, 2012) velmi 

kontroverzní a těžko uchopitelný. V sociálních vědách se jedná o poměrně nový 

fenomén (výrazný zájem o jeho studium se objevuje až v 60. letech minulého století). 

Impulzem ke zkoumání kvality života se stalo značné materiální bohatství západních 

států a s tím spojená proměna hodnotových orientací jejich obyvatel. Podle Heřmanové 

(2012) na to měla vliv zejména skutečnost, že koncem 60. let dospěla do produktivního 

věku poválečná generace osob vyrůstajících v nových životních podmínkách světa, 

který byl výrazně rozdělen politicky, ideologicky i hospodářsky.  

Kvalita života je bezpochyby interdisciplinární fenomén, neboť se jím zabývají 

různé vědní disciplíny. Kromě sociologie, psychologie, kulturní antropologie, etiky, 

teologie, sociální geografie a dalších stále častěji zasahuje také do ekonomie 

v souvislosti s rostoucími materiálními nároky společnosti a konzumním způsobem 

života, který má nezřídka za následek neuvážené zadlužování domácností.  

Multidimenzionalitu diskutovaného pojmu lze vysvětlit mnoha různými pojetími 

a definicemi. Materiální pojetí se zaměřuje na vlastnictví a dostupnost konzumu, 
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psychologické na subjektivní pocity pohody a štěstí, životní spokojenost a 

sebehodnocení, kulturně-antropologické pojetí chápe kvalitu života v různých 

kulturních prostředích a sleduje její proměnlivost v čase, sociologický pohled na tento 

fenomén sleduje odlišnosti v různých sociálních skupinách a jejich příčiny. Další (méně 

významné pro tuto práci) dimenze jsou například medicínská, estetická nebo morální.   

Kontroverznost tohoto jevu spočívá zejména v tom, že dosud neexistuje 

všeobecně přijímaná definice pojmu kvalita života a v terminologické roztříštěnosti 

v souvislosti s ním. Jako synonyma bývají velmi často uváděny související termíny – 

například well-being (pocit pohody), social well-being (sociální pohoda), subjective 

well-being (individuální stav pohody), social welfare (blahobyt), standard of living 

(životní úroveň), popřípadě satisfaction (spokojenost) (Heřmanová, 2012).  

Podle Gurkové (2001) koncept kvality života úzce souvisí s několika dalšími 

pojmy. Jsou jimi lidské potřeby, pohoda, zdraví, denní aktivity a existencionální rozměr 

lidského života. Zdůrazňuje, že kvalita života je pojmem relativním, neboť je možno ho 

vyjádřit kvalitativními (hodnotový systém posuzovatele) i kvantitativními (objektivně 

měřitelnými) indikátory. Častým objektem hodnocení je individuální život chápaný jako 

komplexní pojem, který zahrnuje všechny projevy a oblasti činnosti (rodinné, 

společenské, pracovní a citové). Přestože se v běžné komunikaci pojí pojem kvalita 

života spíše s pozitivní konotací, v odborném jazyce se tento termín používá k popisu i 

negativních aspektů života. Gurková dodává, že posouzení, do jaké míry je náš život 

kvalitní, slouží zejména porovnávání s naší očekávanou a žádoucí úrovní existence nebo 

s životem druhých lidí.  
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Obrázek 2: Faktory, které ovlivňují životní spokojenost 

 

Zdroj: Lunt, 2014 

 

Křivohlavý (2004) rozlišuje deskriptivní a preskriptivní pojetí kvality života. 

Deskriptivní studie zkoumají aktuální stav a případně stav minulý, preskriptivní se ptají 

po žádoucím stavu. Obě pojetí mají velký význam v této práci.  

Šolcová a Kebza (2004) chápou osobní pohodu (well-being) jako hodnocení 

kvality života jako celku. S odborníky z oblasti psychologie se shodují, že se jedná o 

dlouhodobý emoční stav odrážející spokojenost jedince s vlastním životem a životem 

jeho nejbližších. Osobní pohoda se podle autorů vyznačuje stabilitou v čase a 

konzistencí v různých situacích. Je nutno ji chápat a posuzovat na základě jejích 

kognitivních (spokojenost, morální zásady) a emočních komponent.  

 

Tento pojem je velmi složité vymezit a definovat, přesto je možné se s ním 

setkat zejména v oblasti sociální psychologie a sociologie, kde bývá používán jako 

ukazatel spokojenosti jednotlivce nebo společnosti. Jak uvádí Ivo Možný (2002), 

sociální psychologie se zaměřuje zejména na individuální pocity spokojenosti a 

prožívání. Pocity pohody u jednotlivce se skládají minimálně ze tří komponent: 

nepřítomnosti nespokojenosti a pocitu neštěstí, přítomnosti pozitivní emoce (radost, 

slast) a celkové spokojenosti s vlastním životem (rodina, práce). Možný se zmiňuje o 

empirických šetřeních, která dokládají nezanedbatelný vliv majetku na spokojenost 

člověka. Důležitějšími zdroji subjektivního uspokojení však bývají mezilidské vztahy, 

práce a náplň činností ve volném čase. Sociologie na pojem kvalita života nahlíží 
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z celospolečenského hlediska a často využívá úroveň hrubého domácího produktu 

(HDP) jako ukazatel kvality života společnosti. Ve vztahu společnost a spokojenost 

vychází z předpokladu, že tam, kde je menší možnost konzumu, mají lidé méně kvalitní 

život. Tato tvrzení však byla mnohokrát kritizována pro zahrnování negativních položek 

do HDP (např. plat rozvodových soudců a právníků, vězeňských dozorců nebo zisk 

pasáků), které kvalitu života zcela jistě nezvyšují. V současné době se za ukazatel 

kvality života považuje spíše průměrná délka života, neboť je ovlivňována dostupností 

lékařské péče a možnostmi se dostatečně a zdravě najíst. V neposlední řadě bývá 

zohledňována i informovanost (vzdělání) jednotlivců ve společnosti včetně jejich 

schopnosti předávat své zkušenosti dalším generacím a míra nerovnosti šancí využívat 

zdrojů, které jsou ve společnosti k dispozici.  

 

5.1.1 Hodnocení kvality života  

 

Jako alternativu k nedostatečnému ukazateli kvality života HDP přišla v roce 

1995 Světová banka s vlastním Indexem bohatstvím národů (GPI), který měří 

ekonomický i společenský pokrok obyvatel jednotlivých států. GPI u každého 

z posuzovaných faktorů HDP rozlišuje jeho pozitivní nebo negativní vliv na kvalitu 

života společnosti a na základě toho přičítá nebo odečítá vynaložené prostředky od 

celkového objemu konzumu ve společnosti (Redefining Progress, 2004).  

Nejpoužívanějším a komplexnějším souhrnným indexem se stal United Nations 

Human Development Index (HDI), který zohledňuje i výhled do budoucnosti, pokrok a 

udržitelnost. Zahrnuje ukazatel střední délky života, finanční příjem a vzdělání (Human 

Development Report, 2013).  

Podle Gurkové (2011) dosud neexistuje konsenzus o tom, jaké oblasti by měly 

být zahrnuty při měření kvality života. Zdůvodňuje to absencí univerzálně 

akceptovatelné definice tohoto pojmu. Pro úspěšnou konceptualizaci kvality života 

navrhuje řídit se doporučeními Haaseové a Bradenové (2003 in: Gurková, 2011): 

specifikovat účel hodnocení kvality života, vymezit posuzovanou populaci, zvolit 

konceptuální zaměření a teoretický rámec pro hodnocení a stanovit kritéria hodnocení. 

Ve svém kvalitativním výzkumu se soustředím na osoby dlužníků a jejich rodiny, 

příčiny a následky jejich jednání a způsobů řešení nastalých situací. Stěžejní pro tuto 
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práci je jejich subjektivní hodnocení a vnímání jejich individuální situace. Podle 

Browneho a kol. (1997 in: Gurková, 2011) by měl každý nástroj měření kvality života 

obsahovat tři základní prvky: oblasti života, kritéria posuzování vyšší a nižší úrovně 

kvality života a důležitost přisuzovanou jednotlivým oblastem ve vztahu ke kvalitě 

života. V rozhovorech s účastníky výzkumu se zaměřuji na rodinný život, vztahy 

s přáteli, vliv na zdravotní stav a individuální hodnocení situace z pohledu 

dotazovaných včetně zachycení změn, ke kterým v průběhu času během finančních 

potíží v životě těchto lidí došlo. V několika případech se mi podařilo získat odpovědi 

zadluženého člověka a zároveň někoho z jeho rodiny, komu předluženost příbuzného 

negativně ovlivnila život.  

. 

 

5.2 Nastolování témat (Agenda-setting) 

 

S touhou po věcech, na které člověk nemá vlastní prostředky, souvisí vliv médií 

na veřejné mínění i plnění „požadavků doby“. Mezi klíčové koncepty v oblasti studia 

mediálních účinků na spotřebitele patří teorie o distribuci témat ve veřejném diskurzu. 

Studium těchto účinků vychází z přesvědčení expertů, že média své publikum skutečně 

ovlivňují. Četnými studiemi potvrzenou hypotézou teorie agenda-setting je schopnost 

masmédií nastolovat témata v agendě politické i agendě veřejnosti. Pohyb nebo naopak 

absence témat se odehrává v pomyslném trojúhelníku tvořeným médii, politikou a 

veřejností. Teorie nastolování témat se zaměřuje rovněž na rámcování (framing), 

vypíchnutí (priming) a význačnost (salience) veřejných agend.  (Škodová, 2008). 

Základem výzkumů v této oblasti je hledání vztahu mezi preferencemi veřejnosti a 

nastavením mediálních obsahů (Nečas, 2008). 

 

5.3 Teorie konzumerismu  

 

Reklamy přinášejí pohled na spokojený život a dokonalé štěstí podmíněné koupí 

konkrétního výrobku. Triky prodejců lákají z našich kapes stále více peněz. A to i peněz, 

které nám nepatří. Vše se zdá ale velmi snadné. Kdo nemá k dispozici vlastní 
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prostředky, nemá problém si je půjčit a uspokojit svou aktuální touhu a potřebu si 

výrobek koupit. Pořídit si zboží na splátky přímo u prodejce ještě nepředstavuje to 

největší riziko, které těmto osobám hrozí.  Mnoho lidí potřebuje držet krok s dobou a to 

vyžaduje nákup nových produktů bez odkladu a bez ohledu na vlastní bonitu. Pokud 

člověk neuspěje s žádostí o půjčku u své banky, nezřídka se obrací na nebankovní 

společnosti. A to zpravidla představuje riziko největší. Podle Z. Baumana (in: Kubátová, 

2010) rozkládá konzumní postoj život člověka na množství drobných koupí, které jsou 

pro něj více či méně dosažitelné. To vede člověka k přesvědčení, že musí zdokonalovat 

sám sebe i svůj život a překonávat překážky stojící v cestě jeho životního stylu a stylu 

spotřeby.   

Spotřebitelský trh je v dnešní době zahlcen množstvím reklam ze strany subjektů 

poskytujících půjčky nabízejících rychlý způsob získání finančních prostředků. Tyto 

půjčky jsou prezentovány jako snadné řešení tíživých životních nebo finančních 

komplikací. Nespolehlivé subjekty však mohou být příčinou velmi rizikového 

zadlužení. 

 

5.4 Inteligence a finanční vzdělávání 

 

Noveský a kol. (2009) definují inteligenci v souvislosti s finanční gramotností 

jako schopnost jedince názorně i abstraktně myslet v numerických, řečových i 

časoprostorových vztazích a úspěšně najít řešení problémů. Umožňuje člověku 

přizpůsobit se okolnímu světu a úspěšně se s tím vyrovnávat, podílí se na jeho chování. 

Thurstone (in: Noveský a kol., 2009) popisuje na základě faktorové analýzy sedm 

primárních faktorů inteligence: porozumění řeči, plynulost řeči, dovednost počítat, 

pozorovací schopnosti, rychlost jedincova vnímání, prostorovou představivost a 

schopnost vyvozovat závěry. R. Cattell navíc rozlišil fluidní (vrozenou) a krystalickou 

(naučenou, získanou) inteligenci. Inteligence představuje jeden z mnoha předpokladů 

finanční gramotnosti. Nízká inteligence může znamenat překážku v pochopení 

elementárních souvislostí týkající se rodinného rozpočtu, toku peněz nebo podstatu 

ekonomického fungování domácnosti. Zároveň ohrožuje nezávislost na manipulaci 

reklamou na finanční produkty i spotřební zboží.   

Bertl (2012) považuje schopnost číst a psát za základní výbavu člověka, které 
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jsou vstupním předpokladem pro osvojování dalších dovedností. V tomto případě 

zejména schopnost analyzovat a spravovat vlastní finanční podmínky, které ovlivňují 

materiální zajištění jednotlivce a domácnosti. Zároveň schopnost orientace ve 

finančních rozhodnutích a schopnost probírat toto téma bez pocitu diskomfortu a 

plánovat budoucnost. 

Gurková (2011) považuje finanční gramotnost za prediktor, nikoliv součást 

kvality života. Při subjektivním hodnocení vlastního života člověk zpravidla neuvažuje 

o tom, jak je v oblasti financí znalý. Ale jeho chování podmíněné znalostmi této 

problematiky bezpochyby dopadá na životní standard, který ovlivňuje subjektivní 

hodnocení kvality vlastního života založené na hodnotové orientaci.  

Ekonomické myšlení domácností by mělo být založeno na finanční gramotnosti 

a neustálém vzdělávání v této oblasti jako prevence vzniku rizikového zadlužování a 

jako nástroj vyrovnaného rodinného rozpočtu. 
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6 Metody a prameny 

 

Metody: 

 Analýza odborné literatury a interpretace legislativních opatření 

 Vlastní výzkumné šetření: kvalitativní výzkum - polostrukturované rozhovory 

s osobami zadluženými (předluženými), s experty  

 Sekundární analýza již provedených výzkumů 

 

Účelem této kapitoly je představit, jakým způsobem postupuji při hledání 

odpovědí na stanovené výzkumné otázky. K nalezení hledaných odpovědí a dosažení 

cílů práce jsem zvolila 3 výzkumné metody – analýzu odborné literatury a legislativních 

opatření, vlastní výzkumné kvalitativní šetření mezi osobami předluženými a odborníky 

na tuto problematiku a sekundární analýzu již provedených výzkumů. 

Při zpracovávání využívám metod kvalitativního výzkumu, kvantitativní postup 

pouze okrajově. Stěžejní výzkumnou metodou je tedy kvalitativní výzkum mezi 

respondenty, kterých se fenomén předluženosti týká. Jedná se o osoby předlužené a 

jejich rodinné příslušníky, odborníky působící v oddlužovacích agenturách, neziskových 

organizacích a úvěrových společnostech. Pro každou tuto skupinu individuálně jsem 

sestavila osnovu polostrukturovaných rozhovorů, kterou lze operativně upravit na 

základě toho, kterým směrem se výpovědi respondentů budou ubírat.  

 

Výběr všech výzkumných metod je přizpůsoben cílům práce. Vliv na kvalitu 

života u předlužených osob jsem se rozhodla zjišťovat rozhovory s konkrétními 

dlužníky. Stejnou cestou se pokusím zjistit důvody, které dlužníky vedou k tomu, že si i 

přes vědomí velkých rizik půjčují u nebankovních společností. Také subjektivní 

hodnocení finanční gramotnosti u těchto jednotlivců bude zkoumáno během rozhovoru. 

Pro kvalitativní přístup jsem se rozhodla proto, že považuji za přirozenější pro osoby 

postižené předlužením a jejich rodinné příslušníky o svých zážitcích a zkušenostech 

s odstupem času povídat. Jakékoli písemné dotazování nepovažuji za dostatečně citlivé 

na individuální hodnoty, názory a zkušenosti. 

Pomocí interpretace legislativních dokumentů a analýzy rozhovorů s odborníky 
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nastíním aktuální legislativní nastavení v problematice předlužení, exekuce a 

insolvence. Analýza sekundárních dat přispěje ke zhodnocení finanční gramotnosti 

v České republice a analýza odborné literatury k porovnání se zahraničím a nalezení 

příkladu dobré praxe.  

 

6.1 Rozhovory s experty 

 

Podle Reichla (2009) je důležité při tvorbě panelu expertů vyřešit dvě zásadní 

otázky: koho považovat za experta a jakým způsobem z takto vymezené populace 

vytvořit výběrový soubor, se kterým budu pracovat. Ve svém výzkumu považuji za 

experta nositele odborné a kvalifikované informace a osobu, která svým 

institucionálním zařazením odpovídá mé představě o člověku profesně zkušeném 

v oblasti zadlužování a insolvence. Reichel (2009) rovněž doporučuje obracet se na 

odborníky, kteří nejsou jen úzce orientovaní, ale jsou schopni vnímat svou odbornost 

v širších souvislostech. Odborný pohled na tuto problematiku nabídly například články 

organizace Člověk v tísni a výroky jejího představitele Daniela Hůle.  Rovněž i 

rozhovor s jejím dalším zástupcem zabývajícím se dluhovým poradenstvím. Přestože ho 

nepovažuji za experta na problematiku zadlužování, velmi přínosný v porozumění 

souvislostem byl také rozhovor s bývalým zaměstnancem oddlužovací agentury, který 

měl zároveň vlastní zkušenost s finančními potížemi u sebe samotného a rodinného 

příslušníka. Reichel zároveň definuje použitelného experta jako takového, který je 

dosažitelný a ochotný spolupracovat. Může to na první pohled vypadat banálně, ale i já 

jsem už v úvodu výzkumu zjistila, že konečné složení panelu se bude lišit od původního 

plánu vzhledem k nepříliš velkému ohlasu z řad oslovených odborníků na mou výzvu ke 

spolupráci.  

 

Odborníky jsem pro svůj výzkum vybírala postupem zvaným účelový výběr 

(úsudkem), kdy jsem oslovila zaměstnance oddlužovacích agentur, státní správy a 

neziskových organizací podle svého uvážení s ohledem na řešenou problematiku.  

 

Cílem této části výzkumu je sumarizovat názory a postoje odborníků na 

možnosti řešení i příčiny předluženosti, najít případný konsenzus mezi názory i 
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vzájemné odlišnosti a protiargumenty.  

 

6.2 Rozhovory s dlužníky 

 

Jako výzkumný design v případě předlužených osob zvolím mnohonásobnou 

osobní případovou studii.  

Případová studie se využívá zejména při detailnějším studiu jednoho nebo 

několika málo případů. Od statistického šetření se liší zejména charakterem a objemem 

shromažďovaných dat. Statistika je zaměřena na relativně omezený objem dat od mnoha 

případů, zatímco cílem případové studie je sesbírat větší objem dat od jednoho nebo 

několika málo jedinců. Cílem případové studie je zachytit složitosti jednotlivých 

zkoumaných případů a popis úplnosti vztahů. Hodnota provedené případové studie 

záleží na kvalitě jejího zacílení. Na základě této metody lze očekávat, že podrobná 

analýza jednoho případu může přinést porozumění i jiným podobným případům. Na 

závěr studie jsou zjištěná data o konkrétním případu vsazena do širšího kontextu. Při 

provádění osobní případové studie je podrobně zkoumán konkrétní prvek u jednotlivce. 

Pozornost je zaměřena například na postoje a názory, minulost nebo okolnosti, které se 

zkoumaným jevem nebo událostí souvisí. Touto metodou lze nalézt odpovědi na otázky 

„proč“ nebo „jak“. Výzkumník při sledování události nebo jevu nemá žádný vliv na 

jejich průběh (Hendl, 2005).  

 

Při kvalitativním šetření provádí rozhovor zpravidla jedna osoba s několika 

informanty. U kvantitativního výzkumu je zapojena celá skupina vyškolených tazatelů. 

Polostrukturovaný rozhovor (též částečně řízený či pomocí návodu) je 

charakteristický tím, že má tazatel předem připraven soubor otázek nebo témat, avšak 

nezáleží na pořadí, v jakém jsou informantovi kladeny. Není vyloučena případná 

modifikace otázek na místě nebo kladení doplňujících dotazů.  Jistá volnost se zde jeví 

jako vhodná k vytvoření přirozenějšího a neformálnějšího kontaktu tazatele 

s informantem (Reichel, 2009).  
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6.3 Analýza sekundárních dat 

 

Kromě zmíněných rozhovorů s experty a zadluženými fyzickými osobami jsem 

při psaní práce čerpala z mnoha dalších zdrojů dat. Využila jsem statistická data 

zpřístupněná finančními institucemi, které shromažďují údaje o pohledávkách a obecně 

o zadluženosti. Jednalo se zejména o data Českého statistického úřadu, České národní 

banky, Exekutorské komory ČR a informace, které poskytl bývalý zaměstnanec 

oddlužovací agentury Caspervia, s r.o. Rovněž údaje z Insolvenčního rejstříku, které 

jsou veřejně dostupné na internetu, mi napomohly k podrobnějšímu náhledu na osobní 

bankrot fyzických osob v České republice. K porovnání ekonomické prosperity a 

subjektivního hodnocení kvality života v zahraničí jsem využila údajů z Legatum 

Prosperity Index. Jedná se o výroční sledování ekonomické úrovně, zdraví, vzdělanosti, 

kvality života a dalších faktorů celkové prosperity ve 142 zemích světa, které vyvinul 

Legatum Institute v Londýně.  

V oblasti kvality života a jejího zjišťování každoročně přibývají nové 

diagnostické nástroje, dochází k modifikaci těch dosavadních na základě poznatků 

z opakovaných šetření. V naprosté většině se jedná o dotazníky a jejich používání 

stoupá zejména ve zdravotnictví (např. výzkum Health-Related Quality of Life), protože 

zdravotní stav zásadně ovlivňuje kvalitu života a její vnímání.   
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7  Vlastní výzkumné šetření 

 

V rámci kvalitativního výzkumu k této práci jsem se rozhodla zkoumat vlivy 

zadlužování a předlužování na kvalitu života dlužníků a jejich blízkých. Zajímalo mě 

rovněž jejich subjektivní hodnocení vlastní finanční gramotnosti a postoje k penězům. O 

tomto tématu se často hovoří jako o problematickém, ale doposud nikdo nenabídl reálná 

řešení dluhových pastí a osobních bankrotů.  

Téma rodinných financí a jejich okolností mě velmi zajímalo a zajímá, neboť 

bylo donedávna významnou součástí mé profese – asistentky finančního poradce. Tato 

profesní zkušenost mě obohatila, rozšířila mé znalosti v oblasti úvěrového trhu v České 

republice a napomohla k získání užitečných kontaktů na možné respondenty.  

 

Přestože můj plán ohledně počtu respondentů byl původně ambicióznější, 

podařilo se mi v letech 2013 a 2014 (kdy vznikala většina této práce) získat odpovědi na 

mé otázky od 11 zadlužených osob, 9 rodinných příslušníků dlužníků, 1 bývalého 

zaměstnance oddlužovací agentury, 4 obchodních zástupců nebankovních úvěrových 

společností a 2 operátorů těchto společností (z toho 1 bývalý). Začátkem roku 2016 

přibyly ještě rozhovory s jedním zástupcem neziskové organizace pomáhající lidem ve 

složitých životních situacích a se dvěma dlužníky. Kontakty na respondenty jsem 

získávala na doporučení od ostatních respondentů nebo od svého tehdejšího 

zaměstnavatele.  

 

Rozhovory s dotazovanými probíhaly na místě, které si sami určili. Nejčastěji se 

jednalo o kavárny a restaurace. Interview probíhala od 30 do 90 minut. Výjimku tvořil 

pouze rozhovor s bývalým zaměstnancem oddlužovací agentury, který trval bezmála 4 

hodiny. Všechny rozhovory jsem po souhlasu respondentů nahrávala na diktafon a dále 

jejich výpovědi analyzovala ze záznamu. K zajištění plynulosti interview jsem 

používala předběžnou sadu otázek, kterou jsem na místě upravovala na základě 

informací, které jsem od respondentů získala. Tuto předběžnou osnovu rozhovoru, 

odděleně pro skupiny respondentů, uvádím v příloze této práce.  
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Všem dotazovaným jsem přislíbila zachování naprosté anonymity, proto nikde 

jejich jména ani jiné identifikační prvky neuvádím. Výpovědi respondentů pomohly 

k potvrzení či vyvrácení skutečností, které nám servírují média nebo odborná literatura.  

K analýze výpovědí dotazovaných jsem zvolila realistický přístup, na základě 

kterého lze považovat odpovědi respondentů za popis vnější skutečnosti nebo 

individuální zkušenosti jednotlivých aktérů (dle Silverman, 2005). Každé vyprávění 

jsem rozebrala na menší úseky a jednotky pojmenovala (okódovala) vhodnými hesly. Ve 

vyprávěních jsem se zaměřila na zkušenosti a názory, které se objevily i u dalších 

respondentů a také ty, ve kterých se jejich názory rozcházely. K tomu jsem využila 

techniku otevřeného tematického kódování. Vzhledem k zacílení této práce jsem se 

ve výpovědích soustředila na názory k úvěrovému trhu a změny, které u nich 

v souvislosti s předlužením nastaly.  

Podle Neimeyera (2006, in: Mareš a kol., 2008) můžeme ve vyprávění životních 

zkušeností sledovat tři úrovně: privátní, interpersonální a obecně sociální. Velmi 

důležitá v mém výzkumu byla ta privátní úroveň, kdy jsem sledovala členění vyprávění 

na to, co jedinec zažívá, do jednotlivých epizod a následné propojení do srozumitelné 

dějové linie. Sledování důvodů a motivů k chování mi napomohlo porozumět tomu, 

v čem spočívají počátky finančních potíží (např. nedostatečná orientace ve finančních 

produktech, ignorace výzev ke smírnému řešení situace, nezájem na vztazích 

s příbuznými, lehkovážnost, podléhání reklamám a konzumnímu stylu života apod.). 

Interpersonální úroveň jsem sledovala zejména ve vyprávěních rodinných příslušníků 

dlužníků, kteří většinou velmi podrobně líčili, jak jim tato zkušenost negativně ovlivnila 

život a vztahy v rodině. U samotných dlužníků jsem většinou narazila na pokrčení 

rameny a stručné konstatování, že se nedá nic dělat.    
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8 Legislativní ukotvení a ochrana spotřebitele 

 

Problematika předlužování, vymáhání dluhů a možností řešení je velmi široká. 

Z tohoto důvodu je alespoň částečně zakotvena v mnoha českých právních normách. Na 

tomto místě bych ráda uvedla ty předpisy, které s fenoménem předlužování úzce 

souvisí. 

 

Velmi úzce se k problematice předlužování vztahuje tzv. insolvenční zákon, 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Ve vztahu k fyzickým 

osobám a domácnostem upravuje možnost řešení úpadku pomocí konkurzu nebo 

oddlužení, o čemž rozhoduje soud. Přestože se jedná o poměrně novou právní normu, dá 

se říci, že za dobu své účinnosti již zachránila důstojný život mnoha tisícům českých 

občanů. Podmínkou povolení oddlužení je prokázání schopnosti splatit během 

následujících 5 let alespoň 30 % dluhů. Podrobněji se insolvenčnímu řízení věnuji 

v následující kapitole.  

 

V souvislosti s nejrizikovější úvěrovou oblastí bych zmínila Zákon č. 145/2010 

Sb., o spotřebitelském úvěru, který nabyl účinnosti 1. ledna 2011 na základě směrnice 

EU. Změny, které zákon na trh spotřebitelských úvěrů přinesl, se týkaly zejména 

ochrany spotřebitelů. Mimoto zákon definuje pojem spotřebitelský úvěr a vymezuje 

povinnosti poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů směrem ke klientům – např. 

posoudit schopnost žadatele splácet úvěr, uvádět roční procentní sazbu nákladů (RPSN) 

a další podmínky související s odstoupením od smlouvy, vypovězením smlouvy, ale 

také stanovuje sankce za nedodržení předepsaných pravidel.  

 

Dalším zákonem, který upravuje vztahy věřitelů a dlužníků, je Zákon č. 21/1992 

Sb., o bankách, na základě kterého jsou poskytovány například hypoteční úvěry. 

K jejich financování jsou využívány hypoteční zástavní listy nebo jiná finanční aktiva 

bank.  

 

Problematika předluženosti zahrnuje také otázku vymáhání dluhů, kterou 

upravují zejména občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.), exekuční řád (Zákon č. 
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120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti) a Zákon č. 216/1994 Sb., o 

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.   

 

Součástí zákonných opatření k ochraně spotřebitele a formování trhu je funkce 

finančního arbitra ČR. Finanční arbitr ČR (finanční ombudsman) poskytuje svoji 

ochranu zejména spotřebitelům v oblasti spotřebitelských úvěrů (a jiných finančních 

služeb) ve sporech mezi nimi a zprostředkovateli nebo poskytovateli těchto úvěrů. 

Arbitr působí na základě Zákona č. 229/2002 Sb. v souladu se zákonem 145/2010 Sb., o 

spotřebitelském úvěru. Jeho kompetence jsou v oblasti spotřebitelských úvěrů (nikoliv 

v oblasti hypotéčních a jiných zákonem vyjmenovaných typů úvěrů) a v dalších 

oblastech finančních služeb.  
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9 Problematika zadlužování – dlužníci, věřitelé, pohledávky 

 

9.1 Dluh 

 

Obecně lze říci, že zadlužování domácností není a priori negativním jevem. 

Podstatné však je zadlužovat se rozumně, tedy nebrat v úvahu pouze okamžitý užitek, 

ale také dopady splácení i nesplácení závazku na finanční rozpočet domácnosti.  

 

Na zadlužování není možné nahlížet pouze negativně. Mít „dobrý dluh“ je velmi 

výhodné zejména v dlouhodobém horizontu a představuje situaci, kdy za nás dlužnou 

částku splácí někdo jiný (například nájemce bytu, na který máme hypotéku) (Sutton, 

2010). Stále více však na každém kroku narážíme na nabídky nebankovních společností, 

které nabízejí velmi rychlé a snadné poskytnutí půjčky. Nedostatečné prověření bonity 

žadatele však mnohdy vede k jeho problémům splnit své závazky. Dostupnost 

takovýchto půjček je mnohokrát zaplacena vysokými úroky a sankcemi v případě 

nesplácení. Neznalost finančních produktů na trhu nebo již vzniklá tísnivá situace 

vtahuje do dluhové pasti stále mnoho lidí a domácností. „Celosvětová finanční krize 

potvrdila, kam až může dojít nedokonalá znalost produktů v dnes již prakticky zcela 

virtuálním světě financí. Nekalé praktiky nestačí zakazovat a pokutovat, ale je třeba 

naučit lidi, jak se bránit,“ uvedla na tiskové konferenci členka bankovní rady ČNB Eva 

Zamrazilová (Ministerstvo financí ČR, 2010).  

 

Zajímavé zjištění Noveského a kol. (2009) představuje odlišné subjektivní 

vnímání dluhu a úvěru. Vnímání dluhu je tradičně negativní, kdežto vnímání úvěru je 

neutrální jako součást podnikání a hospodaření. Přináší okamžité uspokojení a předmět 

naší potřeby je ihned k dispozici, podporuje žádoucí image a socioekonomický status ve 

společnosti.  

 

Postoje k dluhům a úvěrům se mezi jednotlivými domácnostmi značně liší. 

Primární rodina poskytuje vhodné ale i nevhodné vzorce chování pomocí přenosu 
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z generace na generaci. Člověk se tak už od raného dětství učí, jak zacházet s penězi. 

Může se ale stát, že si člověk ze své původní rodiny odnáší iracionální postoje 

k penězům a ty ho posléze v dospělosti dohoní.  

 

9.2 Úvěry pro domácnosti a fyzické osoby 

 

Účelem této části práce je čtenáři přiblížit úvěry poskytované fyzickým osobám 

a rodinám pro potřeby zajištění jejich života, biologických a sociálních potřeb. 

Podrobně zde uvádím nejčastější typy úvěrů, které mohou fyzické osoby a domácnosti 

přivést do finančních potíží. K většině z nich jsem doplnila také životní zkušenosti 

některých respondentů mého výzkumu. 

Obecně platí, že zadlužování domácností není a priori negativním jevem. 

Poskytování a přijímání úvěrů má velmi pozitivní účinky na kvalitu života (možnost 

užívání zboží a služeb, které by jinak nebyly v požadovaném termínu dostupné – 

bydlení, spotřební předměty, jiné služby) a současně má za následek stimulaci produkce 

(stavební výroba, produkce spotřebních předmětů, finanční služby apod.). Přináší 

s sebou však riziko nesplácení vzniklých závazků, čímž jsou ohroženi jak věřitelé, tak i 

dlužníci. Na straně ohrožených věřitelů může docházek ke kumulaci nesplácených 

závazků, druhotná platební neschopnost, nucené postupování ohrožených pohledávek, 

což v kritických případech může vést až k řetězení úpadků věřitelů. Historie přináší řadu 

příkladů (Velká deprese v USA ve 20. a 30 letech 20. století a naposledy hypotéční krize 

v letech 2007 – 2009, která svými dopady zasáhla celý vyspělý svět). Rizika pro 

dlužníky z nesplácení dluhů spočívá zejména v radikálním snížení jejich životní úrovně, 

finanční ztráty, ztráty životní stability, často ztráty bydlení apod., což většinou má za 

následek snížení psychické pohody s následky na zdravotním stavu, snížení sociální 

pohody, často rozpad rodin apod. Důležité je, aby při sjednávání všech závazků si 

účastnické strany byly vědomy rizik (což nebývá často obvyklé) a aby závazky 

přijímaly uvážlivě nejen s pohnutkou okamžitého splnění svých potřeb ale i s vědomím 

nezbytného budoucího splacení dluhu.  

 

Úvěry poskytované fyzickým osobám a rodinám lze rozdělit do několika skupin 

podle následujících 3 kritérií: 
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1) podle účelu:  

 K zajištění bydlení: 

o Hypotéční úvěry 

o Úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry ze stavebního spoření 

(meziúvěry) 

o Leasingové kontrakty 

 

 K zajištění spotřebního zboží a služeb: 

o Spotřebitelské úvěry 

o Leasingové kontrakty 

o Neúčelové hypotéční úvěry (tzv. americké hypotéky) 

 

 K zajištění spotřebního zboží, služeb a pokrytí krátkodobých finančních 

výdajů: 

o Kontokorentní bankovní úvěry  

o Kreditní karty 

 

2) podle typu poskytovatele:  

 Banky podle zákona o bankách 

 Družstevní záložny  

 Nebankovní poskytovatelé v rámci jejich podnikatelské činnosti 

 Podniky svým zaměstnancům 

 Soukromé osoby  

 

3) podle rizikovosti: 

Rizikovost úvěru záleží zejména na osobě dlužníka a na způsobu zajištění. Obojí 

prověřuje zodpovědný věřitel ještě před sjednáním závazkového vztahu. Osobu 

posuzuje zejména podle osobní důvěryhodnosti (zejména u úvěrů mezi fyzickými 

osobami), bankám a nebankovním poskytovatelům poskytují své služby registry 

klientských informací. Zajištění úvěru (záruka) má účinek na podnícení zodpovědného 

přístupu dlužníka k plnění svého závazku a v případě jeho neplnění k uspokojení 

věřitele. Podle rizikovosti lze úvěry rozdělit takto: 
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 Úvěry s plnohodnotnou zárukou 

o Hypotéční úvěry (na bydlení, na pořízení nemovitosti nebo neúčelové úvěry 

zajištěné zástavním právem k nemovitosti) 

o Úvěry s plnohodnotnou zárukou ve formě zástavy movité věci (uměleckého 

díla, cenného kovu apod.) 

 

 Úvěry s částečnou zárukou 

o Úvěry ze stavebního spoření a jiné úvěry zajištěné ručiteli nebo jinak 

o Jiné úvěry zajištěné zárukou, která nepokrývá celou výši závazku 

 

 Nezajištěné úvěry  

o Spotřebitelské úvěry 

o Kontokorentní úvěry 

o Úvěry z kreditních karet 

 

K problematice rizikovosti úvěrů z pohledu věřitele se obchodní zástupce 

společnosti Provident Financial vyjádřil takto: „Tenhle úvěrový byznys je hodně rizikový 

půjčovat takhle nespolehlivým lidem (v souvislosti s definicí nejčastějšího dlužníka jako 

nepříliš vzdělaného člověka z nižší třídy finančně méně gramotného – pozn. autorky). 

Proto ten velký úrok. Ono stačí, když Vám zaplatí tři lidi z pěti a jste v pohodě. V těch 

úrocích je to riziko zahrnuto. A malými dluhy, které nemohli z lidí vytlouct, se dál 

nezabývali. No, a když doba nesplácení překročila určitou mez, tak se ta pohledávka 

prodávala inkasním agenturám a oni to pak řešili místo nás.“  

 

V souvislosti s mediálním tlakem na nebankovní poskytovatele úvěrů fyzickým 

osobám se společnost Provident Financial zavázala při vymáhání pohledávek 

nevyužívat služeb externích advokátů. Společnost Cetelem volí tento postup u klientů, 

kteří se v případě potíží nenechají zastupovat oddlužovacími společnostmi, které 

dlužníkovu situaci jen zhoršují. Společnost Home Credit tento tzv. britský 

(beznákladový) model rovněž v současné době zavádí (Člověk v tísni, copyright 2013).  
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9.2.1 Hypoteční úvěry  

 

Základní vlastností hypotéčních úvěrů je záruka úvěru nemovitostí (Radová, 

Dvořák, Málek, 2013). Zastavená nemovitost nejčastěji bývá ta, kterou nositel úvěru 

pořizuje – nejčastěji v případě pořízení nemovitosti k vlastnímu bydlení, ale může být i 

ve vlastnictví jiné osoby (tzv. zástavce – osoba, která není nositelem úvěru, ale pouze 

poskytuje zástavu). Hypotéční úvěr je sjednán na základě úvěrové smlouvy, na kterou se 

odvolává tzv. zástavní smlouva (k pohledávce). Na základě zástavní smlouvy, která je 

založena v katastru nemovitostí, je dáno právo věřitele pro případ, že by dlužník 

nesplatil svůj závazek řádně, uspokojit svoji pohledávku realizací (prodejem) zastavené 

nemovitosti. Hodnotu nemovitosti věřitel prověřuje před poskytnutím úvěru. Obvykle se 

vyžaduje, aby hodnota nemovitosti o určité procento převyšovala hodnotu poskytnutého 

úvěru. To však neplatí vždy. Nejčastěji poskytovaný je úvěr ve výši do 85% hodnoty 

zastavené nemovitosti. Ocenění nemovitosti (pokud jde o banku) věřitel uskutečňuje 

nejčastěji prostřednictvím svého znalce nebo znalce – externisty. Metodiky pro 

oceňování nemovitostí jsou poměrně přísné, aby nedošlo k nadcenění zástavy a 

poskytnutí úvěru ve výši, která by nebyla dostatečně pokryta. Na trhu se běžně lze 

setkat i s tzv. 100% hypotékami – jde o marketingový tah, kdy banka poskytne úvěr v 

plné výši oceněné nemovitosti – to se však projeví ve vyšší úrokové sazbě (a metodiky 

pro oceňování nemovitostí jsou pro tento případ zvláště přísné).  

 

Úrokové sazby závisejí na účelu úvěru, bonitě (kvalitě) dlužníka a jeho úvěrové 

minulosti, zdroji finančních prostředků pro splácení a hodnotě zajištěné nemovitosti. 

Nejnižší úrokové sazby jsou poskytovány na úvěry na vlastní bydlení. U nich je 

prokázána dlouhodobá nejnižší míra delikvence (zpoždění splátek, výpadky apod.), 

neboť bydlení v zastavené nemovitosti je nejvyšší motivace k řádnému splácení. Bonita 

dlužníka je tvořena dvěma základními parametry: zdroj finančních příjmů používaný 

ke splácení (za nejspolehlivější je považován příjem ze stálého zaměstnání, pak příjmy 

z podnikání a pak jiné příjmy) a jeho úvěrová historie (zápisy nebo bez zápisu 

v klientských úvěrových registrech).  

 

Obvyklou podmínkou pro poskytnutí hypotéčního úvěru je pojištění nemovitosti 

– zástavy proti obvyklým rizikům (pojištění nemovitosti, kterou nositel úvěru nabyl, 
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není-li současně zástavou, se nevyžaduje) a také životní pojištění nositele úvěru. 

Zejména, pokud je žadatel osamělý (bez manžela, který je ze zákona spoludlužníkem) 

nebo má-li jeden z manželů výrazně vyšší příjem než druhý (a je tedy v podstatě 

jediným nositelem úvěru). 

 

Hypotéční úvěry jsou sjednávány v naprosté většině případů na určitou dobu tzv. 

úrokového fixu. Ten bývá roční, dvouletý, tříletý, nejčastěji pětiletý, nebo delší 

desetiletý a výjimečně patnáctiletý. Po dobu trvání úrokového fixu jsou sjednané 

podmínky neměnné (kromě výjimek). To znamená, že dlužník nemůže splatit úvěr 

předčasně, i kdyby mu to jeho možnosti dovolovaly. Naopak věřitel nemůže požadovat 

splacení dluhu předčasně (kromě případů, kdy dlužník nesplácí řádně). Sjednaná 

úroková sazba je pevně daná a neměnná (kromě oboustranné dohody o změně). Při 

skončení úrokového fixu má dlužník možnost část zbývajícího dluhu nebo celý doplatit 

– v tom případě neplatí žádné poplatky ani úroky do konce smlouvy. Věřitel (banka) 

dlužníkovi před skončením úrokového fixu nabídne nové podmínky (zejména úrokovou 

sazbu) pro další období. (DATAPROVIDERS SRO, copyright 2013). Pokud má dlužník 

lepší možnost u jiné banky, má možnost nabídku u stávající banky nepřijmout a úvěrem 

z nové banky původní úvěr splatit. Toto tzv. neúvěrování je velmi příznivé pro 

konkurenční prostředí na hypotéčním trhu (každý hypotéční dlužník má v termínu 

skončení svého úrokového fixu možnost vyhledat jinou banku, která mu nabídne lepší 

podmínky a přejít k ní). Pro banky je tato možnost velmi nepříznivá, neboť musí o své 

klienty stále bojovat v konkurenčním prostředí, nést náklady přepracování úvěrů apod. 

Proto banky, aby minimalizovaly možnost refinancování, obvykle posílají svým 

klientům nabídku nových podmínek na poslední chvíli, aby mnozí nestihli včas před 

skončením svého fixu projednat přechod k jiné bance, a jsou tak nuceni zůstat u svého 

dosavadního poskytovatele a přijmout jeho podmínky.  

 

Hypotéčními úvěry jsou financovány zejména bydlení a investice do jiných 

nemovitostí nesloužících k bydlení. Hypoteční trh však nabízí také úvěr bez zjišťování 

účelu (tzv. americkou hypotéku)
2
 (Finance.cz, copyright 2016).  

                                                 
2
 Na trhu se lze setkat i s tzv. australskými hypotékami. Zatímco americká hypotéka je regulérním 

pojmem (byť neoficiálním), který představuje určitý typ produktu, australská hypotéka je marketingovým 

heslem, který nepřináší žádnou kvalitu a pouze znamená něco, co je postavené na hlavu (s rostoucím 
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Úvěry na bydlení jsou z důvodů uvedených výše nejbezpečnějším typem úvěru. 

Proto úrokové sazby hypotéčních úvěrů (vzhledem k dobrému zajištění) jsou obvykle 

nejnižší ze všech typů úvěrů – pro klienty, kteří splňují podmínky bank, jsou v aktuální 

době (únor 2016) na historicky nejnižších sazbách – průměrně 2,06 % p.a. (Hrušová, 

2016).   

 

9.2.1.1  Makroekonomické aspekty hypotečních úvěrů 

 

Ukázkovým příkladem špatného využití hypotéky je hypoteční krize ve 

Spojených státech amerických vrcholící v roce 2007, která odstartovala finanční krizi a 

následnou celosvětovou recesi. Tuzemský hypoteční trh se však od toho amerického 

v řadě aspektů velmi liší. V českém bankovním sektoru je běžné, že banka, která úvěr 

poskytla, ho také spravuje, eviduje splácení a stará se o to, aby svou pohledávku získala 

od klienta zpět. V Americe je však běžné, že hypotéku klientovi poskytne banka nebo 

hypoteční makléřská společnost, která jej zabalí do balíčku a následně tuto pohledávku 

prodá jiné bance, fondu nebo jinému investorovi. Tyto balíčky představují hypotékou 

zajištěné cenné papíry a říká se jim MBS (mortgage-backed security). Motivace 

evropské banky se od té americké odlišuje zejména tím, že se snaží dostat své peníze od 

dlužníků zpět. A ne jen vydělat tím, že uzavře co nejvíce obchodů a zodpovědnost je na 

někom jiném. Tímto způsobem se americký hypoteční trh brzy nasytil a další růst 

zaměřil na tzv. subprime klienty. Tedy klienty, kteří nebyli tolik bonitní, aby dosáhli na 

standardní hypotéky s běžnými sazbami (Tyl, 2013). 

Nemyslím si, že by se tímto příkladem měl český úvěrový trh inspirovat. Došlo 

by k velkému nárůstu rizikových hypoték s nebezpečím pro finanční instituce i klienty.  

Ve Spojených státech se tak stalo a mělo to významný dopad na hypoteční krizi. Pro 

ilustraci možno uvést: v roce 1994 byl podíl subprime hypoték 5 %, o 5 let později 9 % 

a v roce 2006 už celá jedna pětina všech poskytnutých hypotečních úvěrů (Tyl, 2013).  

                                                                                                                                               
objemem úvěru se snižuje úroková sazba).  
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9.2.2 Úvěry ze stavebního spoření  

 

Jsou poskytovány na základě zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření v platném znění. Smlouva o stavebním spoření má 2 fáze: 

první fáze je spoření, ve které nositel smlouvy spoří zvolenou částku (postupně, 

jednorázově nebo nepravidelně podle svých možností a svého uvážení). Ke svým 

vkladům dostává od stavební spořitelny úroky a ze státního rozpočtu státní podporu. 

Státní podpora je vyplácena zálohově a v případě, že by klient smlouvu zrušil a 

prostředky vybral před uplynutím 6 let (ve smlouvách uzavřených v období let 1993 – 

2003 5 let), státní podpora je vrácena do státního rozpočtu. To neplatí v případě, že by 

klient prostředky před splněním vázací doby prokazatelně použil na řešení bytové 

potřeby. Druhou fází je poskytnutí úvěru na bydlení.  

 

Úvěr ze stavebního spoření je podle zákona výhradně určen k řešení bytové 

problematiky nositele (nebo jeho blízkých příbuzných – rodinných příslušníků) 

(Partners media, s .r.o., copyrigt 2016). Typickým účelovým použitím je koupě bytu do 

soukromého nebo družstevního vlastnictví, koupě pozemku na bytovou výstavbu, 

stavba, modernizace nebo rekonstrukci bytového objektu. Výjimečně může být použit 

na koupi, rozšíření, modernizaci nebo adaptaci objektu k rekreaci pod podmínkou, že se 

s využitím úvěru ze stavebního spoření změní na objekt k bydlení. Může být použit k 

realizaci drobných stavebních prací v bytech nebo domech, k vyrovnání majetkových 

závazků souvisejících s bydlením (finanční vyrovnání spoluvlastníků apod.). Nesmí být 

použit k pořízení vybavení bytů, které není pevně spojeno se stavbou.  

 

Podmínky pro poskytování úvěrů ze stavebního spoření: 

 Účelovost - musejí být prokazatelně využity výhradně k řešení bytové 

problematiky podle předchozího odstavce 

 Splnění tzv. hodnotícího čísla (koeficientu ocenění apod. podle terminologie 

jednotlivých stavebních spořitelen) – pokud není tento požadavek splněn, 

využije se tzv. překlenovací úvěr (meziúvěr) 

 Bonita klienta (schopnost splácet úvěr) - prověřuje se podobně jako u hypoték 

zjištěním příjmových možností klienta a jeho úvěrová historie v úvěrových 

registrech 
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 Záruka – u větších úvěrů (obvykle nad 500 tisíci Kč úvěrového rizika) se 

obvykle vyžaduje záruka nemovitostí stejně jako u hypoték. U úvěrů do této 

hodnoty se využívají obvykle ručitelé (osoby, které mají dostatečný příjem a 

zaručí se splacením pro případ, že by dlužník nemohl splácet). Úvěry s rizikem 

do 200 tis. Kč se obvykle poskytují bez zajištění.  

 Pojištění: obvykle shodné jako u hypoték, podmínky jsou méně striktní. 

 

Jeden z respondentů z řady dlužníků se potýká s velkými potížemi s  úvěrem ze 

stavebního spoření kvůli změnám na trhu, které nemohl ovlivnit. „Než přišla ta finanční 

krize před šesti lety, tak to šlo. Firma šlapala, tak jsem si řekl, že dostavím barák. Bral 

jsem si překlenovací úvěr na jeden a půl milionu, abych to sfouknul najednou. Ale s tou 

krizí nám ubyly zakázky a tak klesly i příjmy a já za chvilku neměl na splácení toho 

úvěru. Za chvilku mě zapsali do toho registru dlužníků a já jsem si připadal jako hlupák, 

kterýmu se nic nedaří. Z těch peněz z úvěru jsem se snažil dotovat firmu, abych ji vůbec 

udržel. Zachránit se mi ji ale nepodařilo, protože to bylo čímdál horší. Takže teď nemám 

ani firmu, ani dodělaný barák. Jenom platím a platím. Teda snažím se, jak to zrovna 

vyjde. Doma mi nikdo nic nevyčítal, ale já jsem si kvůli tomu připadal fakt blbě. Před 

asi půlrokem jsem se zajímal o možnost refinancování. Jenže jsem v tom registru a nikdo 

mi nic jinýho nedá. Takže i když mi skončil fix u týhle banky, musím tu zůstat a nechat si 

líbit všechno, co mi nadiktujou. Je mi jasný, že jim to dobře sype.“    

 

9.2.3 Spotřebitelské úvěry3 

 

Spotřebitelské úvěry jsou primárně určeny k uspokojování potřeb občanů 

v oblasti nákupu zboží a služeb střednědobé a krátkodobé spotřeby (vybavení 

domácnosti, sportovní vybavení, motorová vozidla apod.). Nejčastěji jsou poskytovány 

bankami, družstevními záložnami nebo nebankovními poskytovateli. Obvykle jsou 

poskytovány bez zajištění, jejich objem představuje v jednotlivých případech 

                                                 
3
 Prakticky shodné vlastnosti mají tzv. hotovostní úvěry, u kterých věřitel poukáže úvěrové finanční 

prostředky na účet dlužníka a vůbec nezjišťuje, k čemu budou použity. Rizika a časté nepříznivé důsledky 

nesplácení jsou stejné jako u spotřebitelských úvěrů.  
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desetitisíce až statisíce korun a finanční prostředky často jsou financující bankou 

poukázány přímo prodejci zboží nebo služby. Poskytovatel obvykle jednoduchým 

způsobem ověří totožnost žadatele a jeho příjmové možnosti případně jeho záznamy 

v registrech (Radová, Dvořák, Málek, 2013). Mnoha žadatelům je úvěr poskytnut při 

prvním nebo nejvýše druhém jednání. Většinou poskytovatel neprověřuje, zda žadatel 

již má nějaké nesplacené úvěry a v jaké výši (záleží jen na přístupu žadatele, jaké 

informace poskytne). 

 

Vlastnosti spotřebitelských úvěrů:  

 Snadné vyřízení, často se ani nevyžaduje, aby žadatel uvedl, k čemu hodlá úvěr 

použít 

 Žádné zajištění 

 Úrokové sazby: odpovídající nezajištěným úvěrům, aktuálně mezi 8 – 19 % p.a. 

 Doba splácení: nejčastěji 12 – 72 měsíců 

 U produktů některých poskytovatelů možnost splatit úvěr i mimo pravidelné 

splátky   

 

Využívat spotřebitelské úvěry je pro jejich uživatele velmi pohodlné, pro věřitele 

jednoduché a levné. Je však s nimi spojeno značné riziko nesplácení. Stává se, že 

dlužník, který využil snadno dostupný úvěr, zboží nebo službu spotřeboval a zbývá mu 

splácet drahý úvěr. Je věcí věřitele, aby úvěr, který nebyl zajištěn, vymohl zpět. Je 

obvyklou praxí, že věřitelé kumulují nesplácené úvěry a odprodávají je specializovaným 

firmám k významnému neprospěchu klientů – dlužníků.  

 

9.2.4 Kontokorent 

 

Banky a spořitelní a úvěrová družstva (družstevní záložny) nabízejí ke službě 

vedení účtu často tzv. kontokorentní úvěry. Jde o možnost vyčerpat svůj účet až do 

záporných hodnot. Každý účet má stanoven tzv. úvěrový limit, který nelze přečerpat. 

Nezjišťuje se, na co klient (banky nebo družstva) prostředky čerpá. Čerpané prostředky 

obvykle nejsou nijak zajištěny, někdy je obchodními podmínkami dohodnuto, že 

kontokorent je zajištěn jinými prostředky klienta (jsou-li u věřitele jiná aktiva dlužníka) 
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(Partners media, copyright 2016b).  

 

Společné vlastnosti kontokorentních úvěrů:  

 Obvykle bez zajištění 

 Výhoda: věřitel obvykle svého klienta zná (vede mu účet, zná jeho návyky 

v hospodaření s financemi, jeho kreditní i debetní historii)  

 Úrokové sazby: aktuálně mezi 9,9 – 19,9 % p.a. 

 

9.2.5 Leasing 

 

Finanční leasing se často používá k financování motorových vozidel a pouze 

okrajově k financování nemovitostí. V souvislosti s novými opatřeními – zejména 

možností pro zákazníka odstoupit od smlouvy a vrátit předmět leasingu leasingové 

společnosti bez udání důvodu, obliba leasingu výrazně poklesla (řada společností 

ukončila poskytování této služby). Protože v průběhu splácení leasingových splátek do 

odkoupení předmětu leasingu zůstává předmět leasingu v majetku poskytovatele, 

nehrozí v případě neschopnosti splácet tak vážná rizika jako u úvěrů. Pouze se předmět 

leasingu vrátí do dispozice společnosti a ta jej zpeněží podle svých pravidel.  

 

9.2.6 Kreditní karty 

 

Kreditní karty jsou velmi komfortním ale zároveň velice záludným nástrojem 

pro své uživatele. Jsou poskytovány kreditními společnostmi, které jsou v oblasti 

distribuce i administrace často zastoupeny bankami. Kreditní karty poskytují službu ve 

dvou fázích. Uživatel karty nemusí mít v poskytující bance žádný účet, ale má stanoven 

tzv. kreditní limit, který se pro jednotlivé uživatele stanovuje individuálně (podle výše 

příjmů, podle pohybů na jeho bankovních účtech apod. a má možnost ze svého 

kartového účtu čerpat finanční prostředky na cokoliv v zemi pobytu i kdekoliv na světě. 

V průběhu zúčtovacího měsíce (obvykle běžný měsíc) čerpá podle své potřeby. Po 

skončení měsíce kartová společnost (nebo poskytující banka) vyúčtuje klientovi 

všechny uskutečněné platby. Pokud klient vyrovná během tzv. bezúročného období 

(běžný zúčtovací měsíc plus další období, které trvá také obvykle kolem 30 dní) celou 
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částku, neúčtuje mu společnost (banka) žádné úroky. Někdy jsou účtovány stanovené 

poplatky a někde poskytovány dohodnuté benefity. Tedy první část služby je nesporně 

velice výhodná, neboť uživatel disponuje po určitý čas prostředky banky a nic za to 

neplatí. Druhá část je však velice nebezpečná: klient má možnost nesplatit celou 

vyčerpanou částku ale pouze její část (například 10 % z dlužné částky) a dále splácet 

další měsíc opět např. 10 % z aktuálního zůstatku. Za poskytnutý úvěr ale účtuje banka 

klientovi velmi vysokou úrokovou sazbu (často kolem 3 % měsíčně – měsíční úroková 

sazba se často v materiálech uvádí proto, aby vypadala lákavě). Úvěr je drahý a je 

snadné jej nesplatit celý včas. Co klient v jednom měsíci splatí, opět zas vyčerpá a tak 

se často dostává do dluhové pasti. Úvěr z kreditních karet je častým prvotním krokem 

směřujících k dluhové pasti.  

 

9.3 Poskytovatelé úvěrů pro domácnosti (věřitelé) 

 

Propad úvěrového trhu, o kterém se zmiňuji v úvodní kapitole této práce, dopadl 

odlišně na bankovní a nebankovní poskytovatele úvěrů. Zatímco bankovní půjčky 

v roce 2009 vzrostly o 16,5 mld. Kč, objem prostředků půjčených domácnostem od 

nebankovních poskytovatelů poklesl o více než 29 mld. Kč. Největšího rozdílu objemu 

vyplacených úvěrů mezi bankovními a nebankovními poskytovateli bylo v posledních 

letech podle České národní banky (2013, in Teplý a kol., 2013) dosaženo v roce 2010 

(více než 60 mld. Kč). Od té doby došlo k výraznému sblížení poskytnutých částek 

(například v roce 2012 činil rozdíl už pouhé necelé 4 mld. Kč).  

 

9.3.1 Bankovní sektor 

 

Banky představují největší poskytovatele finančních prostředků a jsou také 

nejčastějšími věřiteli insolvenčních řízení korporátních klientů i fyzických osob. Protože 

mají v rámci insolvenčních řízení stejné postavení jako ostatní možní věřitelé, promítá 

se tato skutečnost do nastavení podmínek financování už v počátku vzniku vztahu klient 

(dlužník) – banka (věřitel).  Banky patří v rámci insolvenčních řízení k nejsolidnějším a 

nejkorektnějším věřitelům, přestože to mnohdy ostatní účastníci řízení vnímají odlišně 

(Kislingerová, Richter, Smrčka a kol., 2013). Tento rozpor potvrzuje také bývalý 
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zaměstnanec oddlužovací agentury Caspervia, s.r.o.: „Když jde o peníze, postupujou 

všichni stejně. A je úplně jedno, jestli jste byla dlouhý léta vzornou klientkou. Jakmile 

jste v průseru, smlsnou si na Vás všichni stejně. To jsem občas žasnul, čeho jsou takové 

známé banky a jejich právníci schopný pro pár tisícovek!“ 

 

Aktivity bank jsou podstatně a rozsáhle regulovány platnými právními předpisy 

(zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) i pravidly České 

národní banky. Navíc musí dbát své reputace a dobré pověsti. Jednání bank v rozporu 

s očekáváním veřejnosti je trestáno poklesem zájmu o služby konkrétní instituce i 

reálnými sankcemi. To z bankovního sektoru dělá systémové věřitele.  

 

V současné době většinu hypotečních úvěrů poskytují banky. Úvěry ze 

stavebního spoření mají právo poskytovat pouze stavební spořitelny. Leasingové služby 

poskytují leasingové společnosti, které jsou z velké části dceřinými společnostmi bank. 

Družstevní záložny podnikají na základě Zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a 

úvěrních družstvech, přijímají vklady a zejména poskytují úvěry svým členům. 

Vzhledem k přísné regulaci poskytují úvěry na základě podobných standardů jako 

banky. Jejich podíl na trhu s úvěry je však velmi malý.  

 

Banky a poskytování jejich služeb jsou velmi přísně regulovány zákonem o 

bankách. V oblasti poskytování úvěrů je obvyklé, že poskytují úvěrové služby na 

základě schválených obchodních podmínek převážně korektně, pracovníci seznamují 

klienty s podmínkami kvalifikovaně, převážně jsou dodržovány stanovené standardy. 

Obchodní podmínky jsou obvykle velmi obsáhlé, ale nepoužívají se nedovolené 

klamavé praktiky. V případě, že dojde k nesplácení dohodnutých splátek, se banky 

obvykle snaží s klientem jednat, jeho platební problém vyřešit apod. Teprve, není-li to 

možné, řeší banky další kroky k ochraně svých zájmů – tedy použití náhradních metod – 

odložením splátek, přerušením splácení, restrukturalizací dluhu, odprodejem 

pohledávky nebo v nejzazším případě exekucí.  
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9.3.2 Nebankovní sektor 

 

Významnými poskytovateli úvěrových služeb na českém trhu, kteří tuto činnost 

vykonávají v rámci svých podnikatelských aktivit, jsou nebankovní poskytovatelé. Mezi 

nimi převažují splátkoví prodejci a nebankovní poskytovatelé úvěrových služeb, kteří se 

specializují výhradně na tuto činnost.  

 

Splátkoví prodejci jsou obvykle součástí holdingu nebo působí samostatně, 

jejich hlavní náplní je splátkový prodej a poskytování úvěrů je vedlejší činností. 

Podnikají na základě zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (o 

obchodních korporacích). Poskytování spotřebitelských úvěrů, které u splátkových 

prodejců převládá, je regulováno zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a 

podléhá pravomoci finančního arbitra ČR. Splátkoví prodejci převážně poskytují své 

služby na základě obchodních podmínek, které obvykle navazují na obchodní podmínky 

splátkového prodeje. Obvykle jsou jejich podmínky pro uživatele příznivé a praktiky při 

sjednávání finanční služby zákonné. Vzhledem k tomu, že poskytované spotřebitelské i 

hotovostní úvěry jsou převážně nezajištěné, odpovídají tomu jejich obvyklé úrokové 

sazby (aktuálně v rozmezí 9,9 – 24,9 % p.a. i více) podle výše úvěru, doby splácení a 

dalších faktorů (zvýhodněni jsou stálí zákazníci apod.). V případě nesplácení obvykle 

věřitel řeší situaci urychleným odprodejem pohledávky, což je velmi nepříznivé pro 

dlužníky a často to vede k jejich pádu do dluhové pasti.  

 

Nebankovní poskytovatelé úvěrových služeb, kteří se specializují výhradně na 

tuto činnost, získávají prostředky obvykle od bank a jejich cílem je dosažení zisku na 

úkor spoluobčanů, kteří se nacházejí v obtížné ekonomické situaci. Poskytují klasické 

hypotéční úvěry na bydlení, na nebytové nemovitosti i neúčelové úvěry. Zejména mají 

zájem o úvěry, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Poskytují i jiné – 

spotřebitelské úvěry, hotovostní apod. Obchodní podmínky jsou stanoveny často tak, 

aby bylo pro zájemce snadné úvěr získat, ale obtížné jej řádně splatit. Obvykle 

nezkoumají bonitu (schopnost splácet) žadatele, na závadu jim nejsou zápisy 

v klientských úvěrových registrech. Proto se na ně obracejí v nouzi odmítnutí zájemci o 

úvěr u bank. Úrokové sazby jsou výrazně vyšší než u bank (u hypotéčních úvěrů na 

bydlení aktuálně mezi 8 – 17 % p.a., u neúčelových úvěrů zajištěných nemovitostí mezi 
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8 – 24,9 % p.a., u nezajištěných spotřebitelských úvěrů a hotovostních úvěrů i více než 

100% p.a.). Marketing je zaměřen na méně znalé a méně zdatné klienty. Používaná 

reklama a sjednání úvěru jsou často podbízivé. Obchodní praktiky jsou méně korektní, 

smluvní podmínky nejasné. Mnoho podnikatelů patřících do skupiny nejčastěji směřuje 

k hlavnímu cíli svého podnikání – dostat se snadno a levně k nemovitostem, které jsou 

předmětem zástavy.  

 

Obchodní zástupce ze společnosti Home Credit, poskytující zejména 

spotřebitelské úvěry, se k tomuto problému vyjádřil slovy: „Jako úplně etické mi to 

nepřišlo nutit lidem věci, kterým nerozumí. Ale na druhou stranu – my jsme nikomu 

nelhali. Ale bylo běžné, že když se blížily třeba Vánoce, tak jsme lidem volali, že 

nabízíme půjčky a jestli nechtěj někomu blízkému udělat radost. Přišlo mi to trochu jako 

citové vydírání a to jsem dělat nechtěl. Ale zase jsem z toho měl bonusy za uzavřené 

smlouvy. Takže když se to netýká bezprostředně někoho, koho znám, je nutný to házet za 

hlavu. Když toho člověka nenalákám já, udělá to kolega a akorát se připravím o provizi. 

Je to prostě práce.“ 

 

Tito podnikatelé svým podnikáním často směřují k získání peněz za pro klienty 

nevýhodné úroky nebo zastavených nemovitostí. Proto bývá lákání zákazníků vábivé a 

podmínky pro dlužníka v prodlení se splátkami velmi tvrdé. Připraveny jsou blízké 

vymáhací firmy, spřátelené advokátní kanceláře, exekutoři. Dostat se z jejich vlivu bývá 

obtížné nebo nemožné.  

 

Bývalý operátor společnosti Provident Financial ale tyto postupy neodsuzuje. 

„Dokud budou lidi, který těch služeb budou využívat, proč zavírat krám jenom proto, že 

to někomu přijde nemorální? Ten byznys šlape a já být majitelem takové firmy, tak se za 

to rozhodně nestydím.“ Na mou otázku ohledně konkurenceschopnosti firmy Provident 

Finacial odpověděl: „Myslím, že Provident má dobrou reklamu a zcela transparentní 

smluvní podmínky. Smlouva je maximálně na jednu dvě A4 a není tam nic nelegálního 

ani nepochopitelného. A když už, tak se člověk přeci může zeptat a my jim odpovíme. Na 

přeplacené úvěry máme tabulky. A když si to člověk neumí spočítat sám, nemáme 

problém mu to říct. Rozhodně mi to nepřijde nefér. Když se zákazník zeptá, dostane 

informaci. Když se nezeptá, tak se prostě prodává. Ale nikdy jsem nemusel lhát a ani 
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jsem nesměl. Kdyby jo, tak mi srazí plat a je z toho průser.“ 

 

 

9.4 Proces zadlužení a vymáhání pohledávek 

 

Zadlužování a zadlužení je komplexní proces, který vždy zahrnuje množství 

faktorů, které se v jednotlivých případech uplatní v různé míře. Postupem času a 

následkem vlivů, které jsou uvedeny výše, se dlužník dostává do stále horší situace. 

Někdy se horečně snaží něco podnikat nebo naopak rezignuje. Ve fázi rezignace 

přestává přijímat poštu, reagovat na upomínky, odcestuje z místa bydliště, nezvedá 

telefon. Situaci to dál zhoršuje.  

„Já už jsem tu poštu ani neotvírala. Když jsem viděla na obálce toho odesílatele, 

hned to letělo do koše. Mladej to stejně neřeší a já z toho mám akorát nervy nadranc,“ 

uznala matka jednoho z dlužníků.  

Tento postup já osobně považuji za krátkozraký. Ignorací nebo likvidací 

korespondence se dlužník připravuje o případné navrhované smírčí řešení nebo důkazní 

materiál použitelný v soudním řízení.  

 

Následují kroky věřitele: upomínky, sankční poplatky, výzvy, zesplatnění úvěru, 

exekuce. A taky drsné postupy věřitelů, které mnohým dlužníkům nahánějí strach a 

způsobují deprese a rozpad vztahů.  

 

K drsným praktikám vymahačů se vyjádřil operátor Provident Financial takto: 

„U těch obchodních zástupců to až tak drsný nebylo. Ti prostě zavolali nebo napsali 

mail tomu člověku, že nezaplatil a ať zaplatí. Oni mají monitorované hovory i poštu, 

takže ani neslušní být nemůžou. Ale u těch vymahačů v terénu nevím. Tam taky brali 

každýho troubu. Oni nemají žádný fixní plat, jsou OSVČ a dostanou jen provizi za to, co 

z lidí vytáhnou. Myslím ale, že tam beze svědků už to mohlo být trochu naléhavější a 

drsnější to jednání.“ 

Bývalý zaměstnanec stejné společnosti k tomu doplnil:  „S exekucemi jsem se 

v práci nesetkal. Tak daleko to, myslím, snad nedocházelo. Lidí dlužilo hodně, ale co se 

s nimi dělo pak, nevím. K těm datům jsem se nedostal. Kdo nám ale už v minulosti 
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dlužil, tomu jsme znovu nepůjčovali. Jestli dlužil někde jinde, nám bylo jedno. Hlavně že 

nedlužil nám. “ 

 

Pokud již nastala situace předlužení, je obvykle dost obtížné předluženému 

dlužníkovi pomoci. Obvykle se nachází ve stresu, nastávají poruchy komunikace 

s blízkými osobami, zdravotní potíže, jejichž příčinou bývá těžká psychická situace. 

Chybějí finanční prostředky na cesty na jednání, na právníka, na korespondenci, telefon. 

Jsou však k dispozici nástroje, které obvykle mnoho nestojí a mohou být přínosné:  

 

 Literatura - je k dispozici převážně bezplatně. Příkladem může být publikace 

Ivany Ašmerové Prevence předlužení a jak z předlužení: příručka lektora z roku 

2008. 

 Občanské poradny - představují hlavní nástroj pomoci pro předlužené dlužníky. Jsou 

sdružené v Asociaci občanských poraden a mají za svoji významnou oblast působnosti 

dluhové poradenství. Představují síť 40 poraden a nacházejí se včetně detašovaných 

pracovišť v 66 místech ČR (informace z http://www.obcanskeporadny.cz/.) Poskytují 

kvalifikované, nestranné a bezplatné poradenství.    

 Právní porady u advokátů - jsou obtížně dosažitelné, neboť dlužník obvykle nemá 

dost prostředků pro úhradu advokátních honorářů.  

 Pomoc finančního arbitra ČR (finančního ombudsmana) v případech, kdy došlo ze 

strany poskytovatelů úvěrových služeb (věřitele nebo zprostředkovatele) k prokazatelně 

nekorektnímu jednání. Nelze za porušení povinností považovat například sjednání 

vysoké úrokové sazby úvěru, pokud s její výší byl žadatel o úvěr seznámen a přistoupil 

na ni. Služba finančního arbitra je bezplatná. 

 

 „Máma pořád komunikuje s tím právníkem, kterýho nám doporučili, a to taky 

stojí peníze. Ale sami bysme se asi bránit nedokázali. Máma občas nemá daleko 

k totálnímu zhroucení,“ přiznal bratr jednoho z dlužníků. 

 

„Já ani nevím, co se s tím dá dělat. Mám pocit, že ani nic takového není. Manžel 

se vždycky snažil mu nějak pomoct, to on měl strach z těch vymahačů, takže to vždycky 

za synátora nějak zamáznul. Ale snad nikdy nedostal potvrzení, že to teda uhradil. Takže 

bych se nedivila, kdyby to přišlo znovu. A fakt nevím, jak jim budeme dokazovat, že už 

jsme to teda zaplatili. Ty kluci mě jednou přivedou do hrobu. Beze srandy! Dcera už má 

http://www.obcanskeporadny.cz/
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teď psychické problémy,“ strachovala se matka jednoho z dlužníků.  

Z výpovědi nejen této respondentky vyplynulo, že velkým problémem 

v souvislosti s předlužením je nedostatečná právní ochrana rodinných příslušníků 

dlužníků zejména v situaci, kdy už dochází k exekucím na majetek.  
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10 Vliv předlužení na kvalitu života 

 

Z výpovědí respondentů vyplívá, že kvalita života je dynamický konstrukt, jehož 

hodnocení se mění s tím, jak se v čase vyvíjí konkrétní dotazovaný jedinec. Podle 

Mareše (2008) se jedinec, který zažil nebo zažívá závažnou životní událost, proměňuje 

zejména ve třech aspektech: dochází k rekalibraci způsobů hodnocení, reprioritizaci a 

rekonceptualizaci vnímání kvality jeho života. Ve výpovědích některých respondentů 

jsem zachytila velký posun v prioritách (vzhledem k tomu, že jsem jejich vývoj v čase 

nesledovala, ale interview s každým uskutečnila pouze jednou, jedná se o respondenty, 

kteří si tento fakt uvědomili a v rozhovoru ho zmínili) a změnu v chápání toho, co jim 

kvalitu života může zvýšit nebo naopak snížit. Bylo zajímavé zjišťovat, zda se u těchto 

jedinců s postupem času měnila jejich kvalita života nebo šlo o změnu náhledu na 

vlastní život.    

10.1 Pocity štěstí a spokojenosti 

 

Podle Thomase Hyllanda Eriksena (2010) odkazujícího na proběhlé vědecké 

studie životní spokojenost od 50. let minulého století poklesla. Domnívá se, že nadbytek 

nám štěstí nepřináší. Šťastný život uniká dnešní společnosti stejně jako v dobách 

nedostatku a chudoby. Klade si otázku, co je potřeba k tomu, aby se člověk měl dobře a 

cítil se šťastný. Stačí snad naděje, víra a láska? Nebo snad rekreační objekt v horách a 

pobyt u moře několikrát do roka? Slovo „štěstí“ prý z běžného jazyka Evropanů téměř 

vymizelo a nahradila ho formálně a suše znějící „kvalita života“. Pozornost médií i 

oceňovaných literátů není soustředěna na štěstí, spokojenost a blahobyt, nýbrž na 

problémy a utrpení. Obsah a formu lidskému dramatu dodávají konflikty a nepřízeň 

osudu. Eriksen rovněž zdůrazňuje, že nikdy v historii nemělo tolik lidí takový luxus 

jako v dnešní době – tolik majetku, příležitostí k volnočasovým aktivitám, možnost 

volby, vzdělání, tak dobré zdraví a předpokládanou délku života. I přes 

nezpochybnitelný růst materiální úrovně klesá subjektivní prožitek spokojenosti ve 

společnosti. Nejen v Norsku v roce 2001
4
, kdy byl výzkum uskutečněn. Pouze 9 % 

                                                 
4
 Barstad, A. Hellevik, O. Na cestě k dobré společnosti? O vztahu mezi přáním a faktickým 
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Norů je do budoucna optimistických, hůř vidí budoucnost celých 44 % populace. 38 % 

lidí je přesvědčeno, že se společnost v posledních letech zhoršila. Pouze 23 % si myslí 

opak. Jsme stále náročnější a zmíněné benefity oproti dobám minulým považujeme za 

samozřejmost.   

 

„Když si na to vzpomenu, tak jsem rozhodně byl spokojenej, že jsem si tu 

motorku koupil. Ale netrvalo to moc dlouho a ta radost mi trochu zhořkla, nebo jak se to 

říká. Jednak jsem objevil skrytý vady, o kterejch mi ten chlápek neřekl. A taky jsem měl 

ty peníze na to půjčený a došlo mi, že mě stojí vlastně 2,5x tolik, co stála ve skutečnosti. 

Jenom kdybych to splatil dřív, tak zaplatím míň. Ale na to teď fakt nemám. Příště snad 

budu chytřejší,“ vyjádřil se jeden z respondentů k otázce ohledně spokojenosti poté, co 

si půjčil peníze na spotřební zboží. 

 

Osobní zadluženost velmi ovlivňuje to, jak dlužník sám sebe vnímá. Může mít 

pocit vlastního selhání, ztratit důvěru v sebe sama, mít strach z budoucnosti negativně 

se projevující ve vztazích s ostatními nebo ztratit víru ve vlastní schopnosti.  

 

10.2 Vliv předlužení na rodinné vztahy 

 

Problémy s penězi naruší klidný chod domácnosti téměř vždy. Málokdo si 

nemusí dělat starosti o materiální zajištění své rodiny. Pokud se však v ní objeví článek, 

který svým chování ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní členy rodiny, má to fatální dopady 

na rodinné vztahy. Ve většině případů představuje rodina a blízké okolí záchrannou síť 

pro zadluženého člověka nabízející finanční a psychickou podporu. Rodinní příslušníci 

se však často nedobrovolně stávají součásti bludného kruhu, ze kterého je jen velmi 

složitá cesta ven. Své o tom vědí všichni dotazovaní příbuzní dlužníků. 

 

„Strávil jsem s tím spoustu času a vlastně bych ani nemusel. Je to peklo, když se 

dostanete do potíží ne vlastní vinou a hledání východiska vás tak vyčerpává, že nemáte 

čas na svoji rodinu ani odpočinek. Navíc se furt musíte ohlížet přes rameno, jestli se 

neblíží další rána. Nebýt těhle potíží asi jsme s bráchou dobrý tandem. Ale tohle se 

                                                                                                                                               
rozvojem společnosti. Str. 106. Oslo: Statistisk Sentralbyra, 2004). 
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nezapomíná. Kdyby se to aspoň snažil nějak řešit! Jemu to snad ani nevadí, že do toho 

zatáhnul nás všechny a otravuje nám to život! Jeho vlastní blbost!“ rozčiloval se bratr 

jednoho z nezodpovědných dlužníků. 

„Syn chvilku bydlel u své sestry, která se mu snažila pomoct. Ale i ta ho po 

krátké době vyhodila, protože jí začal krást věci z bytu. Já fakt nevím, kde jsem udělala 

chybu ve výchově. Jak je možné, že jsou oba každej tak úplně jinej? Samozřejmě spolu 

nemluví, ona je na něj pochopitelně naštvaná a on se holomek cítí ještě ukřivděně! 

Pochybuju, že se to někdy zpraví,“ popisuje vztahy svých dětí matka dlužníka.   

„My už se zkrátka nevídáme. Mě rozčiluje ta jeho lhostejnost k tomu, že nám tím 

všem kazí život. Máma dokonce ani nemůže vidět vnoučata od bráchy, protože jeho 

bývalá přítelkyně od nás dala ruce pryč. Nedostává od bráchy ani alimenty na děti, 

takže se jí ani nedivím, že je naštvaná. Ale mámu to samozřejmě moc mrzí,“ vyjádřil se 

k tomu bratr dlužníka ve středních letech.  

 

Domnívám se, že nejvíce bývá předlužením zasažen vztah rodičů a dětí. Pokud 

se rodič vyhýbá zodpovědnosti za své dluhy, připravuje tím své potomky na možnou 

budoucnost v nejistotě a stresu. Pokud se rozhodne situaci řešit, nezbývá mu čas (kvůli 

druhému zaměstnání apod.) na chvíle strávené s rodinou a vztahy to také naruší. Dítě od 

svého rodiče nedostává dostatek lásky a pozornosti, který potřebuje. 

Řešení finančních potíží je také tvrdou zkouškou pro manželský nebo partnerský 

vztah. Nepříjemnosti vyvolávají hádky mezi partnery a mohou způsobit nevratnou 

ztrátu důvěry. Tu může způsobit lhaní, zastírání, změna chování. Rozvod může být 

důsledkem předlužení, ale také jeho příčinou. 

V rodinných vztazích se zadlužený člověk může stát černou ovcí rodiny, ostatní 

ho vnímají jako neschopného a ztrácí k němu důvěru. Zvláště v případech, kdy dlužník 

nevrací své půjčky v rodině nebo ostatní členy domácnosti okrádá. Obdobně mohou 

dopadnout i přátelské vztahy, kdy dlužník z důvodu například pracovního vytížení nemá 

na přátele čas a vztahy se nevyvíjejí, nebo se k němu ostatní otočí zády, pokud vyjde 

pravda o dluzích a případných negativních činech dlužníka najevo. 

 

 

 



64 

 

10.3 Vliv předlužení na psychický a zdravotní stav dotčených osob 

 

Finanční problémy způsobují většině lidí psychické potíže, stres a deprese, které 

mohou vést až k sebedestrukčnímu chování. Vzájemnou souvislost psychické zátěže a 

zdravotního stavu potvrdily mnohé epidemiologické studie životního stresu. Například 

Štikar (2004, in: Noveský a kol., 2009) zdůrazňuje, že je podobná zátěž spojena 

s bezprostředními projevy v oblasti psychické, fyziologické a behaviorální.  

Odpověď lidského těla na stres není tak bezprostřední, ale dlouhodobá 

akumulace stresu může vést k negativním dopadům na psychickou i somatickou sféru. 

Pozitivní sociální vazby ulehčují proces zvládání těchto potíží a mají zásadní vliv na 

psychický i zdravotní stav člověka.  

Bratr jednoho z dlužníků promluvil také o tragickém dopadu bratrovy 

nerozvážnosti na svou rodinu. „Rodiče si na stará kolena ještě vzali úvěr, aby bráchovi 

nějak pomohli. Ale bylo toho na ně nějak moc a táta z toho stresu dostal rakovinu a 

před rokem zemřel. Máma se samozřejmě sesypala. Tak se jí snažím pomáhat, jak jen 

můžu.“ 

O riziku psychosomatických dopadů těžkých životních situací na člověka dnes 

již není pochyb. Lenka Hodačová (2008) ovšem poukazuje na to, že přestože se 

donedávna výzkum soustředil spíše na negativní vlivy traumatických událostí (což 

v tomto případě mohou představovat například exekuce, ztráta bydlení, rozpad 

partnerského vztahu apod.), v poslední době se pozornost badatelů začíná obracet 

rovněž k pozitivním dopadům traumat. Tento fenomén bývá označován jako 

posttraumatický rozvoj a představuje významnou pozitivní změnu v kognitivním a 

emočním životě jedince, která se navenek projevuje změnou jedincova chování. Shaw a 

kol. (2005, in: Hodačová, 2008) dodává, že tyto pozitivní změny se projevují zejména 

ve třech oblastech: vnímání sebe sama, v postojích k mezilidským vztahům a životní 

filozofii. „Teprve po asi měsíci, kdy mi utekla manželka i s dětma a já najednou zůstal 

sám, jsem si uvědomil, jakej jsem kretén, a co jsem to způsobil. Ale na to jsem fakt 

potřeboval kopnout. Dyť ani ty děti se mnou nechtěly mluvit po telefonu! Rozhod jsem 

se s tím konečně něco dělat. Bral jsem ještě noční šichty v garážích, abych víc vydělal a 

těch dluhů se aspoň částečně zbavil. Taky jsem na to měl čas, že jo. Lence to sice chvíli 

trvalo, než přistoupila na to, že jsem se změnil a věřila mi, že mi za to s klukama stojí, 

abych s tím skoncoval jednou provždy. A já jsem za to strašně rád, že mi dala ještě 
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šanci. Tehdy jsem je bral jako samozřejmost, ale už jsem se probral. Soustředím se teď 

na to, abychom se z toho nadobro dostali, byli spolu a hlavně zdraví. Nejsem pupek 

světa a nechci, aby moje blbost jednou dopadla na ženu nebo kluky,“ vyprávěl mi o 

obratu ve svém životě jeden z dotazovaných dlužníků.  

„Jednou jsem měl fakt namále. Zmlátili mě na Andělu ňáký týpci od toho Faltuse 

(věřitel – pozn. autorky). Byl jsem pak tři měsíce ve špitále a bylo to peklo. Bál jsem se 

o Martu. On věděl, že spolu chodíme a ty týpci se o ní zmínili, během toho, co do mě 

kopali. Ale teď jsme spolu zrovna nemluvili a ona mi nebrala telefon a neodepisovala. 

Fakt jsem se bál. Nakonec jsem zjistil, že je v pohodě. Jsem debil, že jsem ji do toho taky 

zatáhl. Ale hlavní je, že jsem to přežil. Když si vzpomenu, jak jsem chtěl skočit pod 

vlak… byl jsem debil, fakt,“ popisoval mi zásadní mezník v přístupu k životu a své 

tíživé situaci jeden z mladších dlužníků. „Nejhorší bylo, když jsem byl při vědomí a 

všecko mě bolelo, že to i přes ty oblbováky, co mi pouštěli do kapačky, nešlo vydržet. 

Začal jsem se modlit, aby už bylo po všem. A to si nedělám srandu. Nikdy bych neřek, že 

já, ateista jako prase, začnu věřit v Boha. Člověk je asi krz tu bolest a utrpení 

vnímavější a tak jako citlivější. Nebo nevim,“ dodal ten samý dotazovaný mladík.  

V obou těchto citacích je možné sledovat kategorie signalizující přítomnost 

posttraumatického rozvoje, které uvádí Tedeschi a Calhoun (1996, in: Hodačová, 2008). 

Jedná se například o změnu v chápání života, hlubší porozumění životu, změnu 

v duchovní oblasti a otevření nových možností. Z těchto dvou výpovědí je patrné, že si 

oba dotazovaní uvědomují příležitost k rozvoji, kterou vyvolaly zmiňované těžké 

životní události.  

 

10.4 Předlužení domácností jako společenský problém 

 

Přehledné informace ohledně finančních problémů a spokojeností s životní 

úrovní Evropanů poskytuje mezinárodní sociologický výzkum European Quality of Life 

Survey (EQLS), který probíhá opakovaně od roku 2002 pod gescí European Foundation 

for the Improvement of Living and Working Conditions v osmadvaceti evropských 

zemích. Tento výzkum mapuje nejen faktory přispívající k celkové životní spokojenosti 

(zdraví, práce, rodina, příjem, kvalita bydlení, stresové situace, bezpečí, zdravotnické 

služby aj.), ale soustředí se rovněž na ekonomické souvislosti například mezi příjmem či 
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HDP na hlavu a celkovou životní spokojeností. Z výsledků tohoto výzkumu z roku 2011 

vyplynulo, že celých 9 % evropských domácností má potíže se splácením hypotéky 

nebo spotřebitelských úvěrů. A tyto problémy mají bohužel rostoucí tendenci. V roce 

2003 se jednalo o 5 % a o čtyři roky později mělo prodlevu se splácením svých závazků 

6 % evropských domácností. Největší rozdíl mezi členskými státy EU byl vysledován 

mezi Kyprem (23 %) a Dánskem společně se Švédskem (po 1 %). V předchozích vlnách 

výzkumu byli jako dlužníci s nejhorší platební morálkou potvrzeni Poláci (v roce 2007 

11 % a v roce 2003 17 %). Naopak nejlépe na tom byli obyvatelé Malty a Rakouska 

(shodně po 1 %). Jak je vidět na Grafu 2, Česká republika se blíží evropskému průměru, 

včetně rostoucí tendence k problémům se splácením úvěrů (v letech 2003 a 2007 cca  

3 %, v roce 2011 již cca 7 % domácností s úvěrovou delikvencí) (Eurofound, 2013). 

 

 

Graf 2: Proměny podílu domácností s problémy splácet úvěry, dle států 

v letech 2003, 2007 a 2011 

 

Zdroj: Eurofound, 2013. 

 

Rovněž schopnost evropských domácností vyjít s penězi se v průběhu let 

snižuje. Podíl domácností, které nemají potíže vyjít se svými příjmy, se mezi lety 2007 a 

2011 zmenšil ze zhruba jedné třetiny na jednu čtvrtinu. Výzkum odhalil také odlišnosti 
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ve finanční situaci napříč věkovým spektrem respondentů. Zatímco podíl Evropanů 

starších 65-ti let s potížemi vyjít s penězi se mezi lety 2003 a 2011 prakticky nezměnil, 

počet mladých Evropanů ve věku 18 až 24 let s finančními problémy se mezi 

jednotlivými vlnami výzkumů lišil. Mezi lety 2003 a 2007 poklesl jejich podíl o více 

než 6 %, kdežto mezi lety 2007 a 2011 opět o 5 % vzrostl.  

Do výzkumů EQLS jsou zahrnuty rovněž otázky zjišťující subjektivní hodnocení 

životní úrovně respondentů. Průměrná hodnota mezi členskými státy EU se na škále od 

1 do 10 v průběhu let neměnila. Dosahovala hodnoty zhruba 6,9. Nejhůře hodnotili svou 

životní úroveň Bulhaři (4,7) a nejlépe Rakušani (8,0) a Dánové (8,3). Největší pokrok 

ve spokojenosti s životní úrovní byl mezi zmiňovanými lety zaznamenán u Slovenska 

(z 5,1 na 6,3) a Litvy (z 5,1 na 6,1). Naopak pokles se projevil u Řecka (z 6,6 na 5,9) 

(Eurofound, 2013).  

 

10.5  Rizikové faktory a struktura předlužených domácností 

 

Přesné statistiky o demografickém složení dlužníků pravděpodobně nejsou 

laické veřejnosti přístupny (nepodařilo se mi žádné nalézt). Dílčí informace o 

nejčastějších dlužnících však nabízí např. Teplý a kol. (2013), který vychází ze záznamů 

exekutorské komory. Podle něj jsou nejvíce ohroženy předlužením tyto osoby: 

- mladí lidé mezi 20 a 35 lety 

- senioři 

- lidé se základním vzděláním a nižším sociálním postavením 

Na základě poznatků Lucie Řezáčové (2013), která se podobnému tématu věnovala 

přede mnou, mohu doplnit tyto ohrožené skupiny obyvatel: 

- matky samoživitelky a otcové samoživitelé 

- nezaměstnaní 

- alkoholově a drogově závislí 

- lidé žijící konzumním stylem života 

- rodiny s větším počtem dětí 

- domácnosti s měsíčním příjmem nižším než 15 tisíc Kč 

 

Přehledné členění rizikových faktorů způsobujících předlužení nabízí například práce 
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Mansfeldové (2013). Zde jsou okolnosti rozděleny do několika rovin. První rovinu 

představují osobní faktory, které jedinec přímo nemůže ovlivnit. Tyto predispozice 

člověk získává narozením nebo v průběhu života. Mareš (2002, in: Mansfeldová, 2013) 

vymezuje jako nejčastěji ohrožené ženy, u kterých dochází k poklesu příjmu 

v souvislosti s mateřstvím a péčí o děti nebo se skutečností, že ženy jsou často platově 

diskriminovány. Dále hovoří o zdravotně handicapovaných, kteří se velmi často potýkají 

s nedostatkem finančních prostředků v důsledku nákupu léků, zdravotní péče nebo 

pomůcek vzhledem ke svému postižení. V tomto případě také poukazuje na pokles 

příjmů v celé domácnosti v případě, že o postiženého pečuje člen rodiny a je tak nucen 

opustit trh práce. Třetí skupinou jsou podle Mareše (1999, in: Mansfeldová, 2013) 

etnické menšiny, v České republice zejména romská populace. Příslušníci romské 

minority bývají znevýhodňováni na trhu práce vzhledem k nízkému vzdělání (a 

neochotě si vzdělání doplňovat) a nedostatečné integraci do většinové populace. 

Poslední rizikovou skupinou jsou podle Mareše (1999, in: Mansfeldová, 2013) osoby 

v určitém věku, zejména velmi mladí lidé a senioři či osoby v předdůchodovém věku. 

Čerství absolventi často nemají pracovní návyky, nárok na sociální dávky díky 

předchozímu zaměstnání ani síť pracovních kontaktů, která by jim umožnila lepší 

orientaci na trhu práce. Osoby v předdůchodovém věku jsou ohroženi menší šancí 

nalézt nové zaměstnání v případě jeho ztráty a senioři značným poklesem příjmů 

v souvislosti s nástupem do penze. 

Druhou rovinou, o které Mansfeldová (2013) hovoří, jsou nepříznivé životní 

události, které ovlivňují schopnost domácnosti splácet své závazky. Podle olomouckého 

Občanského sdružení SPES (2007) sem patří ztráta placeného zaměstnání členů 

domácnosti (zejména u hlavního živitele rodiny), nemoc nebo úraz mající za následek 

pokles příjmu, smrt partnera, rozvod/rozchod, krach podnikání (exekuce na majetek 

podnikatele), závazky blízké osoby, nesplácení účtů nebo pokut (ignorace upomínek) a 

další patologické jevy (gamblerství, drogová a alkoholová závislost). 

Třetí rovinu podle Mansfeldové (2013) představuje již zmíněná nedostatečná 

finanční gramotnost. Do finančních potíží se podle Občanského sdružení SPES (2007) 

dostávají domácnosti, které přijmou nabídku nevýhodné půjčky, kterou si nemohou 

dovolit, nerozumí dostatečně podepisované smlouvě, neumí vyrovnaně hospodařit se 

svými příjmy nebo bez rozmyslu podléhají strategiím prodejců.  

Poslední rovina jsou podle Mansfeldové (2013) celospolečenské důvody. Sem 
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řadí například selhání pracovního nebo bytového trhu a státu v oblasti práva, vzdělávání 

nebo poradenství.  

  

Telefonní operátor společnosti Provident Finacial potvrzuje, že tyto ohrožené 

skupiny obyvatel nejčastěji využívají nebankovní společnosti k vlastnímu obohacení. 

„Základna byla nižší třída. Oni prostě chodili a půjčovali třeba cikánům. Tady stačilo, 

že mají podporu v nezaměstnanosti nebo příspěvek na bydlení po aspoň 3 měsíce a 

peníze dostali. To Vám žádná jiná organizace nikdy nedá. V životě Vám banka nepůjčí, 

pokud nemáte práci. Neříkám, že Vám dají 50 tisíc, ale pět nebo deset klidně. Oni to 

prostě půjčují lidem, kteří peníze nemají a pak to z nich vymáhají včetně pokut za 

prodlení.“ 

 

 „Ti lidé prostě vidí možnost, že jim někdo dá peníze, které nemají. Teď hned na 

ruku.  A to je pro někoho z ubytovny velký ´wow´,“ doplňuje zástupce společnosti Home 

Credit.  

 

Citelným rizikem pro dlužníka je právo věřitele, které si obvykle vymíní ve 

smlouvě, postoupit (prodat) nesplácený úvěr (pohledávku) další osobě. Toto právo má i 

nabyvatel tohoto práva. Pokud se dlužník snaží jednat s věřitelem, naráží na fakt, že 

věřitelem jeho pohledávky je v různých okamžicích někdo jiný. Tohoto práva využívají 

jak bankovní tak i nebankovní věřitelé.  

Dalším rizikem (kterému lze čelit precizní činností) je klamavé působení 

některých agentur. Ty se prezentují jako nápomocné v situaci předlužení, ale v podstatě 

jen zneužívají tísně jiného. Je obvyklou praxí některých z nich, že projednají možnost 

přeúvěrování nespláceného úvěru novým úvěrem, nový úvěr přislíbí, vyberou poplatky 

a úvěr nezajistí. Jinou podvodnou praktikou je to, že klient – dlužník má zavolat na 

draze tarifikovanou telefonní linku. Cena tarifu nebývá zřetelně sdělena. Operátor 

v zájmu svého zisku (zisku pro svého zaměstnavatele) protahuje hovor, projevuje zájem 

o situaci klienta, klade otázky atd. Jsou i jiné podvodné praktiky osob i podnikatelů, jak 

ještě více zkomplikovat svízelnou situaci předlužených dlužníků.  

 

Exekutorská komora (2012, in: Teplý a kol., 2013) definuje jako dlužníky 

nejčastěji lidi ve věku od 20 do 35 let a důchodce, nejčastěji lidi se základním 
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vzděláním a nižším sociálním postavením.  

 

Zaměstnanci společnosti Provident Financial se shodují v pohledu na přístup 

většiny svých klientů. „Klientskou základnu Providentu tvoří zejména takoví lidé, který 

si nechaj namluvit cokoli a vezmou si cokoli, co jim nabídnete. To jsou lidi, který viděj 

v reklamě super televizi a potřebujou ji okamžitě mít, i když na to zrovna nemají peníze. 

No a následující reklama: Volejte Provident! Lidi nepřemýšlí a přesně na ně Provident 

cílil svoji kampaň.“ 

 

Bývalý operátor z Provident Financial na mou otázku po možných příčinách 

neschopnosti splácet odpověděl takto: „Já myslím, že nejčastější je asi to, že si lidi 

půjčej peníze v konkrétní situaci a ta se časem může změnit. Třeba přijdou o práci nebo 

najdou jinou s nižším příjmem. A taky mají velký voči. Mají třeba kreditku a nevědí, jak 

to funguje. Hlavně že mají peníze k dispozici. Pak si k tomu třeba vezmou něco na 

splátky, třeba počítač, a neřešej ty předchozí půjčky. Ono se to pak nasčítá.“ 

 

Pocit, že si lidé potíže zaslouží za svá neuvážená rozhodnutí a konzumní styl 

života, mělo několik z dotázaných. Obchodní zástupce Home Creditu poznamenal: 

„Když si člověk vezme půjčku na televizi, pračku a nakonec na dovolenou, kterou 

vlastně nepotřebuje, tak si, myslím, zaslouží, aby si to trochu vyžral! Lidi by měli trochu 

přemýšlet a dělat si aspoň základní účetnictví, aby věděli, jaký mají příjmy a výdaje a 

jestli jsou ty výdaje důležité. Tohle dělají spíš lidi se středním a vyšším vzděláním. Proto 

jsou v průšvihu většinou ti ostatní. “  

 

K neochotě se uskromnit se jedna z respondentek vyjádřila slovy: „To 

insolvenční řízení prostě nepřipadá v úvahu, protože on si prostě jinou práci hledat 

nechce. Tohle ho baví, i když má ty peníze nepravidelný. Vždyť oni jim třeba tři měsíce 

nezaplatí! Nerozumím, proč tam pořád zůstává. On je šikovný, určitě by si našel něco 

podobnýho, kde mu budou platit nějak normálně,“ diví se matka jednoho z dlužníků.  

 

I od samotných dlužníků jsem se v několika případech dozvěděla o minimální 

ochotě se uskromnit a situaci řešit. Výjimkou nebylo ani přehazování odpovědnosti na 

ostatní členy rodiny. „A neměla by náhodou držet rodina pohromadě a snažit se mi 
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pomoct? Vždyť já za nima taky vždycky jedu, když si vzpomenou!“ poznamenal 

podrážděně jeden z dlužníků.  

 

„A vůbec nejlepší bylo, když to na úřadě dokonce hodili na mě, že si za to můžu 

sama, jak jsem si ji vychovala. Tak ať se prý nedivím. To už jsem se tam fakt rozbrečela. 

Tak vy chcete ochránit sama sebe před exekutory, že tu holku odhlásíte z trvalýho 

bydliště u sebe a oni vám to normálně vyčítají! To mě dorazilo. Makám jako ďas, mám 

dvě práce, i když už bych mohla být v důchodu. Ona asi nedělá nic nebo nevím. Už jsem 

ji dlouho neviděla,“ popisuje nepříjemnou zkušenost z obecního úřadu matka jedné 

nezodpovědné dlužnice.  
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11 Prevence a nástroje řešení problematiky předlužování domácností 

v České republice 

 

11.1 Insolvenční řízení a oddlužení jako možnost řešení předlužení 

 

Oddlužení představuje jeden z nástrojů, jak se s osobními dluhy vypořádat. 

Představuje specifický typ řízení, ve kterém se navzájem střetávají zájmy různých osob. 

Dlužník je zde chráněn před útoky věřitelů a výše jeho pohledávek se nezvyšuje kvůli 

smluvním pokutám a nákladům soudních řízení. Insolvenční správce je pod tlakem 

insolvenčních věřitelů, kteří usilují o okamžité zpeněžení majetku dlužníka a umoření 

jeho dluhů vůči nim. 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení. Zákon upravuje řešení úpadku i hrozícího úpadku dlužníka 

soudním řízením jedním z uvedených způsobů vedoucích k uspořádání majetkových 

vztahů dlužníka s osobami jeho úpadkem dotčenými (věřiteli). Cílem je uspokojit 

alespoň ze 30 % všechny věřitele v poměru souvisejícím s výší dílčích dluhů během 5 

let a oddlužit samotného dlužníka. Oproti předchozí právní úpravě úpadku podle zákona 

č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, byl zmíněný zákon č. 182/2006 Sb. Rozšířen 

o možnost nepodnikajících osob zažádat o oddlužení. Podle Sigmundové a kol. (2012) 

byly tyto osoby do té doby zatíženy mnohými exekučními řízeními, která většinou vedla 

ke zbytečnému navyšování kvůli soudním a exekučním nákladům. Insolvence však 

může postihnout i fyzické osoby podnikatele, pro které platí přísnější pravidla a 

důsledky jsou závažnější, neboť je v insolvenčním řízení zpeněžen veškerý majetek 

podnikatele i jeho rodiny, včetně nemovitosti, ve které rodina bydlí, i movité věci, cenné 

papíry a úspory. Insolvenční zákon nabízí řešení úpadku dvěma způsoby – oddlužení 

formou zpeněžení majetku nebo nastavením splátkového kalendáře. Pokud není dlužník 

schopen během 5 let splatit alespoň 30 % svého dluhu, je prohlašován konkurz.  

 

Do vztahu dlužníka a věřitele vstupuje při insolvenčním řízení insolvenční 

správce, který provádí dohled nad průběhem řízení. V prvotní fázi řízení je jeho úkolem 

sepsat majetkovou podstatu a přezkoumat přihlášky věřitelů, které posléze ovlivní 
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složení a práva věřitelů během insolvenčního řízení. V další fázi čelí správce tlaku ze 

strany věřitelů na uspokojení jejich pohledávek a zpeněžení dlužníkova majetku.  

 

Podle společnosti Creditreform, s.r.o. (2014) bylo v prvním čtvrtletí roku 2014 

podáno celkem 9 124 insolvenčních návrhů (nejvíce v březnu). Meziroční nárůst u 

fyzických osob činil 4,6 % a stále se zvyšuje, i když tempo nárůstu se výrazně 

zpomalilo. Oddlužení formou zpeněžení majetku využívá jen nepatrná část dlužníků, na 

což zákonodárce reagoval novelizacemi zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském 

úvěru, i zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.    

   

Graf 3: Oddlužení - osobní bankroty v ČR 

 

 Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform, 2014  

  

 Nejnovější novela Insolvenčního zákona z roku 2014 přinesla v oblasti osobních 

bankrotů několik novinek. Dříve nesměl být žadatel o oddlužení podnikatelem, dnes se 

zkoumá spíše povaha jeho dluhů. Podmínka, že dluhy nesmí být z podnikání, zůstala. 

Pokud tomu tak je, posuzuje se doba, kdy dluhy v podnikání vznikly, jejich výše a 

četnost a doba ukončení podnikání. Jsou však stanoveny i výjimky, kdy určité dluhy 

oddlužení nebrání.  

 

Další inovací v této oblasti je institut společného oddlužení manželů, kdy oba 

vystupují jako jeden dlužník a podávají pouze jeden návrh, který nutně obsahuje jejich 
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výslovný souhlas s tím, že jejich veškerý majetek je také společným jměním manželů 

pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Tato novinka se velmi 

dobře ujala, hned za první čtvrtletí roku 2014 bylo podáno 1590 společných 

insolvenčních návrhů a do května jich bylo 498 schváleno (Creditreform, 2014). 

Očekávání společnosti Creditreform, s.r.o. v oblasti vývoje insolvencí byla pro rok 2014 

mírně optimistická vzhledem k poklesu cen energií, nízké inflaci, růstu exportu díky 

posílení koruny a očekávané stabilizaci české ekonomiky.  

 

Zástupci společnosti Creditreform, s r.o. (2016) se domnívají, že novela chystaná 

Ministerstvem spravedlnosti přinese dlužníkům řadu komplikací. Například nutnost 

podat návrh na oddlužení v elektronické podobě nebo podmínku, že takový návrh může 

za dlužníka podat pouze advokát, notář, insolvenční správce nebo určená akreditovaná 

osoba. Advokáti, notáři a insolvenční správci si nově budou moci účtovat za své služby 

pouze 4 000 Kč za jednotlivce a 6 000 Kč za manžele. Služby akreditované osoby 

budou realizovány zdarma. Očekává se pokles zájmu poskytovat služby spojené 

s oddlužením a situace, kdy se dlužník nebude mít na koho obrátit. Očekávání 

společnosti Creditreform, s r.o. jsou pro rok 2016 optimistická díky pokračování 

ekonomického růstu, klesající nezaměstnanosti a pročištěném segmentu firem konkurzy 

a insolvencemi. Prognóza u fyzických osob však není jednoznačná, protože ekonomický 

vývoj může přinést větší poptávku domácností. Také rostoucí důvěra v ekonomiku a trh 

může zapříčinit další roztočení úvěrové spirály, ze které mohou mít mnozí dlužníci 

potíže se dostat. 

 

Podle Sigmundové a kol. (2012) využívá oddlužení zejména obyvatelstvo ve 

středním věku, nejvíce pak občané nad 60 let, kteří se do finančních potíží dostávají při 

rozvodech manželství nebo se zadluží kvůli dětem či naletí podomním prodejcům. Díky 

tomu profitují zejména společnosti poskytující krátkodobé úvěry bez zajištění. Autorka 

také konstatuje, že je pro stát výhodnější obyvatele oddlužit než riskovat, že své 

předlužení budou řešit pácháním trestné činnosti.  

 

Za účelem mezinárodního srovnání jsou k dispozici pouze údaje vydávané 

institucemi The World Bank a International Finance Corporation v rámci společného 

projektu Doing Business (The World Bank, IFC, c2014). V rámci výzkumu řešení 
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insolvence v zahraničí bylo zjištěno, že od účinnosti insolvenčního zákona došlo 

k prudkému nárůstu výnosů věřitelů, poklesu jejich nákladů na průběh řízení a 

výraznému zkrácení trvání celého procesu oddlužení. To však u českých specialistů 

vzbuzuje značný údiv, neboť mají odlišné zkušenosti. Například Kislingerová, Richter, 

Smrčka a kol. (2013) poukazují na problematičnost těchto dat, neboť vznikají anketním 

způsobem mezi experty a nejedná se o výsledky exaktních zkoumání průběhů 

insolvenčních řízení. Přestože je tento postup ve všech zemích stejný, lze tato čísla 

použít pouze pro porovnání výkonnosti rozdílných systémů nebo určení trendu 

v jednotlivých státech. V žádném případě však nelze hovořit reprezentativně o realitě.  

 

 Nejen mezi exekutory, ale i insolvenčními správci, je možné objevit nekalé 

praktiky. „Připravili jsme velmi ambiciózní novelu, proti které se nepochybně vzedme 

silná lobbistická vlna odporu. Tím se ale určitě nenecháme odradit,“ prohlašuje ministr 

spravedlnosti Robert Pelikán v souvislosti s posílením dohledu nad insolvenčními 

správci, zamezením podávání šikanózních návrhů a zavedením kontroly nad 

soukromými oddlužovacími společnostmi (Hynčicová, 2015).  

 

11.2  Novela exekučního řádu 

 

Exekuční řád je právním předpisem č. 120/2001 Sb. 

ze dne 28. 2. 2001, který nabyl účinnosti dne 1. 5. 2001. Patří do veřejného práva a 

upravuje činnost soudních exekutorů. Je rozdělen do dvaceti částí. První část (§1 až 

§132) definuje exekutora a jeho činnost, jeho odměnu, způsoby provádění exekuce, 

náklady na exekuci, samosprávu exekutorů a centrální evidenci exekucí. Ve druhé 

(§133) a dále až devatenácté části (§150) nalezneme změny obchodního zákoníku, 

živnostenského zákona, zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem, občanského soudního řádu, zákona o bankách, zákona o notářích, zákona 

o advokacii, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním 

postupem, zákona o veřejných dražbách a zákona o daních z příjmů, zákona o dani 

dědické, darovací a z převodu nemovitostí. V přílohách nalezneme otisk razítka a 

pečetidla exekutora. 
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Novela exekučního řádu nabyla účinnosti 1. ledna 2013 a přinesla mnoho změn. 

Jednou z nejzásadnějších je zavedení tzv. předžalobní výzvy, kdy musí věřitel vyzvat 

dlužníka k zaplacení dluhu nejméně 7 dní před podáním žaloby, aby měl nárok na 

náhradu nákladů soudního řízení. „Osobně se domnívám, že se jedná spíše o 

alibistickou změnu, která systém výrazně neovlivní,“ vyjádřil se k předžalobní výzvě 

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni (Ježek, 2013). Podle mediálního zástupce 

Exekutorské komory ČR Davida Sahuly (2015) by se předžalobní výzvou dalo snížit 

množství soudních žalob založených na menším dluhu než 10 000 Kč, kterých je 

v současné době 2,7 milionu. 

 

Další novinky v exekučním řádu jsou: 

 Nelze zabavit zvířecího společníka 

 Možnost sloučit exekuce do jedné za účelem snížení nákladů 

 Omezení v cestovném exekutorů a rozpočítání cestovních nákladů mezi 

všechny navštívené dlužníky při jedné cestě (častý jev) 

 Konec exekutorských zápisů 

 Pořízení video- nebo audiozáznamu z průběhu exekuce  

 I družstevní byt může jít do dražby 

 Při exekuci není nutno nemovitost prodat, ale je zde možnost ji 

pronajmout a z nájemného umořovat dluh 

 Neplatiči výživného mohou přijít o řidičský průkaz (pokud se neživí jako 

řidiči) 

 Peníze z exekucí je nutno posílat na zvláštní účty kontrolovatelné 

Ministrem spravedlnosti 

 Chybně zabavenou věc při exekuci (například majetek spolubydlícího 

nebo rodinného příslušníka) musí exekutor sám vrátit 

 Exekutor má přístup k bankovnímu kontu i manžele nebo manželky (při 

společném jmění manželů) 

 

Novela bohužel zatím neobsahuje opatření v případě malých dlužných částek. I 

v tomto případě je dlužník povinen hradit svému věřiteli náklady na advokáta. Martin 

Ježek (2013) rovněž poukazuje na prozatímní absenci územního omezení exekutorů. 

Pokud by platilo, mohli by exekutoři provádět exekuce jen v rámci svého okresu. 
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Z výše uvedeného je patrné, že se zákonodárci snaží o vstřícné kroky směrem 

k dlužníkům. Ve většině případů bylo cílem navrhovatele novely snížit náklady dlužníka 

nebo co nejméně omezit jeho spokojenost (nezabavitelnost zvířecího společníka). Na 

základě výpovědí čtyř dlužníků z mého výzkumu, kteří zmínili, že o exekuci do 

poslední chvíle nevěděli, považuji rovněž předžalobní výzvu za pozitivní opatření.  

 

Za velkou nevýhodu ale považuji v případě exekuce společné jmění manželů. 

Exekutor se v případě exekuce dostane i k penězům manžela či manželky a tak se do 

finančních potíží může dostat celá rodina. Jedinou útěchou zůstává státem stanovená 

nezabavitelná částka, se kterou by rodina měla nepříjemnou situaci zvládnout. Přesto 

tuto novelu považuji za projev dobré vůle navrhovatele směrem k dlužníkům. Podle 

údajů Českého statistického úřadu (in: Vokurková, 2015a) došlo v roce 2013 vlivem 

legislativní změny (po novelizaci exekučního řádu) k nárůstu rozvodovosti. 

Kateřina Vokurková (2015a) se domnívá, že silný konkurenční boj a snaha získat 

pro věřitele peníze z pohledávky za každou cenu dělaly z exekutorů nemilosrdné 

dravce, kteří se často chovají protizákonně i proti přirozené lidskosti.  

Podle Vokurkové (2015a) jsou nejčastější chyby, kterých se exekutoři dopouštějí, 

tyto: 

 Dvojí exekuce účtu a dražba nemovitosti před ověřením možnosti zabavit 

nejdříve peníze na účtu (exekuce na mzdu) 

 Hrubé a neurvalé chování (nyní již není neodhalitelné a nepostihnutelné) 

 Vydírání a psychický nátlak 

 Nátlak na třetí osoby (druhy/družky, rodinné příslušníky) 

 Zabavování majetku třetích osob (bez dostatečného prověření vlastnictví) 

 Zabavení vyloučených věcí (snubní prsteny, dětská postýlka apod.) 

 Nerespektování zúženého společného jmění manželů (postižený musí 

poté sám podat návrh na vyloučení majetku manžela z exekuce)  

 Průtahy, laxnost a nečinnost (neodblokování účtu po zaplacení dluhu, 

nezrušení zástavního práva k nemovitosti) 

 Neslučování pohledávek (vydělají si víc při řešení každého případu 

zvlášť, často tomu ani dvacetitisícová pokuta pro exekutorskou kancelář 

nezabrání)  
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Zástupce organizace Člověk v tísni v souvislosti s nekalými praktikami 

exekutorů zmínil: „Často lidé skončí u lichváře, protože potřebují akutně sehnat peníze. 

Stává se, že exekutor slíbí, že dá na měsíc pokoj, když do druhého dne seženou třeba 

deset tisíc. Jenomže tím, že jde dlužník k lichváři, se dál zadlužuje a dostává se do 

bludného kruhu. Takzvaně vytlouká klín klínem.“ Člen prezídia Exekutorské komory ČR 

Petr Polanský připouští, že se někteří exekutoři mohou dopouštět nepřiměřeného 

jednání, ale zároveň dodává, že se jedná o maximálně dva takové jedince na trhu 

(Vokurková, 2015a).  

 

Aktuálně se projednává další novela exekučního řádu, která zpřísní dohled nad 

prací exekutorů a přesně nastaví pravidla pro výkon exekucí. Chystají se tyto změny: 

 Mobiliární exekuci bude muset předcházet obstavení účtu 

 Nebude možné zabavit věci z domácnosti do prodejní ceny 1 000 Kč za 

kus 

 Rozšíření seznamu vyloučených věcí o postel, stůl, židle, lednici, sporák, 

hračky, náboženskou a studijní literaturu 

 Nemožnost prodat dlužníkovu nemovitost v případě dluhu do 50 000 Kč 

 Vyloučení penzijního připojištění  

 Nemožnost obstavit účet manžela či manželky v případě zúžení SJM 

 Dohledové orgány nebudou muset informovat o chystané kontrole 

exekutorů (in: Vokurková, 2015b) 

 

  

11.3  Regulace a dozor nad spotřebitelským trhem v ČR 

 

V České republice jsou regulace a dohled nad spotřebitelským trhem 

vykonávány několika subjekty. Terminologicky je však potřeba tyto pojmy oddělit, 

neboť se jedná o různé postupy s různým zařazením v procesu řešení problematiky 

úvěrování. Jak uvádí například Teplý a kol. (2013), regulace vytváří pravidla ex-ante, tj. 

legislativně upravuje budoucí žádoucí chování aktérů na finančním trhu (např. tvorba 

zákonů ze strany Ministerstva financí ČR nebo vyhlášek České národní banky). Naproti 
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tomu se dohled nad spotřebitelským trhem zabývá kontrolou jednání aktérů ex-post, 

tedy dozorem nad dodržováním nastavených pravidel (v tomto případě se jedná o 

Českou obchodní inspekci a Českou národní banku). Pro dlužníky jsou však důležité 

zejména subjekty, které jim mohou pomoci při zjištění nekalých obchodních praktik 

poskytovatelů nebo zprostředkovatelů půjček (soudy, finanční arbitr).  

 

11.4  Zvýšení finanční gramotnosti 

 

Jedním ze základních pilířů ochrany spotřebitele na finančním trhu je finanční 

vzdělávání obyvatel. O tom, že je nutno se stále vzdělávat ve finanční oblasti v současné 

době plné rychlých změn, již není pochyb. Výzkumy ale dokazují, že ne každý člověk si 

tento fakt i rizika spojená s odmítáním porozumění finančním produktům uvědomuje. 

Česká bankovní asociace přišla v roce 2006 s Projektem finančního vzdělávání 

bankovních klientů, kterému předcházel rozsáhlý výzkum finanční gramotnosti klientů. 

Z něj vyplynulo, že finančních informací je na trhu dostatek. Problém ale spočívá v tom, 

že většina spotřebitelů je neumí správně vyhodnotit a prakticky využít. A téměř 

polovině z nich to vůbec nevadí. Většina obyvatel uvažuje o penězích v krátkodobém 

horizontu, souhlasí ovšem s tím, aby se s finančním vzděláváním začalo už ve školách. 

Znalosti českých občanů ve finanční oblasti nejsou dostatečné a to se negativně odráží 

v rozhodování o hospodaření domácností. Česká bankovní asociace navrhuje zapojení 

státu a škol, spotřebitelských organizací, Asociace finančního trhu a finančních institucí 

do boje proti nedostatečné finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Vydává 

slovníčky pojmů, informační brožury a provozuje srozumitelný webový portál. 

Informace klientům distribuuje pomocí sítě poboček finančních institucí (Česká 

bankovní asociace, 2009).   

 

V poslední době nabývá potřeba finančního vzdělávání na důležitosti nejen kvůli 

elektronizaci finanční oblasti a rozšiřování řady možností, jak peníze vydělávat a 

zhodnocovat. Podle Noveského a kol. (2009) narůstající potřebu finančního vzdělávání 

vyvolává zejména rychlé tempo růstu zadlužování obyvatel a „agresivní“ prodej nových 

finančních produktů. Přesto z mnoha výzkumů finanční gramotnosti ve vyspělých 

zemích světa vyplynuly alarmující závěry. Například 67 % Australanů nerozumí 
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složenému úročení, pro většinu Kanaďanů jsou investice vysoce stresující záležitostí a 

70 % Britů nemá žádnou finanční rezervu. Aktivní zájem o vyhledávání finančních 

informací je naopak minimální (Financial Services Authority, 2006 in: Noveský a kol., 

2009). Obdobné výsledky byly bohužel potvrzeny i v České republice během výzkumu 

agentury STEM/MARK pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku v roce 

2010.      

Podle agentury STEM/MARK (2010) si pouze 36 % lidí přečte pečlivě před 

podpisem smlouvu a na všechny nejasnosti se zeptá. Všem uvedeným informacím 

rozumí jen desetina lidí. Třetině lidí se stalo, že jim byla předložena tak dlouhá 

smlouva, že ji nepřečetli až do konce. A dvě pětiny objevily ve smlouvě celé 

nesrozumitelné pasáže. Ale pouze 6 % lidí již někdy finanční produkt reklamovalo nebo 

si na něj stěžovalo.    

 

Obchodní zástupce společnosti Home Credit se k finanční gramotnosti Čechů 

vyjádřil slovy: „Primárně by nad tím člověk měl přemýšlet, než něco podepíše. Taky 

přebíjet půjčku půjčkou není úplně šťastné. Někdy to třeba pomůže, ale nemyslím si, že 

by to takhle šlo většinou. Ať mi nikdo netvrdí, že to ti lidi nechápou.“ 

„Mně bylo úplně jasné, že když se na splácení na chvilku vykašlu, jsem v maléru. 

Co mám ale dělat, když mi prostě tři měsíce v práci nezaplatěj?!“ uvedl jeden 

z dlužníků.  

„Věřím tomu, že ty smlouvy nejsou postavený nějak protizákonně. To by jim asi 

neprošlo, že jo? No a když vám dají na přečtení dvacet A4 papírů a vy tomu ani 

nerozumíte, tak to prostě nečtete, no. Bych se cejtil jako blbec, kdybych to s nima měl 

ještě bůhvíjak dlouho rozebírat,“ přiznává další zadlužený.  

 

„Mnoho spotřebitelů netuší, že z pouhého dluhu nemohou rovnou skončit 

v exekuci, že musí mezitím proběhnout nalézací řízení u soudu, respektive že oprávněný 

musí mít v ruce platný exekuční titul, nejčastěji pravomocný rozsudek,“ upozornila na 

nedostatečnou uvědomělost Gerta Mazalová ze Sdružení ochrany spotřebitelů (in: 

Vokurková, 2015b).  

Domnívám se, že by se zvýšením povědomí o exekučních procesech dalo 

zastavit mnoho případů exekucí. Myslím si ale, že nezájem lidí do poslední chvíle to 

řešit přispívá nejen ke zbytečné zátěži dlužníků, ale rovněž i soudní soustavy.  
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11.5  Úvěrové registry 

 

11.5.1 Bankovní registr klientských informací ( BRKI) 

 

Jedná se o databázi informací o úvěrových vztazích mezi bankami a jejich 

klienty. Obsahuje jak pozitivní tak i negativní zápisy o existujících, vzniklých i 

odmítnutých smluvních vztazích a o průběhu úvěrových případů. Bankám (věřitelům) 

přináší snadný přístup k posouzení kvality žadatele o úvěr, klienti mají možnost si 

budovat dobrou úvěrovou historii a získat tak možnost výhodnějších podmínek úvěru 

než bez údajů nebo se špatnou historií.  

 

11.5.2 Nebankovní registr klientských informací (NRKI): 

 

NRKI byl založen skupinou nebankovních právnických osob (zejména 

úvěrových a leasingových společností) za účelem vzájemné výměny informací a 

platební morálce dlužníků (fyzických i právnických osob). Poskytuje výpisy klientských 

informací žadatelům za úplatu. 

 

11.5.3 SOLUS 

 

SOLUS představuje zájmové sdružení právnických osob, jejichž společným 

cílem je obezřetné poskytování úvěrových služeb, zejména předcházením platební 

neschopnosti, bankrotům a exekucím, finančním ztrátám u věřitelů i dlužníků.  
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12 Řešení předluženosti v porovnání se zahraničím 

 

Přístupy členských států Evropské unie k insolvenčnímu právu i předluženosti 

obyvatel jsou velmi rozdílné. Jak uvádí Kislingerová, Richter, Smrčka kol. (2013), 

jeden z pólů může tvořit právo francouzské, které výrazně straní zájmům dlužníků a 

věřitelé tak díky některým postupům mohou navždy ztratit naději na získání své 

pohledávky zpět. Na druhém protipólu stojí právo britské, které dává věřitelům poměrně 

značný prostor pro rozhodování a vytváří možnosti kreativních řešení úpadků, které by 

v jiných rigidnějších právních systémech možné nebyly. Principiálně neutrálním je 

například Německo. Všechny členské státy nabízí poměrně značnou ochranu věřitelům i 

dlužníkům a v podstatě všechny členské státy mají výkonné soudní systémy. Nelze říci, 

že by byl český insolvenční zákon lepší nebo horší oproti právním předpisům jiných 

členských států EU. Odborníci se shodují, že má Česká republika moderní a praktický 

předpis. Kritici tohoto zákona od něj zpravidla očekávají něco jiného, než může 

nabídnout.  

Pražský finanční poradce k tomu dodává: „Je jasné, že na první pohled to 

vypadá, že český insolvenční zákon straní dlužníkům už jenom tím, že jsou povinni 

splatit pouze 30 % svých dluhů. Ale co si věřitel legálně vezme na dlužníkovi, který 

nemá žádný majetek ani přiznané příjmy a navíc své dluhy neřeší? Tím, že přistoupí na 

insolvenci dlužníka, získá alespoň těch 30 %. Bez tohoto opatření by nemusel zpět získat 

vůbec nic.“ 

 

 V kapitole o insolvenčním řízení jako jednom z nástrojů řešení předluženosti 

zmiňuji nedostatek mezinárodních srovnávacích možností. Jediným zdrojem 

porovnaných dat je zpráva Doing Business vydávaná v pravidelných intervalech The 

World Bank a International Financial Corporation. Navíc se nejedná o statistiky, ale 

pouze o průzkumy mezi odborníky založené na jejich odhadech. Ovšem přínos těchto 

dat spočívá v tom, že vypovídají o výkonnosti systému, odhadnutou experty na danou 

problematiku vůči konkrétnímu případu, který je ve všech zemích v podstatě totožný. A 

umožňuje tak vzájemně porovnávat stav práva v jednotlivých zemích (Kislingerová, 

Richter, Smrčka kol., 2013). Podle společnosti Czech Credit Bureau, a.s. (In: 
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Kislingerová, Richter, Smrčka kol., 2013) patří Česká republika k nejpokrokovějším 

zemím v oblasti řešení předluženosti fyzických osob oddlužením. Za posledních deset 

let se soudní procesy týkající se dluhů zkrátily z 9,2 let na 3,2 roky a návratnost pro 

věřitele stoupla z 15,4 % na více než 53 %. Ovšem se 17% podílem nákladů řízení na 

majetku dlužníka patří k nejhorším zemím. Stabilně nejlépe vychází z interpretace 

Czech Credit Bureau, a.s. Belgie s necelým rokem trvání celého procesu, 4% náklady a 

86% úspěšností návratnosti investice věřitelům. Z ostatních nečlenských zemí EU nutno 

vyzdvihnout Japonsko (0,6 let trvání procesu, 4% náklady a téměř 93% návratnost) a 

Norsko (0,9 let, 1% náklady a 91% návratnost). Nejnákladnější v poměru k majetku 

dlužníka je insolvenční řízení v Itálii (22 %) a Izraeli (23 %). Nejmenší návratnost 

investice věřitelům zajišťuje Rumunsko (29 %). Ovšem při porovnání se stavem před 10 

lety, kdy vykazovalo pouze 6,9 %, je to značný pokrok. Česká republika však 

v porovnání za některými vyspělými zeměmi jasně zaostává. Například oproti 

Spojenému království je české řízení třikrát delší, třikrát nákladnější a dosahuje pouze 

dvoutřetinového výnosu. Podobně při srovnání s dalšími vyspělými zeměmi. Obecně 

z těchto dat vyplývá, že země s méně rozvinutým průmyslem mají nákladnější a delší 

insolvenční řízení a nepřináší nijak zajímavé výnosy.  

 

12.1 Příklady dobré praxe v zahraničí – Německo a Rakousko 

 

Napříč Evropskou unií si členské země předávají zkušenosti v boji proti 

sociálnímu vylučování a chudobě.  

Účinné opatření v boji proti zadlužení – Národní plán sociálního začleňování, 

2001-2002 - zavedla Spolková republika Německo před více než dvanácti lety. Byl 

zaveden program prevence před chudobou, který měl podpořit specifickou vrstvu 

společnosti (děti, adolescenty a především rodiny, které se ocitly v tíživé životní 

situaci). Základní snahou bylo zvýšit kázeň ve finančních záležitostech a přesvědčit 

peněžní ústavy, aby se podílely na spolufinancování finančního poradenství. Nápravná 

opatření spočívala zejména v možnosti „nového startu“, pokud dlužník podstoupí 

dohodnutý postup vyrovnání se s platební neschopností. Následnou výhodou je získání 

možnosti odpisu jakékoli dlužné částky po uplynutí 6 let. V případě předlužení byly 

stanoveny maximální možné zabavitelné částky, jejichž výše by neohrozila zajištění 
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základních potřeb domácnosti (Draft Joint Report of  Social Inclusion – Part III: 

Annexes. Annex II: Examples of Good Practice Indicated in the National Action Plans 

against Poverty and Social Exclusion. Council of European Union. Brussels, 12 

December 2001, Policies to Combat over-indeptedness in: Noveský a kol., 2009). 

 

Další možnou inspiraci přestavuje opatření proti osobní platební neschopnosti, 

které platí v Rakousku již od 90. let. Jedná se o Národní akční plán sociálního 

začleňování 2001-2002, které umožňuje dlužníkům zbavit se dluhů za jistých přesně 

stanovených podmínek během přiměřené doby (zpravidla 7 let). Smyslem tohoto 

opatření je ochránit fyzické osoby před bludným kruhem placení úroků a narůstajících 

nákladů úvěrů. Předpokladem pro povolení tohoto postupu je stálé zaměstnání dlužníka 

a schopnost platit nezbytné výdaje pro důstojný život nad rámec stanovených splátek. 

Dohled nad průběhem je zajišťován poradenským centrem pro dlužníky, které 

ustanovilo Ministerstvo spravedlnosti. Zkušenosti ukázaly vhodnost tohoto opatření i 

pro nízkopříjmové domácnosti a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Toto 

opatření napomohlo zabránit neustálému ožebračování dlužníků a sociálnímu vyloučení 

většiny z nich (Draft Joint Report of  Social Inclusion – Part III: Annexes. Annex II: 

Examples of Good Practice Indicated in the National Action Plans against POverty and 

Social Exclusion. Council of European Union. Brussels, 12 December 2001, Private 

bankruprcy in: Noveský a kol., 2009). 

 

O úspěšnosti tohoto opatření vypovídají velmi příznivá data v souvislosti 

s insolvenčním řízení, která jsou nastíněna v kapitole 12.  



85 

 

 

13 Diskuse 

 

Původně jsem se domnívala, že nejpalčivějším příčinou, která snižuje kvalitu 

života následkem předlužení, je nedostatečná finanční gramotnost české společnosti, 

která přivádí většinu dlužníků do dluhové pasti. Ale zkoumáním psychologických a 

sociálních aspektů předluženosti českých domácností jsem došla k závěru, že to, co 

významně ohrožuje životní spokojenost dotčených osob, je nedostatečná právní ochrana 

rodinných příslušníků předlužených osob. Domnívám se, že právě blízké osoby 

dlužníků, které finanční problémy nezpůsobily, jsou vystavovány vysokému riziku 

exekucí na svůj vlastní majetek a také nepředstavitelnému stresu z nejistoty 

z budoucnosti. Dokazování faktu, že zabavený majetek nepatří dlužníkovi, je v české 

praxi proces zdlouhavý a psychicky velmi náročný.  

Jak jsem měla možnost zjistit z výpovědí dlužníků i jejich příbuzných, dlužníci 

se nezřídka pokoušejí předat zodpovědnost za své chyby někomu dalšímu. Případně se 

rozhodně nesnaží své příbuzné ochránit například tím, že si změní trvalé bydliště, aby 

byl majetek příbuzných v bezpečí. Přístup úřadů také nevidím jako optimální. 

V momentě, kdy úřednice osočuje matku dlužníka z nedostatečné výchovy 

k zodpovědnému jednání, někde nastala chyba. Na chování a jednání člověka má vliv 

mnoho faktorů, nejen vzorce chování, které si člověk odnáší z původní rodiny. Proto 

odpovědnost rodičů za činy svých dospělých dětí neuznávám a česká společnost by 

takové předsudky měla zcela vytlačit.  

Česká legislativa nabízí ochranu před dluhy příbuzných pouze zřeknutím se 

dědického práva před smrtí dlužníka a odmítnutím dědictví po jeho smrti. To však není 

možné v případě, kdy rodinní příslušníci jeho majetek prokazatelně využívají (například 

bydlí ve společné domácnosti). Ochrana příbuzných před věřiteli a exekucemi je však 

naprosto nedostatečná a často způsobuje nevratná narušení rodinných vztahů, poškození 

zdraví a psychiky nebo rodinné tragédie.  

 

Důvody, proč se lidé obracejí na nebankovní společnosti s žádostmi o půjčku, 

přestože nám média neustále servírují rizika s tím spojená, která nelze opomíjet, jsou 

zejména konzumní styl konkrétních jedinců, snaha vyrovnat se nebo se předvést před 
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svým okolím a v neposlední řadě neochota čekat a uskromnit se. Žijeme v rychlé době a 

neochota některých lidí počkat si, až na investici sami našetří, nezřídka vede do 

dluhových pastí. Banky mají striktně nastavená pravidla pro poskytování úvěrů a ne 

každý žadatel jejich podmínky splňuje. Nároky své i svého okolí přivádí žadatele do 

spárů nekorektních společností, které se prověřením bonity nezabývají a ve výsledku na 

tom profitují. 
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14 Závěr 

 

Ve své práci jsem se zaměřila na fenomén zadluženosti a předluženosti 

fyzických osob v České republice a jeho vliv na kvalitu života členů domácností. 

Pomocí stanovených metod jsem nalezla odpovědi na všechny výzkumné otázky, které 

jsem si stanovila. Velmi náročnou etapu zpracování diplomové práce pro mě 

představovaly rozhovory s dlužníky, protože jsem se obávala momentu, kdy bych začala 

do výpovědí respondentů vstupovat s tendencí poučovat nebo moralizovat. Naštěstí se 

nic takového nestalo a získala jsem ničím neovlivněná data i od těchto osob, přestože 

získání těchto respondentů pro rozhovor také nebylo snadné. 

Fenomén předlužení českých domácností představuje v současné jeden 

z nejpalčivějších sociálních problémů. Tíživá finanční situace fyzických osob 

bezpochyby ovlivňuje kvalitu života dlužníků i jejich rodinných příslušníků a blízkých 

osob. Zadlužení jedinců nebo domácností je dnes považováno za běžnou součást života, 

předlužení je stav nežádoucí, který s sebou přináší životní komplikace a fatální dopady 

nejen na sociální vztahy. Předlužení je dlouhodobý proces s odlišným průběhem u 

konkrétních jedinců.  

Nejvíce náchylné skupiny obyvatel k pádu do dluhové pasti jsou mladí lidé a 

senioři, nezaměstnaní a sociálně slabší občané, rodiče samoživitelé nebo drogově či 

alkoholově závislí. Na tyto obyvatele jsou zpravidla zaměřeny marketingové kampaně 

s finanční osvětou, ale bohužel i reklamní kampaně nekorektních poskytovatelů úvěrů.  

Nezodpovědné zadlužování i chování dlužníků s již vzniklými finančními 

problémy mívá fatální dopady na rodinné vztahy. Často dochází k rozpadu partnerských 

svazků, ztrátě důvěry, krádežím v domácnostech nebo přerušením citových vazeb mezi 

příbuznými. Nepříznivé situace, kdy se do potíží dostanou lidé ne vlastní vinou, přináší 

starosti rodinným příslušníkům, které nezřídka vyústí v psychické problémy. Snížení 

životní úrovně, která jde s dluhy ruku v ruce, se tak vedle toho může zdát jako 

maličkost. 

Ještě před několika lety to vypadalo, že veřejná politika tuto problematiku 

detailněji neřeší a na ochranu dlužníků před neseriózními věřiteli se příliš nesoustředí. 

Přestože české legislativní prostředí není ideální ve vztahu k příbuzným dlužníků, nabízí 
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se nyní mnoho možností, jak s dluhy navždy skoncovat a začít znovu. Dluhovému 

poradenství se nyní věnuje mnoho občanských poraden. Vzhledem k palčivosti a 

naléhavosti této problematiky se jedná o velkou výzvu pro současnou a budoucí sociální 

práci.  

Jedním z existujících nástrojů řešení předlužení fyzických osob představuje 

insolvenční řízení. Tento proces pro mnoho dlužníků znamená druhou šanci začít znovu 

a s čistým štítem. Statistická data však dokazují velkou nespravedlnost ve vztahu 

dlužník – věřitel. Mezinárodní výzkumy dokonce přináší rozporné závěry o situaci 

v České republice. Výzkumem rozsáhlého reprezentativního vzorku insolvenčních 

řízení bylo zjištěno, že průměrně dosáhne uspokojení věřitelů pouze 3,62 % 

z přihlášených pohledávek. U nezajištěných věřitelů se jedná o 1,26 % a zajištěných 

24,96 %. Výsledky mezinárodního výzkumu organizovaného The World Bank a 

International Financial Corporation z roku 2012 však hovoří o výnosu 56,3 % 

(Kislingerová, Richter, Smrčka a kol, 2013).  

Garancí úspěšného průběhu oddlužení je uvědomělá spolupráce dlužníka, 

insolvenčního správce a insolvenčních věřitelů za řádného dohledu insolvenčního 

soudu. Ne vždy ovšem tento proces skončí úspěšně a člověk tak navždy ztrácí tuto 

možnost opakovat.  

Velkou nadějí pro rodinné příslušníky dlužníků je novela exekučního řádu, která 

by měla začít platit v tomto roce. Představuje zejména respektování zúženého 

společného jmění manželů, vyloučení dalších předmětů denní potřeby a zejména větší 

kontrolu nad chováním exekutorů. Česká legislativa dosud nabízela ochranu před dluhy 

příbuzných pouze zřeknutím se dědického práva před smrtí dlužníka nebo odmítnutím 

dědictví po jeho smrti. 

Česká legislativa nabízí několik nástrojů boje proti dluhovému zatížení českých 

domácností. V první řadě se jedná o prevenci, kterou zajišťuje podporou finančního 

vzdělávání už na základních školách nebo prostřednictvím marketingových kampaní 

v peněžních ústavech. Rovněž směrnice Evropské unie, které jsou implementovány do 

české praxe, pomáhají předcházet dluhovým pastem a sociálnímu vyloučení. Pokud se 

však člověk přesto do potíží dostane, nabízí také možnosti, jak ses tím vypořádat – 

povolení oddlužení, dluhové poradenství, finanční arbitr, ombudsman. Například 

v souvislosti s insolvenčním řízením dosahujeme progresivních pozitivních výsledků (v 

porovnání s některými evropskými zeměmi).  
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Příkladů dobré praxe je možné ve světě nalézt několik. Já jsem pro názornost 

uvedla konkrétní opatření Spolkové republiky Německo a Rakouska, která přispěla ke 

vzniku insolvenčního zákona v České republice.  

V případě nedostatečné finanční gramotnosti se domnívám, že překážkou je 

nezájem mnoha lidí o vzdělávání v této oblasti, nikoli nedostupnost informací. 

V každém větším městě je k dispozici dluhová poradna poskytující své služby 

bezplatně, knihovna i společnosti nabízející finanční osvětu prostřednictvím přednášek 

apod. Dostupnost informací na internetu je rovněž velmi snadná.  

Ve většině případů dlužníci i jejich rodinní příslušníci vědí o možnostech, jak 

s dluhy skoncovat. Ovšem opět neochota se uskromnit a převzít odpovědnost za 

důsledky svých činů brání úspěšnému řešení.  
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16 Přílohy 

 

Příloha č. 1: Osnova rozhovoru – rodinní příslušníci dlužníků 

 

 Jak je bratr/syn starý? Má rodinu? Přítelkyni? 

 Jaký vliv má bratrovo/synovo zadlužování na váš vztah? Vztah k jiným 

rodinným příslušníkům? 

 Jak ho to omezilo? 

 Snažil jste se mu nějak pomoci, ať už finančně či jinak? Nebo někdo jiný 

z rodiny? Přátelé? Jak to dopadlo? 

 Jak se on k Vaší pomoci stavěl? 

 Změnilo bratrovo zadlužení Váš pohled na něj? 

 Jak si myslíte, že ho tíživá finanční situace ovlivnila? Poučil se? Lituje svých 

rozhodnutí? 

 Jaký je objem jeho dluhů? 

 Požádal někoho o pomoc? Má snahu svou situaci řešit? 

 Ví/Víte o možnostech, jak se dluhů zbavit? 

 Víte, na koho je možné se obrátit pro pomoc? 

 Jak se k němu postavili jeho kamarádi, když zjistili o jeho finanční situaci? 

 Co způsobilo jeho finanční problémy? 

 Co myslíte, že by se dalo udělat, aby se to neopakovalo? 

 Přemýšleli jste o insolvenčním řízení a osobním bankrotu? 

 Myslíte si, že má Váš bratr předpoklady k tomu, aby do toho případně spadl 

znovu? 

 Co myslíte, že způsobuje předlužování domácností, případně fyzických 

osob? 

 Máte Vy nějaké finanční potíže? 

 V čem se lišíte od svého bratra/syna ve vztahu k financím? 
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Příloha č. 2: Osnova rozhovoru – zaměstnanci firem poskytujících 

úvěry domácnostem  

 

 Co přesně bylo Vaším úkolem při práci pro PF? 

 Zvedal jste jen telefony nebo i sám volal? Komu? 

 Přišel jste osobně do kontaktu s klienty PF? 

 Co si o konceptu této společnosti myslíte? 

 Co říkáte na RPSN necelých 71 %, které tato firma nabízí při kalkulaci půjčky 

online? 

 Jste klientem PF? Půjčil byste si u nich? 

 Doporučil byste služby PF svým známým? Proč? 

 Jak byste popsal takového běžného nejčastějšího klienta? 

 Jak na Vás po telefonu klienti působili? (zoufale, hloupě, neinformovaně, naivně, 

rozhodně, smířeně…) 

 Co myslíte, že lidi vede k tomu obrátit se na PF? 

 Byl jste někdy svědkem řešení úvěrové delikvence – tedy nesplácení, opožděná 

splátka apod.? Jak se postupovalo? 

 Víte, jaké jsou sankce za úvěrovou delikvenci u PF?  

 Kolik lidí denně žádá o půjčku? V jaké výši? 

 Měl jste od zaměstnavatele nějaké pokyny (např. co ne/říkat klientům), s čím jsi 

vnitřně nesouhlasil? Jak jste se k tomu postavil? 

 Jak dlouho jste u PF pracoval a proč jste odešel? 

 Co si myslíte, že způsobuje předlužování lidí? 

 Co byste poradil člověku, který se topí v dluzích? 

 Má podle Vás PF nějakou (ne)výhodu oproti konkurenci na trhu poskytovatelů 

úvěrů? 

 PF dvakrát obhájil 1. místo v Indexu etického úvěrování od organizace Člověk 

v tísni? Víš, z jakého důvodu? (posuzuje používání externích advokátů při 

vymáhání, srozumitelnost smluvních podmínek, náklady vyplývající z nesplacení 

jedné splátky, úrok z prodlení…) 

 


