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Po   vém

Text:Dana Kalistov 
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Slovo šéfredaktorky

Kateřina 
Šuleřová, 
klinický  
psycholog

Pracuji jako klinický psycholog 
v soukromé psychiatrické ambu-
lanci pro dospělé pacienty. Ve své 
praxi jsem se již několikrát setka-
la s klienty, kteří jako svůj hlavní,  
a v zásadě jediný problém uváděli 
dluhy. Zadlužení lidé se na psycho-
loga či psychiatra obracejí se spous-
tou psychických potíží. Nejčastější 
bývají příznaky deprese a úzkosti 
(např. dlouhodobý smutek, ztráta 
radosti a potěšení, ztráta zájmů, 
podrážděnost, neschopnost sou-
středit se, pocity viny, pocity ztráty 
smyslu života, nespavost, nechu-
tenství…). Typické bývá naprosté 
myšlenkové zaujetí dluhy a jejich 
splácením, doprovázené výčitkami 
a sebeobviňováním, pocitem život-
ního selhání, přesvědčením, že 
dlužnou částku dotyčný nemůže 
nikdy splatit. Nezřídka se vyskytují  
i myšlenky na sebevraždu jako na 
jediné možné řešení jinak bezvý-
chodné situace. Velké zadlužení se 
týká celé rodiny. Podobné příznaky 
se tedy mohou objevovat nejen  
u samotného dlužníka, ale také  
u jeho blízkých příbuzných. 

Tato problematika se, bohužel, 
v mé praxi vždy projevila jako veli-
ce obtížná a jen těžko dlouhodobě 
a uspokojivě řešitelná. Psychické 
potíže lze sice zmírnit, např. pomo-
cí moderních účinných psycho-
farmak nebo pomocí podpůrné 
psychoterapie, příčinu problému to 
ovšem neodstraní, dluhy za paci-
enta nesplatí.  

Jak se dluhová problematika promítá z hlediska Vaší praxe do života Vašich klientů?

Martin Pilný,  
regionální 
vedoucí stře-
disek PMS 
Jihočeského 
soudního 
kraje

Na základě dlouholeté praxe  
u Probační a mediační služby ČR 
jsem dospěl k těmto závěrům: Kli-
enty PMS ČR se stávají lidé, kteří 
se svým chováním dostali do situ-
ace, která směřuje k možnému 
rozhodnutí soudu o uložení trestu 
(popř. jiného mírnějšího opatření) 
nebo je o takovém trestu již rozhod-
nuto alternativní formou (např. trest 
obecně prospěšných prací, podmí-
něné odsouzení s uloženým dohle-
dem probačního úředníka apod.), 
ale i osoby, které se vracejí z výko-
nu trestu odnětí svobody.  

Převážná většina těchto klientů 
se potýká s různými pohledávkami, 
které se jim nedaří splácet. Nejčas-
těji se jedná o pohledávky ze strany 
zdravotních pojišťoven, nesplacené 
náklady na trestní řízení a částky za 
obhajobu, dluhy za pobyt ve výkonu 
trestu odnětí svobody a v neposled-
ní řadě nezaplacené škody poško-
zeným v rámci trestního řízení. 
Strach z exekuce a odčinění býva-
lých škod vede tyto osoby většinou 
k demotivující reakci, kdy nejeví 
zájem o získání řádného zaměstná-
ní. Je pravdou, že naši klienti často 
nevidí v plnění pohledávek pozitivní 
řešení a tím jim dlužné částky neú-
měrně narůstají. Jedním z východi-
sek se jeví využití institutu oddlužení 
v rámci insolvenčního zákona. 
Klientům chceme nabídnout zís-
kání nových informací k tématu 
oddlužení formou přednášek, které 
budeme realizovat spolu s Občan-

skou poradnou při Jihočeské roz-
vojové o.p.s., a tím je motivovat  
k možnému vyústění jejich zdánlivě 
bezvýchodné situace.  

Přiznávám. Z tématu REVERSu 
na mne trochu padá tíha, potí se 
mi čelo a svírá žaludek. Nešlo jej 
však opomenout. Dluhy způso-
bují rozpad rodin a jsou příčinou 
pokusů o sebevraždu. A to už 
samo o sobě je velice vážné. Lze 
si stokrát říci, že peníze nejsou 
důležité, ale i přesto máte neza-

placenou složenku před očima i při 
čištění zubů. Peníze samy o sobě 
jsou věc jedna, okolnosti, které 
zapříčiní jejich nedostatek - popří-
padě následky, způsobené jejich 
nedostatkem – jsou věc druhá. 
Dluhy většinou nevzniknou pouze 
špatně odečtenými výdaji od pří-
jmů. Často jejich vznik souvisí se 
ztrátou zaměstnání, nemocí, zra-
dou od kamaráda či s podvodem. 

Klienti, kteří chodí k nám, do 
občanské poradny, vědí, že jim 
peníze nepůjčíme, ba jim ani nedá-
me zázračnou radu. Obracejí se na 
nás zejména proto, že je nesoudí-
me, nemusí se před námi stydět, 
můžou nám odkrýt ten tíživý pocit 

selhání a strachu z toho, co bude. 
A to je přesně ten typ pomoci, kte-
rý nabízíme my - fyzické osoby 
- osoby s majetkem omezeným. 
Na pomoc, kterou Vám servírují 
bankovní a nebankovní instituce 
– tedy půjčky všeho druhu – buď-
te, prosím, obezřetní. A pokud se 
Vám přeci jen vymkne situace 
z rukou, nadechněte se, chyťte 
za ruku své blízké, a pokud jste 
zrovna na to všechno sami, přijď-
te třeba... za námi.
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Zadlužování stojí na počátku 
řady problémů, s nimiž se lidé 
na veřejného ochránce práv 
obracejí. Setkáváme se s ním 
nejčastěji v souvislosti se stíž-
nostmi týkajícími se způsobu 
poskytování sociálních dávek  
a také v souvislosti s exekuce-
mi.

Jednu skupinu stěžovatelů 
tvoří sociálně slabí občané, kte-
rým dokonce hrozí, vinou vyso-
kých dluhů na nájemném, vystě-
hování. Zde vždy apelujeme -  
s cílem zastavit zadlužování - na 
nutnost jak intenzivní a individu-
ální sociální práce s těmito lidmi, 
tak využívání náhradního pří-
jemce sociální dávky. 

Často se setkáváme se situ-
ací, kdy lidé podepíší smlouvu  
o poskytnutí spotřebního úvěru,  
a ve chvíli, kdy ho nedokáží 
splácet, situaci řeší dalším 
úvěrem. Na konci této spirály 
zadlužování čeká nevyhnutel-
ně exekutor. Ochránce nemůže 
vstupovat do soukromopráv-
ních vztahů, takže může pouze 
apelovat na občany, aby zvažo-
vali své možnosti a případné 
důsledky dříve, než smlouvu  
o úvěru podepíší. 



Tomáše jsem poznala asi 
před třemi lety. Pracoval u nás. 
Vždy na mě působil dobráckým 
dojmem, každému rád pomohl  
a nikomu neřekl ne. Když při-
šlo na věc, vždy si uměl pora-

dit, vše si přepočítal, ke všemu 
se dokázal rychle a elegantně 
vyjádřit. 

Když od nás odcházel „za 
lepším“, ptala jsem se ho proč. 
„To je jednoduché. Potřebuji 
peníze na splátky půjček,“ tvr-
dil. Už tenkrát mi v hlavě zabli-
kalo červené světýlko. Řekla 
jsem Tomášovi, že se mi jeho 
půjčky nelíbí a snažila se mu 
domluvit: „Půjčovat si je lehké, 
splácet těžké“. 

Od té doby jsem ho nevi-
děla. Až donedávna. „Stopnul“ 
si mě po cestě z práce. Bylo 
docela pozdě a já si myslela, že 
mu ujel autobus. Chyba lávky, 
Tomáš jezdí stopem pravidelně, 
aby ušetřil něco málo korun. „To 
víte, jsme doma čtyři, maminka 
je v důchodu, sestra sice pracu-
je, ale má malé dítě, a já vydě-
lávám 5 500 Kč čistého. Myslíte 
si, že bych se k vám mohl vrá-
tit?“

„A co tvoje půjčky?“, ptám 
se, protože vím, že má u jed-
né banky už zhruba rok půjčeno 

za nekřesťanské úroky padesát 
tisíc korun. „To víte, peníze jsme 
tenkrát potřebovali na soukro-
mé účely, na poplatky, na jídlo. 
Sestře se narodilo dítě. Také 
jsem si chtěl pořídit šicí stroj  
a nářadí. Doma jsem udělal 
všem radost s vánočními dár-
ky. Peníze se hned rozkutálely.“ 
Smlouvu podepsal sám. Nepo-
třeboval ručitele, stačilo před-
ložit občanský průkaz a cestov-
ní doklad.

Přestože dnes říká, že pod-
mínkám půjčky rozuměl, nejspíš 
tenkrát nepřemýšlel nad tím, 
zda bude schopen pravidelně 
splácet i v budoucnosti a zda si 
dobře spočítal, kolik peněz ve 
finále zaplatí navíc. Po dobu 6 
let musí měsíčně odvádět 1 693 
korun. Není složité si spočítat, 
kolik měsíčních platů bude 
muset přidat k vypůjčeným 
padesáti tisícům, aby se tako-
vého závazku zbavil. 

Tomáš sám ví, jak je těžké 
mít každý měsíc dostatečný 
obnos ke splácení. A pokud ho 

Text: Andrea Tajanovsk

nemá? Prostě si půjčí: od zná-
mých, od kamarádů. Ale také  
u dalších institucí, které doná-
šejí půjčky na zlatém podnose 
až do domu. Jistý poradce půj-
čil každému - Tomášovi, jeho 
sestře i matce - během pár 
minut sedm tisíc korun. Rodinný 
dluh se tak navýšil o další desít-
ky tisíc. Zde je však frekvence 
splácení vyšší; tentýž poradce 
si chodí každou neděli pro tři 
pětistovky. Po jak dlouhou dobu 
se budou tyto návštěvy opako-
vat, se mi již nepodařilo zjistit. 

Jisté je, že se Tomášovi  
a jeho příbuzným prozatím 
daří půjčky splácet, ale do 
smíchu jim rozhodně není. 
Přestože ví, že žít s půjčkou 
a vidinou exekuce není leh-
ké, říká, že kdyby mohl, půj-
čí si zase. A to i přestože mu 
po zaplacení všech závazků  
a peněz, které dává mamin-
ce na domácnost, zůstane 
v peněžence toliko jen na 
dopravu do zaměstnání. Z prá-
ce už totiž musí stopem.  

Zao  třeno
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Z práce stopem? Jasně, každá koruna dobrá.

Člověk topící se v dluzích se často o svém problému stydí říci své rodině a přátelům.



nou a samozřejmou součástí 
života. V takovém případě 
může znít rada jen „zadlužte se  
u důvěryhodné finanční instituce“ 
a „dluh splácejte vždy řádně  
a včas.“ To je obecný právní 
princip, jenž zamezuje tomu, 
aby se člověk dostal do prodlení 
s plněním svého závazku a byl 
vystaven byť jen hrozbě ex-
ekuce. Když se však člověk přeci 
jen dostane do obtížné situace, 
je důležité, aby ji ihned řešil se 
svým věřitelem. Nejhorší vari-
antou je „hrát mrtvého brouka,“ 
nezvedat telefony a nepřebírat 
poštu. A nejuniverzálnější rada 
nakonec – za jakýchkoli okolnos-
tí se zadlužujte rozvážně. Úvěr je 
dobrý sluha, ale zlý pán...

Zao  třeno
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Text: Dana Kalistov

Je možno definovat, co je 
podle Vás hlavní příčinou ros-
toucí zadluženosti obyvatel 
v ČR?

Růst zadluženosti obyvatel 
v ČR není samo o sobě nega-
tivním jevem. Hrozba se však 
skrývá v růstu předluženosti, 
tedy v nárůstu počtu spotřebitelů, 
kteří nejsou schopni splácet 
své peněžité závazky řádně 
a včas. Důvodem je zejména 
nedostatečná informovanost 
veřejnosti o míře zodpovědnosti, 
kterou na sebe automaticky 
berou podpisem každé smlouvy  
o úvěru. Lidé si nejdříve vezmou 
úvěr u některého z finančních 
ústavů, které své produkty posky-
tují za zcela transparentních pod-
mínek. Velmi často však přecení 
své možnosti úvěr splácet tak, 
jak bylo dohodnuto, nebo se 
neplánovaně změní jejich životní 
situace, která velmi často bývá 
spojena s výrazným poklesem 
jejich příjmů. Na další splácení 
tedy nemají a namísto toho, aby 
věřitelskou instituci o své situaci 
neprodleně informovali a snažili 
se společně hledat řešení (třeba 
formou nového splátkového 
kalendáře), začnou si brát další 
úvěry u společností nebanko-
vního charakteru, z nichž se pak 
snaží splácet úvěry předchozí. 
Tím se však dostávají do blud-
ného kruhu, neboť riziko nesplá-
cení dluhů „odvrací“ ještě vyšším 
rizikem téže povahy. Během 
krátké doby se lidé dostávají 
do situace, kdy jsou upomínáni 
k doplacení úvěrů ze všech stran 

a jediný zdroj „příjmu“ vidí jen 
ve využití lichvářských nabídek, 
naneštěstí hojně inzerovaných 
v mnoha letácích vhazovaných 
do poštovních schránek. Lidi, 
kteří jsou v zoufalé situaci, 
bohužel, neodradí ani nevaruje 
inzerát typu „Půjčíme na cokoli, 
exekuce nám nevadí + mobilní 
telefonní číslo“ a podobných na-
bídek neváhají využít. A tím se 
dostávají na samotné dno, neboť 
lichvářské úroky nezřídka dosa-
hují závratných mnohasetpro-
centních výší. Takový spotřebitel 
pak má deset dvacet věřitelů, 
z nichž mnozí se domáhají za-
placení dluhu soudní cestou, jiní 
již vedou na majetek dlužníka 
exekuci. Splátky, které se dlužník 
snaží hradit, při takovém objemu 
úvěrů však nepokryjí ani den co 
den přirůstající úroky z prodlení. 
To je, bohužel, velmi častý 
scénář, jak se klienti naší Porad-
ny dostávají do dluhové pasti.

Je možno specifiko-
vat nejčastější typ kl., který 
navštěvuje Vaší poradnu? 
(věk/postavení/atd.?)

Za krátkou dobu působení 
Poradny lze již vysledovat určitá 
data, která charakterizují typick-
ého spotřebitele ve finanční tísni. 
Na Poradnu se nejčastěji obrací 
spotřebitel-muž, středoškolského 
vzdělání, ve věku nad 50 let, 
s příjmem mezi 15 a 25 tis. 
Kč čistého/měsíčně, s dluhy 
v souhrnné výši 300 – 600 tis. 
Kč, přičemž předlužení pociťuje 
alespoň dva roky.

Je součástí Vaší činnosti 
např. i upozorňování na 
„nekalé“ praktiky některých 
úvěrových společností?

Poradna je zaměřena 
především na konkrétní po-
moc a podporu konkrétním 
lidem. Neiniciujeme kampaně 
proti úvěrovým společnostem, 
které lze podezřívat z nekalých 
obchodních praktik, v tomto 
ohledu by svou roli měla sehrát 
zejména sdružení na obranu 
spotřebitelů. Nezastíráme 
však, že je záměrem, aby Po-
radna svou činností vyvíje-
la tlak na finanční instituce, 
aby se půjčování peněžních 
prostředků stalo obezřetnějším 
a jejich následné vymáhání (ne-
jsou-li spláceny) více citlivějším  
a ohleduplnějším. Je zapotřebí 
rozlišovat, z jakého důvodu se 
klient do finanční tísně dostal. 
Jinak by mělo být nahlíženo 
na klienta, který je předlužený 
z důvodu poklesu příjmu (např. 
z důvodu úmrtí manžela) a sit-
uaci se snaží aktivně vyřešit, 
jinak by mělo být nahlíženo na 
klienta, který se předlužil z čisté 
nerozvážnosti či zcela vědomě  
a o řešení situace nemá zájem.

Jaká je dle Vás hlavní rada 
na otázku: Jak se v životě nep-
otkat s exekucí?

Tou nejspolehlivější radou 
je samozřejmě „nezadlužovat 
se.“ Všichni však víme, že 
dluh je svým způsobem pro 
většinu populace nevyhnutel-

„Úvěr je dobrý sluha, ale zlý pán”
odpovídá Karel Suchý, předseda správní rady Poradny při finanční tísni o.p.s., na otázky REVERSu:

Poradna při finanční tísni, 
o.p.s.

Americká 22, 120 00  Praha 2
www.financnitisen.cz

e-mail: poradna@financnitisen.
cz

Tel.: 222 922 240 
Zelená linka: 800 722 722 
(v provozu každé pracovní 

pondělí od 8.30h do 11.30h a od 
13.30h do 17.30h)
Fax: 222 524 198 

Po – Pá: 
8:00 – 12:00 hod. 

a 13:00 – 18:00 hod.

Pokud sami máte obavu, že byste mohli být ohroženi finančními problémy, zkuste 
si odpovědět na několik základních otázek.

■ Používáte úvěrové karty z nutnosti, nebo pohodlnosti?
■ Půjčujete si peníze, abyste vydrželi od výplaty do výplaty?
■ Musíte žádat o odložení či posunutí platby?
■ Zdají se vaše dluhy stále stejné, i když pravidelně splácíte?
■ Dostáváte pravidelně upomínky k platbě?
■ Nárokovali si Vaši věřitelé Váš plat?
■ Byli jste informováni o tom, že majetek, zakoupený na úvěr, Vám mohou opět vzít?
■ Chtěli Vám odstřihnout elektřinu a odpojit plyn?
■ Jste schopni platit pravidelně všem věřitelům, nebo jim platíte nastřídačku?
■ Děje se Vám často, že máte nekrytý šek?
■ Platíte pozdě za nájem?
■ Musíte omezit výdaje za jídlo, abyste mohli zaplatit všechny účtenky?
■ Nakupujete na úvěr, nebo platíte hotově?
■ Daří se Vám vytvořit rozpočet, vymezit přesnou částku za ošacení, léky a pojištění tak, aby Vám zbylo na       
    nutné platby?
 
Pokud jste odpovědělli vícekrát než jednou ANO, je třeba se nad svou finanční situací vážně zamyslet.



Na konci tohoto příběhu stojí 
kniha, kterou dnes obdivuje 
již několik stovek dětí, jejich 
rodičů, učitelek, zaměstnan-
ců školek a škol po celé Čes-
ké republice. Kdyby však ti 
všichni věděli, co všechno 
vzniku knihy předcházelo...

Maminka pracovala od 
svých 26 let jako učitelka 
v mateřské škole. Neustá-
le vymýšlela pro děti různé 
novoty, provokovala je k pře-

mýšlení a společným disku-
zím. Jednu věc však při své 
práci postrádala – knihu, kte-
rá by děti motivovala k rozho-
vorům na výchovná témata,  
a to nejen na půdě školky, ale 
i doma s rodiči. Knihu, která 
by zachycovala život dítěte 
ve školce a jeho propojení 
se životem v široké rodině. 

V té době k ní do třídy cho-
dila malá Anička. Velmi proží-
vala blížící se narození malého 
brášky. Při ranních rituálech 
u svíčky nemluvila o ničem 
jiném, než jak mamince roste 
bříško, jak miminko v bříšku 
hodně kope… Inspirovala tak 
svou učitelku ke psaní knížky, 
jejímž hlavním tématem byl 
život předškoláka, který  oče-
kává příchod sourozence. 
Prvních šest kapitol vzniklo 
rychle. První posluchači ve 
školce, kterým příhody Aničky 
předčítala, jí svými nadšenými 
reakcemi utvrzovali, že zvolila 
téma, které zaujme. Prvotní 
spisovatelský entuziasmus 
však opadl a rukopis skončil 
v šuplíku. A čas běžel dál.

Výpověď 
Když se jednoho dne dostala 

do vážného sporu s ředitelkou 

Text: Jaroslava Patikov
Foto: Z archivu Jaroslavy 
Patikové

O  udy

4

Jak me být npl ivota po padestce, tedy v dob, kdy dti pomalu vylétají z hnízda? Co dlat, kdy sehnat dobrou prci se zd být prakticky nemoné? 
Mon Vm pome zlomyslný osud, stejn tak jako mé mamince Jaroslav Patikové (57).

školky, napsala na toto téma 
příspěvek do Učitelských novin.  
A výsledek? Výpověď pro nad-
bytečnost.

Bylo jí 53 a byla nezaměst-
naná. Opustit po 27letech práci, 
kterou měla ráda, však nebylo 
lehké. S nálepkou „potížistky“ 
se práce hledala jen těžko. 
V době, kdy neviděla ze své 
situace téměř žádné výcho-
disko, sedla k počítači, vytáh-
la rozepsanou knihu a za dva 
týdny ji dopsala. První „domá-
cí“ výtisky rozdávala svým 
známým, kteří měli malé děti,  
a s napětím očekávala jejich 
reakce. Všichni ji ubezpečovali, 
že by rukopis měla nabídnout 
nějakému nakladatelství, a tak 
s batohem na zádech vyrazila 
do Prahy. V nakladatel-
ství Albatros se jí dostalo milé-
ho přijetí, avšak po třech měsí-
cích přišlo vyjádření, že rukopis 
nezapadá do redakčních plánů. 
A stejné byly i odpovědi z dal-
ších nakladatelství. Maminka 
začala propadat beznaději, že 
knihu nikdo nevydá, protože se 
jim nezdá být dost dobrá.

Jednoho odpoledne shléd-
la televizní pořad s Prof. PhDr. 
Z. Matějčkem CSc. a napadlo 
ji, že jen odborník na dětskou 
psychologii by mohl správně 

posoudit, zda je kniha pro děti 
vhodná či nikoliv. Poslala mu 
tedy rukopis poštou a netrpě-
livě očekávala, co se bude dít. 
Už za týden měla ve schrán-
ce dopis od profesora, ve kte-
rém mj. stálo: „Zkrátka, pokud 
mohu posoudit, je to moc pěkné  
a moc dobře to vystihuje svět 
a mentalitu dítěte v předškol-
ním věku. Spíš bych řekl obdi-
vuhodně vystihuje. Také ony 
dva životní mezníky – naroze-
ní a odchod ze života - jsou tu 
zachyceny decentně a tak, jak 
je asi předškolní dítě vnímá. 
Zvlášť tomu druhému se autoři 
zpravidla vyhýbají. Odpovídá 
to přesně tomu, co víme z té 
naší dětské psychologie. Však  
v tomto smyslu také vždycky 
píšu, že děti mají s těmi „svými 
lidmi“ chodit na pohřeb.“

Nadšení autorky z velmi 
milého a lidsky vřelého dopisu 
bylo veliké - a to především pro-
to, že byla přesvědčená o váze 
slova odborníka na konečné 
rozhodnutí redaktora. Chyba!  
A tak vydání knihy bylo i nadále 
v nedohlednu. 

Úraz
I když se věnovala péči  

o svou malou vnučku, po profesi 

Jak se rodí spisovatelka

Pojďme si číst, hrát a povídat.

Velký dárek pro malé čtenáře.



Text: Jaroslava Patikov
Foto: Z archivu Jaroslavy 
Patikové
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učitelky se jí stýskalo. Až po roce  
a půl byla přijata jako vychova-
telka do internátu v Kladrubech 
nad Labem. Rozhodla se, že se 
- spolu s žáky prvního ročníku 
učebního oboru „chovatel koní 
a jezdec“ - začne učit jízdě na 
koni.

Bohužel se jí jednou jízda 
nezdařila: na jízdárně se - při 
skocích přes překážky - neud-
ržela v sedle a spadla do pilin. 
Místo toho, aby jela do nemocni-
ce, sama došla kilometr k autu, 
vyzvedla vnučky ze školky a jela 
zpět na noční službu. Bolest 
v zádech ji však donutila zajet 
do nemocnice na rentgen. Za 
hodinu poté ji už odvážela sani-
ta s nitrožilní infuzí a s houkající 
sirénou. Verdikt lékaře zněl: Zlo-
mený obratel.

„Á, naše krasojezdkyně, tak 
co s vámi?“ - dobíral si ji při vizi-
tě pan primář z oddělení ortope-
die. „Operovat, pane doktore.“ 
Zněla odpověď pacientky. Před-
stava, že by měla 3 měsíce ležet 
a čekat, dokud jí obratle nesros-
tou – tak jako její syn po pádu 
ze skály - jí připadala mnohem 
horší.

Operace se zdařila, titanové 
šrouby v kostech pevně držely, 
ale bolest přetrvávala. Po třech 
měsících ji prohlédla jedna pří-
buzná - rehabilitační sestra -  
a zjistila, že příčinou bolesti jsou 
posunutá žebra. Pomohlo něko-
lik cviků a manipulací a bylo po 
problému.

Naděje
Po operaci maminka dostala 

pevný korzet. Sice v něm moh-
la chodit, ale nesměla sedět. 
Ležela tedy - s počítačem na 
břiše - a hledala další nakla-
datelství. Objevila olomoucké 
nakladatelství Rubico, které 
vydává výhradně české autory  
a nebojí se rizika neúspěchu. 

Oslovila jej. Následovalo rok 
a půl trvající dopisování s paní 
redaktorkou. V nekonečných e-
mailech sváděla bitvy o každé 
slovíčko, vysvětlovala, „proč  
je tohle je napsané tak jak je“, 
„proč píše o smrti, když je to 
knížka pro děti“, „proč uvádí 
místopisné názvy“, komentova-
la ilustrace, které byly v rozporu 
s textem.

Vše ale dobře skončilo  
a my jsme v kruhu přátel a zná-
mých v listopadu minulého roku 
pokřtili knihu s názvem „Jak se 
rodí bráškové aneb Ze života 
předškoláka“. Anička, hlavní 
hrdinka knihy, která dala jako 
tříletá k napsání knihy impuls, 
při jejím vydání oslavila už 15. 
narozeniny! 

Jedno z nejhezčích poděko-
vání dostala maminka od ředite-
le ZŠ Prapořiště. Vytvořil knížce 
webové stránky: www.jaksero-
dibraskove.wz.cz.

Poslední roky byly v životě 
mé činorodé maminky zlomo-
vými. Nyní si užívá nové životní 
etapy se svou knihou, která jí při-

náší nejen milé ohlasy, ale i nová 
e-mailová přátelství. Setkává se 
se zajímavými lidmi v porotách 
recitačních soutěží, s dalšími 
autory v Obci spisovatelů výcho-
dočeského kraje atd. Díky knize 
se opět vrátila ke svým dětem, 
i když nyní ne jako paní učitel-
ka, ale jako paní spisovatelka. 
Ve školkách a školách pořádá 
setkání s „živou spisovatelkou“, 
která děti motivují nejen ke čte-
ní, ale také k pokusům o vlastní 
tvorbu a přináší oběma stranám 
chvíle radosti.

P. S. Možná Vás v těžkých 
chvílích povzbudí básnička, 
kterou napsala moje maminka:

Naděje
Umírá poslední
Umírá dlouho a pomalu
Chvěje se strachy o každou 
padající hvězdu
Tichounce sténá a doufá
Doufá, že s příštím svítáním 
znovu spadne rosa
Že na konci černého tunelu 
zahlédne světlo
Naději

Máte-li i vy ve svém okolí 
někoho, kdo ránu osudu 
překonal a rád by se o svůj 
životní příběh podělil, příští 
číslo může být věnováno 
právě jemu.

O  udy

Mezi svými předškoláky.

Seznamte se:

Rehabilitační ústav Kladruby: 
Kladruby 30; 257 62; Kladruby 
u Vlašimi 
www.rehabilitace.cz;  
tel.: +420 317 881 111

Lázně hotel Vráž s.r.o.: 
Vráž 1; 398 32; Vráž
www.sanatorium-vraz.cz;  
tel.: +420 382 737 112

Bertiny lázně Třeboň s.r.o.: 
Tylova 1; 379 15; Třeboň  
www.berta.cz;  
tel.: +420 384 754 111



Pane doktore, kolik jste od 
počátku roku přijali žádostí  
o oddlužení? Mám na mysli počet 
žádostí o osobní bankrot fyzic-
kých osob nepodnikatelů.
Do půlky dubna je to přesně 51 
žádostí z celých jižních Čech  
a povolili jsme pouze 6 návrhů. 
Číslo 51 je zavádějící, protože něk-
teré návrhy, které jsme zamítli, byli 
podány za týden znovu. Celkový 
počet návrhů na oddlužení je nižší. 
Všechny žádosti bez výjimky žádají 
o oddlužení formou splátkového 
kalendáře.

Proč byla většina návrhů 
soudem zamítnuta?

Těch příčin je celá řada. Návrhy 
zejména neměly všechny náležitos-
ti, které stanovuje zákon: žádosti 
musí být podány na předepsaném 
formuláři a musí být řádně vyplně-
ny. Dále nebylo dostatečně osvěd-
čeno, že je dlužník v úpadku nebo 
že má majetek, který bude dostačo-
vat k uspokojení věřitelů.

Nový zákon soudu neumožňu-
je navrhovatele jakkoli upomínat  
a vyzývat, aby návrh opravil či dopl-
nil. Soud navíc musí rozhodnout 
velmi rychle, a to do 15 dnů. Mnoho 
návrhů, byť jsou formálně v pořád-
ku, nemůže být povoleno, protože 
zde nejsou splněny předpoklady 
schopnosti alespoň částečně splá-
cet dluhy – tedy minimálně v rozsa-
hu 30 % včetně příslušenství.

Kdo z dlužníků nemá šanci 
na oddlužení? Proč?
Filozofie zákona je postavena na 
tom, že se musí jednat o poctivého 
dlužníka, který má možnosti ales-
poň částečně dluhy splácet. Zákon 
stanovuje, že věřitelům musí být 
nabízeno minimálně 30 % jejich 
pohledávek. Celá řada dlužníků 
nesplňuje ani tuto základní pod-
mínku. Prostým matematickým 
výpočtem soudce dospěje k tomu, 
že dlužník na nutné uhrazení dluhu 
nedosáhne ani během pětiletého 
splátkového kalendáře.

Jak tedy konkrétně probíhá 
návrh na oddlužení? Co všechno 
dlužník musí připravit a udělat, 
aby mohl návrh podat?
Dlužník podá k příslušnému  kraj-
skému soudu návrh na oddlužení, 

ve kterém navrhne řešení své 
insolvenční situace formou 
oddlužení; to může proběhnout 
dvojím způsobem: jednak formou 
splátkového kalendáře a jednak 
formou zpeněžení veškerého jeho 
majetku. Jaký způsob se zvolí,  
o tom rozhodují věřitelé. Poté soud 
vybranou variantu povolí. Je tedy 
na věřitelích, zda se prodá celý 
majetek dlužníka nebo zda se mu 
povolí splátky z jeho příjmů, které 
mu budou sráženy po dobu pěti 
let. Výtěžek z jedné i druhé vari-
anty musí být vždy minimálně 30 
% pohledávek, které věřitelé vůči 
dlužníkovi mají. Dlužník musí také 
předložit, jaké měl za poslední tři 
roky příjmy a jaké příjmy v příštích 
pěti letech očekává, dále musí 
předložit úplný seznam majetku  
a jeho ocenění.

Je možné tyto dvě formy 
zkombinovat? Dlužník by pak 
pravidelně splácel a zároveň by 
mu byl zpeněžen majetek.
To není ze zákona možné. Pou-
ze v případě, že by byl dlužníkovi 
schválen pětiletý splátkový kalendář 
a on v průběhu splácení získal tzv. 
mimořádné příjmy - např. dědictví po 
rodičích. Dlužník je povinen veške-
ré tyto příjmy použít k úhradě svých 
závazků. Soud však v době podání 
návrhu nemůže tušit, zda dlužník za 
rok nebo za dva něco zdědí nebo 
vyhraje ve sportce. Pokud by se 
však stalo, že dlužník by některé 
tyto mimořádné příjmy zatajil, soud 
by mu možnost oddlužení odňal. 

Je-li dlužníkovi schválen 

Text: Marika Vostrovsk
Foto: Michal Kalista
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V kře  le

splátkový kalendář, jaké pro-
středky mu měsíčně zůstanou na 
živobytí?
Dlužníkovi je při oddlužení formou 
splátkového kalendáře uloženo 
platit věřitelům částku ze svých 
příjmů v takovém rozsahu, ve kte-
rém mohou být z těchto příjmů při 
výkonu rozhodnutí nebo při exekuci 
uspokojeny přednostní pohledávky. 
Výpočet je poměrně složitý a vázaný 
i na případné vyživovací povinnosti 
dlužníka. Vychází se zde ze zákona 
č. 110/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
595/2006 Sb. Zůstatek finančních 
prostředků tak bude u jednotlivých 
dlužníků rozdílný ve vztahu k jejich 
příjmům. Platí tedy: čím vyšší pří-
jmy, tím větší zůstatek prostředků 
pro dlužníka. Je zapotřebí, aby 
byla zachována motivační složka 
k dosahování co největších příjmů. 
Poměr srážené částky k měsíčním 
příjmům je však u všech dlužníků 
stejný. 

Z jakých příjmů či dávek se 
smí srážet k uhrazení dluhu?
Srážky se mohou - kromě mzdy - 
realizovat z pracovní odměny členů 
družstev, z příjmů z dohod o pra-
covní činnosti, z důchodu, nemo-
censké, peněžité pomoci v mateř-
ství, stipendií, náhrad ucházejícího 
výdělku, náhrad za výkon společen-
ských funkcí a z hmotného zabez-
pečení uchazeče o zaměstnání. 
Veškeré tyto příjmy se sčítají. Jde 
o taxativní výčet, tudíž jiné příjmy 
srážkám nepodléhají.  

Co  znamená poctivý záměr 
dlužníka? Proč toto soud posu-

„I kdy byl insolvenní zkon uveden v praxi u k 1. 1., stle jet jej doprovzí ada mýt a nesrovnalostí. Dluníci k nmu vzhlíejí s velikou nadjí, ale - jak 
ukazuje praxe - ad z nich neme pomoci. 
Jak si stojí insolvenní zkon po tyech msících fungovní? Vyuívají monosti osobního bankrotu - neboli tzv. oddluení - více obané, nebo vitelé? D se 
insolvenní zkon obejít, zneuít? Na adu otzek, týkajících se nového zkona o úpadku a zpsobech jeho eení, odpovíd JUDr. Miroslav Veselý, insolvenní 
soudce Krajského soudu v eských Budjovicích.

Osobní bankrot: Cesta z dluhů je dlouhá, bolest-
ná a trnitá. Jaké jsou šance na úspěch? 



        Osobní bankrot se vypla-
tí těm, kteří mají velké dluhy třeba 
kolem půl milionu a výše. Vůbec se 
nevyplatí žádat o oddlužení, pokud 
máte dluhy ve výši řádově několika 
desítek tisíc korun. 

     Dlužníci také nevědí, že musí 
mít alespoň dva věřitele, aby mohli 
podat návrh na oddlužení. Jeden 
nestačí.

Přistupme nyní k osobě věři-
tele jako takové. Její postavení 
zákon významně posiluje. Jak se 
chová věřitel v praxi?
Zatím velmi pasivně. Je velmi 
zajímavé, že tento zákon vznikl 
na základě velkého tlaku věřitelů, 
zejména bankovních domů a spo-
třebitelských institucí. Od počátku 
roku nebyl v jižních Čechách podán 
ani jeden návrh na oddlužení ze 
strany věřitele. Bankovní domy jsou 
stále velmi formální a využívají více 
exekuce. Raději méně a hned. Spí-
še bude zajímavé, jakou strategii 
zvolí instituce, které poskytují spo-
třebitelské úvěry. Zatím vyčkávají. 

Jak je to se zálohou na insol-
venční řízení nebo tzv. soudním 
poplatkem? Je tato záloha vrat-
ná? Z jakého důvodu se hradí? 
Proč v takové výši?
Ze zákona je insolvenční řízení 
osvobozeno od soudních poplat-
ků. Soud je však povinen vybírat 
tzv. zálohu na insolvenční řízení, 
která může dosáhnout až 50 tisíc 
korun. Není-li dlužníkovi povoleno 
oddlužení, ze zákona se dostává 
do konkursu a ten už má své výlohy. 
Zde už aktivně vystupuje správce 
konkursní podstaty a děje se řada 
úkonů, které jsou zpoplatněny. Kraj-
ský soud v Českých Budějovicích 
žádá zaplacení zálohy zhruba ve 
výši 10 až 15 tisíc korun. Je-li však 
soudem povoleno oddlužení, zálo-
ha se dlužníkovi vrací v plné výši.

V tomto případě je také splátkový 
kalendář zastaven, ale dlužníkovi 
je v tomto případě, bohužel, odňata 
možnost oddlužení. To platí např.  
i pro toho, kdo bude třeba půl roku 
nebo rok nezaměstnaný nebo 
nemocný. To vše hlídá insolvenční 
správce. 

Může být zákon zneužit?  
Znáte takové případy, kdy se 
někdo pokusil zákon obejít?
Zákon je tak přísný a zformalizo-
vaný, že si zatím nedovedu před-
stavit, že by se dal zneužít. Snahy 
tady jsou. Takové návrhy už byly 
podány. V zákoně se uvádí, že se 
musí jednat o dlužníka, který není 
podnikatelem. Už se objevily tako-
vé situace, že se podnikatel dostal 
do dluhů, vrátil živnostenský list  
a podal návrh na oddlužení s tím, že 
není podnikatelem, přestože ještě 
včera byl. Záměr zákonodárce byl 
takový, že musí jít o nepodnikatele, 
což by dlužník splňoval, ale on chce 
smazat dluhy, které vznikly z podni-
katelské činnosti a to je problém. 

Toto bude řešit judikatura. Jsou  
i další varianty, které zákon neřeší.

Jakých chyb se dlužníci při 
podávání návrhů na osobní ban-
krot nejčastěji dopouštějí? 
Praxe ukazuje, že dlužníci nejčas-
těji navrhují splátkový kalendář. 
Neuvědomují si však, že o způso-
bu úhrady rozhodují pouze věřitelé. 
Může nastat i situace, kdy dlužník 
vlastní byt a věřitelé se po ekono-
mické úvaze domluví, že chtějí, aby 
byl prodán. Raději 30 % hned, než 
čekat pět let. Dlužník je pak velmi 
překvapen, protestuje, ale není to 
nic platné. Musí se podřídit rozhod-
nutí schůze věřitelů. Proto dlužníko-
vi doporučuji, aby dříve, než návrh 
podá, své představy předjednal 
s věřiteli, tedy alespoň s těmi nej-
většími, aby zjistil, zda souhlasí 
s jeho návrhem. 

Vykytují se ještě jiné chyby? 
 Dlužníci často netuší, že pokud 
jim je schválen pětiletý splátkový 
kalendář a výše jejich dluhu je např. 
kolem 300 tisíc korun, že během 
pěti let zaplatí celou dlužnou část-
ku, tedy 100 % pohledávek. Většina 
dlužníků se totiž domnívá, že spla-
tí-li například v třetím roce splát-
kového kalendáře nutných 30 %, 
zbytek dluhů jim bude odpuštěn. To 
je veliký omyl. Dlužník bude splá-
cet celých 5 let a v řadě případů se 
může stát, že zaplatí celkem 60, 80 
nebo také 100 % dluhu. 

V kře  le
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zuje a jakým způsobem?
V rámci přípravného řízení dluž-
ník musí projít testem poctivosti. 
Vychází se z údajů, které dlužník 
uvedl v návrhu. Připomínám, že ve 
vlastním návrhu musí uvést veš-
keré příjmy, dále příjmy, které měl 
a které očekává, jaký má maje-
tek, také jeho ocenění. Také se 
nám už stalo, že dlužník prohlásil, 
že vlastní pouze běžné vybavení 
domácnosti a žádný jiný majetek 
nemá. Naším šetřením jsme však 
zjistili, že je majitelem bytu v osob-
ním vlastnictví. Tak jaký pak je asi 
jeho poctivý záměr? Tento dlužník 
o možnost oddlužení přichází uve-
dením nepravdivých údajů. Ověřu-
jeme samozřejmě vše, co se ověřit 
dá. Například majetkové poměry ve 
vztahu k nemovitostem, k motoro-
vým vozidlům, k cenným papírům. 
Dá se také ověřit, zda dlužník něk-
teré pohledávky nevynechal. 

Ověřujete také, jakým způso-
bem dluhy vznikly?
Ano, to je důležité. Nejsem velkým 

příznivcem toho, aby byli oddlužo-
vání ti, kteří se dostali do insolvenč-
ní situace svou lehkovážností, svým 
zaviněním nebo i kriminální čin-
ností. Myslím si, že možnost daná 
zákonem by měla být pro dlužníky, 
kteří se do situace dostali ne vlastní 
vinou, například v důsledku úrazu, 
živelních pohrom, nemoci v rodi-
ně. Tedy v těch případech, kdy se 
dlužník celý život choval zodpověd-
ně, bral si závazky úměrné svým 
možnostem a nyní je insolventní  
a v situaci, kterou sám nezavinil. 
Pro tyto lidi je zákon určen.

Potvrzují se odhady odbor-
níků, že o osobní bankrot zatím 
žádají právě ti nejméně poctiví  
a zodpovědní a také nízkopříjmo-
vé skupiny obyvatelstva?
Ano. Drtivá většina návrhů, které 
máme na stole, jsou od lidí, kte-
ří si naberou hory půjček, neplatí 
nájemné, výživné, nemají žádný 
majetek, jsou na podpoře nebo 
v důchodu. Setkáváme se s obrov-
skou nezodpovědností a lehkomy-
slností a nezájmem o vyřešení pro-
blému ze strany dlužníků. Nyní se 
zabývám návrhem paní, která si loni 
napůjčovala 600 tisíc korun. Uvádí, 
že majetek nemá žádný, chodí do 
zaměstnání, kde má mzdu kolem 
10 tisíc korun čistého. Zeptáte-li se 
takového dlužníka, kde jsou vypůj-
čené peníze, není schopna rozum-
ně odpovědět. Pouze oznámí, že 
měli veliké vydání v rodině. Pokud 

někdo půjčky utopí v jídle, hracích 
automatech nebo jede na luxusní 
dovolenou, protelefonuje pět tisíc 
korun měsíčně a myslí si, že mu 
stát dluhy odpustí, tak se mýlí.

Poctiví dlužníci, bohužel, toho-
to zákona velmi málo využívají. Asi 
právě proto, že jsou poctiví a snaží 
se do poslední chvíle své dluhy 
hradit a tuto možnost berou jako 
úplně mezní. Je otázkou času, kdy 
začnou právě ti poctiví tohoto záko-
na využívat. 

Jak je to oddlužením manželů 
v případě, že si půjčili peníze na 
byt, který nyní nejsou schopni 
splácet? Je možné, že si jeden 
z manželů vezme celý dluh na 
sebe a druhého se oddlužení 
týkat nebude?
Tady je dle mého názoru chyba 
v zákoně, protože neumožňuje 
oddlužení manželů.  Tuto variantu 
zákon nezná. Neřeší tedy to, že 
fyzická osoba nepodnikatel je téměř 
vždy v nějakém vztahu k jiné osobě, 
tedy např. v manželském svazku. 

Pokud zde není vypořádáno spo-
lečné jmění manželů, není možné, 
aby druhý manžel tímto dluhem 
nebyl nějak dotčen. Musejí požádat 
o osobní bankrot oba dva. Je teore-
ticky možné, že by jeden z manželů 
mohl vzít dluh na sebe, ale praktic-
ky si nedovedu představit, že by to 
prošlo u věřitelů. 

Může o oddlužení zažádat 
také právnická osoba?
Ano. Právnická osoba, která nepod-
niká. Do dluhů se tedy mohou dostat 
například různé neziskové organi-
zace jako jsou svazy zahrádkářů, 
občanská sdružení, tělovýchovné 
jednoty aj.

Je možné, aby bylo oddlužení 
povoleno nezaměstnanému?
Vyloučeno to není, ale je to málo 
pravděpodobné.  

Může být splátkový kalendář 
- z nějakých zvlášť závažných 
důvodů - zastaven nebo odpuš-
těn?
Jsou dvě varianty. Jednou z nich 
je situace, o které jsme již mluvili, 
kdy dlužník získá mimořádné pří-
jmy během splátkového kalendáře, 
kterými celý dluh uhradí. Splátkový 
kalendář je zastaven a insolvenční 
řízení končí. Další variantou je, že 
dlužník se dostane do tak závaž-
né např. zdravotní situace nebo se  
u něj výrazně změní rodinné pomě-
ry, a  nebude schopen splácet. 

Text: Marika Vostrovsk
Foto: Michal Kalista

Setkáváme se s obrovskou nezodpovědností a leh-
komyslností a nezájmem o vyřešení problému ze 
strany dlužníků.



Ve Francii je aktuálně 700 
tisíc zadlužených domácností  
a téměř 7,5 milionu Francou-
zů s vážnými finančními pro-
blémy. Za tři roky se zvedl 
počet složek neplatičů ze 165 
tisíc na 185 tisíc, čili o celých  
11 %! Zadluženost domácnos-
tí se tedy netýká pouze České 
republiky, ale stává se jakýmsi 
fenoménem západní společ-
nosti. 

Z výzkumů, které proved-
la Francouzská hospodářská 

a sociální rada (Conseil éco-
nomique et social: jedná se  
o ústavní poradní shromáždě-
ní, které funguje vedle složek 
veřejné moci. Reprezentuje 
hlavní ekonomické a sociální 
aktivity a napomáhá tak vzá-
jemné spolupráci mezi rozdíl-
nými profesními kategoriemi  
a zajišťuje jejich podílení se na 
hospodářské a sociální politi-
ce vlády. Navrhuje a prověřuje 
nezbytné hospodářské a spole-
čenské úpravy. V České repub-

lice funguje pod názvem Rada 
hospodářské a sociální doho-
dy.) vyplynulo, že velké dluhy 
trápí zejména lidi v rozmezí od 
35 do 54 let. Co je jejich příči-
nou? Nepřiměřený životní styl, 
ale častěji náhlé neštěstí, jako 
je například ztráta zaměstnání, 
snížení platu pod 1. 500 Eur 
(= cca 37. 500 Kč) měsíčně, 
vážné onemocnění, částečná 
invalidita, rozchod s partnerem 
či rozvod, úmrtí člena rodiny či 
blízké osoby. Tato rána osu-
du dotyčné zpravidla zastihne 

nepřipravené, bez finančních 
rezerv, bez možnosti vypůjčit si 
peníze od kamarádů, rodiny či 
známých. Není se tedy co divit, 
že půjčka od banky se jeví jako 
nejlepší – připomeňme jedno-
duché uzavření smlouvy, vidi-
nu nízkých měsíčních splátek 
- a mnohdy i jediné možné 
řešení. 

Kámen úrazu spočívá  
v tom, že peníze si může půj-
čit téměř každý, tedy i ten, kdo 
nemá a v dohledné době nebu-

de mít kapacitu dluh splácet, 
což je, řečeno ústy finančních 
poradců, velmi „perverzní“. 
Málokterý Francouz si však 
uvědomuje úskalí, která hro-
zí při podpisu smlouvy: vyso-
ké úroky s proměnnou taxou 
a dodatky, uvedené na konci 
smlouvy drobným písmem tak, 
aby si jich jen málokdo všiml; 
tyto dodatky však nezřídka 
tvoří důležitou a nezanedbatel-
nou součást smlouvy a plynou 
z nich uživateli nemalé povin-
nosti. 

V současné době se hodně 
mluví o další možnosti řešení 
aktuálních dluhů, tzv. hypotéce 
naopak (nezaměňovat s hypo-
tékou naruby v českém podá-
ní - klient přijde na pobočku  
a požádá o úvěr. Na zákla-
dě jeho příjmů banka stano-
ví, kolik mu je ochotna půjčit 
a podepíše s ním úvěrovou 
smlouvu. Smlouva garantuje, 
že klient dostane v průběhu 
6 měsíců úvěr v určité výši, 
pokud si do té doby vybere 
odpovídající nemovitosti. Úvěr 
může krýt až 100 % odhadní 
ceny. Hypotéku naruby lze zís-
kat od 250 tisíc do 30 milionů 
se splatností až 30 let): Máte-li 
nemovitost, banka si odkoupí 
1% z její aktuální prodejní hod-
noty a po Vaší smrti nebo po 
odchodu do domova důchodců 
Vám či Vaší rodině doplatí zby-
tek. Výhoda je však diskutabil-
ní: získáte poměrně vysoký 
kapitál, ale se svým majetkem 
už nemůžete disponovat, ručit 
jím, a v případě nenadálého 
životního zvratu jej nemůžete 
ani prodat či odkázat, jelikož 
patří zčásti bance a ta má  
i předkupní právo.  

Hospodářská a sociální 
rada se na základě zjištěných 
informací odhodlala proti nad-
měrné zadluženosti bojovat 
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Na  topě

Text: Veronika Lakom 
Foto: stock-xchng

Francie dává dlužníkům druhou šanci 

Mít či nemít? Velké dluhy trápí zejména dospělé kolem 40 let. 

Ve Francii je aktuálně 700 tisíc 
zadlužených domácností a téměř 7,5 
milionu Francouzů s vážnými finančními 
problémy.



a navrhla několik základních 
opatření. Kromě programu 
prevence, která se  stala jeho 
základním pilířem (diskuze na 
toto téma v televizi, články  
a reklamy v novinách, na inter-
netu je spousta rad, jak se 
vyhnout zadlužení, instrukcí, 
co dělat v případě hmotné nou-
ze, na koho se obrátit, rady, na 
co si má člověk dát pozor při 
podepisování smluv o úvěru či 
hypotéce) se  snaží o ochra-
nu jedince vystaveného tváří  
v tvář smlouvám o pohádko-
vém úvěru. 

Navrhuje zpřísnění pod-
mínek pro uzavírání smluv  
o úvěru: služby tohoto typu by 
se něměly nabízet po telefonu 
ani přímo v domácnosti. Zbro-
jí také proti klamavé a lživé 
reklamě, která cíleně působí na 
skupinu finančně oslabených. 
Také žádá, aby byly případné 

o možnosti obnoveného jedná-
ní vedoucího k úpravě smlouvy 
v případě vážných finančních 
či zdravotních problémů. 

Dále Rada uvažuje o vytvo-
ření a následném rozříření spe-
cializovaných struktur pomoci 
zadluženým, jejichž pracovníci 
by byli vyškoleni pro pomoc 
lidem v nouzi. Služby by se 
týkaly zejména doprovázení 
dlužníků na jednotlivá jednání 
a asistence při legislativních 
procesech.

Taktéž chce vytvořit pra-
covní pozici mediátora, který 
by sloužil jako článek mezi 
širokou veřejností a tribuná-
lem, ale i dvě pracovní pozice 
v bankovním sektoru: porad-
ce na sociální hospodářství  
a právník ověřující clausule (= 
podmínky) jednotlivých smluv 
o úvěru, což by mělo značně 
zkvalitnit a urychlit zacházení 

„oběti“ upozorněny na rizika 
spojená s uzavřením smlouvy. 
Zároveň tedy iniciuje lidi, aby 
dobře a pozorně četli, co pode-
pisují a k čemu se svým pod-
pisem uvolují: důraz klade na 
základní informace týkající se 
manipulačních poplatků a úro-
kových sazeb. Dalším nepří-
jemným faktem je proměnná 
úroková sazba, která narušu-
je a způsobuje nerovnováhu 
v rodinném rozpočtu. Změna 
této sazby v reálu znamená 
buď navýšení měsíční splátky, 
nebo prodloužení doby platby. 
Vzhledem k rostoucímu počtu 
zadlužených rodin požádala 
Francouzská asociace uživa-
telů bankovních služeb banky, 
aby projednaly s klienty mož-
nosti upravení smlouvy o půjč-
ce. Po bankovních ústavech 
tedy Rada požaduje, aby každá 
smlouva obsahovala informaci 

s jednotlivými případy.
Dalším pozitivním bodem, 

který Rada předložila, je návrh 
na přerušení procesu exekuce 
v okamžiku postoupení složky 
insolvenční komisi; přičemž 
udržení dlužníka v jeho domo-
vě je pro dlužníka i společnost 
prioritní záležitostí. Zůstatek 
pro život musí být uzpůsoben 
rozličným životním situacím 
tak, aby náprava byla trvalá, 
udržitelná a umožňovala nor-
mální život. V případě, že má 
dotyčný nulový příjem a reál-
ně nemá čím zaplatit, komise 
může podat návrh na absolutní 
oddlužení.
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Donne - moi un sou! aneb Nemáš drobné?

Text: Veronika Lakom 
Foto: stock-xchng

“Jean pracoval po dobu 26 
let v obchodě s drogerií ve fran-
couzském Marseilles. Za dobu 
jeho působení v obchodě se nad 
ním vystřídali tři vedoucí. Zastal 
všechnu práci: doplňoval zboží 
do regálu, radil zákazníkům, 
prodával, pracoval na kase. 
Na svou práci si rychle zvykl  
a měl ji rád. O to větší bylo jeho 
převapení, když byl ze dne na 
den propuštěn. Odešel s malou 

prémií a vírou, že brzy najde 
nové zaměstnání, které dopl-
ní díru na jeho účtě a prázdno  
v peněžence. To se však nesta-
lo: a tak se jeho úspory tenčily 
a on se pomalu začal dostávat 
do pomyslné dluhové spirá-
ly. Nejprve používal kartu své 
matky. Poté si otevřel dva úvě-
ry. Po celou dobu  Jean pobíral 
příspěvek pro lidi ve hmotné 
nouzi a příspěvky na bydlení, 

z nichž musel měsíčně splácet 
své dluhy. Nakonec mu kdosi 
poradil obrátit se na insolvenč-
ní komisi. Návrh si podal před 
rokem, a teď mu nezbývá než 
čekat na verdikt. Doufá, že mu 
bude dána druhá šance a on 
bude moci začít nanovo.” 

(Zdroj: Internet, Edice Fran-
ce soir, 25. 10. 2007)
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Na občanskou poradnu 
se telefonicky obrátil muž. 
Svěřil se, že je hospitali-
zován na psychiatrickém 
oddělení, kde mu také 
poradili zavolat do naší 
poradny. Před nějakým 
časem se pokusil kvůli dlu-
hům, které mu přerostly 
přes hlavu a které nezvlá-
dal splácet, o sebevraždu.

Několik dní po našem 
rozhovoru přišel na kon-
zultaci. Stále byl velmi roz-
rušený, bylo vidět, že jeho 

psychický stav není dobrý. 
Tvrdil, že prostřednictvím 
sebevraždy řešil patovou 
situaci, ze které nevidí žád-
né východisko a do které se 
dostal kvůli svým dluhům. 
Nevěděl, kolik přesně dluží, 
ale odhadoval čtvrt milionu 
korun.

Peníze si začal půjčovat 
asi před čtyřmi lety. Uza-
víral různé spotřebitelské 
úvěry, expresní půjčky… 
Brzy se dostal do potíží se 
splácením dluhů, půjčoval 

V pa  ti

V pasti „Člověk chycený do spirály dluhů“

si dokonce i od známých 
v práci. Nakonec se rozhodl 
půjčit si větší obnos peněz, 
aby pokryl všechny splátky, 
ale neuspěl. Peníze však 
akutně potřeboval. Na jed-
nom letáku si přečetl o mož-
nosti výhodné půjčky bez 
ručitele, a tak tam zavolal. 
Podepsal smlouvu, aniž by 
četl smluvní podmínky. Byl 
rád, že získal peníze. 

A začal velký kolotoč 
splácení. Půjčky mezitím 
vzrostly o penále a exekuční 

poplatky,  vypůjčené pení-
ze už tedy nestačily. Klient 
přestal mít přehled o tom, 
komu dluží. Na stole se mu 
hromadily dopisy od věřite-
lů, obálky s modrými pruhy 
si už na poště raději nevy-
zvedával. Nejhorší pro něj 
bylo zjištění, že mu nepřišla 
výplata: částka byla z účtu 
stržena exekučně. Klient 
byl zoufalý. Dospěl k závě-
ru, že  už nic nemá smysl  
a když už tady nebude, 
jeho rodině se uleví.  

Z vyprávění 
vyplývá, že se 
klient dostal do 
bludného kruhu 
a sebevraždu 
považoval za 
jediné možné 

východisko. Nyní je v péči psy-
chiatra, což je pro stabilizaci 
jeho psychického stavu velmi 
důležité. 

Poradce při konzultaci opa-
kovaně zdůraznil, že je momen-
tálně důležité zachovat klid  
a odolat pokušení půjčit si další 
peníze v naději, že by jimi splatil 
všechny dluhy. Ze své praxe ví, 
že lidé často vytloukají klín klínem  
a potom se dostávají do tzv. spirá-
ly dluhů, ze které není bez pomo-
ci okolí úniku. Klient souhlasí  
a potvrzuje, že se mu to v minu-
losti už jednou vymstilo. 

Aby se z finančních problé-
mů dlužník dostal, je třeba řešit 
zdroj krize. První krok k úspěchu 
už náš klient udělal: obrátil se se 
žádostí o pomoc na občanskou 
poradnu. Sebevražda je radi-
kální a konečný způsob vypořá-
dání se s problémy. Proto jsme 
klienta podpořili v přesvědčení, 
že má svůj život plně ve své 
kompetenci a že všechny zdán-
livě neřešitelné situace nakonec 
své řešení mají, a právě občan-
ská poradna mu v hledání může 
být nápomocná. 

Poradce jej vybídl ke zveřej-
nění soupisu veškerých dluhů  
a finančních nesnází bez výjim-
ky. Tím, že situaci bude i nadá-
le ignorovat a neodpovídat na 
dopisy, se nejen nic nevyřeší, 
ale naopak takovýto přístup 
může klientovi v očích věřitelů, 
ale také státních institucí jako 

jsou soudy, přitížit. Soud tedy 
může podat rozsudek bez kli-
entovy přítomnosti u soudního 
jednání, a tím by klient přišel  
o možnost uplatnit svá práva, 
která mu v soudním řízení náleží  
a prostřednictvím kterých se 
může v soudním řízení brá-
nit. Klientovi bylo představeno  
a detailně popsáno několik nut-
ných, na sebe navazujících kro-
ků:

Nejprve je nutné sepsat 
seznam všech věřitelů a dluhů, 
které klient má. Je třeba dohle-
dat veškeré doklady k půjčkám 
(různé smlouvy, dopisy, které 
dokladují komunikaci s věřiteli, 
výpisy z účtů či útržky složenek 
o platbách apod.). Jednotlivé 
doklady doporučujeme - pro 
přehlednější evidenci - roztří-
dit do složek. Rovněž je třeba 
vytvořit, pokud možno, přesný 
rozpis finanční situace (rodinný 
rozpočet) a v něm uvést své pří-
jmy (ze zaměstnání a případně 
jiné činnosti) a náklady, které 
budou zahrnovat veškeré platby 
(na bydlení, na domácnost, na 
rodinné výdaje jako jsou odě-
vy, obuv apod.). Tyto platby je 
nutné uvést v seznamu polož-
kově a do detailu. Nesmíme 
zapomenout na nepravidelné 
a často nepředvídatelné výda-

je, jakými je údržba vozu nebo 
domácnosti, opravy a nahra-
zení nefunkčních věcí. Do 
rodinného rozpočtu je potře-
ba zahrnout opravdu všechny 
výdaje, prozatím bez úroků  
a poplatků z prodlení nebo pla-
teb věřitelům.

Jakmile zjistíme, kolik 
peněz má klient k dispozici (aby 
potom mohl dostát svým slibům 
při splácení svých závazků), 
porovnáme náklady a příjmy  
a získáme tak určitou sumu, 
která zbude k vyrovnání dluhů. 
Před uzavřením rodinného roz-
počtu jsme klientovi doporučili, 
aby se zamyslel nad omeze-
ním výdajů za určité položky  
a nad možností přivýdělku (dal-
ší zaměstnání, práce na částeč-
ný úvazek). Je také třeba zvážit 
finanční pomoc v rámci rodiny 
nebo se podívat, zda by měl 
klient nárok na dávky sociální-
ho zabezpečení. Domluvili jsme 
se, že do příští konzultace kli-
ent připraví všechny dokumenty  
a sepíše rodinný rozpočet. 
V některém z dalších brzkých 
setkání pak společně zjistíme, 
na jaké sociální dávky by měl 
klient případně nárok.

Jakmile bude mít klient pře-
hled o své situaci, je čas zahájit 
komunikaci s věřiteli. Je třeba 

Vyjádření poradce

Text: Lenka Dahov 

Zadluenost obyvatel je fenoménem dneka. Je tké odolat lkadlm v podob drahého zboí, které je na dosah ruky - bez dlouhého ekní a rok spoení. Staí si 
pjit a mete jej mít, i kdy aktulní stav v penence dokazuje opak. Lidé vak mají tendenci zapomínat na rizika, kter s sebou ivot na dluh zkonit piní. 
Uvdomme si, e pjovní musí jít ruku v ruce s odpovdností a rozumným ízením osobních financí. Klíovými by se mly stt otzky typu: Budu schopen své 
dluhy splatit? Co mm dlat proto, abych se nedostal do spirly dluh? A pokud v ní jsem, jak mm postupovat, abych se z ní dostal?" Nalézt odpovdi na 
tyto otzky je pro mnoho lidí, potýkajících se s dluhy, stle aktulnjí".
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si uvědomit, že klient je v pozici 
toho, kdo neplní závazky, ke kte-
rým se ve smlouvách zavázal. 
Při navrhování řešení vždy závi-
sí na vůli věřitele, zda je ochoten 
přistoupit na náhradní řešení - 
například ve formě splátkového 
kalendáře, nebo klientovi nevy-
hoví a bude uplatňovat postu-
py, které mu dává k dispozici 
zákon. V některých případech 
věřitelé klientovi vyjdou vstříc, 
někdy s nimi může být jednání 
obtížné, zvláště pokud odmítají 
úvodní návrhy či mají s daným 
klientem špatnou zkušenost 
(klient např. opakovaně neplní 
své sliby). Důležité je nenechat 
se - ať už pod nátlakem nebo 
dobrovolně - vmanipulovat do 
nepřiměřených závazků. Vždy 
je lepší věřiteli splácet po men-
ších částkách, než naslibovat 
splácení takových částek, které 
není dlužník schopen dodržet. 

Některé dluhy s sebou 
nesou větší sankce než ostatní, 
jsou prioritní: to znamená, že je 
potřeba se jimi zabývat co nej-
dříve. Prioritní dluhy se pozna-
jí podle skutečných důsledků 
právních kroků, které proti kli-
entovi věřitelé podnikají, nikoliv 
podle velikosti dluhu, výhrůžek 
v dopisech či výše penále. Jed-
ná se tedy o dluhy, které mohou 
vést k uložení trestu odnětí svo-
body (např. dluhy na výživném), 
ke ztrátě bydlení (ztráta domu, 
bytu, nebo vystěhování v přípa-
dě neplacení nájemného), odpo-

V pa  ti

sporu (tedy náklady právního 
zastupování). Dluh se může 
v takovém případě navýšit také  
o náklady exekuce a odměnu 
exekutorovi, což situaci ještě 
více stěžuje. 

Z informací, které nám klient 
poskytl, vyplývá, že k zabavení 
peněz z účtu došlo na základě 
exekučního příkazu. Exekutor 
má postavení veřejného činite-
le, k výkonu exekuce je pově-
řen pravomocným rozhodnutím 
soudu. Má celou řadu oprávně-
ní. Veškeré banky, úřady i řada 
soukromých subjektů jsou se 
soudním exekutorem povinni 
spolupracovat a poskytnout mu 
informace o majetku a zdrojích 
příjmu dlužníka. Soudní exeku-
tor je oprávněn zablokovat účty 
u peněžních ústavů i movitý  
a nemovitý majetek, může ome-
zit příjem srážkami ze mzdy. Je 
nutné si uvědomit, že exekutor 
je pověřen získáním peněz, 
nikoliv vyjednáváním s dlužní-
kem o jeho nezaplaceném dlu-
hu. Věřitel je tedy tím, se kterým 
je nutné jednat o vyřešení celé 
situace a koho je potřeba pře-
svědčit, aby exekuci zastavil. 
Je proto důležité zahájit komu-
nikaci s věřitelem a vyjednávat  
o splácení dluhu.  

S klientem jsme uzavřeli 
následující dohodu:

Na příští konzultaci společ-
ně projdeme seznam věřitelů  
a položkový rodinný rozpočet  
a  pomůžeme mu se sestave-

jení vody, elektřiny nebo exekuce 
na věci, nemovitosti či na mzdu 
(daňový nedoplatek apod.).  
U každé půjčky je potřeba zjis-
tit konečný důsledek neplace-
ní z hlediska možností, které 
obsahuje český právní řád. Kli-
ent může po věřiteli požadovat, 
aby mu sdělil aktuální výši jeho 
dluhu včetně úroků či poplatků  
z prodlení, a věřitel je povinen mu 
ji sdělit. Proto je potřeba klien-
tem vypracovaný seznam věřite-
lů rozdělit na ty, kterým nesplácí  
a na ty, kterým zatím splácí 
řádně a včas. U těch je dobré 
nedostat se do prodlení, protože 
dluh by potom narůstal o úroky 
a případné další sankce. Celko-
vá částka, kterou by pak klient 
musel zaplatit v případě nepla-
cení dluhu řádně a včas (tedy 
klient se dostane do prodlení) 
by zásadně narůstala. 

Klient může kontaktovat věři-
tele s žádostí o snížení splátek. 
U půjček, které klient buď vůbec 
nesplácel anebo je splácel poz-
dě či v menších částkách, než 
byl povinen, je nutné pokusit se 
zabránit zvyšování celkové výše 
dluhu: zejména prostřednic-
tvím věřiteli adresované žádos-
ti o úpravu splátek a prominutí 
úroků z prodlení, příp. dalších 
sankcí. Pokud se klient z důvo-
du nesplácení půjčky dostal do 
fáze exekuce, narůstá původní 
dluh o náklady soudního řízení  
a případně také o náklady věři-
tele, které měl kvůli soudnímu 

ním dopisu pro jednotlivé věři-
tele. Podle vypočtených údajů 
může klient nabídnout dohodu 
každému z věřitelů. Vhodné je 
k dopisu pro věřitele připojit také 
kopii klientova rozvrhu dluhů  
a rodinného rozpočtu, což může 
podpořit argumentaci pro sta-
novení splátkového kalendá-
ře, odklad splátek či odpuštění 
penále, neboť platí, že je pro 
věřitele výhodnější, pokud dluž-
ník svůj dluh splácí a s věřite-
lem spolupracuje, než když své 
finanční problémy neřeší a před 
věřitelem se skrývá. Všechnu 
korespondenci je vhodné zasí-
lat věřitelům doporučenou poš-
tou a doklad o ní pečlivě archi-
vovat. Všechny doklady je třeba 
pečlivě uschovávat a zásilky na 
poště zásadně přebírat. Věřitelé 
mají být ze zákona informováni  
o tom, že dluh nemůže být spla-
cen v dohodnutém termínu. Kli-
ent si musí vyžádat potvrzení  
o každé nově provedené platbě  
a každá ústní dohoda mezi ním  
a věřitelem musí být písemně 
stvrzena. 

Klientovi se navržený postup 
zdál srozumitelný. Rozhodl se 
začít s rodinným rozpočtem. 
Až se v budoucnu s věřitelem 
dohodne na výši splátek, zahr-
ne je do svého rozpočtu a svůj 
život mu přizpůsobí. Trochu se 
mu ulevilo, sice se pořád potýká 
se spoustou problémů, ale – dle 
jeho slov - už nemá pocit, že se 
v nich topí, ale že naopak začal 
to klubko finančních problémů 
rozmotávat. I když si je vědom 
toho, že to bude běh na dlou-
hou trať. Článek „Člověk 

chycený do spi-
rály dluhů“ je 
typickou ukáz-
kou rizika, které 
přináší dnešní 
doba. Lidé jsou 
lákáni reklam-

ními slogany úvěrových společ-
ností, slibujícími šťastný život, 
hezké Vánoce, krásnou dovole-
nou… Do problémů - s násled-
ným splácením - se tak dostává 
v současnosti stále více osob, 
bez ohledu na věk či vzdělání. 

Jedno z práv, které je vtě-
leno do Listiny základních práv 
a svobod říká, že „nikdo nesmí 
být trestán za své dluhy“. Pře-
sto cest, jak se střetnout se 
zákonem v souvislosti se svými 
dluhy, je celá řada. Při své práci 
probačního úředníka se denně 
setkávám s lidmi, kteří se do 
kontaktu s trestní justicí dosta-
li právě kvůli svým dluhům. 
Svou aktuální životní a finanční 

k soudu. Důležitá je spolupráce 
obviněného, jeho ochota své 
dluhy splácet i za cenu, že se 
na řadu let bude muset velmi 
uskrovnit. Věc tak ve vhodných 
případech může skončit pod-
míněným zastavením trestního 
stíhání, popř. jinou alternativou. 
Klient má pak šanci - během 
zkušební doby - svůj dluh uhra-
dit a vyhnout se tak pokračování 
trestního stíhání.   

Probační a mediační služ-
ba je činná pouze v případech, 
kdy dluhová problematika kli-
enta vyústí ve spáchání trest-
ného činu. Velmi proto oceňu-
jeme práci Občanské poradny, 
která má mnohem širší záběr  
a v této oblasti je schopna svým 
klientům poskytnout komplexní 
servis. 
   

Mgr. Kateřina Hyková, 
úřednice PMS ČR- středisko 
České Budejovice

situaci řešili nejčastěji některou 
z půjček, spotřebitelskými úvěry, 
splátkovými prodeji či leasingy. 
Aby peníze z těchto zdrojů zís-
kali, neváhali poupravit potvrzení 
o svých příjmech a tak spáchali 
úvěrový podvod, uzavírali další  
a další půjčky, byť věděli, že ne-
jsou schopni splácet ani ty dosa-
vadní a jsou obviněni z předlužení, 
popř. se dopustili zpronevěry tím, 
že prodali věci pořízené ze spo-
třebitelských úvěrů, ačkoliv tyto 
jsou velmi často až do úplného 
zaplacení majetkem prodávající-
ho. Spirála dluhů se často ještě 
více zamotává o případné odsou-
zení dlužníka, který si se zázna-
mem v trestním rejstříku jen velmi 
obtížně hledá zaměstnání, čímž 
se možnost dalšího splácení ještě 
více komplikuje.  

Řadu z výše popsaných pří-
padů se Probační a mediační 
služba snaží řešit pomocí mimo-
soudního vyjednávání, tedy ješ-
tě před tím, než se věc dostane 

Vyjádření odborníka



Tomáš Nováček

Revers je seriózní časopis. Což 
je ostatně dáno jeho povahou - 
píše o vážných tématech. V tom-
to čísle o dluzích. To je nadmíru 
vážné téma. Dluhy dokážou udě-
lat přes noc z úspěšného člově-
ka totálního ztroskotance. Dluhy 
ničí rodiny, životy, lidské osudy. 

A proto velice nerad vidím 
v televizi vábničky ze strany 
všech těch rádoby empatických 
společností, jež půjčí do 15 
minut téměř komukoliv. Útočí 
na slabé stránky člověka, a to  
v tu nejcitlivější dobu: třeba před 
Vánocemi. Nemáte na lyže? 
Půjčíme vám na ně. Potřebu-
jete mikrovlnku? Půjčíme vám 
na ni. Chcete jet na pořádnou 
dovolenou do Karibiku? Půjčí-
me vám na ni. Leť teď, plať pak. 
Lidi jdou někdy jak ovce. Vždyť 
je to tak lákavé. Vyměníme tele-
vizi, klukovi koupíme plejstejšna  
a my si, mamko, konečně zaje-
deme k moři. Vždyť to všechno 
můžeme začít splácet až za 
čtvrt roku! Upřímně řečeno, ten 
švindlíř, co se nechal uplatit, aby 
se chlubil v televizní reklamě 

tím, že si půjčil na novou televizi 
a ještě mu zbylo na mikrovlnku, 
mi pije krev. Krucinál, když už si 
potřebuji na něco půjčit, tak bych 
to snad mělo být něco, co potře-
buji nezbytně ke svému životu! 

A nákupy na splátky? Ono 
vypadá lákavě, získat třeba hi-fi 
věž v hodnotě 9 000 Kč hned, 
bez čekání. Stačí jen 11 splátek 
po devíti stovkách měsíčně… Ale 
ejhle! Další měsíc přijde chuť na 
nový vysavač, protože „ten starej 
už je omlácenej“. A za pětistovku 
měsíčně je doma. A s osmnác-
ti sty se pořád dá - i s náklady 
na domácnost - nějak vyžít. Pak 
ovšem dorazí do Elektrosvěta na 
periférii plazma v akční nabídce, 
jenom za třináct stovek měsíčně. 
A je zle. Těžko se odolává. Rodi-
na, otrávená sledováním seriálů 
v té nemožně zastaralé televizi, 
na chvilku zaváhá. Třináct stovek 
zase není tak moc, zní verdikt 
hlavy rodiny. Jak se po několika 
měsících ukáže, těch třináct sto-
korun, co doma měsíčně chybí, 
je setsakramentsky moc. Kde 
je vzít? Pak se objeví milá paní 
v televizní reklamě a nabídne 
snadné řešení: Půjčku. Vrátit 
najednou několik desítek tisíc 
bolí, ale po osmi stovkách měsíč-
ně? Bereme. A vezmeme si hned 
třicet tisíc, anebo radši padesát, 
kdyby něco. Pár tisícovek, scho-

vaných v obálce za knížkami, 
dodává člověku zvláštní pocit 
jistoty. A už to frčí. RPSN, mnoh-
dy na hranici lichvy, roztáčí dlu-
hovou spirálu, na jejímž začátku 
nebylo nic víc než jen okouzlení 
ze třpytivých serepetiček. 

V médiích nedávno proběh-
la smutná zpráva o nezvyklém 
způsobu umoření dluhů. Věnujte 
jí, prosím, zvýšenou pozornost: 
Pákistánec Muhammad Ašraf 
před pár lety zoufale potřeboval 
peníze na zaplacení dlužné část-
ky. Rozhodl se proto prodat jednu 
ledvinu. Dostal za ni - v přepočtu 
- necelých 48 000 korun. Dnes 
nemůže pracovat, chodí o ber-
lích a má velké bolesti. „Kdyby se 
mě někdo ptal na radu, zda něco 
podobného podstoupit, řekl bych 
mu, aby to nedělal. Jenomže lidi 
jako my nemají na vybranou,“ 
řekl CNN. Z jeho vesnice Sultan-
pury prodala své ledviny nejmé-
ně půlka obyvatel. 

Nemusíme si namlouvat, že 
Muhammad Ašraf potřeboval 
peníze na lyže pro kluka nebo 
na zájezd do Alp. V jeho případě 
to bylo třeba jen na jídlo, nebo 
na vyplacení rodiny z otrocké 
smlouvy. „Lidi jako my,“ jak řekl, 
„nemají na vybranou“. V našich 
ekonomických a sociálních pod-
mínkách lidi jako my na vybranou 
mnohdy mají. To je ten rozdíl...

Text: lovk v tísni 
esk republika

REVERS- Nezávislý Nestranný Občasník 
vydává Jihočeská rozvojová o.p.s.

Redakční rada: 
Dana Kalistová
Lenka Daňhová
Andrea Tajanovská
Tomáš Nováček
Marika Vostrovská

Adresa vydavatele a redakce: 
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 37001
České Budějovice
tel.: (+420)387 222 838
www.jr-spolecnost.cz
 
Šéfredaktorka: 
Dana Kalistová
e-mail: kalistova@jr-spolecnost.cz
tel.: (+420)724 981 240

Výtvarný ředitel, fotograf: 
Michal Kalista

Korektury: 
Veronika Lakomá

Sazba a grafická úprava:
Wedet s.r.o.
Jižní 67, 370 10 České Budějovice
Tel.: 777 161 111
Šimánek Martin

Tisk: Protisk České Budějovice

Registrace:  MKČR  E 17378
 ISSN 1802-4602

Články otištěné v časopise nemusejí vyjad-
řovat oficiální stanoviska redakce a vydava-
tele.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat pří-
spěvky. Nevyžádané příspěvky a fotografie 
nevracíme.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou 
unií a Jihočeským krajem v rámci Společné-

ho regionálního operačního programu -
grantové schéma 3.2.  na podporu sociální 

integrace  v Jihočeském kraji

revers

12

Po  třeh

P

Komentář pro časopis 

Text: Tom Novek

Kampaň společnosti Člověk 
v tísni „Spotřebitelský úděl“ je 
reakcí na stále vzrůstající míru 
předlužení některých skupin oby-
vatel. Jejím cílem je upozornit na 

Kampaň společnosti Člověk v tísni „Spotřebitelský úděl½

často neuvědomované příčiny  
a důsledky předluženosti a vy-
volat diskusi o možnostech pre-
vence a způsobech řešení tohoto 
sociálního problému. Vychází 
přitom ze zkušeností programů 
terénní sociální práce a výzkum-
ných projektů, které společnost 
Člověk v tísni realizuje a které 
identifikovaly předluženost jako 
jednu z hlavních příčin sociálního 
vyloučení a překážku integrace 
sociálně znevýhodněných osob 
do společnosti.

Kampaň byla realizována  
v průběhu března a dubna na 
regionální úrovni celkem v de-

seti městech České republiky 
prostřednictvím veřejných debat, 
seminářů, koncertů a reklam-
ních nosičů. Na kreativní stránce 
kampaně se podílela reklamní 
agentura Young & Rubicam. 
Na koncertech vystoupily mimo 
jiné skupiny Bow Wave, Kill the 
Dandies, The Prostitutes, Terne 
Čhave či Už jsme doma.

Projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České re-
publiky

Více informací na: 
www.spotrebitelskyudel.cz






