
NOVÝ ZÁKON: FIRMY PŘESTANOU PŮJČOVAT VELMI ZADLUŽENÝM LIDEM

Češi se topí ve velkých dluzích

Problémysnesplácenímvypůjčených
penězjsouvČeskunejvětšízaposled-
nírokyatýkajísestálevícelidí.Dluhy
trápíkaždéhodesátéhočlověka:buď

sesámdostaldoexekuce,nebožijevrodině,
na kterou dopadla. A zhruba 380 tisíc lidí
má více než čtyři exekuce najednou.
Potíže s dluhynarůstají, cožpřimělomi-

nisterstvo spravedlnosti, exekutory i ad-
vokáty, aby společně začali hledat řešení.
VúřaduministraspravedlnostiRobertaPe-
likána (ANO) se připravuje změna zákona,
která má úvěrové firmy přimět, aby slepě
nepůjčovaly každému. Tedy hlavně ne li-
dem,kteří jednímúvěremvytloukajídruhý.
Jinak úvěrové společnosti ponesounákla-
dy na exekuce lidí bez majetku. „Chceme
ekonomickymotivovatvěřitele,abyzvážili,
jestli konkrétnímudlužníkovi půjčí. A zda
to pak budou vymáhat,“ řekl Pelikán.
Tlak,abystátzačalnarůstajícíproblémy

s dluhy řešit, přitomnepřichází jen od or-
ganizací, které pomáhají lidems exekuce-

mi. Ale i od samotných exekutorů, kteří
jsouživi z toho, že se jimzmajetkudlužní-
kůzaplatínákladynaexekuciatakéodmě-
na daná zákonem. Jenže z člověka, který
má „nakrku“ třebadeset exekucí, obvykle
nicnevymohou.Takovýdlužník jednodu-
še nic nemá. „Mnozí exekutoři jsou dnes
vekonomickýchpotížích,“ řeklaPavlaFu-
číková,prezidentkaExekutorskékomory.
V Česku je nyní 4,3milionu exekucí.

Ministr: Věřitelé jsou nezodpovědní
Plán, aby náklady na nedobytné exekuce
platili sami věřitelé, vyřeší podleministra
Pelikánadvaproblémynajednou.Předně:
úvěrovéfirmysidobřerozmyslí,komupůj-
čí. U bank většinou takový problém není,
svéklienty si dokážouv registrechdlužní-
kůdůkladněprověřit.Amají jasné interní
předpisy.
Ale úvěrové firmy tohle často neřeší.

Některé dokonce mají podle odborníků
takhle nastavený svůj byznysmodel: pře-
dempočítají, že jimdlužník nezaplatí a že
hopoženoudoexekuce. „Výsledkemjene-
zodpovědnostvěřitelů,“ řeklPelikán.Ztrá-
ty z těch „nejtoxičtějších“ úvěrů si firmy

dorovnávají různými přirážkami u ostat-
ních půjček. „Když 75 procent klientů ta-
kové firmy končí v exekuci, tak to prostě
není férové podnikání. Je potřeba dostat
ztrhupodvodníky,kteřísipostavilibyznys
na odírání lidí,“ řekl Daniel Hůle, který se
problémem dluhů zabývá v neziskové or-
ganizaci Člověk v tísni.
Pokudsepodaří omezitbyznys sposky-

továním úvěrů už tak dost zadluženým
lidem, sníží se i počet návrhů na exekuce.
Zvlášť pokud by náklady na ty neúspěšné
platil věřitel: třeba u milionové exekuce
se pohybují okolo 185 tisíc. „Takže si věři-
telé budou lépe hlídat solventnost svých
klientů,“ řekl Pelikán.

„Nový trend: půjčovat si a cíleně neplatit“
Ostatně se zpřísněním počítá i nový zá-
kon o spotřebitelském úvěru, který leží
ve sněmovně. Když banka nebo úvěrová
firma pořádně neprověří, jestli klient do-
káže splácet, smlouvabudeneplatná.Člo-
věk by pak nemusel platit žádné úroky.
„Mámešanci, že se tímsituaceběhemjed-
noho dvou let zlepší,“ odhadl Hůle z Člo-
věka v tísni.
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Za posledních deset let zadlužení lidí vý-
razněvzrostlo. PodleúdajůČeskénárodní
bankybylv roce2005objemúvěrů395mi-
liard, předloni už téměř trojnásobek – 1,1
bilionu. Ještě před třemi lety vycházely
na jednohodlužníkaprůměrněneceléčtyři
exekuce, loni už jich bylo skoro šest.
Advokáti zabývající se vymáháním po-

hledávek tvrdí, že sealepostupněvýrazně
změnilo chování dlužníků. „Mají velké se-
bevědomí. Dluh vnímají jako problém vě-
řitele, ne jejich,“ popsal advokátAdamVr-
beckýzkanceláře,kterázastupujevěřitele.
Další zase dokládají, že přibývá lidí, kteří
našli slabinu systému. Vědí, že si na nich
exekutor nic nevezme, a proto si půjčují
dál. „Někteří lidé neplatí naprosto záměr-
ně,“ řekl Robert Němec z představenstva
České advokátní komory.
Na druhou stranu, exekutoři, kteří dří-

ve vystupovali vůči dlužníkůmnekompro-
misně, dnespostojmění. Zvolili si nové ve-
dení, které se snaží vylepšit svou pověst,
pošramocenou příběhy necitlivých exeku-
torských zásahů. A sami vyzývají, aby se
hledala cesta, jakdostat statisíce lidí zuza-
vřeného kola dluhů. strany10a 11

730
tisíc lidí
mělo koncem loňského
roku více než jednu
exekuci na majetek.
V roce 2013 připadalo
na jednoho dlužníka
průměrně 3,8
exekuce. Loni to bylo
5,8 exekuce. Znalci
tvrdí, že to způsobily
firmy, které půjčují
každému – i vysoce
zadluženým lidem.


