KDO JSME

NAŠE MOTTO

Poradna vznikla v roce 2007 s myšlenkou pomoci
fyzickým osobám zadluženým a předluženým. Tato
idea byla v roce 2008 podpořena platností tehdy nového insolvenčního zákona, který umožňoval dlužníkům projít oddlužením. Koncept oslovil všechny
velké poskytovatele úvěrů v ČR – banky, stavební
spořitelny i nebankovní společnosti zabývající se
spotřebitelským financováním.

Naše pomoc pro Váš nový start.

Nejvíce nás je potřeba v Praze, v Ostravě a Ústí nad
Labem. Kromě poboček v těchto městech pravidelně vyjíždíme do Litvínova, České Lípy, Loun, Postoloprt, Plzně, Prostějova, Karviné, Havířova a Bohumína. Provozujeme 3 poradenské linky v našich
kamenných pobočkách a jednu bezplatnou linku
800 722 722. S klienty se bavíme i po sociálních sítích, internetu a emailu.

CO UMÍME
Naším prioritním posláním je kvalitní a účinná poradenská činnost pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo v exekuci, a pomoc při podání návrhu na oddlužení.
Naším sekundárním posláním je pozitivně působit
na spotřebitele, aby měli hlubší finančně-právní povědomí v oblasti přijímání úvěrů a půjček, uměli si
půjčovat obezřetně a k případnému řešení své platební neschopnosti přistupovali zodpovědně a aktivně.
Jsme první akreditovanou insolvenční poradnou
a největším neziskovým zpracovatelem oddlužení
v ČR. Umíme:
zpracovat insolvenční návrh,
zastavovat neoprávněné exekuce
a hlídat průběh exekuce,
nastavit efektivní komunikaci s věřiteli,
analyzovat závazky a doporučit další postup,
jsme aktivní v preventivní činnosti,
pořádáme přednášky pro sociální pracovníky,
nezaměstnané, školáky i vězně,
snažíme se působit na spotřebitele,
aby se zadlužovali zodpovědně a chytře,
pomáháme sestrojit rozpočet a diskutujeme
o jednotlivých nákladových položkách,
společně hledáme možnosti adekvátního
dosažitelného příjmu,
orientujeme se ve státním sociálním systému
a dokážeme nasměrovat na specializovaná
pracoviště jiných institucí.

KDO NÁM POMÁHÁ
Největší české úvěrové instituce. Jmenovitě Česká
spořitelna, Českomoravská stavební spořitelna, Československá obchodní banka, Home Credit, Komerční banka, Raiffeisenbank, Unicredit. Podporuje nás
také hl. m. Praha, statutární města Ústí nad Labem
a Prostějov.

NAŠI PORADCI
Všichni naši poradci mají dlouholeté pracovní zkušenosti s vymáháním, ať již s věřitelským, soudním
nebo insolvenčním. Pravidelně procházejí školením
o právních novinkách a novelách zákonů. V Praze
a v Ústí nad Labem mají naše týmy po třech specializovaných poradcích, v Ostravě máme poradce čtyři.

NAŠE PRÁCE
Nejčastěji se setkáváme s klientem, který volá na naši
bezplatnou zelenou linku. V roce 2019 jsme měli více
než 15 tisíc hovorů na naše poradenské linky a skoro
6 tisíc hovorů na bezplatnou zelenou linku. Osobně
jsme se v minulém roce setkali s 1 300 klienty, kteří
nejčastěji přicházeli se zájmem o oddlužení, ale také
s tématy exekucí a problémů se splácením zejména
finančních závazků. Průměrný příjem, věk, pohlaví,
dluh a další charakteristiky našich klientů naleznete
v naší poslední Výroční zprávě.
Naše služby poskytujeme nestranně, diskrétně
a bezplatně.

PŘÍBĚH Z PRAXE
Paní Jana si nedovedla představit svůj život jinak, jak
byla spokojená. Situace se však brzy změnila ne z její
viny. Manžel těžce onemocněl a ona zůstala na své
dvě děti sama. Podařilo se jí domluvit s kamarádkami na vyzvedávání dětí ze školky a školy. V práci se
snažila a dokonce změnila místo na lépe placené,
i když se musela pár věcí doučit. Horší byly dluhy.
Ona sama neměla žádné, ale manžel podnikal
a v nemoci nemohl nic splácet. Naštěstí bydleli v rodinném domě, který patřil manželovi a vnesl jej do
manželství. Bohužel jiná cesta z dluhů nevedla, než

se přestěhovat do nájmu a z prodeje domu uhradit
všechny dluhy z podnikání. Po čase se manžel částečně uzdravil a mohl navázat na své obchodní kontakty, takže se situace rodiny zase zlepšila. Poradna asistovala paní Janě v době, kdy její manžel onemocněl,
provedla analýzu závazků a vzhledem k tehdejšímu
zdraví manžela navrhla ukončit podnikání a vyrovnat se s věřiteli prodejem rodinného majetku. S tím
manžel souhlasil a tím předešel právnímu vymáhání a následným exekucím na svůj a rodinný majetek.
Do budoucna poradce navrhl upravit společné jmění
manželů tak, aby se nevztahoval na případné nové
dluhy z podnikání manžela.

SPECIFICKÉ RYSY
Neziskovost, odbornost, lidský přístup, bezplatná celostátní linka, velice dobré recenze (Seznam, Google,
FB), dobrá dostupnost v regionech s velkou mírou finančních problémů. Výhodou je jedinečná specializace poradců na dluhové a insolvenční poradenství.

STATISTIKY
PŮVOD INFORMACÍ
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1 MĚSÍC

3%

Z DOSLECHU 55%

MÉDIA

2%

VĚŘITEL

1%

ÚŘADY

4%

JINÝ
PORADCE

6%

2%

1/2 ROKU

8%

9%
2 ROKY

17%

14%
4 ROKY
A VÍCE

47%

POČET KLIENTŮ V ROCE 2008: 4 120
POČET KLIENTŮ V ROCE 2018: 7 963

NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI
DLE KLIENTŮ
NAIVITA

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

NEKOMUNIKACE S VĚŘITELI

NEMOC

ZÁVAZKY Z PODNIKÁNÍ

ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ

Důvody platební neschopnosti jsou pestré. Nejčastěji zmiňovaným důvodem je „naivita“ (malé vnímání rizik),
závazky z podnikání, nekomunikace s věřiteli, nemoc, mateřská dovolená, rozvod či rozchod s partnerem,
ztráta zaměstnání. 72 % klientů uvádí neurčitý důvod svých platebních problémů - „přecenění sil a příliš mnoho závazků“. Tento důvod patrně souvisí s nízkou finanční vzdělaností.

DŮVOD PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI DLE KLIENTŮ
ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ

ZMĚNA ZAMĚSTNÁNÍ
ZÁVAZKY Z PODNIKÁNÍ

ZÁVAZKY VŮČI STÁTU
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NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA
9 605 Kč

srovnání pro čistou mzdu 15 tis. Kč u svobodného dlužníka bez závazků
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NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA
7 722 Kč
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NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA
9 605 Kč

srovnání pro čistou mzdu 15 tis. Kč u svobodného dlužníka bez závazků

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ

MUŽI

49%
ŽENY

51%

Poměr mužů a žen, kteří se obracejí na Poradnu, je téměř vyrovnaný a od začátku činnosti stejný. Přestože finanční závazky (úvěry, půjčky, kreditní karty, kontokorenty apod.) nejsou záležitostí pouze jen jednoho pohlaví
a do problémů s plněním závazků se téměř ve stejné míře dostávají všichni, ženy se i podle jiných výzkumů cítí
za rozpočet zodpovědnější.

RODINNÝ STAV KLIENTŮ

OVDOVĚLÍ
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SVOBODNÍ

ROZVEDENÍ

31%

40%

SEZDANÍ
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Ve srovnání s rokem 2017 vzrostlo zastoupení svobodných dlužníků.

VĚKOVÁ STRUKTURA
61-75 LET

8,6%
41-50 LET

27,3%
76 A VÍCE LET

51-60 LET

0,7%
DO 20 LET

0,2%

15,4%
31-40 LET

29,3%

21-30 LET

18,6%

Nejčastější skupinou, která se obrací na Poradnu, jsou muži a ženy ve věku 31 - 50 let, tedy
v období největší pracovní produktivity, kdy se snaží zabezpečit sebe a svoji rodinu a dopřát
si určitý standard, k čemuž hojně využívají finanční produkty (úvěry). Skupina klientů ve věku
51 - 60 let ve srovnání s minulým rokem posílila. Modus věku je 42, medián 41.

KLIENTI PODLE VZDĚLÁNÍ
VYSOKOŠKOLSKÉ
VYŠŠÍ
ODBORNÉ
STŘEDOŠKOLSKÉ

4%

2%
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VYUČEN

48%

ZÁKLADNÍ

21%

Ačkoliv čtvrtina klientů Poradny dosáhla středoškolského vzdělání, jsou to právě spotřebitelé se
vzděláním nižším (vyučení a se základním vzděláním), kteří se nejčastěji dostávají do problémů
se splácením závazků. Oproti roku 2017 jsme zaznamenali růst váhy základního vzdělání.

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ PODLE KRAJŮ

ÚSTECKÝ
KRAJ

MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ

26%

35%
PRAHA

19%

OLOMOUCKÝ
KRAJ

2%
STŘEDOČESKÝ
KRAJ

9%

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

2%

I když všechny pobočky vyřizují klientské dotazy z celé republiky, největší zájem se koncentruje do míst umístění „kamenných“ poboček – pro Prahu a Středočeský kraj v hlavním městě,
pro Moravskoslezský kraj v Ostravě a Ústecký kraj v Ústí nad Labem.

TÉMATA, KE KTERÝM SE MŮŽE PORADNA
PŘI FINANČNÍ TÍSNI, VYJÁDŘIT
Jací klienti volají dnes v době koronaviru a jak vzrostl jejich počet, jejich
charakteristika?
Lidé nás teď nejčastěji kontaktují kvůli potížím spojeným s poklesem příjmů, který je způsoben v důsledku
dočasných opatření na straně zaměstnavatele. Už
nyní sledujeme, že lidé zejména v oblasti cestovního ruchu či pohostinství přicházejí o práci. Týká se to
kromě služeb v hotelnictví například i taxikářů
a pracovníků dalších služeb.
Osobní kontakt však zpravidla nahradil telefonický
či e-mailový.
Další podstatnou skupinou jsou lidé pracující na IČO.
Fakticky jde o drobné podnikatele.
Další velmi ohroženou skupinou jsou matky samoživitelky, pokud navíc pracují ve službách.
Pokles příjmů je zejména tíživý u insolvenčních dlužníků, kteří se obávají zrušení jejich oddlužení.

Pozor na opožděné splátky, na dodatečné náklady spojené s půjčkou
(sankce, upomínky, poplatky), o problémech ihned informujte poskytovatele úvěrů.
Zvláště v těchto dnech je třeba reagovat rychle. Jakmile se blíží splatnost některého ze závazků a pokud
víte, že nebudete moci splatit, je lepší kontaktovat
danou společnost s žádostí o odklad platby nebo
změnu splátkového kalendáře než se dostat do prodlení. Prodlení se splátkou totiž s sebou nese nejen
negativní záznam do úvěrových registrů, ale i poplatky navíc a další sankce.

Aktualizujte si
v dnešní době.

rodinný

rozpočet

Aktualizujte si v současnosti rodinné finance, možná
se vám změnily vaše příjmy a výdaje. Nebo máte indicie, že v zaměstnání mohou nastat problémy. Lepší
je vše dělat v klidu než ve stresu. Určete si priority,
jaké máte rezervy a kde je případně hledat. Jaký výdaj si můžete odpustit.

Statistiky - nejčastější exekuce.
Lidé mívají tendenci drobné půjčky a nedoplatky
podceňovat. Přitom 85 % všech dluhů v exekuci jsou
ty do výše 10 tisíc korun.

Konsolidace.
Konsolidace nabízí možnost sloučení více půjček do
jedné, nemusíte pak hlídat více plateb a často tímto
způsobem ušetříte. Znamená to, že jedna instituce
spojí všechny vaše dluhy do jednoho. Vy pak máte jen
jeden splátkový kalendář, jedny férové podmínky
a jen jednoho partnera, s nímž v případě potíží komunikujete. Je to přehledné, jednoduché, výrazně
bezpečnější a můžete ušetřit na splátkách.

Číst smlouvu a jaké jsou všechny
poplatky.
Pročtěte si pečlivě všechny podmínky smlouvy. Nezapomeňte na podmínky, kdy budete chtít splatit
půjčku dříve. Co se stane, když jeden den vaše platba
neodejde. Jak vysoké jsou pokuty za prodlení. Povolí
vám odložit splátku, když onemocníte?

Přesná data o počtu exekucí.
Exekuce je vážný problém pro jednotlivce i společnost, ale bez správných dat nelze dělat správná rozhodnutí – jak na úrovni individuálního poradenství,
tak státní správy a samosprávy.

Proto bychom uvítali vznik kvalitního transparentního registru exekucí,
aby bylo přehledné, nejen kolik má
kdo exekucí, ale i u koho a za co. Právě spekulace kvůli nejasným informacím jsou zavádějící a ubližují dlužníkům i odpovědným věřitelům.
Úřední hodiny exekutorů se značně
liší, od několik hodin týdně po 40 hodin za týden.
Někdy není možné zkontaktovat exekutory ani napotřetí a je nutné používat doporučenou korespondenci.

Finanční gramotnost
(rodinné rozpočty a rezervy, půjčky na
Vánoce).
Právě to, že si lidé nedělají přehled o svých výdajích
a zároveň nakupují věci, na které nemají, je nejčastější příčina finančních problémů a předluženosti.
Mnoho lidí nepřemýšlí nad financemi z dlouhodobějšího hlediska, ani si nedělá měsíční rozpočty a na
konci měsíce jim chybí peníze. Důvodem je to, že zapomněli na rozpočet a nemysleli na rezervu.

Rady, na co si půjčit: půjčka je dobrý
sluha, ale špatný pán.
Půjčka může dobře posloužit jen tehdy, když
se splátka „vejde“ do měsíčního rozpočtu.
Jinak dluhy snadno přerostou přes hlavu. Někdy je
ale půjčka nezbytná.

Zvýšení nezabavitelné částky pro lidi
v exekuci a insolvenci.
Zvýšení nezabavitelné částky musí reagovat na růst
nájmů a dalších nákladových položek rodinného rozpočtu, jinak jednoznačně nutí dlužníky přesouvat se
do oblasti nelegálních příjmů s většinou dlouhodobými nepříznivými důsledky pro všechny strany.
Uvítali bychom změnu metodiky výpočtu, aby zohlednila cenové rozdíly mezi regiony.

Nárůst mladých dlužníků.
Zatímco před deseti lety byl podíl mladých dlužníků
do 30 let pouze 14,4 procenta, nyní je to 18,8 procenta. Mladí si zvykli vkročit do konzumního života hned
po škole a nechtějí na nic čekat.

Změna zákona od června 2019
– snadnější oddlužení.
Odborníci čekali větší nárůst, ale i dvojnásobný měsíční nárůst zájemců o oddlužení je pozitivní.

Obecně situace v ČR, zadlužení
domácností.
Klíčové je udržet si v dluzích přehled a půjčovat si výhradně od prověřených institucí. A také nepodcenit
relativně drobné půjčky a nedoplatky. 85 % všech
dluhů v exekuci jsou ty do 10 tisíc korun.
Půjčku má každý třetí Čech.

Bezpečný úvěr, pravidla půjčování.
Základem je rozpočet a rezerva na splátky, půjčku
pořádně promyslete, nevytloukejte klín klínem, počítejte se všemi náklady na úvěr, nejenom s úrokem,
vyhněte se lichvářům, čekejte důkladné prověření,
pokud vám nepůjčila jedna banka, nechoďte k jiné,
všechny dodržují podobná pravidla, půjčujte si jenom
od ověřených společností, které mají licenci ČNB.

Srovnání ČR s ostatními státy,
jak splácíme své dluhy.
Důvodů, proč je Česko z hlediska včasného splácení
na špici statistik, je ale podle expertů víc. Svou roli
hraje i nový zákon o spotřebitelském úvěru, který
dohled nad nebankovními poskytovateli svěřil České
národní bance. Ta může odebrat firmě licenci, když
nemá propracovaný systém posuzování úvěruschop-

nosti potenciálních klientů a nedrží se pravidel odpovědného úvěrování.

Jak zjistím, komu dlužím?
Nejčastěji Češi dluží bankám a nebankovním poskytovatelům úvěrů, dopravním podnikům na pokutách
za černou jízdu, veřejným institucím (na sociálním
a zdravotním pojištění a daních), telefonním a internetovým operátorům, dodavatelům energie a plynu
a komerčním pojišťovnám. Ty všechny můžeme oslovit, jestli jim nedlužíme. Můžeme se také dotázat
okresního soudu podle místa trvalého bydliště, jestli proti nám není vedena exekuce nebo jiné řízení.
Můžeme si nechat udělat výpisy z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací a z registru Solus, případně z Centrální evidence exekucí na
Czech Pointu.

Lichváři, šmejdi.
Stále jsou tu subjekty, kteří chtějí vydělat za každou cenu. První nabídka není vždy ta nejvýhodnější.
Dejme si čas na rozhodnutí, zvláště se nenechte zatlačit do nákupu s tím, že akce platí jen teď a nikdy
jindy. To platí i o finančních půjčkách. Zejména ty
krátkodobé od tzv. podnikatelů mohou člověka úplně dostat do dluhové pasti a úplné závislosti. Státní
systém sociální podpory funguje sice někdy pomalu, ale spolehlivě. Než se dostat do dluhové spirály
je bezpečnější se obrátit na sociální pracovníky nebo
úřady práce.

Důchodci a jejich dluhy.
Být starší znamená být osamělejší. Nejvíce důchodcům pomůže, když s nimi budeme o jejich přáních
a obavách mluvit. Nejlepší je pravidelné setkávání
s rodinou, ale dobré jsou i seniorské kluby a pravidelná setkání např. s odborníky. O co se senioři zajímají
ve světě financí? Nejvíce o bezpečí svých úspor,
ale i o platby po internetu, nebo placení kartou
a mobilem. Starost také mají o dluhy svých potomků
a výdaje za léky a bydlení. Někdy si neví rady s vlastním rozpočtem, zejména když je do problémů dostali
jejich mladší příbuzní.
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