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A. Problematika dluhů a finanční rozpočet – otázky a odpovědi

1.
Co dělat, abychom se v budoucnosti nedostali do dluhů – pasti – a byli jsme schopni
pravidelně splácet všechny naše závazky?
Nejdůležitější ochranou před předlužením je uvědomění si, proč si půjčuji, zda neexistuje
jiný způsob, kterým bychom mohli situaci řešit, jaký efekt z toho budu mít a budu schopen
celou dobu dluhy splácet?
Zásada je – půjčovat si jen v nejnutnějším případě, danou půjčku splatit a teprve potom se
rozhodovat o další a ne jinou půjčkou splácet půjčku původní.
2.

Jaký je rozdíl mezi pojmem úvěr a půjčka?

Úvěr je produkt, který poskytují banky, ale také jiní poskytovatelé nebankovního charakteru,
jako např. jednotlivci či firmy. Poskytují úvěr těm, kteří mají nedostatek finančních
prostředků na nákup movitých i nemovitých věcí, na soukromé účely či podnikání.
Úvěr může být poskytován formou hotovostní – tj. v penězích, nebo formou bezhotovostní,
tj. převodem. Jeho charakter může být krátkodobý – do 1 roku, střednědobý – většinou do 5
let a dlouhodobý – nad 5 let.
Půjčka je také pojem pro úvěr-obojí je nutno splácet, půjčka se však používá pro malé úvěry
většinou v hotovostní formě bez určení účelu a pro občany.
3.

Co je požadováno za poskytnutý úvěr?

Za poskytnutý úvěr – půjčku, se platí úrok a případně další poplatky. Je to částka navíc,
kterou dlužník musí zaplatit, je to cena úvěru – půjčky. Je velmi důležité si uvědomit, že vždy
vrátíte více, než si půjčíte. Celková cena, kterou za úvěr zaplatíte je tzv. RPSN= roční
procentní sazby nákladů – zahrnuje veškeré prostředky navíc, které dlužník zaplatí nad
půjčenou částku. Dnes – dříve tomu tak nebylo - jsou finanční instituce povinny vám tuto
částku sdělit.
4.

Jaký úrok mi může být stanoven?

Výše úroku, kterou vám poskytovatel úvěru stanoví je závislá na základní sazbě, kterou
vyhlašuje Česká národní banka. Dále je k této sazbě připočtena marže banky a tzv. riziková
marže .Rizikovou marží si banka ohodnocuje dlužníka, zda a jak je schopen úvěr splácet.
Prověřuje si jeho úvěruschopnost a úvěruhodnost. Úrokové sazby se mohou výrazně lišit až
o desítky procent.
V zásadě platí, že banky mají nižší úrokové sazby než nebankovní společnosti.
U nebankovních společností zaplatíte více. Banky si více prověřují, zda jste schopni úvěr
splácet.
5.

Co je to úvěruhodnost klienta?
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Jde o ohodnocení žadatele úvěru, zda vyhovuje podmínkám banky nebo nebankovní
společnosti, aby mu úvěr poskytla.
Banka je povinna zjistit ,jaké další úvěry žadatel má, zda své stávající úvěry řádně splácí a
není uveden v registru dlužníků jako neplatič úvěrů – i historicky.
Zkoumá, čím žadatel může ručit, pokud je ručení požadováno, což bývá zpravidla u vyšších
částek nebo úvěrů, týkajících se bydlení.
Souhrnně řečeno, jde o tzv. bonitu klienta. Jedná se nejen o to, jaké pravidelné příjmy a
výdaje klient má, ale také o jeho závazky – např. Výživné „leasingy“, koupě na splátky apod.
Jak jsou jeho příjmy spolehlivé a pravidelné. Jak se k půjčkám choval dříve – zda měl úvěry již
předtím a jak je splácel. Svou roli hraje i věk – čím mladší, tím lépe. Roli hraje dokonce i
pohlaví – ze statistik vyplývá, že muži nejsou tak spolehliví. Z toho všeho vyplývá, že pro
banku bude bonitnějším klientem mladá svobodná žena bez závazků než muž se 2 dětmi ve
středním věku.
6.

Co je to úvěru schopnost klienta?

Jde o schopnost řádně splácet své závazky. K tomu se zkoumá výše příjmů a výdajů žadatele
i jeho rodiny ,výše dalších dluhů a jejich splátky a možnosti ručení za úvěr.
7.

Jak mohu svou bonitu zvýšit?
Je několik možností, aby vás banka hodnotila lépe.
a. Přizvěte spolužadatele – tím se sníží tzv. životní minimum, tedy poměrná výše plateb
na provoz domácnosti ve vztahu k vašim příjmům. Když na splácení budete 2,banka
se dívá s větší důvěrou.
b. Přizvěte ručitele – někoho, kdo se za vaše splácení zaručí. Tzn., že bude splácet místo
vás, pokud z nějakého důvodu nebudete moci.
c. Poskytněte zástavu – tj. hodnotnější věcí movitou/např. automobilem/ nebo věcí
nemovitou /tj. dům, chata, garáž apod./ Tím dáváte bance najevo, že svůj dluh
budete chtít splatit.
d. Mějme také na paměti, že bonita je ovlivňována i malými závazky, které ani
nevnímáme, což jsou úvěrové limity na platebních kartách a osobních účtech.
e. Výsledná bonita se může u každé z bank ale lišit. Úvěrové riziko si každá banka
stanovuje sama, takže se může stát ,že někde uspějete a někde nikoli proto, pokud
jste napoprvé odmítnuti, zkoušejte to dál.
8.

V bance i řekl, že jsem předlužený a že mě vidí v registru dlužníků a
nemohou mi půjčit.
Pokud jste někdy v minulosti nesplatil úvěr, jste uváděn v tzv. registru dlužníků. Tyto
registry jsou veřejné, je možné do nich na internetu nahlédnout anebo požádat za
poplatek o výpis. Jde o preventivní opatření proti předlužení klientů. Do registru
nahlížení nejen banky a jiní poskytovatelé úvěrů, ale i obchodní partneři, aby zjistili,
zda jejich dodavatelé, odběratelé či spolupracující firmy nejsou v dluzích a nebyla by
s nimi problematická spolupráce.
Pokud vás v registru najdou, úvěr vám nebude poskytnut.
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9. Jaké jsou registry dlužníků, do kterých se mohu dostat?
Registry v ČR jsou propojeny s podobnými registry v zahraničí, takže před svými
dluhy nejde utéct do zahraničí.
V současné době u nás fungují tyto registry dlužníků:
A. Centrální registr dlužníků BRKI = BANKOVNÍ REGISTR KLIENTSKÝCH INFORMACÍ a
NRKI= NEBANKOVNÍ REGISTR KLIENTSKÝCH INFORMACÍ.
Informace z těchto registrů lze získat osobní návštěvou v jejich klientském centru
nebo na webovém portálu, kde jsou poskytované sužby zpoplatněny.
B. SOLUS – zájmové sdružení právnických osob. Jedná se opět o zpoplatněnou
službu.
C. CENTRALNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ – zde jsou uvedeny dluhy, vymáhané exekutory.
Opět zpoplatněno.
10. Mám od banky úvěr, přestala jsem ho platit, bydlím na jiné adrese a tak
nemám poštu. Nemám ani úvěrovou smlouvu. Co mám dělat?
Je potřeba dostavit se na pobočku banky, kde jste o úvěr žádala. Tam si vyžádejte
kopii úvěrové smlouvy a zjistěte si, zda banka již úvěr neprodala firmě, která se
zabývá vymáháním pohledávek. Zda úvěr již není u exekutora.
V každém případě musíte začít komunikovat s tím, u koho nyní úvěr je – bankou,
vymahačskou společností, exekutorem.
Začít komunikovat s bankou ihned při nastalých potížích je základem řešení
problému.
11. Když mám s bankou uzavřenou smlouvu o úvěru a mám problém
splátkou, co se stane, když nezaplatím?

s měsíční

Nejdůležitější je dostavit se do banky a problém probrat. Banky většinou bývají
vstřícné a nabízejí nové splátkové kalendáře.
5 dní po datu splatnosti vaší nesplacené splátky obdržíte první upomínku. Pokud na
ni nereagujete a nereagujete ani na další a dlužíte již celé 3 splátky a nejste ochotni
se domluvit s bankou na jiném způsobu splácení, banka zpravidla požaduje splatit
ihned celý úvěr, úroky i další poplatky. Pokud nezaplatíte, dojde k soudnímu řízení a
vymáhání dluhu soudně a dochází k exekuci.
12. Na čem závisí přístup banky ke klientovi při nesplácení úvěru?
Jde o to, jakou vstřícnost klient ukáže, když se dostane do potíží. Banku zajímá, co se
stalo ,proč není dlužník schopen plnit své závazky. Ptá se na důvody a možnosti
řešení. Těch může být několik – změna splátkového kalendáře-snížení splátek, nebo
konsolidace úvěrů, pokud jich má dlužník několik.
13. Mám několik půjček od různých poskytovatelů a již nestačím splácet.
Mám jinou možnost než jít zase k dalšímu a půjčit si na splátky?
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ANO. Můžete udělat tzv. konsolidaci úvěrů, pokud máte několik půjček od stejného
poskytovatele. Požádáte o sloučení půjček do jedné, domluvíte si novou délku
splatnosti a výši splátek.
Další možnost je refinancování půjček – v tom případě se obrátíte na jednu z bank,
ona všechny vaše ostatní půjčky převede k sobě, nastaví novou úrokovou sazbu,
délku splatnosti i výši splátek. Protože výše úrokových sazeb v posledních letech
klesala, je předpoklad, že úvěr bude levnější a vy zvládnete splácet.
14. Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?
Základním rozdílem je, čí peníze utrácíte při placení. Debetní karta čerpá z vašeho
vlastního účtu a to bud prostřednictvím výběru z bankomatu nebo placením u
obchodníka. Vývěry z bankomatu má každá banka nastaveny jinak, co se týká
poplatků za výběr z vlastních či cizích bankomatů.
Kreditní karta čerpá prostředky banky, je to forma půjčky. Limit, do kterého vás karta
pustí je stanoven smlouvou s vaší bankou, jakož i poplatek, který za kreditní kartu
platíte a úrokovou sazbu, která po bezúročném období patří k jedné z nejvyšších.
Určitý čas - cca 6 týdnů, banka půjčené peníze neúročí.
15. Na co je potřeba dát si pozor u nebankovních poskytovatelů úvěrů?
Na nebankovní poskytovatele se nevztahuje bankovní dohled ČNB, proto mohou do
smluv zařadit řadu nestandardních poplatků. Je potřeba se pozorně podívat na RPSN,
která ukazuje skutečný úrok, který zaplatíte.
Velmi důležité je, zda za výrazem RPSN je uvedeno p. a. = per annum, což znamená
roční úrok, nebo p. m. = per mensem, což znamená měsíční úrok, nebo p. d. = per
diem, což znamená denní úrok. Je dobře, pokud si úvěrovou smlouvu vyžádáte
předem a pročtete si ji, popř. zkonzultujete s někým, kdo tomu rozumí.
16. Chci si koupit pračku a ledničku v ceně cca 20 tis, jak nejvýhodněji si
mám půjčit?
Dobré řešení je domluvit se přímo u prodejce, nejlépe ve velkých řetězcích. Často
mívají akce, kdy při určitém počtu splátek v určeném časovém horizontu nezaplatíte
nic navíc.
V ostatních případech s vámi uzavřou přímo na prodejně po předložení osobních
dokladů smlouvu o spotřebitelském úvěru, kde je uveden počet splátek, jejich výše a
úroková sazba.
17. Nikdy jsem si nic nepůjčovala, ale nezaplatila jsem jízdu na černo u DP
a ČD. Co s tím mám dělat? Nyní mám celkem vysoký dluh.
Napište dopis nebo se dostavte osobně na klientské odd. Do uvedených společností,
vyjádřete lítost nad vzniklou situací a domluvte si splátkový kalendář a začněte
splácet. S postupem času by byl dluh předán exekutorovi a zastaví vám majetek.
18. Kdy mohu žádat o osobní bankrot?
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Pokud máte dluhy vůči více věřitelům, alespoň 2 a ty již nezvládáte splácet. Je také
možné, že i splácáte, ale dlužná částka se nesnižuje, ba dokonce roste. Je tomu tak
proto, že vaše splátky stačí nebo ani nestačí na splácení pouze úroků a poplatků. Tak
jste e dostali do tzv. Dluhové pasti a je vhodné požádat insolvenční soud o oddlužení.
Od 1.7.2017 platí novela insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., podle které již
nemůže podávat návrh na oddlužení sám dlužník, ale musí tak učinit přes
vyjmenované osoby s příslušnou právní kvalifikací. Za podání insolvenčního návrhu
se platí.
Rozhodnutí, zda oddlužení je pro dlužníka vhodné se řídí výší dluhu, výší příjmu,
pracovní aktivitou dlužníka a jeho přesvědčením se dluhů definitivně zbavit.
Je nezbytné mít k doložení dokumenty od svých dluhů - smlouvy, rozsudky soudu,
platební rozkazy, exekuční příkazy ale i pracovní smlouvu s výplatními páskami.
Pokud je nemáte, je možno je zjistit pomocí žádostí, které jsou:
. Žádost o výpis věcí vedených u okresního/obvodního soudu pro ....
. Žádost o zaslání výše dluhů na příslušnou zdravotní pojišťovnu
. Žádost o zaslání výše dluhů bankovní i nebankovní společnosti
. Žádost o zaslání výše dluhů na Úřadu práce
. Žádost o vyčíslení exekuce
S insolvenční správcem budete spolupracovat 5 let tak, aby bylo uhrazeno alespoň
30% vašich dluhů. Za 5 let při dodržení pokynů insolvenčního správce budete bez
dluhů.
19. Osobní rodinný rozpočet
K pochopení a zvládnutí osobního rodinného rozpočtu lze nabídnout 2 jednoduché
metody. START a 5P.
START – je to 5 kroku, které napomáhají zvládnutí osobních financí a rodinného
rozpočtu.
 Sepsat své čisté příjmy
 Trochu času věnovat shrnutí svých měsíčních výdajů
 Analyzovat, zda příjmy pokrývají stávající výdaje
 Rozumově zvážit a přizpůsobit výdaje příjmům
 Třebaže vše funguje, čas od času rozpočet přehodnotit
5P rodinného rozpočtu
 Přehled - nad svými výdaji - na co peníze vynakládám
 Plán - tedy rozpočet svých financí - jaké mám příjmy a jaké výdaje
 Předpoklad - naplnění sledovaných cílů a závazků - vím, co si mohu dovolit a
dělám vše pro to, abych si leccos dovolit mohl
 Pochopení - nutnost mít úspory - reserva na deštivé dny a nepředvídané události
 Princip - návyk, abych zvládnul své dluhy, mám situaci pod kontrolou
Které položky nejvíce zatěžují rodinný rozpočet?
-telefonní účty - potřebuji takový paušál?
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- auto nad mou potřebu - vysoké náklady na pojistku a spotřebu
pohonných hmot
- musím mít stále nové oblečení?
- kupuji věci na základě impulsu bez promyšlení skutečné potřeby?
- musíme chodit tak často do restaurací?
Při sestavování rozpočtu je nutno dbát na měsíční bázi. Neměla by nastat situace, že
máme sice roční objem plánovaných příjmů a výdajů v rovnováze, ale více příjmů
očekáváme na konci roku, zatímco většina výdajů je na jeho počátku.

B. JAK SE NEZADLUŽIT – proti dluhové desatero
1. Udělejte si rozpočet - prvním krokem k bezpečné půjčce je detailní přehled veškerých
příjmů a výdajů. Příčinou problémů je zbrklé jednání, přecenění vlastních sil a příliš
mnoho závazků.
2. Bez reservy si nepůjčujte - nepůjčujte s peníze, pokud nemáte nějakou rezervu. K
bezpečné půjčce patří úspory. Bez rezervy nejdou překlenout obtížná období, která
mohou nastat v průběhu splácení půjčky - např. Nemoc a úraz, ztráta zaměstnání,
výpadek příjmů či nárůst výdajů. Výše reservy by měla odpovídat trojnásobku
měsíčních výdajů domácnosti. Bez toho je půjčka extrémně riziková.
3. Půjčku důkladně promyslete, nejednejte zbrkle - opravdu potřebujete věci z reklam,
vše nové, i když staré slouží? Musíte na luxusní dovolenou, potřebujete kupu dárků
pod stromeček? Po roce se ani jedno již nejeví tak nezbytné a atraktivní. Je výrazně
těžší splácet něco, co už nemám.
4. Nevytloukejte klín klínem. Řada dlužníků, kteří nestíhají půjčku splácet, si půjčují
znovu a to není dobré řešení. Pokud nejste schopni splácet půjčku původní, není
pravděpodobné, že se to změní. Naopak se dostanete do dluhové pasti, s níž si sami
neporadíte.
5. Počítejte i s pokutami. Když si půjčujete, nezapomeňte, že kromě úroků jsou i další
náklady na úvěr. Zjistěte si. Jaké jsou sankce při prodlení se splácením nebo poplatky
při odkladu splátek Pokud si nevíte při plánování půjčky rady, poslouží i aplikace,
které vám při počítání pomohou. Nejlepší řešení je ovšem navštívit banku, která vše
namodeluje.
6. Vyhněte se lichvářům. Velmi rizikové bývají rychlé půjčky přes internet a od
nebankovních společností. Nabízení nízké půjčky s krátkou dobou splatností, tzv.
Mikroúvěry. Jsou velmi drahé a velmi rizikové. Pokud se zpozdíte se splátkou, platíte
vysoké poplatky a sankce.
7. Čekejte důkladné proklepnutí. Pokud žádáte o půjčku, musíte pravdivě přiznat vaše
příjmy a aktuální dluhy. Na jejich základě bude posouzen vaše bonita, tj. schopnost
splácet budoucí dluh. Pokud neobstojíte, vaše žádost bude zamítnuta.
8. Nezlobte se kvůli odmítnutí. Pokud vám banka odmítla půjčit, nezlobte se na ni.
Důvodem mohou být nejen nedostatečné příjmy, ale třeba i váš vyšší věk. Vždy je
dobré obrátit se na svou banku, která vás zná nejlépe z hlediska vaší finanční historie.
9. Neztrácejte čas a neriskujte. Pokud vás odmítla jedna banka, tak vás s největší
pravděpodobností odmítnou i další banky. Podléhají totiž stejným zákonným
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pravidlům. Není proto možné, že by vám jedna banka úvěr zamítla a druhá dala. Ale
pozor na to, že vás banka odmítne a nebankovní společnost půjčí - je to extrémně
rizikové.
10. Zajímejte se o náklady. Před podpisem smlouvy je nutné znát tzv. RPSN = roční
procentní sazbu nákladů. V ní je započítaný nejen úrok, ale i další související
poplatky. Tj. cena za posouzení žádosti o úvěr, poplatky za uzavření smlouvy, za
převod, za vedení účtu a další. Kromě toho se zajímejte o další poplatky, jako je
poplatek z prodlení, poplatek za posunutí splátky nebo sankce za nesplácení.
Další doporučení - i když si půjčujete v rodině nebo mezi přáteli, stvrďte půjčku
písemně. Je důležité sepsat společně informaci o výši půjčky, splátkách a případném
úroku. Zmínit by se mělo i to, co bude, pokud se splátkami zpozdíme nebo splácet
přestaneme. Při nesplácení je promlčecí lhůta 3 roky, poté zaniká nárok vrácení. Blížíli se tato lhůta je potřeba sepsat tzv. Uznání dluhu.
Proč lidé nezvládají splácet?
 Naivita - malé vnímání rizik, nízká finanční gramotnost, špatné finanční návyky a
nedostatek finanční reservy
 Nekomunikují s věřiteli
 Závazky z podnikání
 Ztráta zaměstnání
 Rozvod či rozchod s partnerem
 Nemoc
 Dluhy, které se vlečou z minulosti - dědictví, podnikání
C. SPOLUPRACE S ÚŘADEM PRÁCE - OTÁZKY A ODPOVĚDI
Pro zajištění prostředků k obživě nejčastěji slouží příjmy ze zaměstnání a rovněž pro
oddlužení je potřeba prokázat pravidelný příjem.
1. K čemu mi jsou odpracované doby?
Všechny odpracované doby jsou započitatelné pro účely důchodového zabezpečení. Dále
je lze použít na pobočce ÚP jako podklad výplatu podpory v nezaměstnanosti - nutno mít
odpracováno min. 12 měsíců v posledních dvou letech. Doklad o výkonu určitého druhu
práce lze využít při hledání zaměstnání, rovněž může být tato doba započítána do doby
požadované praxe.
Schovávejte si doklady o všech rekvalifikacích, kvalifikačních kursech, druhu vykonávané
práce a odpracovaných dobách, budou se vám hodit.
2. Jak si hledat práci?
Chcete-li začít pracovat co nejdříve, máte několik možností:
a. Lze využít nabídek agentur práce, které nabízejí zaměstnání. Je potřeba brát v úvahu
místo výkonu práce a vzdálenost od bydliště.
b. Je možné oslovit bývalé zaměstnavatele, není-li zájem vás opět zaměstnat
c. Hledání práce na doporučení rodinných příslušníků a přátel
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d. Hledat v nabídkách seznamu volných pracovních míst, zejména na severu MPSV
nebo agentur práce
e. Prostřednictvím ÚP v místě svého bydliště
Nebo v místě, kde máte své zázemí a požádat příslušnou pobočku ÚP o zařazení mezi
zájemce o zaměstnání - pobočku budete informovat o vašem zdravotním stavu, své
kvalifikaci, schopnostech a zájmu o určitý druh práce. Čím dříve si práci najdete, tím
lépe, protož pravidelný výdělek je předpokladem oddlužení.
3. Jak dlouho je možné zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání a kdy
dostanu podporu v nezaměstnanosti?
Zákon o nezaměstnanosti nemá stanovenu žádnou maximální délku vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání. Na podporu v nezaměstnanosti vzniká nárok po
odpracování 12 měsíců v posledních dvou letech. Je nutné doložit je zápočtovými
listy nebo potvrzením od zaměstnavatele. Doba poskytování dávek v
nezaměstnanosti je započitatelnou pro starobní důchod.
4. Jak dlouho mohu pobírat podporu v nezaměstnanosti a kolik činí?
O podporu v nezaměstnanosti je potřeba na ÚP osobně požádat a doložit výši
posledního čistého měsíčního výdělku. Délka jejího poskytování závisí na věku
uchazeče. Do 50 let činí 5 měsíců,50-55 let činí 8 měsíců a nad 55 let činí 11 měsíců.
Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z poledního čistého měsíčního výdělku a
činí po dobu prvních 3 měsíců 65 %, po dobu dalších 2 měsíců 50% a po zbytek doby
45 %. Horní hranice podpory je omezena a nemůže být vyšší než cca 15 tis.
Rada: bez dokladů o odpracovaných dobách a výdělcích nemůžete podporu v
nezaměstnanosti vyřídit.
5. Zhoršil se mi zdravotní stav, mohu dostat invalidní důchod?
Základem je vyšetření ošetřujícím a odborným lékařem. Na základě žádosti posoudí
zdravotní stav posudkový lékař ČSSZ ,která rozhodne o přiznání či nepřiznání
invalidního důchodu a jejího stupně. Pro splnění nároku na invalidní důchod je vedle
invalidity rovněž potřebná doba pojištění - tj. Doba odpracovaná ta činí:
Pro osoby ve věku do 20 let - méně než 1 rok
Od 20 do 22let – jeden rok
Od 22 až 24 let – 2 roky
Od 24 do 26 let – 3 roky
Od 26 do 28 let – 4 roky
Nad 28 let – 5 roků
6. Pomůže úřad práce při hledání zaměstnání?
Pokud se vám ve spolupráci s ÚP nepodaří najít zaměstnání ani po určité době - cca 3
měsíců -zváží úřad práce možnost rekvalifikace či umístění na veřejných pracích.
Rekvalifikace - pomůže získat novou kvalifikaci nebo aktualizovat původní. Náklady
na rekvalifikaci hradí ÚP.
Veřejně prospěšné práce jsou dočasné pracovní příležitosti, vytvářené obcemi.
7. Co mi mohou nabídnout agentury práce?
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Agentury práce zprostředkovávají zaměstnání na základě povolení vydaného ÚP. Pro
občana je to bezplatná služba. U každé AP je zajištěna ochrana osobních údajů.
8. Mohu dostat pokutu při práci na černo? Proč a od koho?
Budete-li pracovat bez řádné pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce či
pracovní činnosti, jedná se o práci nelegální. Budete-li při takové práci přistiženi
inspektorem práce či jinými orgány kontroly, může vám být uložena pokuta až 100
tis. Kč, rovněž bude pokutován i zaměstnavatel.

1.

2.

3.

4.

EXEKUCE - modelové příklady situací, do kterých se může dostat kdokoli z nás.
Vím, komu půjčuji? - sešly se 2 spolužačky, poklábosily. Jedna posmutněle říkala, že
je bez práce a dostala nabídku víkendového výběrového řízení s účastnickým
poplatkem 4 000,- Kč, na který nemá a nemá ani na jízdenku, jak se tam dostat.
Druhá se nabídla, že jí půjčí, sepsaly smlouvu o výpůjčce na 8 000,- Kč s návratností
za 3 měsíce. To se nestalo, tel. Nebrala. Došlo na soudní cestu. Advokát sdělil, že není
jediná, komu dluží. jsou na ni uvalena již exekuce a také na další spolužáky, kteří s ní
v těchto podvodech jedou.
Vím, s kým chci žít, koho si k sobě stěhuji? - ženy, kterým se nedaří najít partnera,
jsou terčem pro takovéto podvody. Po krátkém randění jsou ochotny nastěhovat si
do bytu člověka, o kterém téměř nic nevědí, zvláště, když se ocitne v tíživé situaci, že
mu domácí vypověděl bydlení a musí přespávat u známých. Po několika dnech ji u
vchodu překvapili vykonavatelé exekutora, kteří se jí na milého ptali. Vůči milému
bylo vedeno několik exekucí, ženě v bytě provedli soupis majetku a bylo pouze na ní,
aby dokázala, že věci jsou její.
Nakupujete obezřetně? - najdete v inzerci nabídku za velmi příznivou cenu, např.
Auta. Auto si prohlédla, spěchal na ni, aby to bylo co nejrychleji. Bylo skvělé a ta
podepsala kupní smlouvu, zaplatila na ruku a s autem odjela. Po několika měsících
přišel exekutor, že koupě vozidla je neplatná protože v té době již proto prodejci byla
vedena exekuce a on neměl právo s majetkem nakládat. Auto si exekutor odvezl.
Ona se obrátila na advokáta a ten jí sdělil, že vymáhání peněz bude velmi složité,
neboť na prodejce je vedeno již několik exekucí
Není všechno zlato, co se třpytí - aneb když láska zaslepí zdravý rozum. Po rozvodu
zůstala žena sama s 2 malými dětmi, osamělá a smutná. Podala si seznamovací
inzerát, na který odepsal sympatický muž. Jevil se jako dokonalý s ostatkem peněz.
Po čase se vzali a on se nastěhoval do jejího domu. Vše se jevilo jako dokonalé do
doby, kdy na její účet byl uvalen exekuční příkaz. Posléze zjistila, že proti jejímu
manželovi je vedeno několik exekucí na vysoké částky, neboť si před manželstvím
půjčoval různých institucí. Dále šlo i na soupis věcí v domě a jejich odvozu.

Listopad – prosinec 2020/ ing. Eva Rathousová
Riocath Medicare, z.ú.
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