


Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
určitě jste už někdy slyšeli pořekadlo našich babiček, že „peníze dělají 
peníze, a dluhy dělají dluhy“. To je pravda, která provázela lidstvo po celou 
historii. A platí stále.
V České republice se počet občanů, kterým zadlužení přerostlo přes hlavu, 
a jsou v exekuci, pohybuje podle statistik z konce roku 2018 kolem čísla 
820 tisíc. V tomto počtu je zahrnuto zhruba 90 tisíc seniorů nad 65 let. V 
samotném Libereckém kraji je ze starobního důchodu srážena částka na 
exekuci celkem 3.600 penzistům.
To jsou alarmující čísla. Když si k  nim domyslíme nepřetržitě rostoucí 
náklady na bydlení a zdražování potravin, léků a dalšího zboží, vyjde nám, že 
značná část seniorů žije na hranici bídy. Přitom tito lidé celý život pracovali, 
vychovali děti, řádně platili daně a žili spořádaně. Na stará kolena, kdy jsou 
nejzranitelnější a nejslabší, uvízli v dluzích. Není jistě třeba více rozvádět, že 
prožívaný stres se negativně podepisuje i na jejich zdravotním stavu. 
Často za předlužením seniorů stojí nedoplatky na nájmu, energiích, 
nevýhodné nebankovní půjčky. Někdy senior ve své důvěřivosti naletí 
pochybným prodejcům zboží nebo služeb, takzvaným šmejdům. Občas se 
také senioři zadluží proto, aby pomohli někomu z rodiny, kdo se dostal do 
tíživé situace.
Exekuce ale představují jen špičku ledovce. Ukazují ty, kteří se už do 
neřešitelných problémů dostali. Vedle nich jsou miliony občanů s hypoté-
kami nebo úvěry na desítky let. Některým z nich hrozí, že v případě přícho-
du hospodářské krize začnou mít problémy se splácením svých závazků.
Proto je tak důležitá prevence a osvěta. To znamená v této oblasti vzdělávat 
lidi už v předdůchodovém věku. Stejně důležité je také vědět, že člověk 
nemusí být na své problémy sám a že odbornou pomoc může získat i 
zadarmo. Brožura, která se Vám nyní dostává do rukou, Vám poskytuje 
cenné rady, na co si dávat pozor, abyste se Vy nebo Vaši blízcí do podob-
ných problémů nedostali. 
Přeji Vám klidné a spokojené dny, pokud možno bez dluhů!

   
           Mgr. Pavel Svoboda
           náměstek hejtmana Libereckého kraje
            pro sociální oblast 







Smlouvu prostudujte slovo od slova vždy pečlivě a podrobně 
i se smluvními podmínkami a včetně textu napsaného 
drobným písmem. Pokud něčemu nerozumíte, tak bez 
porady s někým, kdo tomu rozumí, nepodepisujte.







které povinnému nepatří. Existují-li o tom důkazy (listiny, svědectví 
třetích osob), předložte je na místě exekutorovi. Pokud to nebude 
stačit, je třeba trvat na sepsání protokolu. Pokud by to bylo odmítnu-
to, požádat o sepsání protokolu policii a popsat průběh celé události.









věřitele; b) plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty - dlužník je povinen vydat insolvenčnímu správci majetek 
náležející do majetkové podstaty ke zpeněžení postupem obdobným 
podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a dále 
do doby podání zprávy o splnění oddlužení měsíčně splácet nezajiště-
ným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z 
nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny 
přednostní pohledávky.








