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Někdo přišel o majetek, někdo ne-

měl na  splátky půjček nebo je 

prostě jen neplatil. Je opravdu třeba 

mít úplně vše, co nám trh nabízí „vý-

hodně“, nebo pouze za „nízkou“ mě-

síční splátku? A  co úrok? Na  ten se 

často nikdo neptá a  ten, co zboží na-

bízí, ve svých smlouvách vzadu a ma-

lým písmem připomíná, že jednou 

přijde ďáblova lest. Často v  podobě 

exekuce.

Brali se z lásky a jako Adam a Eva podlehli po-
kušení – výhodné půjčky až do  domu. Jed-
noduchost jejího příslibu se jim nakonec sta-
la ortelem. „Je to asi 10 let, co jsme se s man-
želem nastěhovali do  bytu, který jsme zís-
kali od  města. Byl to krásný pocit, mít stře-
chu nad hlavou, a tak jsme plánovali zařízení. 
Manžel měl v  té době stálou práci, a  tak ne-
byl problém si postupně byt vybavit vším, co 
jsme chtěli a  možná ani nepotřebovali. V  te-
levizi se na  nás usmívali ti, co nabízeli půjč-
ky na cokoli, a  tak jsme neváhali a postupně 
si jich několik vzali. Manžel poctivě splácel, 
a když se naše rodina rozrostla o krásnou hol-
čičku, byli jsme šťastní,“ říká mladá paní s od-
stupem času.
Auto ze salonu

Starost o malou a domácnost ji vzala všechen 
čas. „Manžel se tu a  tam zdržel s  kamarády 
na pivku a vždy se vracel nabitý pocitem, že 
všechno zvládá, a s myšlenkou, co si ještě po-
řídíme. Začala jsem mít strach, žili jsme pou-
ze z jeho platu. Jednoho krásného dne přive-
zl nové auto, pyšný na to, že rodinu vyveze li-
muzínou, aby kamarádi koukali, jaký je borec. 
Když jsem se zeptala, za co auto koupil, tak se 
urazil a řekl, že nejsem dost vděčná za to, co 
pro nás dělá.“
Bez práce a bez splátek

Moje černá můra se vyplnila – manžel přišel 
o práci. Byla jsem zoufalá a snažila se najít si 

nějakou práci domů. Jenže vše, co jsem na-
šla, byli podvodníci, kteří chtěli nejprve po-
slat peníze, a pak by byla možná práce. Bylo 
to o to horší, že manžel začal chodit po hos-
podách a  opíjet se s  myšlenkou, že vlastně 
za  vše můžu já, protože jsem chtěla novou 
ledničku, pračku. Možná měl trochu i pravdu, 
ale já jsem chtěla „jen“ hezky bydlet.“
Adopce

„Netrvalo dlouho a začaly chodit obsílky. Bylo 
to velmi stresující a  z  idylky se stal domá-
cí horor. Hádky a  dětský pláč se stupňovaly. 
Byla jsem na dně. Sama s dcerou, často jsme 
měly i hlad. Manžel si na nás vyléval vztek, že 
já jsem vlastně jeho neštěstí a  hlavní strůjce 
dluhů. Vracel se domů už jen plný výhružek 
a násilí. Snaha prodat zařízení bytu, aby bylo 
alespoň na nějaké splátky, byla často marná, 
v  zastavárnách mi třeba za  ledničku, co stá-
la původně osmnáct tisíc, dali tisíce dva. Nej-
horší bylo, že se o nás začala zajímat sociálka. 
Netrvalo dlouho a přijeli si pro naši holčičku. 
Nic horšího mě v životě nemohlo potkat. Vě-
řím, že se má líp, někde v rodině, kde mají ro-
zum, nestrádá a zapomene na chmury, které 
jsme jí my, biologičtí rodiče, připravili. Když 
nemůžu spát, představuji si, jak teď vypadá, 
jak se jí daří a svírá mi to srdce.
Odevzdejte byt

Dluhy astronomicky narůstaly díky úro-
kům na  půjčkách. Neplatili jsme ani nájem, 
tak bylo jen otázkou času, kdy nás vystěhují. 
Odešla jsem s  baťůžkem a  statisícovými dlu-
hy, které nikdy nesplatím. Manžel se od  vše-
ho distancoval, a  tak si věřitelé našli mě. Ale 
já jsem je zase odkázala na  manžela, teď už 
bývalého. Rozvedli nás rychle, dítě jsme už 
neměli. Neměla jsem kam jít, kdyby nebylo 
hodných lidí, byla jsem bezdomovec.
Nová láska, nová naděje

„Po  čase jsem potkala muže, který mi v  ne-
lehké situaci byl oporou. Zamilovala jsem se 
a  netrvalo dlouho a  otěhotněla jsem. Byla 

jsem šťastná, protože ztrá-
ta milovné dcerky dosud ne-
přebolela. Nový partner mi 
ovšem kromě lásky nemohl 
nabídnout nic. Byl bez práce, 
pouze po  brigádách. Těhot-
ná jsem potřebovala zázemí. 
Naštěstí jsem se dozvědě-
la o Kolpingově domu, který 
v Praze v Bohnicích pomáhá 
ženám v nouzi,“ říká s nadějí 
v hlase mladá maminka.
Střecha nad hlavou a dluhy
„Mám nádherného syna, ma-
lou garsonku na  dobu ur-
čitou, právě v  křesťanském 
centru v  Bohnicích. Jsou 
na  nás hodní, ale dluhy stá-
le rostou. Bývalý manžel zmi-
zel, změnil číslo telefonu, 
a tak jsem obešla věřitele a vysvětlila situaci, 
ve které jsem. Jde to ztěžka, někteří mi splát-
ky rozložili, někteří chtějí všechno hned. V ně-
čem mi pomáhá přítel.“
Radost do rána

Žiju ze dne na den. Jediná radost je můj malý 
chlapeček. Taková radost do  rána, pak se ro-
zední a  na  mě dolehne realita. Vím, že můj 
pobyt v  Kolpingově domě je omezený, mu-
sím začít někde sama. Ale jak? Vím, že když 
si něco vydělám, seberou mi to. Přítel slibuje, 
že se o nás postará, miluje našeho syna a spo-
lečně chodíme na procházky. Ale to je zatím 
vše.“ 
Dluhy nespí

Smutný příběh mladé maminky, která už ví, 
že z  lásky pokazila, co mohla, nedokázala si 
s  manželem odpustit krásné věci. Už dáv-
no ví, že ruletu dluhů jen tak sama nezasta-
ví a spasit ji může jen zázrak nebo mecenáš. 
Nebo Patrik Nacher, člověk, který poradí, co 
přesně má udělat, aby se našlo alespoň něja-
ké řešení. „Musíte se k dluhům hlásit, komuni-

kovat s věřiteli, někdy je to nejlepší možné ře-
šení, uvidí, že jste aktivní, není vám to jedno, 
leccos jde,“ dodává ochránce lidí Patrik Na-
cher a pokračuje: „Udělejte si přehled, co kde 
dlužíte, tabulku, která vám pomůže se zori-
entovat. Nebojte se mluvit o  vašich staros-
tech s  lidmi kolem vás. Ale hlavně, už nikdy 
nikomu nenaleťte na jakoukoliv půjčku, úvěr. 
O jedno dítě jste už přišla.“
Co více Patrik Nacher poradil mladé ženě, 
která se dostala do exekuce? Ale také příběh 
mladého muže, který jel načerno v Praze me-
trem, i když byl v té době prokazatelně v An-
glii. Musel zaplatit exekuci za  černou jízdu, 
která se nikdy nestala ? Uvidíte na ČT2 v po-

řadu Suma sumárum aneb Kde jsou mé 

peníze v neděli 8. dubna od 18.55 hod.

Více na www.sumasumarum.cz, 
www.sumasumarum.eu a 

Dluhy a exekuceDluhy a exekuce

Knihu můžete zakoupit ve vybraných 
OD Kaufl and, které mají v nabídce sortiment knih.

Pod osamělým mohutným dubem 

uprostřed paseky si postavil svo-

ji chaloupku malý mužíček – skřítek 

Medovníček. Nenosil plnovous jako 

ostatní skřítkové a  měl zdravé červe-

né tváře, protože moc rád jedl med. 

Také byl kamarád se všemi včelka-

mi v  okolí a  pomáhal i  jiným zvířát-

kům, která to potřebovala. Bojoval 

se zlými sršni, odehnal zlodějky vosy 

i  mravence, chtěl být muzikantem 

a na chvilku byl i pilotem… Půvabnou 

knížku pohádek o  dobrodružstvích 

malého skřítka ilustrovala Zdeňka 

Študlarová.

Jan Lebeda: 
Pohádky skřítka MedovníčkaPohádky skřítka Medovníčka
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Ondřej Soukup: „Neutrácím za  hlouposti, ne-
mám nikde žádné dluhy, toho jsem se moc bál. 
Vidím, ale občas kolegy, kteří si nabrali často 
i zbytečné půjčky, které pak nedokázali zaplatit 
a potkala je exekuce.“

Co se stane, když nezaplatím pokutu či 

dluh? Může být proti mně hned nařízena 

exekuce?

K tomu, aby mohla být nařízena exekuce, je 
nejdřív zapotřebí, aby o pohledávce rozho-
dl nezávislý orgán (soud, úřad). Věřitel musí 
nejdříve podat žalobu k soudu a soud ji dluž-
níkovi musí doručit k vyjádření. Teprve poté 
může soud rozhodnout, stanovit lhůtu k za-
placení a rozhodnutí musí dlužníkovi opět 
doručit. Nyní je ale již dluh vyšší o náklady 
soudního řízení. Až poté, co dlužník nezapla-
tí ve lhůtě stanovené soudem, může věřitel 
podat exekutorovi návrh na nařízení exeku-
ce. O nařízení exekuce rozhodne opět soud a 
exekutor jej doručí dlužníkovi spolu s výzvou 
k zaplacení v 15denní lhůtě. Nyní je ale sa-
mozřejmě dluh zvýšen o exekuční náklady, 
nicméně dlužník z nich může polovinu ušet-

řit, když zaplatí 
do uvedených 
15 dnů. V pří-
padě, že dluž-
ník s exeku-
cí nesouhlasí 
(např. dluh již 
zaplatil), může 
se také pro-
ti exekuci odvolat či podat návrh na zasta-
vení exekuce. Dlužníkovi je tedy doručová-
na řada listin a dlužník může kdykoliv uve-
dený proces zastavit, když dluh zaplatí. Jedi-
nou výjimkou z výše uvedeného jsou poku-
ty udělené městskou či státní policií v bloko-
vém řízení, neboť podepsáním pokutového 
bloku dlužník potvrzuje, že s udělenou poku-
tou souhlasí, a tak o ní již nemusí rozhodo-
vat žádný soud nebo správní úřad.
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