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Co mám dělat, když nejsem scho-

pen splácet smluvně sjednané 

splátky u banky nebo nebankovní 

společnosti?

Nejlépe je ještě tehdy, když řádně splá-
cím, oslovit všechny své věřitele a po-
jišťovny, s návrhem na dočasný odklad 
splátek nebo snížení měsíční splátky. 
V okamžiku, kdy se ještě splácí, jsou vě-
řitelé daleko přístupnější domluvě. Když 
dlužník nedodrží termín splátky, aniž by 
dal svému věřiteli nějak vědět, je nale-
zení společné dohody ohroženo a věři-
tel může dluh postoupit jinému subjek-
tu, nebo přistoupit k razantnímu vymá-
hání s tím, že se dlužná částka navyšu-
je o úroky z prodlení, pokuty a další po-
platky. Čas tedy hraje zásadní roli. Jestliže 
se nepodaří nalézt s věřitelem společnou 

řeč o úpravě splátkových kalendářů např. 
formou exekutorského (notářského) zápi-
su, celá věc se blíží k tomu nejhoršímu, to 
je k exekuci. Řešením pak může být pou-
ze osobní bankrot s výjimkou často velmi 
problematických konsolidací.

Lákají nás na každém rohu – půjčky 

a úvěry. V novinách, v televizi, v rá-

diu, na plakátech, na rohu vaší i naší uli-

ce.To by člověk musel být hluchý a sle-

pý, aby někdy nepodlehl „výhodným“ 

půjčkám nebo úvěrům. Což teprve, 

když se ještě k tomu ocitne v nouzi, bez 

práce nebo ve složité rodinné situaci. 

A  peníze vám ti hodní lidé přinesou až 

do domu. Někdy dostanete i malý dá-

rek, téměř všichni to známe. Příběh 

paní Boženky je plný lásky. Lásky k dě-

tem, lásky k rodné vesničce, lásky k ži-

votu. Ale co když na něj zbývají měsíč-

ně jen čtyři stovky? Že to není možné? 

Tentokrát smutný příběh půjčky uvidíte 

v pořadu Suma sumárum aneb Kde jsou 

mé peníze ve čtvrtek 8. prosince na ČT 1 

od 21 hod. 

„Celý život jsem pracovala,“ vypráví paní 
Božena z malé vesničky u Rožmitálu. „Vy-
chovala jsem sama čtyři syny,“ říká smutně. 
„Ale vídám jen jednoho a ten se před pár 
lety dostal do velkých problémů. Neměl 
práci a nemohl splácet hypotéku na barák. 
Bylo mi ho líto,“ říká sedmdesátiletá paní, 
která by za své děti dala všechno. Bála 
jsem se, že přijde o baráček. Já bych ho 
k sobě ani nemohla vzít, mám jen garson-
ku v bytovce, a ta ještě není ani moje, je 
obecní. Tak jsem přemýšlela, jak mu po-
moci. Taky kdo jiný než máma?“ říkala 
jsem si. „Nikdy jsem žádné dluhy nemě-
la, jen jsem pracovala, syny vychováva-
la, a když přišel důchod, začala se starat 
o nemocnou maminku. Nebyl nikdo jiný.“

Peníze na ruku

Boženka si řekla, že syna v problémech 
nenechá. V obci se „naštěstí“ objevila jis-

tá paní, která nabízela různé půjčky. „ Byla 
milá, vše za mě vyřídila i v bance. Jen mi 
přišlo divné, že s mým důchodem 7.200, 
- korun šlo vyřízení úvěru jako po másle.  
Neptala jsem se, úvěr podepsala a měla 
pocit, že synovi zachráním střechu nad 
hlavou. Půjčili mi dokonce devadesát ti-
síc, což je pro mě obrovská částka. Vědě-
la jsem, že peníze budu muset splácet, 
a moc mi nebylo jasné, kolik vlastně pře-
platím. Podstatné bylo, že to pomůže klu-
kovi, který byl v nouzi.“
Oči pro pláč

Jenže peníze zadlužený dům nezachrá-
nily. Bylo pozdě. Vlastně vyletěly komí-
nem, protože exekuce už byla natolik roz-
jetá, že i devadesát tisíc bylo málo. Bo-
žence zbyly jen oči pro pláč a syn mu-
sel stejně dům opustit. Břemeno splá-
tek za podivnou půjčku přes hodnou paní 
z Rožmitálu ovšem zůstalo na paní Božen-
ce. „Nikdy za celý život jsem neměla dlu-
hy, až teď na stáří jsem do toho tak hlou-
pě spadla. Ale poctivě jsem splácela do 
doby, než mi před rokem umřela mamin-
ka, o kterou jsem pečovala. To jsem ne-
mohla zaplatit tři splátky, neměla jsem 
na její pohřeb. Syn byl často bez práce 
a peníze mi dávat nemohl, to je doba, ani 
mladí nemají práci,“ snaží se zadlužené-
ho syna Boženka omlouvat. „Je to hod-
ný kluk a nemá to lehké, jezdí kamionem 
a vždycky v sobotu ke mně přijde, tak se 
na něj moc těším.
Čtyři stovky na život

„Když vše zaplatím, strhávají mi to z účtu, 
tak mi na měsíc zbudou čtyři stovky. Co 
mám dělat? V létě chodím do lesa na dří-
ví, na borůvky, jablek je tady všude ko-
lem dost. Co jím? Ráno housku, v poled-
ne polívku, večer housku,“ rozpláče se Bo-

ženka. „Letos nebyly borůvky, ale hub bylo 
dost, tak nějak žiji. Nestěžuji si, z brambor 
se dá uvařit spoustu dobrot, když má člo-
věk doma brambory a sádlo, tak má vždy 
co jíst.“
Zaplať do tří dnů sto tisíc

Život není pohádka, když má člověk dlu-
hy, je to ruská ruleta se životem a smrtí. 
„Málem jsem omdlela, pošťačka mi poda-
la psaní a tam byla složenka, že mám do tří 
dnů zaplatit bez pár korun sto tisíc. Zprvu 
jsem nechápala, co se stalo, ale pak mi do-
šlo, že je to asi trest za to, že jsem tři měsí-
ce neplatila. Když jsem se trochu vzpama-
tovala a probrala situaci s mými sousedy, 
došlo mi, že nezbývá než rychle volat do 
banky a vysvětlit jim moji situaci. Třásl se 
mi hlas. Volala jsem tedy do banky. Nejpr-
ve mě trochu odbyli, ale pak, když pocho-
pili, co se mi stalo, tak byli vlídnější. Nedej 
se, radili mi sousedi, kteří mě léta znají a ví, 
že nejsem člověk, který by si hloupě půjčo-
val třeba na dovolenou nebo na Vánoce. 
Vědí, jak žiji, a tak s jejich pomocí jsem na-
šla opakovanou odvahu a celou situaci za-
čala řešit. Po několika telefonátech mi při-
šlo písemně, že sice budu muset sto tisíc 

uhradit, ale mohu dluh opět splácet. Chy-
ba byla, že jsem prostě nesplácela tři mě-
síce kvůli pohřbu mojí maminky. Pochopili 
a já jsem dostala opět splátkový kalendář, 
musím platit tři tisíce měsíčně, na své čtyři 
stovky měsíčně jsem už zvyklá....“
Syn(ové)

Z cest se vrátil i syn, kterému chtěla ma-
minka Boženka pomoci, když na sebe vza-
la břemeno dluhů, které nezpůsobila. „Byl 
tady, domluvili jsme se,“ říká radostně Bo-
žena. Bude mi něco přispívat, ale vím, že 
sám to má těžké,“ dodává důchodkyně 
jednou větou. Jak tento příběh dopadne? 
Kdo nakonec skutečně pomůže staré paní, 
která si možná do konce života neužije nic 
jiného, než bídu a starost, aby její čtyři sy-
nové se měli v životě dobře, i když o třech 
už léta vůbec nic neví? Nechce je obtěžo-
vat. Vědí oni, jak se daří jejich mamince?
Více se dozvíte 

na www.sumasumarum.cz a 

Santovy vánoční saně se spřeže-

ním, maska soba, houpací ko-

ník, barevné vánoční ozdoby – to 

vše si snadno vymáčkneš a sestro-

jíš s touto zábavnou vánoční kníž-

kou, která obsahuje nejen tyto 

skládanky, ale hlavně spoustu her 

se samolepkami, mnoho hádanek, 

kreslení, úloh na hledání rozdílu 

i několik herních plánu, se kterými 

si zpříjemníš sváteční dny. Najdeš 

v ní více než 150 samolepek a „vy-

mačkávacích“ obrázků!

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

Anite Vyskočilová: „Bojím se dluhů jak čert kříže. Vidím, kolik bolesti 

mají lidé, co své dluhy nestačí splácet a jsou v dluhové pasti.“


