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Na alimenty nedošlo
Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý desátý obyvatel České republiky. 

Příjmy, v nichž tito lidé žijí, totiž nedosáhly na hranici, která loni pro domácnost jed-
notlivce činila 10 691 Kč za měsíc. šlo zejména o nezaměstnané, starobní důchodkyně, 
které žijí samy, a také neúplné rodiny s dětmi. Není jich málo. Každé druhé manželství 
se rozvádí a stále více dětí se rodí mimo manželský svazek.

Úřady ani legislativa jim příliš nepomáhají. Přesto se nedávno řešení našlo. děti, kte-
rým druhý rodič neplatí alimenty, mohly dostávat peníze od státu. Vláda se totiž shodla 
na návrhu zákona o zálohovaném výživném. V takovém případě by je nejprve vyplatil 
stát a následně by je sám vymáhal od rodiče s vyživovací povinností. Na zálohované 
výživné měli mít nárok ti samoživitelé, kteří nedostali alimenty po dobu tří měsíců. 
Náležet jim měly ve výši určené dle pravomocného rozhodnutí soudu nebo soudem 
schválené dohody, nejvýše však 1,2násobek životního minima dítěte.

K přijetí tohoto opatření, které mělo ulevit rodičům samoživitelům, se vládní stra-
ny zavázaly v koaliční smlouvě. Problém ale tato norma vyvolala už na jednání vlády, 
kdy ji kabinet propustil do Poslanecké sněmovny až napotřetí koncem března. Nakonec 
se ukázalo, že poslanci předlohu v tomto volebním období už neprojednají.

Naopak nenápadná změna v zákoně o osobních bankrotech způsobila, že tisícům 
rodičům samoživitelům minulý měsíc nepřišlo výživné na děti vůbec. Možná jim nepřijde 
ani v srpnu a někteří si na ně počkají déle. Problém se týká bývalých partnerek a part-
nerů, kteří spadli kvůli dluhům do osobního bankrotu a nyní musí velkou část svých 
příjmů posílat soudem stanovenému insolvenčnímu správci. Ten pak z peněz pět let 
umořuje dlužníkovy závazky. Jenže od července se změnil zákon a kdo a v jakém pořadí 
má na dlužníkovy peníze nárok. Zatímco dříve výživné odcházelo z účtu insolvenčního 
správce každý měsíc druhému z rodičů jako první, nově si správce musí nejprve naspořit 
na svou odměnu, což dělá zhruba šest tisíc korun. Teprve poté začne uvolňovat další 
peníze – na alimenty a na splátky dluhů. Problém je, že velká část dlužníků neodvede 
na měsíc tolik, aby to pokrylo celkovou správcovu odměnu. Samoživitelé sice nakonec 
všechny peníze zpětně obdrží, ale mohou se na několik týdnů nebo měsíců dostal 
do fi nančních potíží.

Abychom neskončili pesimisticky tak jedna dobrá zpráva nakonec. Senát v polovině 
srpna schválil změnu zákona o soudních exekutorech. Současná právní úprava umož-
ňuje v případě, že povinný neplatí výživné na své nezletilé dítě, pozastavit mu řidičské 
oprávnění. To je dnes možné pouze u dětí do 18. roku věku. Senátoři ale schválili návrh, 
že v případě, kdy takové dítě dál studuje a soustavným studiem se připravuje na své 
budoucí povolání, to bude možné až do dosažení 26. roku věku. Alespoň tak.

Karel Žítek
šéfredaktor
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I když se stále více zadlužujeme, naše schopnost splácet závazky se neustále zlepšuje. 
Například dle informací sdružení Solus je podíl dluhů po splatnosti nejnižší od roku 
2008. lidé jsou totiž díky příznivé ekonomické situaci více imunní vůči problémům 
se splácením. Nová legislativa navíc nastavuje ještě bezpečnější prostředí, protože 
ukládá všem poskytovatelům úvěrů důkladné prověření úvěruschopnosti žadatele.

více se zadlužujeme, ale lépe splácíme. Může 
za to dobrá ekonomika i nízké úrokové sazby

dluhy domácností dlouhodobě rostou. Napří-
klad v květnu dluhy vůči bankám dle informací 
České národní banky (ČNB) stouply o 12,34 mi-
liardy korun na 1,467 bilionu korun, přičemž za-
dlužení roste celý letošní rok. Oproti loňskému 
květnu jsou dluhy domácností vyšší o 109,7 mi-
liardy. Schopnost Čechů splácet závazky se však 
neustále zlepšuje. V prvním čtvrtletí 2017 mělo 
dle informací sdružení Solus dluhy po splatnosti 
7,41 procenta dospělých obyvatel země, což je 
nejméně od poloviny roku 2008. Tento trend po-
tvrzuje i Jiří rajl, výkonný ředitel Nebankovního 
registru klientských informací (NrKI).

„Ke konci 1. čtvrtletí letošního roku jsme evi-
dovali v BrKI i NrKI 291 tisíc lidí s takzvaným 
ohroženým krátkodobým dluhem, což bylo o 14 
tisíc méně než o rok dříve. Ke stejnému období 
také meziročně klesla celková výše ohroženého 
krátkodobého dluhu, a to o 4 mld. Kč na 27,1 
mld. Kč,“ uvedl Jiří rajl. Ohrožený krátkodobý 
dluh je takový, který není určen primárně na byd-
lení a není splácen více jak tři po sobě navazující 
měsíce nebo byl zesplatněn. „Objem celkového 
krátkodobého dluhu se přitom meziročně zvýšil 
o 23 mld. na 412 mld. korun,“ dodává Jiří rajl.

důvodů, proč se počet lidí, kteří mají problém 
se splácením, snižuje a současně roste objem 
poskytnutého dluhu, je hned několik. „Patří 
k nim hlavně nízké úrokové sazby v kombinaci 
s dobrou ekonomickou situací České republiky 

ší,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička spo-
lečnosti crIf – czech credit Bureau.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlá-
šeno 821 bankrotů obchodních společností, 
o 104 méně než v předešlém období. Zároveň 
bylo podáno 1 654 návrhů na bankrot obchod-
ních společností, což je o 210 návrhů méně než 
v předešlém období. Stejně tak se meziročně 
snížil také počet bankrotů fyzických osob pod-
nikatelů, konkrétně o 629 na 6 708 bankrotů. 
Počet návrhů na bankrot fyzických podnikatelů 
za posledních 12 měsíců dosáhl výše 8 273, 
o 912 návrhů méně než v předešlém období.

V červenci bylo nejvíce bankrotů obchodních 
společností vyhlášeno v Praze (21 bankrotů), 
v Moravskoslezském kraji (6 bankrotů) a v Jiho-
moravském kraji (5 bankrotů). Žádný bankrot 
obchodních společností nebyl vyhlášen v Plzeň-
ském a Libereckém kraji a na Vysočině.

Z hlediska hlavních odvětví bylo v červenci 
nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlá-
šeno v obchodu (12 bankrotů) a dále v průmys-
lu, stavebnictví a službách převážně pro podniky 
(shodně 7 bankrotů). Žádný bankrot nebyl vy-

hlášen v odvětví doprava a skladování a pouze 
jeden v zemědělství a dobývání.

V posledních 12 měsících bylo nejvíce ban-
krotů obchodních společností vyhlášeno v Praze 
(341 bankrotů), v Jihomoravském kraji (96 ban-
krotů) a v Moravskoslezském kraji (66 bankro-
tů). Meziročně se počet bankrotů obchodních 
společností snížil v 9 krajích a v 5 krajích se 
zvýšil. Největší nárůst zaznamenala Praha (+ 8 
bankrotů), nejvíce naopak klesl počet bankrotů 
obchodních společností v Jihomoravském kraji, 
konkrétně o 45.

Po přepočtu na 10 000 obchodních společnos-
tí bylo v uplynulých 12 měsících nejvíce bankrotů 
vyhlášeno v Královéhradeckém kraji (23,4 ban-
krotu) a v Jihočeském kraji (21,2 bankrotu). Nej-
méně naopak v Plzeňském kraji (12,6 bankrotu) 
a v Olomouckém kraji (15,7 bankrotu).

Bankroty fyzických osob podnikatelů byly v čer-
venci nejčastěji vyhlašovány v Moravskoslezském 
kraji, kde šlo o 115 bankrotů, a v Ústeckém kraji 
(80 bankrotů). Nejméně to naopak bylo na Vy-
sočině (21 bankrotů), v Praze a ve Zlínském kraji 
(shodně 23 bankrotů).

Osobní bankroty
V červenci bylo vyhlášeno 1 382 osobních 

bankrotů, o 481 více než v červnu. Zároveň bylo 
podáno pouze 368 návrhů na osobní bankrot, 
což je o 1 824 méně než o měsíc dříve. V čer-
venci tak byla oproti červnu podána méně než 
pětina návrhů na osobní bankrot.

„Snížení počtu návrhů na osobní bankrot je 
vůbec nejvyšší ze všech sledovaných kategorií. 
I zde je nejpravděpodobnějším důvodem účin-
nost novely insolventního zákona, která na jedné 
straně omezuje výši poplatku za přípravu návrhu 
na osobní bankrot, na druhé straně potom zpřís-
ňuje kvalifikační požadavky na právnické či fyzic-
ké osoby, které mohou takový návrh podat,“ říká 
Věra Kameníčková.

Od srpna roku 2016 do července 2017 bylo 
vyhlášeno 15 051 osobních bankrotů. V mezi-
ročním srovnání jde o pokles o 1 115 bankro-
tů, tedy o 7 %. Počet návrhů na osobní bankrot 
se ve stejném období snížil o 10 %, když činil 
17 252 návrhů, o 1 984 méně než v předešlém 
období.
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klientům poskytuje bezpečné půjčky. „Prověřová-
ní úvěruschopnosti probíhá na základě vnitřních 
procesů, které si každá společnost nastavuje dle 
svého nejlepšího uvážení. Využívány jsou regis-
try i interní databáze, přičemž samotné vyhod-
nocení závisí na mnoha faktorech. Nelze proto 
jednoznačně určit, kdy bude, či nebude úvěr 
poskytnut,“ dodává robin Stránský a rovněž po-
tvrzuje vyšší zájem o půjčky. Průměrná výše půjč-
ky od Tommy Stachi podle něj letos meziročně 
vzrostla skoro o 11 %.

Již před účinností nového zákona si však podle 
Jiřího rajla většina poskytovatelů úvěrů prově-
řovala úvěruschopnost svých klientů velmi peč-
livě a ve standardu, který obstojí i podle nové 
právní úpravy. došlo nicméně k nárůstu žadatelů 
o vstup do NrKI z řad nebankovních společností, 
jež se doposud registru neúčastnily a které tak 
neměly k údajům z registru přístup. „NrKI v sou-
časnosti sdružuje společnosti poskytující více než 
90 % objemu nebankovních úvěrů a předpoklá-
dáme, že po dokončení procesu licencování po-
skytovatelů úvěrů ze strany ČNB se toto číslo 
přiblíží 100 % trhu,“ uzavírá Jiří rajl.

(red)

a nízkou nezaměstnaností,“ uvádí Miloslav Kufa, 
finanční ředitel finanční skupiny ramfin. Podle 
něj mají lidé většinou stálé zaměstnání, zvyšu-
jí se jim mzdy a jsou proto více imunní vůči 
problémům se splácením. „Kvůli nízkým sazbám 
lidé též hledají alternativy pro lepší zhodnocení 
peněz, takže například i více investují do podílo-
vých fondů,“ dodává Miloslav Kufa s tím, že lidé 
se postupně ve finančním světě lépe orientují 
a u investic se mohou spolehnout na kvalitní 
regulaci a dohled ČNB.

Kvalitní regulaci přináší i nový zákon o spo-
třebitelském úvěru, který po-
skytovatelům půjček a úvěrů 
nařizuje důkladně prověřit 
úvěruschopnost žadatele. To 
by mělo spotřebitele chránit 
před problémy se spláce-
ním. „V souvislosti s novou 
legislativou klademe větší 
důraz na bonitu a důkladně-
ji zkoumáme, zda je žadatel 
schopen splácet. V případě 
jakékoliv pochybnosti půjč-
ku raději neposkytneme,“ 
upozorňuje robin Stránský, 
marketingový manažer spo-
lečnosti Tommy Stachi, která 
je ryze českou společností 
s třináctiletou tradicí a svým 


