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Úvod

eská republika po  roce 1989 pro la adou zm n. Po ínaje zm nou politického

uspo ádání a  po zm ny v sociální sfé e. Zm ny se nevyhnuly ani oblasti finan nictví a

v poslední dob  ani sfé e poskytování úv . Tento vývoj umo nil vznik mnoha nových

bankovních, ale i nebankovních  spole ností, které  vyrostly jako houby po de ti.  Svým

dob e zpracovaným marketingem si p erozd lily úv rový trh svých potencionálních

klient  a zam ily se  na danou skupinu lidí a podle toho roste  po et nabízených

produkt , co  p iná í i rostoucí po et zadlu enosti jednotlivc , ale také celých rodin.

 Tém  ze dne na den se vytvo ily ostré hranice mezi sociálními vrstvami.

Z mnohých lidí se stali bohá i a z jiných chudáci, ijící na pokraji lidské spole nosti.

stala v ak i st ední vrstva.

 V této práci bych cht l poukázat na vzr stající po et poskytnutých úv , jako  i

vzr stající po et klient , kte í mají  problémy se splácením. Zam ím se i na to, e

mnoho úv  je klienty uzav eno ji  s v domím, e úv r splácet nebudou i v dob

uzav ení smlouvy o úv ru ne í,  z eho by jej spláceli.

 Stav  zadlu enosti  v  eské republice je  novým fenoménem sou asné doby,

nebo  získání pen ních prost edk  prost ednictvím úv ru je tak snadné jako koup

snídan  v obchod . Pouze s tím rozdílem, e v obchod , ne  dostanu rohlíky, musím

prokázat, e na n  skute  mám, kde to p i vy izování úv ru za sou asné situace není

zas tak nutné prokázat, e mám na to úv r splatit. Díky t mto nastaveným pravidl m

trhu ji   mnoho lidí po vyu ití úv  a p ek skon ilo a  na samém dn  spole nosti.1)

 Dále se ve své práci  pokusím popsat  úv rový trh v eské republice,  p edev ím

se zam ením na mo nou rizikovou skupinu,  která bude v práci blí e specifikována s

vyhodnocením  úv rového dlu níka a jeho právní odpov dnosti a  v souvislosti s tím

1)  asopis Osobní finance   11/05, str. 5, 6
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rozeberu trestný in úv rového podvodu i z pohledu trestn  právní politiky v eské

republice, která si vy ádala legislativní zásah na úv rovém trhu.

 P i zpracování této problematiky jsem erpal z trestných spis  týkajících se

trestných in  úv rových podvod  vedených u Policie eské republiky, okresního

editelství Frýdek-Místek, statistik vedených Ministerstvem vnitra eské republiky.

Dále jsem erpal z odborné literatury  a odborných lánk   zve ejn ných na serverech

Internetu a v neposlední ad  i judikaturních rozhodnutí soud .

 Práce krom  úvodu a záv ru obsahuje est kapitol. První kapitola obsahuje

obecný úvod do problematiky. Druhá vymezuje základní pojmy u ité v práci. T etí

kapitola  pojednává  o úv rovém trhu, dlu níku a jeho právní odpov dnosti. tvrtá

kapitola vymezuje rizikovou skupinu s kasuistikou. Pátá kapitola obsahuje trestný in

úv rového podvodu, jeho skutkovou podstatu a p iny vzniku trestného inu úv rového

podvodu.  está kapitola   bude v nována samotnému výzkumu.

 Práce je dopln na p ílohami v grafické form , které tvo í p ehled o úv rových

dlu nících se zam ením na jejich vzd lání, sociáln  výchovné prost edí,

zam stnanecký pom r, v kovou kategorii a na jejich kriminální minulost ve vztahu

k p edm tu zájmu a  vý i zp sobené kody.

Cílem diplomové práce  v rámci  výzkumu je potvrdit i vyvrátit, zda v rámci

definované rizikové skupiny v práci uvedené má výrazný  vliv na páchání  trestné

innosti úv rového podvodu podle § 250b trestního zákona v okrese Frýdek-Místek

výchovné prost edí, vzd lání, rodinný stav, p ípadn  pohlaví, v k i trestní minulost.
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1. Obecný úvod do problematiky

 Kdy a pro  do lo ke zlomu od p evládající eské opatrnosti sm rem k

nebývalému r stu dluh ? Je eská spole nost p edlu ená a lze íct, co ech to dlu ník?

Toto jsou otázky, které jsou v sou asné dob  aktuální a je jim ím dál tím více

nována v í pozornost.  Lze konstatovat, e stále více lidí se dnes ídí heslem, e

nakupování bez pen z je v mód .  Poskytovaní  p ek v eho druhu a jejich objem roste

nevídaným tempem a banky a ostatní nebankovní  úv rové spole nosti mají .

 Mezi lety 1995 a  2007 se zvý ila zadlu enost domácností v R o více jak

800%, ne  tomu bylo do této doby.  Zhruba od poloviny roku 2000 je zaznamenáván

obrovský nár st spot ebitelských úv , a to a  u  ú elových i neú elových, které mají

na zvý ení zadlu enosti podstatný význam.

 V sou asné dob  p evy ují p ky eských domácností 735 miliard korun. V

epo tu toto íslo znamená, e na jednoho obyvatele a to v etn  kojenc ítá

zadlu enost  tém  70.000,-K .  Ve  srovnání se západní Evropou zadlu ení eských

domácností není tak vysoké. Av ak tempo, jakým na e zadlu enost nar stá, se zvy uje.1)

eský trh v poskytování úv  je pestrý. Úv r je mo né získat u bankovních i

nebankovních  spole ností.  Úv ry od bankovních  spole ností jsou spí e vyu ívány

klienty, kte í vykazují dostate nou bonitu,  tzn. e banky ádají zaji ní úv ru a  ji

ru itelem, vinkulací poji ní nebo zástavním právem. Tímto pomyslným sítem klient

ak propadne mnoho zájemc  a tyto rizikové klienty pro banky si  „rozeberou“

nebankovní spole nosti. Spole nosti, kterým na poskytnutí úv ru i p ky posta í

v lep ím p ípad  dva doklady a p ípadn ádají o dolo ení informací o zam stnání a

vý i istého m sí ního p íjmu klienta. N kterým spole nostem sta í pouhé ústní sd lení

klienta o jeho zam stnání.

1) www.mesec.cz/clanky/bankovni-spotrebitelske-uvery-co-je-na-trhu/

http://www.mesec.cz/clanky/bankovni-spotrebitelske-uvery-co-je-na-trhu/
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 Po ízením úv ru i p ky nevzniká samotný problém, ten spo ívá  v tom,  e si

lov k po ídí  úv r i  p ku a ádn  nehradí své závazky v i spole nostem, od

kterých si p il. Problém nastává u  kdy  se budoucí  klient nechá zlákat naoko

atraktivní reklamou o snadném a rychlém získání p ky i úv ru se zaru en

nejni ími  splátkami, které jsou ve finální podob  s p tením úrok  a ve kerých

dal ích  poplatk  daleko vy í a tyto není nakonec schopen splácet, nehled  na to, e

mnohdy je ani splácet nechce. Av ak nutno podotknout, e pouhá reklama k získání

klienta nesta í. Velkou roli hraje nízká vzd lanost a patné sociální prost edí a výchova,

ze kterých klient pochází. Tento je zlákán vidinou snadného a rychlého získání pen z,

av ak není schopen mo ná e ani sám nechce si dop edu spo ítat  kolik  pen z p eplatí

za poskytnutý úv r.1)

 N kte í své d vody opat it  si úv r obhajují  tím, e se  dnes zadlu uje kdekdo.

Mo ným ukazatelem zadlu enosti je p edev ím sní ení úrokových sazeb v minulých

letech. Práv  v roce 2000  nominální úrokové sazby z nov  poskytnutých úv  se

domácnostem sní ily na úrove  kolem 10% ro . Na psychologické rovin  nám v ak

vysv tlení pomocí ísel nesta í, a to ani pomocí psychologické desetiprocentní hranice.

Velkou roli  zde hraje reklama, která uplat uje lákavost a snadná dostupnost p ek a

úv .

  P it si je snadné, p ky jsou nazvány výhodnými  a lidé vyfocení na

reklamním letáku s bankovkami v ruce vypadají nejen astn , ale i schopn  a úsp .

ada lidí í neschopnost splácet jednu p ku uzav ením dal í a tím vzniká takzvaný

bludný kruh, z kterého se jen t ko nachází cesta ven.  V této chvíli se z klienta stává

tzv. „problémový dlu ník“.2)

 Je tedy na míst  polo it si otázku, „kam se pod la lidská hrdost “, kterou m li

na i p edkové a která jim nedovolila si po izovat n co, na co nem li.  Nabízí se snadná

odpov : Trend k zadlu enosti je typickým d sledkem konzumní, na komerci zam ené

spole nosti. Hodnota skromnosti a etrnosti  je v lep ím p ípad  zapomínána, v hor ím

po pi ována a pova ována za p itek.  Se stoupající  ivotní úrovní zárove  klesá nap .

pot eba u et it n co na hor í asy.   Hromad ní v cí a majetku pomocí úv  a p ek je

1) asopis Osobní finance 2/2007, str. 10
2)  asopis Psychologie 2/2007, str. 12
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mnohdy sebedestruktivní, nebo  po ídit si na úv r pra ku, ledni ku, televizi,  fotoaparát,

auto atd., není v bec slo ité.

  Typický profil problematického dlu níka m eme snadno odhadnout na základ

nabídek, je  na rychlé a levné bankovní p ky lákají. Mnozí lidé, kte í finan ní ústavy

touto cestou osloví, mají málo pen z a nep emý lí p íli  o d sledcích svého jednání. Po

zaplacení m sí ních splátek jim mnohdy na ivobytí nezbývá ani  ivotní minimum.

esto si znovu p í, proto e by t eba rádi alespo  na pár dn  opustili 

ka dodenního ivota a  jeli  t eba na hezkou, sluncem zalitou dovolenou k mo i. asto

je jejich rozhodnutí výsledkem momentálního impulsu. Dlu í na n kolika místech,

kombinují nákupy na splátky, úv ry, placení kreditní kartou. Vyu ívají kontokorent a

ani nesledují, kde v ude a kolik pen z celkem si p ili. Konfrontace s povinností

splácet jim záhy p sobí psychický diskomfort, který se  sna í vyt snit  z mysli a pop ít,

e nastaly n jaké problémy.1)

  Postupem asu u  ani nerozlepují dopisy od finan ních institucí. Nep íjemným

a záke ným a v bezesporu radikálním probuzením je moment, kdy je kontaktuje

„vymaha “, nebo u dve í zazvoní exekutor, p ípadn  pokud se jim ve schránce objeví

obálka s erveným pruhem a razítkem Policie R.

 Zbavení se dluh  nejvíce komplikují i psychologické aspekty, mezi nimi

dominuje impulsivní jednání na jedné stran  a depresivní stavy na stran  druhé. V

náhlém hnutí mysli se dlu ník rozhodne nap íklad zkusit stí na hracích automatech a

peníze vyhrát, ale místo aby vyhrál prohraje peníze, které si t eba p il od svých

známých i p íbuzných. Po proh e se deprese op t prohlubuje a toto op t sni uje jeho

schopnost peníze vyd lat  „normální“  cestou.2)

Jediným stím chronických dlu ník  je, e jim u  nikdo nechce p it.

 Od roku 2008 mají dlu níci mo nost za spln ní p esn  stanovených podmínek

prost ednictvím soud  na sebe nechat prohlásit tzv. osobní bankrot, který je ur itým

ením nezvratitelného p edlu ení.3)

1) asopis Osobní finance  11/05 str. 8
2) asopis Týden  46/2006, str. 17
3) http://www.penize.cz/18830-osobni-bankrot-petileta-cesta-z-dluhu

http://www.penize.cz/18830-osobni-bankrot-petileta-cesta-z-dluhu
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2. Pojmy

 D íve ne  se za nu ve své práci zabývat vytý enými úkoly je nezbytné, abych

vymezil základní pojmy, které budou v práci pou ity.

Smlouva o úv r - upravená § 497  obchodního zákoníku, kde je stanoveno, e  se

smlouvou  o  úv ru  zavazuje v itel, e na po ádání dlu níka  poskytne v jeho prosp ch

pen ní prost edky do ur ité ástky,  a dlu ník se zavazuje poskytnuté pen ní

prost edky vrátit  a zaplatit úroky.1)

Smlouva o p ce - upravená  § 657 ob anského zákoníku, kde je stanoveno, e

smlouvou o p ce  p enechává  v itel dlu níkovi v ci ur ené podle druhu,  zejména

peníze, a dlu ník se  zavazuje vrátit po uplynutí  dohodnuté doby v ci stejného druhu.

Podle  § 658  lze p i p ce  pen ité  dohodnout úroky získání finan ních prost edk  v

hotovosti uzav ením úv rové smlouvy v nebankovním ústavu nebo smlouvy o p e v

bankovním ústavu, bez uvedení ú elu.2)

Spot ebitelský úv r -  poskytnutí pen ních prost edk  nebo odlo enou platbu,

nap . ve  form  úv ru, p ky nebo koup  najaté v ci, za které je spot ebitel povinen

platit.  Spot ebitelský úv r podmínky poskytování a splácení jsou upraveny zákonem o

spot ebitelském úv ru . 321/2001 Sb. v platném, zn ní.3)

Revolvingový úv r - je dlouhodobý,  opakovatelný  a obnovitelný úv r. Dr itel

revolvingového úv ru má k dispozici finan ní prost edky ve vý i dohodnutého

úv rového rámce. Ka dým nákupem se sni uje  disponibilní  z statek, který je  m e

zákazník ze svého úv rového  rámce  pou ít. Ka dou splátkou se naopak prost edky na

nákup  dal ího zbo í na úv r  zvy ují.

1)  Obchodní zákoník
2)  Ob anský zákoník
3)  Zákon o spot ebitelském úv ru
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Klient - ka dá fyzická osoba, která po ádala o p ku nebo uzav ela úv rovou

smlouvy.

Bonita klienta -  klientova finan ní situace, v ur itých p ípadech schopnost klienta

splácet úv r.

Dlu ník - je ten, kdo má v i jinému n jaký závazek, je v prodlení,  jestli e nesplní

ádn  a v as sv j závazek, a to a  do  doby poskytnutí ádného pln ní nebo do  doby,

kdy závazek  zanikne jiným zp sobem. Dlu ník v ak není v prodlení, pokud  nem e

plnit sv j závazek v d sledku prodlení v itele.1)

Skutková podstata trestného inu úv rového podvodu -  trestného inu

úv rového podvodu se dopustí ten, kdo v ádosti o poskytnutí úv ru i v ádosti o

poskytnutí subvence nebo dotace uvede nepravdivé nebo hrub  zkreslené údaje nebo

podstatné údaje zaml í. Trestní sazba je dána vý í zp sobené kody a  12 let odn tí

svobody.

RPSN ( ro ní procentní sazba  náklad ) -  umo uje posoudit výhodnost

spot ebitelského  úv ru a je jeden z ady ekonomických   ukazatel , který vypovídá o

úrovni platebních podmínek úv ru. Základním vstupním parametrem pro stanovení

tohoto ukazatele je vý e úv ru, údaj o termínu poskytnutí úv ru, informace o vý i

jednotlivých splátek, poplatk  a p ípadných dal ích plateb a informací o lh  splatnosti

chto splátek, poplatk  a p ípadných dal ích plateb. RPSN není toto ný s ro ní

úrokovou mírou.

Okres Frýdek-Místek – území bývalého okresu Frýdek-Místek z hlediska

územního uspo ádání a jedná se o vytý ení místní p íslu nosti Policie eské republiky,

Státního zastupitelství a Okresního soudu.

1)  www.mesec. cz
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3. Úv rový trh a jeho dlu ník

 Zadlu ování domácností v eské republice má, jak jsem se ji  d íve zmínil,

vzr stající tendenci. Ve srovnání se zem mi Evropy je pom r na ich domácností i

esto stále t ikrát ni í. Pro srovnání dlu ily eské domácnosti v roce 1993 bankám,

úv rovým a spot ebitelným dru stv m 35,3 miliardy K , v roce 2004 to bylo 315

miliardy K , v roce 2006 ji  422 miliardy.  V sou asné dob  zadlu enost domácností u

bank a dal ích finan ních institucí dosáhla na konci ledna 2008 ástky 735,401 miliardy

korun.1)

 Z vý e uvedeného je z ejmé, e tendence zadlu ování neustálé roste, a  u  u

bankovních tak nebankovních spole ností.  Na eském pen ním trhu je v dne ní

dob  velký po et  spole ností, které jsou ochotny p it peníze komukoliv, bez ohledu

na jeho bonitu i solventnost,  tém  v jakékoliv vý i a to i bez sledování ú elu.

Úv rový trh je v dne ní dob  velkou m rou ovlivn n marketingem, který je zam en na

to, co nejvíce vstoupit do podv domí co nej ir í spole nosti.2)

 Ka dý bankovní i nebankovní ústav poskytující úv ry p istupuje k informování

klienta, a  u  se jedná o zp sob poskytnutí, erpání i splácení úv ru, jinak . N které

uvád jí ve keré informace v etn  RPSN, poplatk  a úrok , jiné radí klient m osobní

kontakt s pracovníkem, který jim celkem ochotn ekne konkrétní informace a vypo ítá

RPSN p esn  pro hodnotu jimi po adovaného úv ru.

  Mnohé z bank poskytují výhodn í podmínky pro své stávající klienty, jiné

zase nevy adují poplatek za správu ú tu, p ípadn  za schválení a poskytnutí úv ru.

Rovn  tak klient p i výb ru up ednost uje n co jiného. Pro v echny v ak platí, e

RPSN by m la být tím orienta ním bodem, podle kterého lze objektivn  posoudit r zné

druhy úv .  Tento ukazatel musí být v emi spole nostmi po ítán podle jednoho,

zákonem daného vzorce.

1) www.peníze.cz
2) www.mesec.cz/clanky/bankovni-spotrebitelske-uvery-co.je-na-trhu/

http://www.pen�ze.cz
http://www.mesec.cz/clanky/bankovni-spotrebitelske-uvery-co.je-na-trhu/
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 Av ak vybrat nejvýhodn í nabídku není jednoduché a hlavn  to bývá z

asového hlediska náro né, pokud  v ak není úv r uzav en p ímo v obchod , kde je

kupováno  n jaké  zbo í.

 Z pohledu bankovního a nebankovního poskytování spot ebitelských,

hypote ních i revolvingových  úv   je  podstatným kritériem p i výb ru

spole nosti  p edev ím   rychlost jeho  vy ízení. Ta je uvád na  v dy od  okam iku, kdy

jsou bance p edlo eny v echny jí po adované  podklady a mnohdy se kone né schválení

a následné poskytnutí úv ru po ítá na minuty.  Zejména men í p ky  jsou v ude

vy izovány velmi rychle, tém   na po kání,  ostatní pak b hem n kolika málo dn .

 Ve  v in  bank je ástka 100 000 K  hranicí pro poskytnutí  úv ru bez

zaji ní. Pokud v ak adatel není klientem  banky, kterou ádá o poskytnutí  úv ru,

jeho p íjmy jsou  jen mírn  nad hranicí pot ebnou pro poskytnutí úv ru,  nebo  z

jakého jiného d vodu nedopadne hodnocení jeho bonity úpln   nejlépe,  m e banka

po adovat zaji ní i u ni ích  ástek. Zpravidla pak sta í jeden  spoludlu ník nebo

ru itel  s dostate  vysokými p íjmy i majetkem.

 U vy ích  úv  pak banky v inou po adují zaji ní více ru iteli,  zástavním

právem k nemovitosti nebo pohledávce. Bohu el jen  n kde se kvalita  zaji ní úv ru

odrazí v lep í úrokové  sazb .

Na otázku, který úv r je nejlep í, v ak jednozna ná  odpov  neexistuje.

 Banky postupují p i uzavírání  úv rových smluv dosti individuáln , a dokonce

pokud by tý   lov k po ádal o úv r  ve dvou pobo kách té e banky,  m e se stát, e

mu budou nabídnuty r zné  podmínky!

 Pro ve keré spole nosti je jediným a nejpodstatn ím cílem získat  co nejvíce

klient  a za tímto ú elem mají silné marketingové teamy, které zpracovávají tuto

problematiku a s ohledem na sou asný trh a poptávku lze konstatovat, e pom rn

úsp . Nejedná se pouze o reklamu, ale o to prozkoumat prost edí, oslovit vybranou

skupinu a této nabídnout  produkt, který danou skupinu osloví.  V dne ní dob  v ak není

ádný problém zap sobit a sehnat n jakého klienta a nabídnout mu zaru en  ten
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nejlep í produkt. Bohu el se marketing nezabývá tím, zda klient bude  schopen dostát

svým závazk m, d le ité je tohoto klienta dostat do té i oné spole nosti.

 Z  nep eberné kály a velkého mno ství spole ností nabízející a poskytující

úv ry od hypote ních a  po úv ry spot ebitelské si v dne ní dob  p ijde na své ka dý,

bohatý i chudý.  Tak jak dlu níky m e rozd lit na klienty z dobrou platební morálkou

tak na neplati e, m eme  u nabízených pen ních produkt  najít dobré i patné úv ry.

Nebankovní ústavy – u t chto  m e klient po ítat s tím, e úv r dostane tém

v ka dém p ípad  a nemusí se obávat, e n kdo bude ov ovat, p i sjednávání úv ru

pravdivost údaj  jím uvedených ve smlouv . Tím se spole nosti zpravidla  za ínají

zabývat a  kdy  dlu ník nehradí své závazky.  D le ité je získat klienta, proto e jedním

nejd le it ím pravidlem  spole ností poskytujících úv ry je to, e pokud neposkytne

úv r zrovna ta i ona spole nost,  zcela jist   mu ho poskytne jiná spole nost, a to i

esto, e klient má t eba i zápornou bonitu.

 Pom rn  d le itým faktorem p i sjednávání úv ru, který by se m l zohlednit, je

mo nost poji ní neschopnosti splácet  úv r z d vodu  úmrtí, invalidity, dlouhodobého

onemocn ní,  pop . i ztráty zam stnání. N kde  je toto poji ní automatické, jinde si za

j musí klient  p iplatit.

 Mezi nejv í a nejznám í nebankovní úv rové spole nosti na eském trhu

pat í nap íklad:

Home  Credit, a.s.

GE Money Multiservis, a.s.

Cetelem, a.s.

Profireal, s.r.o.

Cofidis, s.r.o.

Provident Financial, s.r.o. a mnoho dal ích.
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  Jsou to spole nosti, které poskytnou úv r tém  komukoliv a na po kání,

pracovníci pov ení sjednávat úv ry s klienty skoro nikdy neov ují, zda údaje uvedené

klientem do smlouvy jsou pravdivé i nikoliv.

 Na dokreslení úv rového trhu je mo no vývoj poskytování úv  u

nebankovních spole ností prezentovat meziro ním nár stem vý e poskytnutých úv ,

nap . u spole ností:

Home Credit, a.s. v roce 2007 poskytla úv ry v celkové vý i 8,3 miliardy K  a v roce

2006 o miliardu mén .1)

Cetelem, a.s. v roce 2007 poskytla úv ry v celkové vý i 11,35 miliardy  K , kdy

nejv í nár st zaznamenalo financování automobil  a motocykl . Ve své výro ní

zpráv  Cetelem potvrdil svou p ední pozici mezi nebankovními poskytovateli

spot ebitelských úv .2)

Profireal, s.r.o. v roce 2007 poskytla úv ry ve vý i 3,63 miliardy K , a zaznamenala

tak rovn  vzr stající tendenci , nebo  v  roce 2006  poskytla úv ry ve vý i „pouze“

2,93 miliardy K . 3)

 Bankovní a nebankovní spole nosti  mají r znou vý i RPSN a od tohoto

odvislou vý i celkové splatné ástky poskytnutého úv ru.

 Tak nap íklad u Provident Financial, s.r.o. za poskytnutý produkt  dle

smluvních podmínek k úv ru vyplývá, e ro ní procentní sazba náklad  (RPSN) iní u

hotovostního úv ru na 20 týdn  481,4 procenta a p i úv ru na 31 týdn  je to 365,1

procenta. Na 52 týdn , tedy na rok, si pak u Providentu  p íte za RPSN ve vý i 199,4

procenta.  Oproti tomu  eská spo itelna nabízí p ku 50 tisíc korun v hotovosti na rok

za RPSN 14,49 procenta, SOB má za stejných podmínek RPSN 18,65 procenta.

1) www.homecredit.cz
2) www.cetelem.cz
3) www.profireal.cz

http://www.homecredit.cz
http://www.cetelem.cz
http://www.profireal.cz
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 P í-li si tedy klient Providentu 10.000,-K  na 20 týdn , pak dle vý e

uvedeného iní celková splatná ástka celkem 14 tisíc K .  A pokud se toto bude týkat

úv ru ve vý i 50 tisíc korun na rok, pak celková splatná ástka iní celkem 83 200,-

.1)

 Bohu el reklamy t chto spole ností jsou  záludné a mnohdy a  agresivní, nebo

na nás íhají na ka dém rohu od velkých billboard  u silnic a  po malé letá ky

v po tovní  schránce. P edhán jí se v  tom, která spole nost vymyslí lákav í reklamní

spot i plakát. Reklamy jako „Sta í cinknout a peníze jsou va e“,   „Peníze a  do domu“

„Zaru en  nejni í splátky“,  „Nemáte peníze? Nevadí! My Vám je p íme“,  i

„Pora te mu, a  neplatí v bec“, „Máte dluhy?  Nevadí my je za Vás zaplatíme!“ atd.

jsou neodmyslitelnou sou ástí na eho ka dodenního ivota a  tak ka masírují

podv domí ka dého z nás a pro mnohé je t ké jim nepodlehnout.

 P esv ení, e ekat  ne lov k na et í na to, co by si cht l koupit,  není dnes

moderní.  Bohu el  jsou v dne ní dob  úv ry vyu ívány i  na  nákup váno ních  dárk

i dovolené. Av ak vyu ívání úv  k tomuto ú elu je holý nesmysl, proto e  radost

z takto nabyté v ci  velice rychle pomine, ale starost ze splátek z stane hodn  dlouho a

motivace splácet úv r se vytrácí.

 Ka dý by si v echny  finan ní operace  m l  ádn    rozmyslet a spo ítat své

mo nosti  a nezat ovat  sebe a svou rodinu dluhy, které nebude moci v budoucnu

splácet.

 Vzhledem k tomu, e roste po et dlu ník , kte í ádn  neplní své závazky byl

v nedávné dob  v  eské republice  zaveden institut Centrální registr dlu ník , který

soust uje seznamy bankovních i nebankovních dlu ník .  Tato instituce slou í

k tomu, aby dlu níkovi nebyly dále poskytovány dal í pen ní prost edky z úv i

ek.2)

1) asopis Osobní finance, 10/2006, s. 17
2) www.registrdluzniku.cz

http://www.registrdluzniku.cz
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 Dal í institucí,  která eviduje dlu níky a to s negativním záznamem resp. s

problémovým splácením, je  úv rový  registr SOLUS, který ke konci roku 2007

evidoval  tém  582 tisíc spot ebitel , kte í mají nebo v uplynulých t ech letech m li

problémy se splácením svých závazk .1)

 Úv ry poskytované na na em trhu m eme rozd lit podle r zných kritérií do

kolika skupin. Pou iji  rozd lení  úv ru podle spole nosti poskytující úv r, a to na

bankovní  a nebankovní úv ry.

Nebankovní úv ry  jsou oproti bankovním:

- poskytovány spole nostmi bez bankovní licence

- sjednávány zpravidla rychleji,

- mnohdy nevadí ani zápis klienta v databázi neplati ,

- jejich úrokové sazby jsou  v ak daleko vy í ne  u bank.

 Efektivní úrokové sazby u n kterých nebankovních spole ností, poskytujících

spot ebitelské úv ry, se doká í vy plhat a  na 40%, p esto e obvyklá úrove

nominálních úrokových sazeb se pohybuje mezi 8-15%. Spole nosti poskytující

spot ebitelské úv ry ve vztahu s klientem operují s m sí ními a nikoli s ro ními

úrokovými sazbami a proto dosahují nejvy ích efektivních sazeb.2)

1) www.solus.cz
2) www.mesec.cz

http://www.solus.cz
http://www.mesec.cz
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Poskytování úv  lze dále  rozd lit podle:

1.  hledisek, která mají význam p i stanovení podmínek poskytnutí úv ru. Základní a

nej ast í len ní je podle asového hlediska, tj. podle délky trvání a doby splatnosti,

na úv r:

- krátkodobý –  se splatností, resp. dobu trvání, do jednoho roku, pou ívá se jako

  provozní úv r,

- st edn dobý – se splatností zpravidla do ty  let, úv r tohoto typu se pou ívá

   jako investi ní nebo rozvojový,

- dlouhodobý  – je charakterizován splatností do deseti let, u nás tvo í tyto úv ry

   relativn  malou ást úv rových obchod , pou ívají se zpravidla

     k investi ním zám m, na bytovou výstavbu apod.

2.   vý e úv ru – malý, velký,

3.  p edm tu úv ru – spot ební, ú elov  sledované  a neú elov  sledované, provozní,

investi ní, sezónní apod.,

4. hypote ní úv ry - je úv r,  jeho  splacení v etn   p íslu enství  je zaji no

zástavním právem k nemovitosti,  i  rozestav né. Úv r se pova uje za hypote ní úv r

dnem vzniku právních  ú ink  zástavního práva.  Pro ú ely krytí hypote ních

zástavních list   lze pohledávku  z hypote ního úv ru nebo její ást pou ít teprve dnem,

kdy se  emitent hypote ních zástavních list  o právních  ú incích vzniku zástavního

práva  k nemovitosti dozví.“  Do nedávné doby byly hypote ní úv ry poskytovány

pouze na investice do nemovitostí na jejich výstavbu i po ízení, a to pouze na území

R.

 V sou asné dob  v ak  ji  toto není zákonnou  podmínkou a hypote ní úv ry

jsou  vlastn  v echny úv ry zaji né nemovitostí a  zastavená  nemovitost se nemusí

nacházet  ani na území R i na území n kterého z lenských  stát  Evropské unie.
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Úv r lze definovat ve dvou rovinách, ekonomické nebo právní.

Ekonomický význam spo ívá v tom, e úv r je formou do asného postoupení zbo í

nebo pen ních prost edk  v itelem dlu níkovi na principu návratnosti. Podle formy

poskytnutí a splácení lze kvalifikovat t i druhy úv :

pen ní – poskytnutý a také splácený v pen zích,

zbo ní – poskytnutý a splácený ve zbo í,

obchodní – poskytnutý ve zbo í a splácený v pen zích (typické spot ebitelské úv ry).

Právní vymezení pojmu úv r je definováno v § 2 písm. b) Zákona o bankách . 21/1992

Sb. v platném zn ní, jako závazek v itele, e na po ádání dlu níka poskytne v jeho

prosp ch pen ní prost edky do ur ité ástky a závazek dlu níka poskytnuté pen ní

prost edky vrátit a zaplatit úroky.

 Pro ú ely a pot eby  této práce se v ak  ji  dále budu zabývat p edev ím

spot ebitelským úv rem krátko a st edn dobým.1)

3.1. Dlu ník

 Je s podivem, jak malou pozornost  n kte í lidé v nují smluvním podmínkám

uvedeným ve smlouv , p esto e je v nich velká spousta záludností, zejména pro p ípad,

e úv r nebude ádn  splácen. Svým podpisem se klient zavá e podmínkám, o kterých

nemá následn  ani tu ení a poté je  p ekvapen neblahými d sledky svého neuvá eného

jednání.

 Jedním z hlavních d vod , pro  se klient t mto smluvním podmínkám nev nuje,

je fakt, e smlouva je sjednávána ve sp chu a  e smluvní podmínky ítají n kolik stran

hust  a drobn  ti ného textu.  Je spokojen  s tím, e je  slovn  uji n, e p ípadné

1)  http://www.vskv.cz/KPR/archiv/2007/kpr2_2007.pdf

http://www.vskv.cz/KPR/archiv/2007/kpr2_2007.pdf
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sankce se dají v dy vy it a to  individuáln   dohodou s klientem a e smluvních sankcí

není t eba se nikterak obávat.  Jen e staré známé pravidlo, e „co není psáno, není

dáno“ se v tomto p ípad  stává no ní m rou v ech, kte í bez v ího rozmyslu uzav eli

pro n  ne zcela výhodnou  úv rovou smlouvu.  P itom podepisovat n co, emu

nerozumím,  je doslova nerozum.

  Krom  toho, e si ka dý zkontroluje správnost osobních údaj  ve smlouv , m l

by  dostate nou pozornost v novat ustanovení týkajících se stanovení p ípadných sankcí

v p ípad  nedodr ení závazk . A pokud se stane, e se n kdo by  nedopat ením dostane

do svízelné situace a finan ní tísn , je na míst  tuto nastalou situaci ihned vy it a

edejít tak komplikacím  souvisejícím se sankcemi ze strany poskytovatele úv ru.

 Spousta lidí ije v p esv ení, e v dne ní dob  je zadlu ení p ece normální.

V sou asnosti ji  60 % domácností  p iznává ob asné  finan ní problémy, proto e na

pohodlí  a luxus se snadno a rychle zvyká. Pokud lov k p i utrácení  a  zadlu ování se,

ztratí soudnost a kontrolu sama sebe, velice snadno se m e dostat do problém .1)

 Docela  nenápadné ob asné finan ní problémy s následnými  n kolika  dny  p ed

výplatou, kdy pen enka zeje prázdnotou,  se postupn   prodlou í p inejmen ím na

týden a posléze nastane situace, e vrátit útratu na ú et je  p ed uplynutím

bezúro ného období se prost   nepoda í.

 Omezit osobní spot eby nebo zvý it p íjmy, rovn  není v bec snadné,  a proto

je jediným mo ným východiskem v e vy it p kou. Na její  splácení  se pak vezme

dal í p ka. Co na tom, e n kte í je  v lét  nemají  zaplaceny  v echny splátky za

dárky na Vánoce.

 Pen z se ale stále nedostává.  Dal í p ka v ak nep ichází do úvahy, proto e

klient  neplnící své závazky dal í peníze v bance prost  nedostane.  Na stole se  za ínají

kupit slo enky a upomínky v as neproplacených  faktur. Operátor  vyhro uje vypnutím

telefonu, distributor elekt iny  odpojením elektrom ru. V  po  se za ínají objevovat

dopisy  s doru enkou nabízející poslední mo nost  vy it nezaplacení  dluh  smírnou

cestou.

1) asopis Osobní finance 11/2005 str. 8
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 Situace za íná být vá ná,  ale stále se dá je  zvládnout. To ale jen za cenu

osobních  ob tí spo ívajících v prodeji n kterých v cí a zm   ivotního stylu.  P íjmy

lze zvý it t eba tak, e si lov k  p ibere druhé zam stnání nebo bude  trávit víkendy po

brigádách.  Pokud se ale místo toho pokusí p ed problémy utéct,  p estane  p ebírat

doporu enou po tu a peníze na vy ení t ch nejneodbytn ích  v itel  si vyp í na

drahý úrok, m e být jeho osud  zpe et n.

 P ecen ní svých mo ností p ku splácet m e pro dlu níka  skon it

katastrofou. Varovným signálem v této souvislosti je i rostoucí  po et exekucí

v poslední dob .

Nestát se problémovým dlu níkem znamená dr et se n kterých v eobecn

známých pravidel:

- ujistit se, e   v em smluvním a obchodním podmínkám rozumím

- nehled t  jen na úrokové sazby, ale seznámit  se v emi náklady a  povinnostmi

- nenechat  se zlákat hned první nabídkou

- v dy  dob e zvá it, zda daný produkt í danou situaci nejlépe

- pokud  jsou spojeny s úv rem dal í slu by, je dobré se informovat  o jejich

podmínkách  a  závazcích

- zjistit  podmínky, za  kterých je mo né splatit úv r p ed asn

- nakupovat  podle vlastních mo ností. Neuvá ené nákupy mohou p ivést  rodinu

do  stavu p edlu ení

- neodkládat problémy se splácením, ale za ít  je it co nejd íve
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- mo nost  splatit p ku jinou p kou vyu ít jen v p ípad , e  se  úv rové

zatí ení u  dále nebude zvy ovat a nová  nabídka má výrazn   výhodn í

podmínky a p edev ím si  nebrat dal í úv r i p ku.

 Kdo z nás v sou asné dob  nemá ádnou zku enost z p kou i úv rem?

Takových je jen málo,  ale najdou se.  Ve v í mí e se setkáme s lov kem, který

jakou tu zku enost ji  má, nebo jich má více. Nemalé procento zadlu ených se pak

rychle dostává do za arovaného kruhu, ze kterého není mo né se vymanit. Jednu p ku

i úv r se sna í splatit jinou p kou, ale ji  není schopen splácet, proto e úroky a vý e

splátek ho sále více a více umo ují.

3.2. Právní odpov dnost

 S tím, jak stoupá ochota ob an  se zadlu it, roste také podíl lidí, kte í elí

potí ím se splácením v ech svých úv . Nap íklad po et na ízených exekucí v roce

2006 podle  Exekutorské komory inil 309 457 exekucí. N kterým dlu ník m, jak ji

bylo uvedeno, se poda í vyhnout exekutor m díky novému insolventnímu zákonu, který

jim umo uje vyhlásit na sebe osobní bankrot. Jiní, prozírav í, v as slou í r zné

ky do jedné (takzvanou konsolidací p ek), co  sni uje náklady spojené se

splácením.1)

 Mnozí  lidé bohu el p i získávání p ek patn  odhadnou vlastní  finan ní

situaci a asto se dostávají do situace, kdy p ku  nedoká í ádn  splatit,  toto se d je  v

men í i v í mí e v ka dé osmé domácnosti.

 Splátky úv ru mohou vzr st a schopnost  dlu níka je splácet naopak  m e

poklesnout. D vodem m e  být ztráta zam stnání, zhor ení zdravotního stavu  nebo  i

co jiného. adu rizik lze p itom pokrýt vhodným poji ním.  V esku jsou v ak lidé

zvyklí zatím  poji ovat spí e jen sv j majetek a sami sebe.

1)  www.exekutorskakomora.cz/aktuality.php?skupina=2&rok=2007&id=163

http://www.exekutorskakomora.cz/aktuality.php?skupina=2&rok=2007&id=163
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 Ka dý  lov k by v ak m l za ít u zmapování své finan ní situace. M l by mít

ehled nejen o tom,  kolik vyd lá, ale také o  tom, kolik a za co utrácí. Udr ení

rovnováhy mezi p íjmy a výdaji v ak nesta í.

 Je t eba  také myslet na budoucnost. Znamená to vytvá et si v dobách

relativního  dostatku finan ní rezervy pro p ípad zhor ení  ivotní situace. Pokud lov k

není  schopen ádné rezervy  vytvá et, nem l by se ani zadlu ovat. Kdy  nic neu et í,

jak chce splácet p ku? Co kdy  navíc bude mít dal í  ne ekaná vydání?

 Práv  proto by m l ka dý  lov k na mo ná rizika myslet dop edu, ne  se

zadlu í.  Nikdy se nelze spoléhat na to, e v e p jde zcela hladce a neobjeví  se ádné

komplikace.

 Vztah dlu níka a v itele -  v bec nejd le it í, aby  dlu ník s v itelem

nep estal  komunikovat  a nesliboval jim nic, co nem e splnit.

  Ztratí-li dlu ník  d ryhodnost,  zcela jist  prohrál. Doká e-li v ak nabídnout

iteli dostate né záruky  splacení dluhu, by  za del í dobu, ne   jak bylo p vodn

sjednáno,  v inou má velkou  anci, e se s ním nakonec dohodne. Dlu ník  si tak

e u et it spoustu  nep íjemností, asu, nerv   i dodate ných náklad .

 Mnoho lidí si myslí, e do toho, kolik a za  co utrácí, nikomu nic není!  Ano má

pravdu,   ale jen do té  doby, ne  svým jednáním n koho po kodí. T eba tak, e  ohrozí

splacení p ky.  Krom  ob anskoprávního sporu o zaplacení  dluhu a náhradu kody se

v tomto  p ípad  m e do kat  i trestního stíhání.
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Rizika nesplácení úv ru:

 Trestní oznámení v itele -  v itel  m e dlu níkovi  zkomplikovat ivot

podáním trestního  oznámení. Na rozdíl  od vymáhání pohledávky ho to nebude stát nic,

jen chvíli  asu.  Sta í, kdy  oznámí policii nebo státnímu zastupitelství  své podez ení

ze  spáchání trestného inu.

 Trestní stíhání - pokud klient nesplácí dle daných dohodnutých splátek  a daná

spole nost podala trestní oznámení,  jak je uvedeno vý e, jsou ve v in  p ípad  policií

zahájeny úkony trestního ízení a rozbíhá se prov ování toho, zda skute  do lo ke

spáchání trestného inu i nikoliv. Pokud zji né a od vodn né skute nosti skute

nasv ují tomu, e se klient, v této chvíli podez elý, dopustil trestného inu je proti

mu v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 trestního ádu zahájeno trestní stíhání, poté

následuje výslech obvin ného a po ukon ení vy et ování je celá v c p edána na státní

zastupitelství s návrhem na podání ob aloby a pokud státní zástupce shledá d vody po

podání ob aloby, ob alobu podá soudu, ten poté rozhodne o druhu a vý i trestu.

V tzv. civilním ízení p ed soudem m e dojít a  k :

 Exekuci - soudní exekutor pov ený provedením exekuce  má zákonnou

povinnost zajistit  majetek dlu níka tak, aby z  výnosu jeho prodeje pokryl vymáhanou

ástku, náklady  p edcházejících  ízení a náklady exekuce. P vodní dluh se p itom

e i  zn kolikanásobit. Exekutor m e v dra  prodat i byt, rodinný  d m i jinou

nemovitost dlu níka, a tím z n j de facto ud lat  bezdomovce. Podobn  lze p ijít  i o

ívací právo k dru stevnímu bytu. P ípad , které takto skon í, jsou stovky  a stále  jich

ibývá a mnoho lidí se díky svému neuvá enému a nezodpov dnému chování  stali

tak ka ze dne na den bezdomovcem.1)

Rychlému propadu dlu níka na bezdomovce -  dobrovoln  se bezdomovcem

stane asi jen málokdo. S ohledem na o ekávaný  budoucí vývoj v ak lze p edpokládat,

e ady lidí nucených  ít na okraji  spole nosti, se budou rozr stat. Bohu el je  posílí

1)  www.exekuce.cz

http://www.exekuce.cz
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nejspí  i lidé, kte í  neodhadli své mo nosti a  nezvládli své zadlu ení. Nebude p itom

le ité, zda se  do svízelné situace dostali výhradn  svým vlastním p in ním,  nebo

nep ízní  osudu. Svád t problémy na shodu ne astných  náhod je p itom obvyklé.

3.3.  Díl í záv r

 S ohledem na to, co bylo vý e uvedeno, je na  eském trhu v oblasti finan nictví

mnoho spole ností poskytujících úv ry,  a  ji  sociáln  slabým i t m sociáln  silným.

Ka dý si dnes m e vybrat podle svých pot eb a mo ností.  O  tom jak vybrat ten

správný produkt, jak postupovat  p i  uzavírání úv  a o následcích jejich nesplácení

bylo vydáno mnoho p íru ek.

 Sdru ení eských spot ebitel , které si klade za cíl hájit oprávn né zájmy a

práva spot ebitel  na vnit ním trhu EU a R zd raz uje preventivní stránku ochrany

zájm  spot ebitel  pod heslem „jen pou ený spot ebitel se doká e ú inn  hájit“, který si

klade za cíl informovat obyvatele eské republiky v otázce jejich práv a povinností

vyplývajících z podpisu smluv o spot ebitelských úv rech.

  Sdru ení eských spot ebitel , paradoxn   spole  se spole ností Provident

Financial, s.r.o.  je partnerem projektu „Podepsat m , p íst musí “, který je

zam en na zvy ování pov domí zákazníka o nutnosti nejen p tení, ale p edev ím

porozum ní smlouvy,  aby byl schopen si uv domit a zvá it míru rizika, které svým

podpisem smlouvy na sebe p ebírá. 1)

 Je celkem mo né, e kdyby spole nosti poskytující úv ry byly d sledn í

v kontrole uvedených údaj  ve smlouv  je  p ed vyplacením úv ru, nebylo by tolik

lidí, kte í by elili trestnímu stíhání, pota mo alob , nebo by se nemusili obávat sankcí

v podob  exekucí,  nebo    by  se  výrazn  zten il po et schválených  úv rových smluv.

1)  www.sdruzenispotrebitelu.cz

http://www.sdruzenispotrebitelu.cz
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4. Riziková skupina

 Za své jednání musí ka dý  nést odpov dnost. Není tomu jinak ani u rizikových

dlu ník . Ob as  bývá na vin  krom  p ecen ní vlastních finan ních sil  také pouhá

nedbalost, n kdy zám r  klienta vzít si úv r  i p esto, e si je  v dom  své patné

finan ní situace, a nebo v domí, e úv r splácet nebude.

 Z stává stále otázkou, pro  lidé podléhají „nátlaku“ spole ností poskytujících

úv ry a pro  zdravý selský rozum,  který by m l alespo  z ásti mít zakódovaný v sob

ka dý z nás, ne ekne, kdy  na to nemám, tak si to nekoupím.  P itom ka dému

pr rn  vzd lanému lov ku musí být jasné, e spot ebitelský úv r je mnohdy holý

nesmysl, proto e v ina v cí po ízených na p ku má krat í ivotnost ne  je doba

splácení.

Ti, kte í si neuvá en  po ídí a  u  ú elový nebo neú elový úv r a nemají

dostatek pen z na splátky  a uzavírají dal í úv rovou smlouvu  proto, aby m li peníze

na splacení toho prvního úv ru, a nebo ti, kte í  úv r uzav ou ji  s úmyslem ho

neplatit pat í do rizikové skupiny.

  Za rizikovou skupinou, na kterou je  zam eno bezproblémové p ování

pen z nebo poskytování úv  na profinancování zbo í,   je mo né íct, e se jedná o

tzv. „úv rové klienty“:

1. Lidé  ve v ku 18 a  45 let, star í lidé jsou je  stále v opat ování si úv

je  zdr enliv í,

2. Lidé s  ni ími nebo minimálními p íjmy a ti,  kte í  díky poskytnutému úv ru

bu to získají peníze tém  ihned, av ak tyto  obratem ruky utratí za n co

bezcenného i za jídlo nebo oble ení a nebo si prost ednictvím
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spot ebitelského úv ru po ídí v inou elektroniku, nap .  televizory, ledni ky,

my ky nádobí, nebo mobilní telefony, a kdy  zjistí , e nemají peníze  ani  na

splátky ani na ivobytí, tak takto získané v ci prodají v bazaru za podstatn

ni í cenu, ov em sv j dluh stejn  nezaplatí.  Pouze si koupili n co po em

dlouho tou ili  a co by   jinak nezískali, proto e by si na to nikdy neu et ili.

Tím  sice na krátkou chvíli  dokázali sob  i svému okolí, e mají n co lep ího

ne  oni, ale vystavili se rizik m, které plynou neplacení úv ru.

3. Lidé s ni ím stupn m vzd lání, kte í mají bu to pouze základní vzd lání,

nebo jsou vyu eni, nedoká í a mnohdy ani necht jí objektivn  posoudit danou

situaci, v inou tuto podcení, myslí si, e budou schopni splácet, ale

skute nost je jiná. Vý e a pravidelnost splátek je stále více a více zat uje.

4. Lidé vedení na  Ú adech práce a lidé bez pracovního za azení – tedy lidé

s minimálním p íjmem nebo úpln  bez n j, v inou uzavírají úv rové

smlouvy za ú elem získání pen ních prost edk  v hotovosti.

5. Lidé pocházející ze  slabého sociálního prost edí – lidé pocházejících z rodin

se patným výchovným vzorem, matka ani otec nepracují, pobírají  pravidelné

sociální dávky nebo podporu v nezam stnanosti a jsou s takovýmto ivotem

spokojeni. Jejich d ti nejsou mnohdy vedeny k pravidelné kolní docházce.

Vidina toho, e peníze jsou pravideln  doma se stalo samoz ejmostí. Tento

výchovný vzor vede k „zvlá tnímu zp sobu“  ivota, bez motivace získat

peníze prací. Vzít si úv r, p ku a ekat na dávky od státu je p ece jednodu í

a  normální.

6. V tomto p ípad  nelze nezmínit, e  jednu z vý e popsaných komunit tvo í

nap . rómská ghetta v okrajových ástech m st,  kde uzavírání úv ,  jejich

následné nesplácení projevující se lavinovým efektem (ráno uzav e úv rovou

smlouvu jeden a ve er má smlouvu od té e spole nosti uzav enou polovina

obyvatel ghetta) je  b nou praxí. Nap . ve Frýdku-Místku  pak  takových míst

je n kolik, kde se zdr uje v ina vý e uvedeného obyvatelstva.
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7. Lidé s trestní minulostí, lidé, kte í ji  byli v minulosti  vy et ováni, trestáni.

Tento lov k si jen t ko hledá práci, a proto se uchýlí k tomu, e si peníze

opat í jiným ne  b ným zp sobem.

 Celkov  by se dalo íci, e riziková  skupina by se rovn  dala charakterizovat

jako skupina lidí  s nízkou finan ní gramotností.

 Jak správn   hospoda it  s pen zi  by m lo být sou ást jak kolní tak rodinné

výchovy pro budoucí praktický ivot jedince.  D ti by m ly být jak doma, tak ve kole

vedeny ke spo ení a obez etnosti p i výb ru a erpání úv  v dosp losti a sou asn  by

si m ly být dob e v domy d sledk , které by pro n  mohlo mít nesplácení svých

finan ních závazk .

 Mimo to, e si d ti osvojí správné zásady hospoda ení s pen zi, tak by si m ly

osvojit i základní techniky  jejich pou ívání, p edev ím bezhotovostní zp soby placení

a pou ívání bankovních ú .

 Finan  gramotným ob anem se  rozumí spot ebitel, který chápe základní

ekonomické  souvislosti,  orientuje se na trhu finan ních produkt  a slu eb a je schopen

odpov dn  spravovat osobní nebo rodinný rozpo et a finan ních závazk  s ohledem  na

nící se ivotní situace.

 Lidé s ni í finan ní gramotností  se  nezaobírají  vý í skute né ceny pen z v

podob  úrokových sazeb a poplatk  spojených s p kou, ale pro velkou ást t chto  lidí

hraje podstatnou a rozhodující roli vý e m sí ní splátky a zejména pak rychlost vy ízení

samotné ádosti.  P i uzavírání úv    je málokterý   schopen  myslet na to, co bude v

budoucnu, za m síc, za  p l roku za rok. Zabývají se pouze tím, co je v ten daný

okam ik a vidinou rychlého získání pen z nebo zbo í. O d sledcích svého jednání,

které nastanou po podepsání úv rové smlouvy a nad splátkami p íli  neuva ují.1)

m, kte í se dostanou na hranu své vlastní existence, je ka dá rada drahá.

1)  www.mesec.cz/clanky/financni-gramoti-k-oddluzeni-lidi

http://www.mesec.cz/clanky/financni-gramoti-k-oddluzeni-lidi
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 St ejní by v ak m lo být výchovné prost edí  v rodinách a ve kolách, proto e

výchovné prost edí, z jakého jedinec vychází, hraje  pro jeho budoucí ivot  významnou

roli.  Zcela jist  by v ak  za sou asné situace bylo pro v echny  ú eln í upravit zákony

týkající se pen ních spole ností a zp sobu jimi poskytovaných úv .

 Vý e popsaná riziková skupina lidí  je  d le itou a strategickou cílovou

skupinou v oblasti poskytování  krátkodobých spot ebitelských úv .

 Obecn  lze tedy íci, e cílovou skupinou poskytovatel  úv  jsou nejen lidé s

ni í finan ní gramotností, tedy lidé s ni í intelektem, ale i  lidé s ni ími nebo

ádnými p íjmy.

 Potí e m e  mít nejen ten, kdo rád utrácí a  nadmíru se zadlu uje, ale  i lov k,

který  pouze opomn l zaplatit t eba na po átku jednu slo enku a vzniklou situaci dále

ne il s p esv ením, e n jak to projde.

 Problémy je t eba it a ne p ed nimi utíkat i d lat „mrtvého brouka“. Dlu ník,

který ji  není schopen dostát svým závazk , to doká e po n jaký as úsp  tajit,

vymlouvá se na r zné indispozice, a slibuje to, o em ví, e splnit nem e a ani nesplní.

Jeho okolí toto chvíli toleruje, ale posléze, d íve nebo pozd ji, se uká e skute ná

situace.

 V praxi jsou známy i p ípady, kdy takovéto situace do enou lov ka a  na

pokraj svých psychických sil a jako jediné východisko z tohoto bludného kruhu je  to

poslední, co lov k ve svém ivot  u iní, a tím je  sebevra da.
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Kasuistika

 P i vypracovávání diplomové práce jsem se zabýval i studiem spisového

materiálu týkajícího se trestných in   úv rového podvodu podle § 250b trestního

zákona vedeného u Policie eské republiky, okresního editelství, slu by kriminální

policie a vy et ování, odd lení hospodá ské kriminality ve Frýdku-Místku.

 Pro názorný p íklad jsem vybral jeden p ípad z mnoha, který hovo í za v e a je

kazem toho, co s lov kem mohou ud lat dluhy.

 Je to ivotní p íb h sedmadvacetiletého A.V. z Frýdku-Místku, který sice vyr stal

v úplné rodin , jako star í ze dvou sourozenc .  V patnácti letech utrp l úraz kr ní

páte e s následnou operací. Poté mu z stala áste  ochrnutá pravá ruka. Vyu il se

kucha em a po vyu ení pracoval v oboru jako kucha  a posléze jako provozní

v restauraci.  Byl bubeníkem v kapele a bubny, na které hrál, si po ídil prost ednictvím

svého otce, který na jejich koupi si uzav el úv rovou smlouvu.

 V roce 2002  si poprvé p il peníze,  které pak pr  splácel z platu.  V roce

2005 sjednal smlouvu o poskytnutí úv ru se spol. Komer ní Banka, a.s. na ástku ve

vý i 60.000,-K . V roce 2006 se v ak  A.V. dostal do takové situace, e své dluhy ji

nebyl schopen ze svého platu kucha e a posléze provozního v restauraci ve Frýdku-

Místku, který v té dob inil 6.500,-K ,  splácet v bec, a tak za al mít se splácením

problém.  P edtím byl n jakou dobu  bez zam stnání.  Proto si za al p ovat  od

bankovních i nebankovních spole ností.  Jenom v roce 2006 uzav el úv rovou smlouvu

se  spole ností GE Money Multiservis a.s. a to na ástku ve vý i 78.000,-K , toto bylo

v m síci únor, v m síci  dubnu tého  roku následovala  p ka od spol. Provident

Financial, s.r.o. ve vý i 28.000,-K , v ervnu  pak op t p ka od spol. Provident

Financial, s.r.o.  ve vý i 22.000,-K , v m síci zá í pak následovala úv rová smlouva se

spol.FINpomoc.CZ ne ástku ve vý i 10.000,-K   a je  od spol. Profireal, s.r.o. ve vý i

32.000,-K .
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 Celkem si vyp il peníze od  p ti nebankovních spole ností a jedné bankovní,

kdy  úv r od této spole nosti byl jedním z prvních. Jeho dluh  v i finan ním

spole nostem  na konci roku 2006  inil 170.900,-K , av ak tato ástka je p ímou

kodou,  ve které nejsou zapo ítány úroky z prodlení.

  P i sjednávání  úv  v dy uvád l nepravdivé údaje o vý i svého pracovního

íjmu. V dy uvád l vy í ástku ne  ve skute nosti pobíral,nebo  v l, e kdyby uvedl

skute nou vý i svého platu, pak by mu úv ry a p ky v po adované  vý i schváleny

nebyly. Tedy p i sjednávání úv rových smluv úmysln  uvád l nepravdivé údaje

rozhodné pro získání úv ru,  na základ  kterých mu byl v dy úv r schválen a poskytnut.

  Následn  mu ji   ádná spole nost úv r poskytnout necht la,  a tak p el na jiný

zp sob,  jak získat peníze.  Vyu il své negativní zku enosti, se kterou se setkal, kdy

cht l  prost ednictvím inzerátu v novinách, který sliboval vy ízení úv ru, získat úv r. Na

tento inzerát odpov l a zaslal manipula ní poplatek, ale ádný úv r mu schválen

nebyl a ani se mu nikdo neozval.

 To ho inspirovalo a myslel si,  e toto je snadný zp sob jak získat peníze na své

splátky. Proto si v prosinci roku 2006, tedy dva m síce od uzav ení poslední úv rové

smlouvy, na po  ve Frýdku-Místku  z ídil P.O. BOX pro doru ování do lé

korespondence.  Dva dny  po z ízení   P.O. BOXU si nechává v inzertních novinách

vytisknou inzerát ve zn ní:

 5-200.000,-K , opravdu tém  v em. I nezam stnaní nebo s malým p íjmem. Bez

registr . Vyplaceno do 3 dn  po schválení.  Poplatky? Ano, ale a   budete mít penízky

kn  v ruce, tel: xxx xxx xxx.  Ru ení sm nkou nutné.

 Na tento inzerát se mu jenom  od 22.12.2006 do 9.2.2007 telefonicky ozvalo

celkem 88 osob, kterým následn  A.V. na dobírku zasílal dotazník. Zpo átku ur il

dobírku na ástku 390,-K , ale následn  zjistil, e tato ástka je po ode tení po tovních

poplatk  nízká a na splátky mu toto nesta í, dobírku zvý il na ástku 490,-K .

esto e v l, e takto získané peníze pou ije na úhradu svých závazk  a e ádnou

ku ani úv r ádnému ze zájemc  nezprost edkuje.  Formulá e, které A.V.  rozesílal

na dobírku, si p edem vytiskl z Internetu.
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 Tímto zp sobem  vylákal od   padesáti esti osob celkem  ástku ve vý i  24.400,-

 a t iceti dvou osobám se pokusil zp sobit kodu ve vý i 13.950,-K , av ak to se mu

nepoda ilo, nebo  tito mu ádné peníze na dobírku neposlali.

 Zrádná dluhová spirála se A.V. za ala nebezpe  zu ovat, a proto e ji  nem l

kam sáhnout a z eho brát, vyu il  svého postavení v zam stnání, kdy  jako provozní

v restauraci  m l p ístup k tr bám. Nejd íve vzal z tr eb 8.000,-K . Jejich ztrátu

od vodnil, tím, e mu je n kdo vzal, kdy  byl v nemocnici, p esto e v té nebyl. Poté

vyu il nep ítomnosti majitele restaurace, který byl  v té dob  na dovolené a z tr eb zcizil

ástku ve vý i 40.000,-K , které prohrál p i h e sázením a hazardem. Myslel si, e

pomocí t chto pen z vyhraje v í ástku a bude moci  dále splácet. Samoz ejm

echny peníze prohrál.

 Osudným se mu stal den 10.2.2007, kdy ji  svoji situaci psychicky nezvládl a

pokusil  se  o sebevra du, její  zp sob provedení si dop edu naplánoval.  Ukon it ivot

se rozhodl tak, e si  v brzkých ranních hodinách  sedl do vozidla, pat ícího majiteli

restaurace, ve které byl zam stnán, zav el v echny dve e a okna, uvolnil uzáv r plynové

láhve, kterou si s sebou do auta p inesl, ale proto e obsah nápln  v plynové bomb  byl

asi jen polovi ní, zhruba  po t iceti minutách plyn do el. Kdy  toto A.V. zjistil, sám

zavolal na tís ovou linku  158, kde oznámil, e se práv  pokusil o sebevra du.

 Po p íjezdu policejní hlídky na místo, kde se  A.V.  pokusil o sebevra du, byla na

místo p ivolána rychlá záchranná slu ba.  A. V.  byl ji  mimo vozidlo a hlídce p edal

dopis na rozlou enou s datem 9.2. a igelitovou ta ku s písemnostmi, které se m ly týkat

jeho dluh .

 Jako d vod sebevra edného úmyslu uvedl slo itou  finan ní situaci spojenou

s mno stvím  dluh .

 Po prvotním o et ení na míst  byl rychlou záchrannou slu bou odvezen na dal í

et ení do nemocnice ve Frýdku-Místku a následn  do psychiatrické lé ebny v Opav .
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Ve  t ístránkovém dopise na rozlou enou ur eném pro rodi e

A.V. zd vodnil sv j úmysl  spáchat sebevra du a napsal:

 Drazí rodi e! Na základ  velmi dlouhých úvah o tomto inu, jsem se rozhodl ho

uskute nit. M j ivot za al ztrácet smysl ji  od mých 18. let. Co jsem za al vyd lávat

jsem se neustále topil v dluzích. To se mi p ed Vámi da ilo velmi dlouho tajit, ale

poslední dobou jste to za ínali tu it, e je se mnou  zle.  Mám nabráno velmi mnoho

úv  a lichvá ských p ek, které jsem jak  tak  splácel dal ími úv ry a  do té doby,

ne  jsem zjistil, e u  není kde brát. V e to vyvrcholilo, kdy  jsem za al  W.

(zam stnavatel) topit peníze, nejd ív osm tisíc, které sem zd vodnil, e mi je ukradli

v nemocnici,ve které sem v bec nebyl. Byl to jen vyhýbací manévr, ne  ty peníze

spla ím. No a korunu sem tomu dal te  v úterý a pátek, kdy sem vyu il jeho dovolené

v Bulharsku a okrad sem ho o dal ích 40 tisíc  z tr eb s Teska. Peníze sem cht l jen

rozmno it sázením a hazardem abych pokryl své náklady.  samoz ejm  bez úsp chu 

správn  jste tu ili, e bych se moch dostat do konfliktu s exekutory, a to by bylo zlé i

pro vás. tímto ením se snad tomuto vyhnete. Jeliko  je v ina p ek poji na,

lo by to vám usnadnit  situaci. Ji  2 m síce splácím W. p ku a neberu ádný plat.

Moje situace se zhor ila, kdy  sem pový il na provozního. Za al sem vyd lávat

v pr ru o 10 tis. mén . Do té doby sem jak  tak  proplouval a splácel, ale i tak bych

se asi sebevra   nevyhnul, jen ji oddálil. Nejvíc m  mrzí ty bubny, e jsou psané  na

tebe. Poprosím kluky a  vám je pom ou prodat, abyste je mohli doplatit.  Stály

29.000 tak pod 20.000 s cenou nejd te. Na a tady je p ehled mých splátek, co bych m l

platit. W.  5000, nájem bytu -5.000, zku ebna  500, telefon asi 1000, GE Money

Bank  2200, bubny  2800, . spo itelna  1000, kom. banka 2200, Profireal- 2000,

Provident  -6000, FINpomoc  900, Gurecká  5000,Vrá a 7500.

Ani u  sám nevím, jestli to je v e. Na a musíte uznat e p i platu 15.000 splácet 42.000

a to by bylo zatím  je nemo né, snad jen vyhrát první ve sportce.

Celý m j poslední ivot byla v i vám jen le , lhal sem jak se dalo a te  u  to v bec

nezvládám. Asi se ptáte na  co sem se zadlu il. V te e u  ani sám nevím pro  to

za alo, ale postupným p ováním sem se do toho za al zahrabávat.

bec byste nev ili, e úvahy jak se zabít jsou tak t ké. Nejd ív sem se cht l zast elit

ale kde vzít pistol? Pak sem uva oval o skoku z okna nebo pod vlak, to u  chce kurva

odvahu, a navíc to není jisté. Tak bych moch pokra ovat je  dlouho. Tak sem zvolil
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otravu plynem, a doufám, e budu aspo  v n em 100%.   pokud se mi to nepovede a

dají m  do kopy, ud lám to jistojist  znovu. Tak a  m  nechají v lid odejít, nic jiného

si nezaslou ím. Poprosím vás,ned lejte ze m  mediální hv zdu a v bec se netrapte

s rozlou ením. Zvolte tu nejlevn í variantu a nechte zahrát od kapely Najzar píse

Osudová. P ikládám n jaké drobné na výdaj víc nemám. Jedinou radostí posledních

týdn  bylo pro m  hraní s klukama a to je i d vod pro  sem to neud lal d ív. To sem

dlouho nemohl p ekousnout, e si u  nezahraju.

Po úvahách jak si p ivyd lat na p ky m  napadl zase jen podvod. Pomocí inzerát

sem nabízel p ky a lidi mi platili za vy ízení  nejd ív 270, 390  a  nakonec sem

zdra il na 490. Samoz ejm  sem nikdy nic nevy ídil. Den  mi chodilo i 2000K . Ale i

tak to bylo u  málo, ale jinak by se s toho dalo slu ít. nechal sem si vystavovat

sm nky, tu igelitku dopis   by se m lo  vrátit nebo je postupn  obvolat já u  sem

nem l sílu. Poslední 2- týdny sem sm nky nevystavoval, tak e to co je v obálkách, to je

skute né.

Nejd ív sem  tento in plánoval p ed p íjezdem W., tedy asi na ned li, ale poslední

noci sem u  skoro nespal, skrátka u  sem musel  ud lat to co sem nazna il v Mar ále

(restaurace) sváte ní ned lní ob d, a mamka správn  tu ila, e u  chci odejít ale

napo ád!

 nevím co bych na sebe snad poprvé up ímn  prozradil, tak kon ím. Nezlobte se na

 a myslete na m  v dobrém.

Tento dopis sem psal  9.2. v  pátek  v restauraci Místecký les.

Zbohem

Je lepí zem ít pro n co, ne ít pro nic!

 (P epis dopisu na rozlou enou psaný  A.V.   koresponduje s originálem a je

epsán tak,  jak  ho A.V. skute  naspal a to i s  gramatickými chybami.)

V dopise na rozlou enou A.V. popisuje svou zoufalou situaci.   Shodou okolností

ak sv j in nedokonal a po nezda ilém pokusu o sebevra du byl hospitalizován v

psychiatrické  lé ebn  v Opav , kde se  dva m síc lé il.  Poté docházel do psychiatrické

ambulance.

 Mezitím bylo zahájeno trestní ízení ve v ci podez ení ze spáchání trestného inu

úv rového podvodu a podvodu, kterého se mohl dopustit A.V.
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 Následn  po skon ení prov ování vy et ovatel okresního editelství  Policie

R,  vyhodnotil celkovou situaci A.V.  a  dne 4.6.2007 zahájil proti n mu trestní stíhání

pro trestný in úv rového podvodu podle § 250b odst. 1, 3 trestního zákona, dále

a trestný in podvodu podle § 250 odst. 1, 2 trestního zákona.

  Vzhledem k tomu, e A.V. byl  hospitalizován v psychiatrické lé ebn

s následnou ambulantní lé bou v souvislosti s pokusem o sebevra du bylo nutné opat it

znalecký posudek ve vztahu A.V. v oboru psychiatrie k otázkám, zda A.V. trpí n jakou

du evní chorobou nebo poruchou, zda  byl schopen rozpoznat nebezpe nost svého

jednání a své jednání ovládat, zda je A. V. schopen chápat smysl trestního ízení a

eventuálního trestu a zda je p i ponechání na svobod  nebezpe ný.

 Ze znaleckého posudku vyplynulo, e A.V. není osobou trpící kvalifikovanou

du evní chorobou, není ani organické ani afektivní ani schizofrenní  choroby, rovn

tak není patologicky závislý na návykových látkách i hracích automatech. Jeho

rozpoznávací a ovládací schopnosti byly v dob  páchání trestné innosti iniciáln

zachovány v plné mí e, s nar stající ekonomickou problematikou jednal v rámci

úzkostn  zkratovitého chování. Je schopen chápat smysl trestního ízení i

eventuálního  trestu, rovn  je schopen se ídit  sociálními imperativy.

Z medicínského hlediska není A.V. spole ensky nebezpe ný.

Tento p ípad je jedním z mnoha a je transparentní ukázkou toho, kam a  m e

lov ka dostat ona pov stná dluhová spirála. Takový lov k si sáhne nejen na dno

svých sil, ale i na sv j ivot  a to zejména díky neznalosti a nezku enosti své vlastní a  ve

snaze se vyrovnat svému okolí, ale také díky nedostate né kontrole ze strany  finan ních

spole ností  poskytující úv ry a p ky.
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4.1. Vlivy výchovného prost edí

 Ka dý lov k p ichází na sv t s ur itým genetickým vybavením a ur itými

dispozicemi, které jsou p edem jen t ko odhadnutelné.  N které d di né vlohy mohou

stat po celý ivot jedince skryté, jiné se zase projeví ji  v  prvních letech ivota, kdy

se formuje jeho osobnost.

   Rozhodující roli p i formování osobnosti má rodina, p átelé a známí, tedy

mikrostruktura, ve které jedinec vyr stá a ije.  Velkým  podílem na vývoji osobnosti

lov ka má kola a kamarádi.

 Negativní vlivy,  které zasáhnou  psychiku lov ka mají vliv na jeho dal í

motivaci, sebeovládání a v neposlední ad  i na citovou a morální slo ku osobnosti.

 Lze íci, e tyto vlivy a p iny zasahují do procesu socializace jedince, tzn.

vr stání jedince do spole nosti  a jeho schopnost p ijímat obecn  uznávané normy a

vzory chování.

 Kulturní a sociální zm ny a p edev ím jejich rychlost postihuje p irozený

genera ní posun  v ivotních postojích, zku enostech a zvyklostech.  Dosavadní sociální

hodnoty a standardy jsou odmítány a   nové  podmínky a  odpovídající diferencované a

ístupné vzory s jasn í strukturou chybí.

 Do osobního a rodinného ale i sociálního ivota se negativn   promítá i

identifikace s nevhodnými vzory postoj  a chování, destabilizace stávajících norem a

hodnot  a s tím i spojený stres a nejistota.  Výsledkem je zdání, e v echno je mo né,

resp. nic není nemo né.   Tato situace tak s sebou p iná í adu sociáln  patologických

sledk , jako nap . netrp livou  snahu rychle se p iblí it novému ivotnímu stylu.

 Ten je ov em n kterými osobnostn  nezralými jedinci chápán pouze jako soubor

hmotných znak , jen  je t eba dosáhnout  a to i za cenu nelegitimních metod, p edev ím

pak trestnou inností.
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 Negativní vývoj je determinován mírou rizikových faktor , které na n j p sobily

zejména v d tství a dospívání.

 Svou negativní roli rovn  sehrává i nedostatek  ivotních zku eností,

neschopnost adaptace mladého lov ka v novém prost edí, zm na ivotního stylu,

neschopnost rychle a správn  reagovat na n které situace a podn ty. To v e je

doprovázeno astými chybami v jednání a zejména  pak patným  zvládáním krizových

situací, které je závislé i na dovednostech a návycích, které bývají nedostate

rozvinuty.

 Jednu z hlavních p in vzniku trestné innosti jsou negativní faktory související

s bezprost ední sociální realitou, ve které lov k vyr stá a která formuje jeho osobnost.

Dominantní postavení má v tomto uspo ádání rodinného prost edí  a úrove  výchovy.

Dal í nej ast í p inou patného vývoje osobnosti lov ka je negativní p íklad rodi

i sourozenc ,  kte í se sami   dopou jí trestné innosti.  Za dal í p inu lze pova ovat

nezájem rodi  o zp sob vyu ívání volného asu svých d tí, neschopnost a neochota

toto pozitivn  ovlivnit.

 P itom rodinné prost edí tvo í základ vyrovnané osobnosti jedince a p edstavuje

zprost edkovatele v získávání vzor  a norem  chování, vztahu k práci,  vztahu

k ekonomickým a kulturním problém m, apod.

 Na toto negativn  p sobí i nesprávné výchovné metody jako nap . shovívavost,

íli ná tolerance  nep ístojného a hrubého chování, trp ní a upev ování patných

návyk , nedostate ná kontrola innosti a styk  svých d tí. Rodina a rodinné prost edí

má velký význam pro dal í  ivot  dít te v dosp losti. Proto  nic nem e plnit roli

rodiny lépe ne  ona sama. lov k si má z rodinné výchovy odná et do ivota správný

vztah a úctu k základním princip m a hodnotám spole nosti.

 V sou asné dob  se ve vztahu s mno stvím zadlu ených domácností, ale i

jednotlivc  stále ast ji hovo í o finan ním vzd lávání a zvy ování finan ní

gramotnosti  d tí.
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4.2.  Finan ní vzd lávání

 V eské republice existuje ada poraden, na které se lov k, jeho  potkaly

finan ní potí e,  m e obrátit. Jednou z t chto je nap íklad Poradna p i finan ní tísni,

která poskytuje  zejména obecn  prosp né slu by  jako je nap íklad pomoc p i prevenci

vzniku tí ivé finan ní situace a problém m se splácením, svou inností se sna í p sobit

na spot ebitele tak, aby si p oval chyt e, obez etn  a zodpov dn . Dále pomáhá

dlu ník m sní it negativní dopad problém  se splácením.

 Vzhledem k sou asné situaci v zadlu ení eských domácností  vyvstala nutnost

ipravit projekty finan ního vzd lání, jeho  cílovou skupinou se stanou  áci.

 V souvislosti se stoupající zadlu eností eských domácností vznikl projekt za

podpory eské bankovní asociace a Ministerstva financí týkající se finan ního

vzd lávání, jeho  cílovou  skupinou  jsou áci.  Zárove  by m l pokrýt jak v echny

priority finan ního vzd lávání, tak v echny slo ky finan ní gramotnosti, které se

v rámci základního a st edního vzd lávání musí prolínat jako ucelená sou ást po celou

dobu jeho trvání.

 Spolupráce Ministerstva  kolství s dal ími odbornými ústavy Ministerstva

financí, p ípadn  Ministerstva práce a sociálních v cí je v tomto sm ru nejen d le itá,

ale  p edev ím nezbytná.  P i p íprav  vzd lávacího projektu v rámci finan ního

vzd lávání je d le ité zvolit cílovou skupinu, prioritu nebo slo ku finan ní gramotnosti

a dosáhnout tím ádaného ú inku a zárove , aby nebyla opomenuta n která slo ka.

Proto byl  sestaven  tzv. Ak ní plán  - Strategie finan ního vzd lávání, k jeho

hodnocení by se m la pravideln  monitorovat úrove  finan ní gramotnosti populace  a

zárove  mapování samotných projekt  finan ního vzd lávání.
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  Do tohoto projektu  je zapojeno n kolik subjekt  ve ejné správy,  z nich   mezi

nejd le it í pat í:

a) Ministerstvo financí, jeho  úkolem je jednak  podpora procesu implementace

finan ního vzd lávání do  rámcových vzd lávacích program  pro základní a st ední

vzd lávání vydávaných Ministerstvem kolství a jednak zaji ní innosti nezávislé

skupiny za ú elem umo ní diskuse a koordinace aktivit v ech zainteresovaných stran,

jako  i v zaji ní odborných konzultant .

b)  Ministerstvo kolství,  je  odpovídá za stav koncepce a rozvoje vzd lávací

soustavy, av ak nejd le it ím úkolem je vydávání rámcových vzd lávacích

program .

c) Ministerstvo práce a sociálních v cí je zam eno na sociální práci v terénu, a to

s ohledem na sociální zabezpe ení, jeho  úkolem je spolupracovat se spot ebitelskými

sdru eními  a podporovat vzd lávání spot ebitel  a dále poskytovat finan ní podporu

spot ebitelským organizacím a jejich poradenské innosti.

 Na projektu finan ního vzd lávání spolupracuje i ada dal ích organizací, které

mají r zné role. Mezi tyto pat í nap .:

- Profesní sdru ení, které je d le itou institucí p sobící na finan ním trhu,

 v oblasti informa ního servisu pro spot ebitele.

- Odbory a zam stnavatelé, které mohou v rámci svých zdroj   zabezpe it

 aktivity sm ující ke zvy ování úrovn  znalostí a dovedností svých zam stnanc

 v oblasti finan ního vzd lávání.

- Spot ebitelské organizace,  hrající d le itou roli v ochran  spot ebitele, a to

 zejména v aktivním p ístupu k transparentnosti nabízených produkt  a slu eb na

 finan ním trhu, poradenstvím a  v ochran  práv spot ebitele.

-  Vzd lávací instituce jsou nositeli nabídky vzd lávacích produkt .
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- Média zaujímají d le itou  roli v oblasti finan ního vzd lávání, jak

 ve ejnoprávní tak soukromá média,  a to jak v oblasti  vzd lávacích lánk  a

 po ad , tak v oblasti poskytování informací. Jejich jedine ná role spo ívá

 v mno ství informovaných jedinc  v jednu chvíli.

 Na otázku, pro  za ínat s finan ním vzd láváním d tí ji   od útlého v ku, je

snadná odpov : D ti toti  b hem d tství velmi záhy zji ují, e peníze jsou d le ité.

Návyky a zp sob hospoda ení s pen zi, které si v tomto ohledu a této dob  osvojí, jsou

pro jejich finan ní budoucnost významné. Tyto v inou „pouze“  okoukají   od svého

nejbli ího okolí, kdy  silný vliv v tomto ohledu mají rodi e a zejména jejich zp sob

hospoda ení  a finan ní plánování rodinného rozpo tu.  Toto v inou ovlivní jejich

vztah k pen m a to,  jak s nimi budou zacházet,  se sami finan  osamostatní. 1)

4.3. Díl í záv r

            Je tedy mo né konstatovat, e finan ní vzd lávání lidí, resp. d tí  by  m lo za ít

co mo ná nejd íve, nebo  vzd lanost je v p ímé úm e k finan ní gramotnosti. Za

nejv í problém je v sou asné dob  vid t po ínání n kterých poskytovatel  p ek i

úv , e  úv r je  schválen i tomu, kdo je sotva schopen se samostatn  podepsat, nato

aby si mohl spo ítat celkovou cenu úv ru  nebo si  uv domil  záva nost svého závazku.

Finan  vzd laný spot ebitel je p ínosem pro finan ní trh jako takový, a proto je

finan ní vzd lání také  v zájmu finan ních institucí.

V tomto p ípad  zde doslova platí  slova antického filosofa Senecy „ Non

scholae sed vitae discimus “, tedy „ Neu  se pro kolu, ale pro ivot“.

1)  www.financnivzdelavani.cz

http://www.financnivzdelavani.cz
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5.   Trestný in úv rového podvodu

 Pachatelem trestného inu úv rového podvodu se stane ten, kdo p i

sjednávání úv rové smlouvy  i v ádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvede

nepravdivé nebo hrub  zkreslené informace, nebo podstatné skute nosti zaml í.

 To znamená, e tento trestný in spáchá ten, kdo nap íklad v ádosti o

poskytnutí  úv ru uvede nepravdivé informace týkající se jeho zam stnání, nebo  vý e

svého istého m sí ního p íjmu i  p edlo í pad lané písemnosti nutné k poskytnutí

úv ru (nap . pad lané potvrzení o zam stnání a vý i pracovního p íjmu),  tedy zkreslené

informace rozhodné pro získání úv ru,  a to  s úmyslem tento úv r vylákat.

Trestný in úv rového podvodu  je  vymezen v trestním zákon . 140/1961

Sb. v platném zn ní v hlav  deváté  § 250b.

odst. 1

 Kdo  p i sjednávání úv rové smlouvy i v  ádosti o poskytnutí  subvence nebo

dotace uvede nepravdivé nebo hrub  zkreslené  údaje  nebo podstatné údaje zaml í,

bude potrestán odn tím svobody  a  na dv  léta  nebo zákazem innosti nebo pen itým

trestem.

odst. 2

 Stejn   bude potrestán, kdo  bez souhlasu v itele nebo jiné oprávn né  osoby

pou ije úv r, subvenci nebo  dotaci na jiný ne  ur ený  ú el.

odst.  3

 Odn tím svobody na est m síc  a  t i léta  nebo  pen itým trestem bude

pachatel potrestán, zp sobí-li inem  uvedeným v  odstavci 1 nebo 2 kodu nikoliv

malou.
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odst. 4

 Odn tím  svobody na dv  léta a  osm  let bude pachatel potrestán:

písm. a)  spáchá-li  in uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako  len organizované skupiny,

nebo

písm. b) zp sobí-li takovým inem zna nou kodu nebo jiný  zvlá   záva ný následek.

odst. 5

 Odn tím svobody na p t a  dvanáct  let bude  pachatel potrestán, zp sobí-li

inem uvedeným v  odstavci 1 nebo 2 kodu velkého  rozsahu.

 Vzniklá koda je pak definována ustanovením § 89 odst. 11 trestního zákona,

dle kterého :

-  kodou nikoli nepatrnou se rozumí koda dosahující ástky nejmén  5 000,- K ,

- kodou nikoli malou se rozumí koda dosahující ástky nejmén  25 000,- K ,

- v í kodou se rozumí koda dosahující ástky nejmén  50 000,- K ,

- zna nou kodou se rozumí koda dosahující ástky nejmén  500 000,- K ,

- kodou velkého rozsahu se rozumí koda dosahující nejmén ástky 5 000 000,- K .

 Speciální skutková podstata trestného inu úv rový podvod byla do trestního

zákona zavedena novelou trestního zákona provedenou zákonem . 253/1997 Sb.,

kterým se m ní a dopl uje zákon . 140/1961 Sb. – trestní zákon, ve zn ní pozd ích

edpis .

 Dopln ním ustanovení v trestním zákon  o trestný in úv rový podvod se

sledovalo roz ení trestního postihu i na dal í formy podvodného jednání, které je sice

obecn  trestné jako trestný in podvodu podle § 250 trestního zákona, ov em vzhledem

ke svým zvlá tnostem páchání velmi komplikované na prokázání. Navíc ne ve v ech

ípadech je mo né podle skutkové podstaty trestného inu podvodu podle § 250

trestního  zákona postihovat i úv rové podvody spo ívající v uvedení nepravdivých
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údaj  v rámci sjednávání úv rové smlouvy. P itom taková jednání výrazn  po kozují

pen ní instituce a slou í k získání neoprávn né majetkové výhody toho, kdo se

takového inu dopustí.

 Po et zji ných trestných in  úv rového podvodu  od 1. 1. 1998  výrazn

stoupl, av ak  charakter páchání trestné innosti nedoznal zásadních zm n. Do lo pouze

ke zdokonalování forem jejího páchání,  jako reakce na opat ení, která mají této trestné

innosti zabránit.

  Zákonodárce zavedl skutkovou podstatu trestného inu úv rového podvodu

s cílem usnadnit postihování majetkové trestné innosti po kozující bankovní i

nebankovní spole nosti  a neoprávn  majetkov  zvýhod ující úv rového podvodníka.

 Z hlediska proporcionality hrozby trestn právního postihu nelze pomíjet, e od

zavedení kriminalizace uvedení nepravdivého údaje, získali v itelé dal í ú inné a

dostupné nástroje k posouzení úv ruschopnosti dlu ník  (registry dlu níku, SOLUS). 1)

 Typickými úv rovými podvody jsou podvodná uzavírání úv rových smluv

s bankovními a nebankovními  institucemi, na základ  kterých získávají pachatelé velké

finan ní prost edky. Tato forma trestné innosti je zna  roz ena, vykazuje vysoký

stupe  spole enské nebezpe nosti s jednorázovými vysokými kodami.

 Dynamika vývoje nápadu trestného inu úv rový podvod podle § 250b trestního

zákona v eské republice má za poslední t i léta vzestupný trend. V roce 2005 do lo k

vysokému nár stu této trestné innosti, a to tém  o 32 % z celkového nápadu

hospodá ské kriminality (v roce 2003 pouze cca 13 %). Tento vývoj pokra oval i

v dal ích letech.

 Skutková podstata trestného inu úv rového podvodu podle § 250b

trestního zákona byla do kodexu,  jak ji  bylo eno,  zakomponována s ú inností od

1. 1. 1998.

1) www.psp.cz/sqw/historie.sqw

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw
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 Jde o speciální skutkovou podstatu ve vztahu k trestnému inu podvodu podle

§ 250 trestního zákona. Na rozdíl od podvodu podle § 250 trestního zákona je

ustanovení trestného inu úv rového podvodu v prvé základní skutkové podstat

konstruováno jako tzv. p ed asn  dokonaný delikt, jako zvlá tní forma p ípravy, kdy se

k trestnosti explicitn  nevy aduje napln ní znaku skutkové podstaty uvedení v omyl,

ani vyu ití omylu, jako u klasického podvodu podle § 250 trestního zákona.  Posta í ji

samo uvedení nepravdivého nebo hrub  zkresleného údaje p i sjednávání úv rové

smlouvy.

 Ve srovnání s podvodem podle § 250 trestního zákona se u úv rového podvodu

jako tzv. abstraktního ohro ovacího deliktu nevy aduje zp sobení kody, dokonce se

nevy aduje ani úmysl takovou kodu zp sobit nebo obohatit sebe nebo jiného.

 Zp sobení kody je v ak kvalifikovanou okolností podmi ující pou ití vy í

trestní sazby, pokud koda v zákonem deklarované vý i skute  vznikne, tehdy bude

posuzováno odst.  3, 4  a 5).

kodu v ak nelze chápat jako vý i úv ru získaného trestným inem úv rový

podvod bez ohledu na okolnosti týkající se jeho splácení.

 Jak bylo uvedeno, trestný in úv rový podvod podle § 250b trestního zákona je

speciální skutkovou podstatou ve vztahu k trestnému inu podvod podle § 250 trestního

zákona. Jedná se o speciální druh podvodu, jeho  specialita se projevuje i u subjektivní

stránky, v rámci které musíme prokázat, e pachatel p i sjednávání úv rové smlouvy

úmysln  a v dom  p edstíral okolnosti, které nejsou v souladu se skute ným stavem

ci.

Základní rozdíl mezi skutkovou podstatou trestného inu úv rového

podvodu a podvodu  spo ívá v tom, e zatímco u podvodu podle § 250 trestního

zákona je, e  znakem základní skutkové podstaty koda v podob  neoprávn ného

obohacení se ke kod  na majetku jiného, kde to vylákání úv ru na podklad

nepravdivých, hrub  zkreslených nebo zaml ených údaj  anebo svévolné pou ití úv ru

na jiný ne  ur ený ú el je  trestným inem úv rového podvodu, a to i tehdy, jestli e
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tímto jednáním nebyla zp sobena koda na cizím majetku, ani  by se pachatel nebo jiná

osoba obohatili.

 Nepravdivým údajem ve smyslu § 250b ov em není ka dý nesprávný údaj,

který adatel uvede. Takový nepravdivý údaje pouze takový, který není v souladu se

skute ným stavem a který pachatel v dom  l iv  uvede p i sjednávání úv rové smlouvy

i v ádosti o poskytnutí dotace nebo subvence.

 Ne ka dý nepravdivý údaj v ak bude subsumován pod skutkovou podstatu

úv rového podvodu. Bude se jednat pouze o takové údaje, které jsou pro p ípadné

rozhodnutí o poskytnutí úv ru rozhodující. To znamená, e musí být objektivn

zp sobilé rozhodnutí úv rové instituce ovlivnit, bez ohledu na to, zda taková

nepravdivá okolnost skute  rozhodnutí o úv ru ovlivnila. Lze tedy shrnout, e jen

dom  l ivý údaj o skute nostech rozhodných pro poskytnutí úv ru, dotace i

subvence, je „nepravdivým údajem“ ve smyslu § 250b trestního zákona.

 Pachatelem trestného inu úv rového podvodu podle § 250b odst. 1 trestního

zákona spáchaného podvodným jednáním p i sjednání úv rové smlouvy m e být

pouze ú astník takové smlouvy, nap . dlu ník nebo fyzická osoba jednající za dlu níka.

 Osoba, která ú astníku úv rové smlouvy pouze opat í pot ebné nepravdivé

podklady, m e být jen pomocníkem, p em  o pomoc ve smyslu § 10 odst. 1 písm. c)

trestního zákona p jde jen v p ípad , kdy jednání pachatele – ú astníka úv rové

smlouvy – dosáhne stadia pokusu nebo dokonaného trestného inu (zásada akcesority

astenství).

 Nej ast í formou je uzav ení smlouvy na vlastní doklady s dolo ením

pad laného, neplatného, i upraveného potvrzení o zam stnání (jsou zaznamenány

ípady, kdy zaji ní dokladu o p íjmu bylo nabízeno na inzerát). Pachatel je p edem

smí en s tím, e pokud nebude poskytnutý úv r hradit, bude jeho podvodné jednání

odhaleno a bude za trestnou innost posti en.

 Ve v in  p ípad  je pachatel p i uzavírání smlouvy bez finan ních prost edk  a

jakéhokoliv majetku. Zakoupené zbo í prodává a ve keré finan ní prost edky, které
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získal, utratí pro svoji pot ebu (nákup alkoholu, cigaret, hra na automatech, ivotní styl

neodpovídající p íjm m apod.).

 V poslední dob  je zaznamenána i organizovaná forma trestné innosti v oblasti

tzv. spot ebitelských úv . podstata páchání této trestné innosti spo ívá v tom, e

organizovaná skupina pachatel  (organizátor ) neoprávn  získává zna né finan ní

prost edky prost ednictvím spot ebitelských úv  u pen ních ústav , a to zneu itím

ekonomicky slabých nebo nep izp sobivých ob an  (jedná se zejména o ob any, kte í

ijí na hranici ivotního minima, nezam stnané, bezdomovce, osoby v minulosti ji

trestané atd.), od kterých, pod r znými sliby a záminkami, získávají osobní doklady a

podpisy na úv rových smlouvách s tím, e tyto osoby (organizáto i) získají podstatnou

ást takto získaných pen z. samotní úv roví dlu níci získají pouze nepatrnou ást nebo

dokonce peníze nedostanou v bec.

 V mnohých p ípadech pachatelé tyto osoby, úv rové dlu níky, vybaví

pad lanými doklady, jako nap . fiktivní potvrzení zam stnavatele o p íjmu v

po adované vý i, fiktivní potvrzení o pobírání r zných druh  d chod  (nebo  tento

íjem je pro banku z d vodu vý e, pravidelnosti a jistoty bonitn í ne  potvrzení o

íjmu zam stnance) a dal ími doklady.

 Na okraj,  pou ití úv ru, dotace i subvence k jinému ne  ur enému ú elu na

základ  nové právní úpravy úv rového podvodu se stalo trestným i pou ívání úv ru,

dotace i subvence k jinému ne  ur enému ú elu.

  I tato forma úv rového podvodu je pachateli pom rn asto pou ívána. V

mnohých p ípadech je op t p inou spolupráce s pachateli i neodpov dný p ístup

pracovník  projednávajících ádosti. Nap íklad ú elov  vázaný úv r je vyplácen na

základ  bankovních p íkaz , kde se uvádí ú el platby, který by m l být ádn  dolo en

etními doklady. Pracovníci finan ních institucí proplácí platební p íkazy i v

ípadech, kdy na nich není uveden ú el erpání finan ních prost edk , nebo je jejich

erpání zcela v rozporu s ú elem platby, na který byly prost edky poskytnuty.
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Nepo adují p edkládání doklad  k prokázání oprávn nosti erpání finan ních

prost edk  v souladu s ú elem, na který byly poskytnuty. 1)

5.1.  P iny vzniku trestného  inu úv rového podvodu

 P esto e trestný in úv rového podvodu byl do trestního zákona zaveden od

roku 1998 zp sob provedení se o té doby tém  nezm nil. Pouze se zdokonalila

technika provedení r zných pad lk  jimi  klienti – pachatelé dokládají svou bonitu

nebo p íjmy.

 Za mo né p iny vzniku trestného inu úv rového podvodu je mo no

pova ovat n kolik faktor  :

1.  nár st po tu subjekt  poskytujících r zné druhy úv ,

2.  relativn  snadná a rychlá dostupnost získání úv ru,

3.  tém ádná kontrola bonity klienta,

4.  chyb jící kontrola pravdivosti údaj  uvedených adatelem do smlouvy,

5.  nezam stnanost,

6.  nízká úrove  vzd lanosti,

7. patné výchovné a sociální prost edí.

1)  http://www.vskv.cz/KPR/archiv/2007/kpr2_2007.pdf

http://www.vskv.cz/KPR/archiv/2007/kpr2_2007.pdf
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ad. 1)

  Na eském trhu je mnoho bankovních i nebankovních ústav  poskytujících

zné produkty „ ité na míru“ p edem vybrané skupin  budoucích klient .  Jejich

zásadou je, e pokud neposkytneme úv r my, poskytne ho zcela jist  jiná spole nost a

my p ijdeme o klienta.

ad. 2)

  Pen ní ústavy ve snaze získat co nej ir í klientelu poskytují nabízené produkty

prakticky „na po kání“.

ad. 3)

   Klientovi je poskytnut úv r  bez ádné prov rky jeho bonity. Není mnohdy

vyhodnocováno, zda klient bude mít z eho pravideln  hradit splátky.

ad. 4)

   Pravdivost údaj  týkajících se zam stnání a vý e m sí ního pracovního p íjmu,

které klient uvede  do smlouvy, rovn  není nikterak d kladn  ov ována. V tomto jsou

spole nosti poskytující úv ry a  mnohdy slep  d ivé, jestli a  p esp íli  nespoléhají

na pravdomluvnost  klient . Klient byl v úv rových podmínkách zcela jist  pou en o

tom, e ve keré údaje které do smlouvy uvedl, se zakládají na pravd  a zárove e si je

dom následk , které by pro n ho z uvedení nepravdivých údaj  plynuly.

ad. 5)

  Nezam stnanost je dal ím z podstatných d vod  vzniku trestného inu

úv rového podvodu, nebo  ne ka dý nezam stnaný má naspo ené peníze na hor í asy,

mnohému  nezam stnanému není ani p iznán nárok na podporu v nezam stnanost a  o

sociálních dávkách nemluv .  Av ak nájem bytu je i v takovýchto p ípadech nutno

zaplatit, ú ty za elekt inu, telefon, atd., a kde jsou nákupy potravin, k tomu, aby toho

nebylo málo, se blí í ji  termín splátky úv ru.  Jak z této  zapeklité situace ven? e by

dal í úv r?

ad. 6)

  Lidé s ni ím stupn m vzd lanosti jsou jednou z nejsnadn ji ovlivnitelnou

skupinou k získání úv ru. Tito lidé si jen t ko dovedou spo ítat, kolik je ve skute nosti
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bude stát úv r, ale lákavost  rychlého nabytí pen z, nízkých splátek a p edstava po ízení

si n eho, co si doposud nemohli dovolit je natolik silná, e jen málokdo odolá.

Samoz ejm , e údaje týkající se zam stnání a vý e p íjmu   se tro ku upraví,  v dy

na to nikdo nep ijde.

ad. 7)

 Pokud n kdo vyr stá v rodin , kde otec ani matka nepracuje,  oba pobírají pouze

sociální dávky,  které bez jakéhokoliv p in ní ka dý m síc s naprostou pravidelností

dostanou,  své d ti podporují v  takovém zp sobu ivota a ony nejsou vedeny k tomu,

aby si v dosp losti na li svoji práci, pak motivace získat peníze prací je velice malá,

resp. ádná. Pro  pracovat, kdy  mi n jaké  peníze dá stát a dal í n jak se enu.  A

pokud t mto lidem  peníze dojdou,  sna í se je získat  jiným zp sobem,  a to ne zrovna

mnohdy legálním.

 O tom, jak je snadné  si po ídit úv r, pachatelé v dí a p i sjednávání

takovýchto smluv úmysln  uvád jí nepravdivé nebo zkreslené informace, je to mnohem

jednodu í, ne  jít pracovat,  nebo  n koho  okrást.  Tuto trestnou innost, která je

za azena pod tzv. hospodá skou trestnou innost, za ínají páchat stále ve v í mí e

osoby s trestní minulostí mimo hospodá skou trestnou innost.

  Je jednodu í p edlo it  pad laná potvrzení o zam stnání  a vý i svého p íjmu,

nebo pou ít odcizené, ztracené nebo pad lané osobní doklady.

  Objasn nost úv rových podvod  je relativn  vysoká. To  je dáno, mimo jiné,

charakterem trestné innosti, která je oznamována po kozenými právnickými osobami.

Je to dáno tím, e ve v in  p ípad  je pachatel známý a to i v p ípad , e svou vinu

popírá. V tom p ípad  p ichází na adu znalec v oboru písmoznalectví, aby ur il, zda

podpis i písmo  na smlouv  je podez elého i jiné osoby.

 K páchání t chto úv rových podvod  jsou pachateli mnohdy budovány soustavy

nepravdivých skute ností, které jsou asto obsáhlé a dlouhodob  plánované,  nap íklad

opat ením si r zných razítek r zných firem, i vybudováním  samotných  fale ných

firem.
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5.2.  Díl í záv r

 Po zavedení trestného inu úv rového podvodu do trestního zákona do lo

k rapidnímu nár stu  hospodá ské trestné innosti a to v rámci celé eské republiky.

Tento nový fenomén  se stal doslova hitem v „bezproblémovém“ získání finan ních

prost edk .

  To, e tento trestný in doznal tak rychlého vzr stu, p isp ly i podmínky, za

jakých je úv r poskytován.
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6. Trestný in úv rového podvodu
v okrese Frýdek-Místek

Demografické ukazatele okresu Frýdek-Místek

 Okres Frýdek-Místek le í v nejvýchodn í ásti eské republiky.

Severovýchodní a východní hranice okresu tvo í státní hranice s Polskou republikou. Na

jihovýchod  sousedí se Slovenskou republikou.

 Hospodá ství a zam stnanost okresu, jeho ekonomický potenciál a sou asná

struktura je siln  ovlivn na p edchozím dlouhodobým historickým vývojem. Okres m l

dy zem lsko - pr myslový charakter s p evládajícím podílem pr myslu.

 Hospodá ské jádro okresu tvo il hutní pr mysl, dopln ný o d lní podniky.

Vyvolaná poptávka po nových pracovních silách v edesátých a sedmdesátých letech

itáhla za nadpr rn  honorovanou prací v dolech a hutích, také i s perspektivou

získání bytu, nové zam stnance z jiných kout  republiky. Po átkem devadesátých let se

v krátkém asovém období zm nila národohospodá ská koncepce. Uskute nil se rychlý

útlum t kého pr myslu. V okrese se to projevilo zastavováním t by na dolech Paskov

a Sta , také omezením výroby hutních podnik . V uvedeném období se sni ovala

zam stnanost a postupn  nar stala nezam stnanost.

 V roce 2006  dosahoval v okrese Frýdek-Místek po et nezam stnaných 12 771,

co   v pom ru k po tu obyvatel   227 846 znamenalo   10,4%.  Z toho bylo 6 631 en a

6 140 mu . V tomto roce bylo evidováno 991 volných pracovních míst, kdy  na jedno

pracovní místo p icházelo 12,9 osob.
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 V roce 2007 pak v okrese Frýdek-Místek po et nezam stnaných dosahoval

9 293,  z eho  bylo  5 097 en a 4 194 mu . Evidovaných volných míst pak byl 1 577.

To znamená, e na jedno volné místo p icházelo 5,9 osob.  Celkový po et obyvatelstva

v okrese Frýdek-Místek  byl v tomto roce  210 236.1)

 Tyto ukazatele mají zcela jist  vliv na strukturu trestné innosti páchané

v okrese Frýdek-Místek.  Vzhledem k mo nostem, které sou asná doba nabízí, ada

pachatel  p echází od páchání násilné trestné innosti  k mnohem jednodu í a mén

náro né a riskantní trestné innosti, a tou jsou úv rové podvody a podvody jako takové.

 P edm tem výzkumu mé diplomové práce je dlu ník, resp. pachatel trestného

inu úv rového podvodu.  Jedná se o osoby star í osmnácti let,  které jsou ovlivn né

evá  slo itou sociální situací, pocházející ze sociáln  slabého a  patologického

prost edí.  Do osobního, rodinného i sociálního ivota se negativn  promítá  snaha

vyrovnat se zdánliv  úsp nému okolí, a to získáním výhodného úv ru i p ky.  Tato

situace tak s sebou p iná í adu sociáln  patologických d sledk ; nap . netrp livou

snahu rychle se p iblí it  „novému ivotnímu stylu“.

1)  www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/okres_frydek_mistek

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/okres_frydek_mistek
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6.1. Výzkum

i výzkumu mé diplomové práce  jsem vycházel p edev ím ze:

1) spisového materiálu vedeného  u Policie eské republiky, okresního editelství,

slu by kriminální policie a vy et ování, odd lení hospodá ské kriminality ve Frýdku-

Místku týkajícího se  trestné innosti  úv rového podvodu podle § 250b trestního

zákona,

2)  statistiky  Policie eské republiky.

 Výzkumným vzorkem bylo studium spisového materiálu  Policie eské

republiky, okresní editelství, slu ba kriminální policie a vy et ování, odd lení

hospodá ské kriminality,  Frýdek-Místek v letech 2006  a 2007. Jednalo se o spisový

materiál vztahující se k dokumentaci  trestných in  úv rových podvod  podle

ustanovení § 250b trestního zákona.

 V roce 2006 bylo et eno 196 p ípad  trestných in  úv rového podvodu, kdy

z t chto bylo 189 p ípad   objasn no  a byly  p edány s návrhem na podání ob aloby

státnímu zástupci. Pachatelé v t chto p ípadech zp sobili celkovou kodu ve vý i

6 899 900,-K .

 V roce 2007 bylo et eno 264 p ípad  trestných in  úv rového podvodu, kdy

z t chto  bylo objasn no 251 p ípad  a byly  p edány s návrhem na podání ob aloby

státnímu zástupci.  Pachatelé v t chto p ípadech zp sobili celkovou kodu ve vý i

9 351 600,-K .

 Celkem  bylo  ve sledovaném v okrese Frýdek-Místek a ase  prov ováno    460

trestných in  úv rového podvodu.
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Ze statistických údaj   a spisového materiálu  v asovém  úseku ( viz.

íloha . 1 ) od roku  2006  do roku  2007 byl zji n nár st trestných in

úv rového podvodu v okrese Frýdek-Místek. V roce 2007 byl celkový nápad

trestného inu  úv rového podvodu 264 p ípad  a v roce 2006 m l  tento nápad

196 p ípad . Z tohoto je evidentní, e trestná innost páchání úv rových podvod

má vzr stající tendenci, kdy v roce 2007  je vy í nápad o   68 p ípadu ne  v roce

2006, co iní zvý ení nápadu o 34,7 procent. Vý e zp sobené kody byla v roku

2007 o 2 451 700,-K  vy í ne  v roku 2006.

 Sou ástí P ílohy . 1 je i rok 2005, který nemá vypovídající hodnotu z d vodu,

výjime ného nápadu trestné innosti v okrese Frýdek-Místek, a proto nebyl tento rok

sou ástí výzkumu.
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1. Z pohledu sociální pedagogiky  byl výzkum ve sledovaném období

roku 2006 a 2007 zam en na sociáln   výchovné prost edí :

I. V roce 2006  bylo et eno 189 pachatel   trestného  inu  úv rového podvodu

z toho bylo celkem 75 en a 114 mu .

Pachatel enského pohlaví bylo v roce 2006 celkem 75, p em   u t chto

eva ovalo d lnické výchovné  prost edí v po tu 59 en. Dále u 16  en nebyl  zji n

sociáln  výchovný p vod.

Pachatel  mu ského pohlaví  bylo v roce 2006 celkem 114. Z pohledu

sociálního prost edí pak tito pachatelé pocházejí p edev ím z d lnického výchovného

prost edí, a to v po tu 73 mu . U dal ích 38 mu   nebyl  zji n jejich sociální a

výchovný p vod.  U 1 p ípadu se jedná o pachatele pocházejícího se zem lského

výchovného prost edí, dále 1 pachatel pochází  z výchovného prost edí jiné rodiny a

poslední 1 pachatel je cizinec, u kterého nebylo zji n jeho sociáln  výchovný p vod.

Z vý e uvedeného výzkumu je z ejmé, e pachatel trestného inu úv rového

podvodu v roce 2006 vze el  zejména z  d lnického  výchovného prost edí,  a to  u

mu  v 73 p ípadech a u en v 59 p ípadech.

II. V roce 2007  bylo et eno celkem 251 pachatel   trestného  inu  úv rového

podvodu  z toho bylo celkem 65 en a 186 mu .

Pachatel enského pohlaví bylo ve sledovaném období celkem 65. Z tohoto

celkového po tu bylo zji no, e 52 en vychází z d lnického výchovného  prost edí,

dále u 12  en nebylo zji no z jakého sociálního a výchovného prost edí vze ly. U 1

eny z celkového po tu pachatelek bylo zji no, e tato vze la z   tzv. jiné blí e

nespecifikované rodiny.
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 Pachatel  mu ského pohlaví bylo ve sledovaném období  celkem 186. V tomto

sledovaném období bylo zji no, e 164 mu  - pachatel   pochází z d lnického

výchovného  prost edí.  U dal ích 20 mu  nebylo zji no z jakého sociáln

výchovného  prost edí vycházejí.  U 2 mu  bylo zji no, e jejich p vod je v tzv.

jiných blí e nespecifikovaných rodinách.

 Ve sledovaném roce 2007 jsem zjistil ze statistiky sociáln  výchovného

prost edí celkem 251 pachatel  tr. inu úv rového podvodu, z toho pak   pachatel  -

mu  bylo 186  a pachatel  -  en pak bylo  65.   U obou skupin pachatel  (mu i a

eny) p evládá d lnické výchovné  prost edí, kdy   z tohoto je  164 mu  a 52 en.

III. Porovnáním roku 2006  a roku 2007  z hlediska výchovného prost edí, ze

kterého pachatel vze el, bylo zji no následující :

ENY :

• v roce 2006 z celkového po tu 75 en je 59 en z d lnického prost edí, co  se rovná

78,6  %

• v roce 2007 z celkového po tu 65 en je  52 en z d lnického prost edí, co  se rovná

80 %

 Z vý e uvedeného vyplývá, e úv rového podvodu se dopou tí p evá eny,

které vy ly  z výchovn  d lnického prost edí, kdy  v roce 2007  je to o 1,4% více en

ne  v roce 2006.

MU I :

•  v roce 2006 z celkového po tu 114 mu  pochází  73 mu  z d lnického prost edí,

co  se rovná 64%

• v roce 2007 z celkového po tu 186 mu  pochází 164 mu  z d lnického prost edí,

co   se rovná 88,2%
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 Z vý e uvedeného bylo zji no,  e úv rového podvodu se dopou jí mu i,

kte í vy li z d lnického výchovného prost edí, kdy  v roce 2007 je to o 24,2% více

mu  ne  v roce 2006.

Analýzou bylo zji no ( viz. P íloha . 2, 3 ),  e u en z d lnického

výchovného prost edí je v roku 2007 mírný nár st, ale u mu  je výrazné  zvý ení

pachatel  pocházejících z d lnického výchovného  prost edí, a to v porovnání

s rokem  2006.  Lze tedy konstatovat na základ  zji ných skute ností, e

trestného inu úv rového podvodu spáchaného v okresu Frýdek - Místek v  letech

2006  a 2007  se dopou tí skupina pachatel   pocházejících z d lnického

výchovného prost edí, tedy ze slab í sociální vrstvy.
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2.Výzkum ve sledovaném období  roku 2006 a 2007 byl dále zam en

na dosa ené  vzd lání pachatel  úv rového podvodu

I. V roce 2006 bylo zji no celkem 189 pachatel  trestného inu úv rového

podvodu z toho 75 en a 114 mu .

 Ze statistických údaj  P R týkajících se dosa eného vzd lání  bylo zji no, e

z celkového po tu 75 en má :

- 61 en  ukon eno základní kolní vzd lání,

- 12 en ukon eno st edo kolské vzd lání,

-  1 ena  má  vzd lání ze zvlá tní koly,

- u 1 eny  nebylo  zji no jakého vzd lání dosáhla.

 Ze statistických údaj  P R týkajících se dosa eného vzd lání  bylo zji no, e

z celkového po tu 114 mu  má:

- 105 mu  ukon eno základní kolní vzd lání,

-   6 mu  má ukon eno st edo kolské vzd lání,

-   2 mu i nemají ukon ené ádné vzd lání ,

-   1 mu  má vzd lání ze zvlá tní koly.

 Z vý e uvedeného vyplývá, e v roce 2006 p evá nou trestnou innost

úv rového podvodu páchaly osoby, které mají ukon eno  pouze základní kolní

vzd lání.

II. V  roce 2007 bylo zji no celkem 251 pachatel  trestného inu úv rového

podvodu z toho 65 en a 186 mu .
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 Ze statistický údaj  P R týkajících se dosa eného vzd lání  bylo zji no, e

z celkového po tu 65 en má :

- 57 en ukon eno základní kolní vzd lání,

-  6 en má ukon eno  st edo kolské vzd lání,

-  1 ena má vzd lání ze zvlá tní koly,

- u 1 eny nebylo zji no jakého  vzd lání dosáhla.

   Ze statistických údaj  P R týkajících se dosa eného vzd lání  bylo zji no, e

z celkového po tu 186 mu  má :

- 165 mu  ukon eno základní kolní vzd lání,

-  19 mu  má  ukon eno st edo kolské vzd lání,

-    1 mu  má ukon eno vysoko kolské vzd lání,

-    1 mu  má vzd lání ze zvlá tní koly.

 Z vý e uvedeného vyplývá, e v roce 2007 ve v in  p ípad  se na trestné

innosti úv rového podvodu podílí osoby, které dosáhly pouze základního  kolního

vzd lání.

III. Porovnáním  sledovaného období roku 2006  a roku 2007 ve vztahu

k dosa enému vzd lání  u obou skupin ( mu i a eny ) pachatel   trestného inu

úv rového podvodu vyplývá, e  :

ENY :

• v roce 2006 z celkového po tu 75 en dosáhlo 61 en  pouze základního

kolního vzd lání, které se rovná  81.3% a  12 en dosáhlo  st edo kolského

vzd lání, které se rovná  16%
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• v roce 2007 z celkového po tu 65 en dosáhlo 57 en pouze  základního

kolního  vzd lání, které se rovná 87,7% a 6 en dosáhlo  st edo kolského

vzd lání, které se rovná  9,2%

 Z uvedených údaj   plyne, e  trestného inu úv rového podvodu se dopou tí

eny, které získaly  pouze základní kolní vzd lání. V roce 2007  spáchalo trestný in

úv rového podvodu o 6,4% en s dosa eným  základním vzd lání více ne  tomu bylo

v roce 2006.  Zárove  ale v roce 2007 se  po et pachatelek, které dosáhly

st edo kolského  vzd laní, v porovnání s rokem 2006 sní il o 6,8%.

MU I :

• v roce 2006 z celkového po tu 114 mu  dosáhlo  105  mu  základní kolní

vzd lání, které se rovná  92,1%  a 6 mu  dosáhlo  st edo kolské vzd lání, které

se rovná   5,3%

• v roce 2007 z celkového po tu 186 mu  dosáhlo  165 mu   základní kolní

vzd lání, které se rovná  88,7%  a 19 mu  dosáhlo st edo kolské vzd lání,

které se rovná  10,2%

 Porovnáním let 2006  a 2007 ( viz. P íloha .4,5 ) bylo zji no,  e  trestného

inu úv rového podvodu se dopou jí p edev ím  mu i, kte í dosáhli základního

kolního vzd lání. V roce  2007 spáchalo trestný in úv rového podvodu o  3,4% mu

s dosa eným základním  vzd láním mén  ne  v roce 2006. V roce  2007 byl

zaznamenán nár st st edo kolsky vzd laných mu  páchajících trestný in úv rového

podvodu,  a to o 4,9% ne  v roce 2006.

 Provedeným výzkumem ve sledovaném období roku  2006  a 2007 ve vztahu

dosa eného vzd lání  bylo zji no, e trestného inu  úv rového podvodu, se

dopou tí p edev ím skupina osob s dosa eným základním kolním vzd láním.
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3. Výzkum ve sledovaném období  roku 2006 a 2007 byl dále zam en

na kriminální hledisko pachatele.

 V rámci této kapitoly jsem se zam il na výzkum jaký podíl  na páchání trestné

innosti úv rového podvodu mají pachatelé z kriminální minulosti.

Výzkum ukázal, e :

I. v roce 2006 z celkového po tu 189 pachatel  trestných in  úv rového podvodu

bylo :

   - 67 mu , kte í ji  byli v minulosti d íve ji  vy et ováni a nebo

      trestáni,

   - 28 en, které byly  v minulosti d íve ji  vy et ovány a nebo

     trestány

II. v roce 2007  z celkového po tu 251 pachatel  trestného inu úv rového podvodu

bylo :

   -118 mu , kte í  ji  byli v  minulosti d íve ji  vy et ováni a nebo

       trestáni,

   - 21 en, které byly  v minulosti d íve ji  vy et ovány a nebo

     trestány

III. Porovnáním  sledovaného období roku 2006  a roku 2007 ve vztahu ke

kriminálnímu hledisku pachatele   u obou skupin ( mu i a eny ) pachatel

trestného inu úv rového podvodu vy lo , e  :

MU I :

• v roce 2006  bylo 67 mu  ji  d íve pro et ováno za trestný in,  co iní 58,8%

• v roce 2007 bylo 118 mu  ji  d íve pro et ováno za trestný in , co iní 63,4%
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 V roce 2007 byl zaznamenán vzestup o 4,6 % v páchání trestného inu

úv rového podvodu mu i, kte í byli v minulosti ji  d íve vy et ováni nebo trestáni v

porovnání s rokem 2006.

ENY :

• v roce 2006  bylo 27 en, které byly  v minulosti d íve ji  vy et ovány a nebo

trestány, co iní 37,3%

• v roce 2007 bylo 21 en, které byly  v minulosti d íve ji  vy et ovány a nebo

trestány, co iní 32,3%

 V roce 2007 byl zji n pokles o 5%  v páchání trestného inu úv rového

podvodu enami, které byly v minulosti ji  d íve vy et ovány nebo trestány v porovnání

s rokem 2006.

Výzkum ve sledovaném období ve vztahu ke kriminálnímu hledisku

pachatele ukázal ( viz. P íloha . 6 ),  e na trestné innosti úv rového podvodu se

zna nou mírou podílí jak mu i tak eny, kte í byli v minulosti vy et ováni i

trestáni. ( Pod trest je zahrnut i alternativní odklon trestního ízení – podmín né

zastavení trestního stíhání i narovnání. )
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4. Výzkum ve sledovaném období  roku 2006 a 2007 byl dále zam en

na v kové kategorie pachatel .

 Výzkum je zam en na v kovou kategorii od 18 let, nebo  toto je v ková

hranice, kdy m e jedinec samostatn  sjednat úv rovou smlouvu.

I. Uvedeným výzkumem bylo zji no, e v roce 2006 spáchalo trestný in

úv rového podvodu 189 pachatel  z toho bylo 75 en a 114 mu  :

 V ková kategorie :

- 18 a  30 let :  celkový po et pachatelek 35 en, co  se rovná 46,7%

- nad 30 let : celkový po et pachatelek 40 en, co  se rovná 53,3%

- 18 a  30 let : celkový po et 64 mu , který se rovná 56,1%

- nad 30 let  : celkový po et 50 mu  , který se rovná  43,9%

II. Uvedeným výzkumem bylo zji no, e v roce 2007 spáchalo trestný in

úv rového podvodu 251 pachatel  z toho bylo 65 en a 186 mu .

 V ková kategorie:

- 18 a  30 let :  celkový po et pachatelek 28 en, co  se rovná 43,1%

- nad 30 let : celkový po et pachatelek 37 en, co  se rovná 56,9%

- 18 a  30 let : celkový po et 93 mu , který se rovná 50%

- nad 30 let  : celkový po et 93 mu  , který se rovná 50%
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III. Porovnáním sledovaného období roku 2006  a roku 2007 ve vztahu k v kové

kategorii  u obou skupin (mu i a eny) pachatel  trestného inu úv rového

podvodu, bylo u  :

EN :

• ve v kové kategorii 18-30 let  v roce 2006 spáchalo trestný in úv rového

podvodu 46,7 % en  a v roce 2007  tento tr. in spáchalo 43,1 % en, co  je o

3,6% mén  ne  v roce 2006

• ve v kové kategorii nad 30 let v roce 2006 spáchalo trestný in úv rového

podvodu 53,3% en a v roce 2007 tento tr, in spáchalo 56,9% en, co  je o

3,6% více ne  v roce 2006

 Provedeným výzkumem u enských pachatel  tr. inu úv rového podvodu bylo

zji no, e ve v kové kategorii 18-30 let  byl v roce 2007 zji n pokles pachatelek o

3,6% ne  v roce 2006. Naopak v roce 2007 byl zaznamenán ve v kové kategorii nad 30

let   nár st pachatelek trestného inu úv rového podvodu o 3,6% ne  v roce 2006.

MU :

• ve v kové kategorii 18-30 let  v roce 2006 spáchalo trestný in úv rového

podvodu 56,1 % mu   a v roce 2007  tento tr. in spáchalo 50% mu , co  je o

6,1% mén  ne  v roce 2006

• ve v kové kategorii nad 30 let v roce 2006 spáchalo trestný in úv rového

podvodu 43,9% mu  a v roce 2007 tento tr, in spáchalo 50% mu , co  je o

6,1% více ne  v roce 2006
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 Provedeným výzkumem u mu ských  pachatel  tr. inu úv rového podvodu bylo

zji no, e ve v kové kategorii 18-30 let  byl v roce 2007 zji n pokles pachatel  o

6,1% ne  v roce 2006. Naopak v roce 2007 byl zaznamenán ve v kové kategorii nad 30

let   nár st pachatel  trestného inu úv rového podvodu o 6,1% ne  v roce 2006.

 Výzkumem ve sledovaném období ( viz. P íloha . 7, 8 )  let 2006  a 2007  dle

kových kategorií pachatel  trestného inu úv rového podvodu bylo zji no, e

ve v kové  kategorii  18- 30 let je u mu  i en zji n v roce 2007 pokles pachatel

ne  v roce 2006. P itom u v kové kategorie nad 30 let je u mu  i en  v roce 2007

zji n nár st pachatel  o proti roku 2006.

 Dále ve výzkumu bylo zji no, e v ková kategorie 18-30 let se v krátkém

asovém úseku 12 let významn  podílí na páchání trestné innosti úv rového

podvodu, kdy  u en v roce 2006 to bylo 46,7 procenty  a v roce 2007 to bylo 43,1

procenty. Ve stejné  v kové kategorii  18-30 let se rovn  významn  podílejí mu i

v roce 2006 to bylo 56,1 procenty  a v roce 2007 to bylo 50 procenty pachatel

trestného inu úv rového podvodu.
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5.Výzkum ve sledovaném období  roku 2006 a 2007 byl dále zam en

na rodinný stav  pachatel .

I. V roce 2006 bylo zji no celkem 189 pachatel  trestného inu úv rového

podvodu z toho 75 en a 114 mu .

  V roce 2006 bylo u 75  en zji no, e :

- 34 en jako pachatelek tr. inu úv rového podvodu je  svobodných, které

iní 45,3%

- 23 en jako pachatelek tr. inu úv rového podvodu je  vdaných, které

iní 30,7%

- 16 en jako pachatelek tr. inu úv rového podvodu je  rozvedených,

které iní 21,3%

- 2 eny jako pachatelky tr. inu úv rového podvodu jsou ovdov lé, které

iní 2,7%.

 V roce 2006 u 114 mu  byl zji n následující  rodinný stav :

- 83 mu  jako pachatel  tr. inu úv rového podvodu je svobodných,

který iní 72,8 %

- 6 mu  jako pachatel  tr. inu úv rového podvodu je enatých, který iní

5,3 %

- 24 mu  jako pachatel  tr. inu úv rového podvodu je rozvedených,

který iní 21 %

- u 1 mu e není znám rodinný stav.
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II. V roce 2007 bylo zji no celkem 251 pachatel  trestného inu úv rového

podvodu z toho 65 en a 186 mu .

  V roce 2007 bylo u 65  en zji n následující  rodinný stav  :

- 30 en jako pachatelek tr. inu úv rového podvodu je  svobodných, které

iní 46,2 %

- 18 en jako pachatelek tr. inu úv rového podvodu je  vdaných, které

iní 27,7 %

- 15 en jako pachatelek tr. inu úv rového podvodu je  rozvedených,

které iní 23,1 %

- 1 ena jako pachatelka tr. inu úv rového podvodu jsou ovdov lá, co

iní 1,5 %.

- u 1 eny není znám rodinný stav.

  V roce 2007 u 186 mu  byl zji n následující  rodinný stav :

- 127 mu  jako pachatel  tr. inu úv rového podvodu je svobodných,

který iní 68,3 %

- 27 mu  jako pachatel  tr. inu úv rového podvodu je enatých, který

iní 14,5 %

- 30 mu  jako pachatel  tr. inu úv rového podvodu je rozvedených,

který iní 16,1 %

- 1 mu  jako pachatel  tr. inu úv rového podvodu  je ovdov lý, co iní

0,5%

- u 1 mu e není znám rodinný stav.
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III. Porovnáním sledovaného období roku 2006  a roku 2007  k rodinnému stavu

pachatele u obou skupin (mu i a eny) pachatel  trestného inu úv rového

podvodu bylo zji no u  :

MU  :

• svobodných pachatel  tr. inu  v roce 2006  bylo 72,8%  a v roce  2007 to bylo

68,3%

• enatých pachatel  tr. inu bylo v roce 2006  5,3% a v roce 2007 to bylo 14,5%

• rozvedených pachatelích  trestného inu  v roce 2006  bylo 21% a v roce 2007 to

bylo 16,1%

  V  roce 2007 u svobodných pachatel  bylo zji n pokles  o 4,5% ne  v roce

2006,  enatých pachatel  v roce 2007  byl  nár st o 9,2% ne  v roce 2006  a u

rozvedených pachatel  bylo v roce 2007  zji no sní ení o 4,9% ne  v roce 2006.

EN :

• svobodných pachatelek tr. inu v roce 2006 bylo 45,3% a v roce 2007  to bylo

46,2%

• vdaných pachatelek tr. inu v roce 2006 bylo 30,7% a v roce 2007 to bylo

27,7%

• rozvedených pachatelek tr. inu  v roce 2006 bylo 21,3% a v roce 2007 to bylo

23,1%

 V  roce 2007 u svobodných pachatelek byl zji n nár st o 0,9% ne  v roce

2006,  u vdaných  pachatelek  v roce 2007  byl zji n  pokles  o 3% ne  v roce 2006  a

u rozvedených pachatelek bylo v roce 2007  zji no zvý ení o 1,8% ne  v roce 2006.

 Provedeným výzkumem sm ovaným k rodinnému stavu pachatel

trestného inu úv rového podvodu  ve sledovaném období let 2006  a 2007 ( viz.

íloha . 9, 10 ) se zjistilo, e p evá nou ást trestných in  páchají osoby, které

jsou p evá  svobodné.
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6.Výzkum ve sledovaném období  roku 2006 a 2007 byl zam en na

zam stnání pachatel

 Ze statistických údaj  jsem se pokusil definovat skupinu pachatel  mu  a en

z pohledu pracovního za azení, resp. zam stnání.

I. V roce 2006 bylo celkem 189 pachatel  trestných in  úv rového podvodu, kte í

uvedli následující zam stnání :

• osoby bez údaje o zam stnání v po tu celkem 87 pachatel , co iní  46 %

• osoby bez pracovního za azení v po tu celkem  47 pachatel , co iní 24,9%

• osoby nezam stnané vedené na ÚP v po tu 11 pachatel , co iní 5,8%

• osoby na mate ské dovolené v po tu 11 pachatel , co iní 5,8%

 Dal í osoby jsou sou ásti p ílohy . 11 s názvem Pachatelé §250b dle

zam stnání.  Ji  z vý e uvedených skupin je z ejmé, e v inu trestných in  provádí

práv   osoby bez údaje o zam stnání, osoby bez pracovního za azení a nezam stnaní,

kdy  z celkového po tu pachatel   vykazují 76,7% spáchání trestného inu úv rového

podvodu.

II. V roce 2007 bylo celkem 251 pachatel  trestných in  úv rového podvodu, kte í

uvedli následující zam stnání :

• osoby bez údaje o zam stnání  v po tu celkem 86 pachatel , co iní  34,3 %

• osoby bez pracovního za azení  v po tu celkem 45 pachatel , co iní 17,9%

• osoby nezam stnané vedené na ÚP v po tu 23 pachatel , co iní 9,2%

• stavební d lníci v po tu 20 pachatel , co iní 8%

• podnikatelé v po tu 18 pachatel , co iní 7,2%

• osoby na mate ské dovolené v po tu 12 pachatel , co iní 4,8%
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 V roce 2007 ji  p evládá ir í spektrum pachatel , ale i zde je evidentní, e

nejvy í podíl na páchání trestné innosti mají osoby bez pracovního za azení,

nezam stnané a bez údaj  o zam stnání, kdy  z celkového po tu se podílejí 61,4% osob

pachatel  .

V porovnání s rokem 2006 se na trestné innosti úv rového podvodu

podílely zejména  osoby bez pracovního za azení a to 76,7%  pachatel , v roce

2007 bylo zji no sní ení o 15,3% t chto pachatel . Zárove  ale byl zji n výskyt

dal ích skupin, které v roce 2007 výrazn  zasáhly do páchání trestné innosti a to

zejména  stavební d lníci a podnikatelé ( viz. P íloha . 11 ).

6.2. Díl í záv r

 Ve výzkumu jsem se zam il na osoby  pachatele trestného inu ze

sociálního pohledu, a to sociáln  výchovného prost edí a zjistil jsem, e v ina

pachatel  pochází z d lnického prost edí, z pohledu vzd lání pachatele bylo zji no, e

ina pachatel  má pouze základní kolní vzd lání, z kriminálního hlediska bylo

zji no, e pachatele trestného inu úv rového podvodu v minulosti ji  byli za trestnou

innost trestáni i vy et ováni,  u v kové kategorie 18-30 let se pachatele  z  poloviny

podílejí na celkové trestné innosti, výzkumem bylo zji no, e svobodní pachatelé

významn  páchají  trestný in úv rového podvodu. Dále bylo výzkumem zji no, e

pachatelé  trestného inu úv rového podvodu  jsou osoby zejména  trvale nezam stnané.
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ZÁV R

 Zadlu enost eských domácností v souvislosti s uzavíráním krátkodobých úv

edev ím u nebankovních spole ností v sou asné dob  nabírá neuv itelných rozm ,

toto  téma se  stává  zna  diskutované a to jak  v rámci diskusních po ad  sd lovacích

prost edk .

 Alarmující a za v e hovo ící jsou  statistiky ukazující mno ství spáchaných

trestných in  úv rových podvod  se vzr stající tendencí.

  Diplomovou práci na dané téma jsem se rozhodl vypracovat  nejen z vý e

uvedených skute ností, ale také proto, e na na em kni ním trhu k danému tématu

ádná odborná publikace  neexistuje.  Prostudoval jsem n kolik publikací, ale v dy se

jednalo o p íru ky  a manuály pro poskytovatele  úv i p ek. ádná v ak nebyla

nována potencionální klientovi, pota mo dlu níkovi z hlediska cíle této práce.

 Prací je   p iblí en celkový stav zadlu enosti eských domácností,  úv rový trh a

jeho dlu ník se zam ením na  rizikovou skupinu, která se svým jednáním p i

sjednávání úv rových smluv dopou tí trestného inu úv rového podvodu s následným

výzkumem zam eným na problematiku páchání trestného inu úv rového podvodu

podle § 250b trestního zákona v rámci okresu Frýdek-Místek.

 Výzkumem, který byl v práci proveden a který vycházel ze statistik Policie

eské republiky a studia listinných materiál  - trestních spis  vá ících se k uvedenému

trestnému inu, zpracovaných v rámci okresu Frýdek-Místek ve sledovaném období, se

stanovená hypotéze potvrdila a bylo zji no, e na páchání trestného inu úv rového

podvodu v okrese Frýdek-Místek se podílí zejména  osoby nezam stnané s ni ím

stupn m vzd lání, pocházející p evá  z d lnického výchovného prost edí a dále

osoby s trestní minulostí.
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 Na základ  provedeného výzkumu lze konstatovat, e za lenit finan ní

vzd lávání do výuky na základních a st edních kolách je za sou asné situace a stavu

více ne  nutné, proto e zadlu ení se, p ípadn  vystavení se trestnímu stíhání si ve

in  p ípad lov k zp sobí sám, a to zejména z d vodu své neznalosti a mnohdy i

ivosti.

  Záv rem bych cht l uvést, e cíl práce byl zcela  napln n, nebo  teoretickou

ástí práce byla p iblí ena problematika poskytování a erpání krátkodobých úv

rizikovou skupinou a   v praktické ásti byla výzkumem potvrzena stanovená hypotéza,

e na páchání trestné innosti úv rového podvodu v okrese Frýdek-Místek mají

významný podíl osoby trvale nezam stnané pocházející  p edev ím z d lnického

výchovného prost edí, s ni ím stupn m vzd lání, které byly v minulosti vy et ované,

trestané. Tuto skupinu osob je mo no objektivn  nazvat rizikovou skupinou z hlediska

kriminogenního faktoru, ale také jako zájmovou skupinou potencionálních  úv rových

klient  nebankovních spole ností.
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RESUMÉ

 Cílem diplomové práce na téma Dlu ník jako nový fenomén dne ní doby je

celkové p iblí ení problematiky erpání a poskytování  krátkodobých úv  v

souvislosti s pácháním trestné innosti úv rového podvodu.

 Práce je rozd lena do dvou ástí. První ást  teoretická p ibli uje  problematiku

zadlu enosti eských domácností,  úv rový trh v eské republice  a jeho dlu níka.

Podstatná ást je pak v nována rizikové skupin , která  je d le itou cílovou skupinou

lidí v poskytování krátkodobých úv  nebankovními spole nostmi.

 Druhá ást  je  v nována samotnému výzkumu k páchání trestného inu

úv rového podvodu v okrese Frýdek-Místek ve sledovaném období  roku 2006  a 2007.

 Prací byla potvrzena hypotéza, e trestného inu úv rového podvodu v letech

2006 a 2007 v okrese Frýdek-Místek se dopustily osoby  pocházející z tzv. rizikové

skupiny, co  je skupina sociáln  slab í, pocházející z d lnického výchovného prost edí,

osoby s ni ím stupn m vzd lání,  s nízkými, nebo ádnými p íjmy, tzn. osoby

nezam stnané, nebo osoby bez udání údaj  o zam stnání, a dále osoby  s trestní

minulostí.
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ANOTACE

 Práce je zam ena na problematiku  úv rového dlu níka  z hlediska rizikové

skupiny  ve vztahu k páchání trestné innosti  úv rového podvodu podle § 250b

trestního zákona v souvislosti s vlivem výchovného prost edí, vzd lání, rodinného

stavu, v ku a kriminální minulosti pachatele.

KLÍ OVÁ SLOVA

úv rová smlouva, smlouva o p ce, ro ní procentuální sazba náklad , bonita, dlu ník,

riziková skupina, úv rový podvod

ANNOTATION

 My thesis deals with the credit debtor issue and it focuses on the risk groups and

their criminal activities, especially credit cheats pursuant to section 250b of the

Criminal Code and the effect of the bringing-up environment, education, marital status,

age and criminal record.

KEYWORDS

credit contract, loan contract, annual percentage rate,  cost, value, debtor, risk group,

credit cheat
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íloha . 3
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íloha . 4
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íloha . 5
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íloha . 6
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íloha . 7
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Graf 15
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Graf 17
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Graf 19
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Graf 21
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