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Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Takzvaní úvěroví predátoři, tedy společnosti, které nabízejí rizikové půjčky, přitvrzují. Varuje před tím projekt 
Navigátor bezpe čného úv ěru . Takových společností může být na českém trhu až 35 tisíc. Většina lidí přitom v 
průzkumech přiznává, že ani nerozumí smlouvám, které podepisuje.  
 
/ Ukázka / 
 
Vanda KAŠOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
V 73 letech má Jiří Dvořák exekuci na důchod. Dluží přes 200 tisíc.  
 
Jiří DVOŘÁK, důchodce 
-------------------- 
No, tak jsem to si půjčil na potřebný věci, který jsem potřeboval a taky třeba nějakejm kamarádům.  
 
Vanda KAŠOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Právě senioři často nemají přehled o trhu, ani o různých nekalých praktikách prodejců. Jako jsou třeba drahé 
telefonní linky, nebo poplatky za zprostředkování úvěru.  
 
Jiří DVOŘÁK, důchodce 
-------------------- 
Někdy jsou tam takový jako zepeklený věci, no, že tomu člověk dost špatně porozuměl. Když to člověk 
potřebuje, tak co má člověk dělat, že jo.  
 
Ondřej NAČERADSKÝ, Občanská poradna o.s. Společnou cestou 
-------------------- 
Oblíbený fígl je i to, že vlastně pod záminkou zprostředkování úvěru, je přinucen k uzavření nějaké pojistky, 
spořícího produktu, k přestupu k jinému dodavateli energií.  
 
Vanda KAŠOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Jen 1 z 10 Čechů si přitom podle průzkumu projektu Navigátor  myslí, že rozumí smlouvám o půjčce. A tak 
často využijí i velmi nevýhodnou nabídku.  
 
Petr TEPLÝ, zpracovatel studie, Navigátor bezpe čného úv ěru  2012 
-------------------- 
Existují případy takzvaných půjčky před výplatou, tam může být až milion procent ročně, což je 
nepředstavitelné.  
 
Vanda KAŠOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Zákazníka by mělo varovat třeba to, že firmu, od které si chce půjčit, nezná. Nebo pokud náklady na půjčku, 
které ukazuje zkratka RPSN, přesahují 100 procent. Anebo když chce firma přehnané záruky i za tisíci korunové 
částky. Nejrizikovější jsou společnosti, které peníze nabízejí přímo na ulici. Tři čtvrtiny lidí přitom netuší, podle 
čeho by se v nabídkách měli orientovat. Rozdíly jsou přitom zásadní. Třeba roční náklady na půjčku 30 tisíc 
můžou být 8 procent, tedy přibližně 2,5 tisíce, nebo taky až několikanásobně vyšší. Vanda Kašová, Česká 
televize.  
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Veronika MARKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Takzvaní úvěroví predátoři, tedy společnosti, které nabízejí rizikové půjčky, přitvrzují. Varuje před tím projekt 
Navigátor bezpe čného úv ěru . Takových společností může být na českém trhu až 35 tisíc. Většina lidí přitom v 
průzkumech přiznává, že ani nerozumí smlouvám, které podepisuje.  
 
Vanda KAŠOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
V 73 letech má Jiří Dvořák exekuci na důchod. Dluží přes 200 tisíc.  
 
Jiří DVOŘÁK, důchodce 
-------------------- 
Tak jsem si to půjčil na pracovní věci, který jsem potřeboval a taky třeba nějakejm kamarádům.  
 
Vanda KAŠOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Právě senioři často nemají přehled o trhu ani o různých nekalých praktikách prodejců. Jako jsou třeba drahé 
telefonní linky nebo poplatky za zprostředkování úvěru.  
 
Jiří DVOŘÁK, důchodce 
-------------------- 
Někdy jsou tam takový jako zapeklený věci, no, že tomu člověk jako dost špatně porozumí, ale když to člověk 
potřebuje, tak co má člověk dělat, že jo.  
 
Ondřej NAČERADSKÝ, Občanská poradna o. s. Společnou cestou 
-------------------- 
Oblíbený fígl je i to, že vlastně pod záminkou zprostředkování úvěru je přinucen k uzavření nějaké pojistky, 
spořícího produktu, k přestupu k jinému dodavateli energií.  
 
Vanda KAŠOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Jen jeden z 10 Čechů si přitom podle průzkumu projektu Navigátor  myslí, že rozumí smlouvám o půjčce a tak 
často využijí i velmi nevýhodnou nabídku.  
 
Petr TEPLÝ, autor studie, Navigátor bezpe čného úv ěru  2012 
-------------------- 
Existují případy takzvaných půjčky před výplatou. To může být až milion procent ročně, což je nepředstavitelné.  
 
Vanda KAŠOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Zákazníka by mělo varovat třeba to, že firmu, od které si chce půjčit, nezná, nebo pokud náklady na půjčku, 
které ukazuje zkratka RPSN přesahují 100 % a nebo když chce firma přehnané záruky i za tisícikorunové 
částky. Nejrizikovější jsou společnosti, které peníze nabízejí přímo na ulici. Tři čtvrtiny lidí přitom netuší, podle 
čeho by se v nabídkách měli orientovat. Rozdíly v nabídkách jsou přitom zásadní. Třeba roční náklady na 
půjčku 30 tisíc můžou být 8 %, tedy přibližně 2,5 tisíce, nebo taky až několikanásobně vyšší. Vanda Kašová, 
Česká televize.  
_ 


