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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Navigátor varuje: pozor na lichváře v zaplavených oblastech  
 
Praha 11. června 2013 – Tragické povodně, které se v uplynulých dnech prohnaly Českou 
republikou, jsou, bohužel, také velkou příležitostí pro nepoctivé poskytovatele spotřebitelských 
úvěrů, respektive pro lichváře.  Navigátor bezpečného úvěru varuje především osoby, kterých se 
povodně dotkly, aby své současné problémy neřešily půjčkou od společností či jednotlivců, které 
nejsou zahrnuty mezi bezpečné poskytovatele úvěrů.  
 
Vyřešit rychle alespoň největší problémy, které s velkou vodou v bytě či domě souvisí. To je často 
motivace k finanční půjčce těch, kterých se povodně přímo dotkly. Bohužel pak mnohdy volí 
nejrychlejší a nejsnazší cestu, která je vede do rukou lichvářů. Rychlé vyřešení nejzásadnějších 
problémů se pak může protáhnout na další roky placení neúměrných úroků, a v horším případě také 
těžko řešitelných problémů, které mohou vyústit až v ztrátu majetku.  
 
V prvé řadě je třeba zbytečně se neunáhlit. S okamžitou pomocí poškozeným osobám pomůže 
například stát, který poskytuje mimořádné sociální dávky – takzvanou pomoc v hmotné nouzi. Její 
získání bude dle rozhodnutí Vlády České republiky nyní snazší a občané by ji měli využít právě k řešení 
aktuálních potřeb ihned po povodni. 
 
Dalším problémem, na který mohou ti, kterých se povodeň dotkla, narazit, je absence potřebných 
dokladů pro vyřízení standardního a bezpečného úvěru. Často jsou poničeny vodou, nebo přímo 
ztraceny. „Ten, kdo půjčí bez dokladů a bez základního ověření finanční situace žadatele, je 

bezpochyby rizikovým poskytovatelem úvěru. Lidé by se neměli nechat přesvědčit tím, že lze takový 

úvěr získat rychle a snadno. Je lepší nejprve zajistit náhradní doklady, a teprve poté řešit svou finanční 

situaci,“ varuje Petr Teplý, výzkumný pracovník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jak 
upozorňuje, historicky se právě například po záplavách objevuje větší počet těch, kdo s lichváři bojují.  
 
Někteří si berou půjčky také proto, aby vyřešili situaci před tím, než jim bude od pojišťovny 
proplacena škoda na jejich majetku. V takovém případě doporučujeme, aby se lidé zaměřili na to, jaké 
podmínky předčasného splacení úvěru smlouva obsahuje, případně jaké jsou další možnosti se 
z úvěru vyvázat. „Potřeba je také myslet na to, že pojišťovna ne vždy uhradí očekávanou částku, nebo 

že se proplacení může opozdit – lidé by na to měli myslet, pokud se rozhodnou překlenout aktuální 

problémy cestou půjčky. Je lépe počítat se splátkami na delší období, než být následně překvapen a 

nebýt schopen splácet,“ varuje Zdeněk Soudný, tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru.  
 
 
Několik rad pro osoby postižené povodní  
 
1) Snažte se využít v prvé řadě pomoci v hmotné nouzi, kterou občanům poskytuje stát. Získáte tím 

čas na klidné řešení dalších problémů.  
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2) V případě, že chcete využít spotřebitelský úvěr, zaměřte se vždy na banky a značkové nebankovní 
úvěrové společnosti. Nedejte na plakátky a reklamy, které slibují rychlé peníze bez potřeby 
prokázání příjmu.  

3) Než podepíšete smlouvu, důkladně ji pročtěte. Máte-li možnost, požádejte o pomoc rodinné 
příslušníky či přátele, kteří žijí mimo zaplavenou oblast. Nezapomeňte, že jste ve stresu, který 
snižuje vaši schopnost soustředit se a vnímat některé podstatné detaily ve smlouvách.  

4) Pokud si berete úvěr jako překlenovací řešení před výplatou pojistné události vaší pojišťovnou, 
vždy raději počítejte s tím, že nedostanete sto procent škody, a že se proplacení může zdržet. 
Tomu přizpůsobte nejen částku, ale také podmínky za jakých budete splácet, včetně termínu 
splacení úvěru.  

 
Nevíte, jak poznat lichváře? Podívejte se na naše představení, jak obvykle vypadají!  
 
  
 
 
O Navigátorovi bezpečného úvěru 
Zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů, nabídnout veřejnosti nástroj, díky 
němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat, a přispět tak ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti – to jsou hlavní cíle projektu 
Navigátor bezpečného úvěru. 
 
Navigátor bezpečného úvěru si klade za cíl pomoci zájemcům o půjčku tím, že je nasměruje k bezpečným poskytovatelům úvěrů.  Dalším 
cílem je upozornit na ty nebezpečné – spíše než jejich názvy a jména však chce ukazovat na jejich praktiky, protože takových subjektů 
jsou u nás tisíce a všechny je vyjmenovat není v zásadě možné. 
 
„Chceme do džungle spotřebitelských půjček přinést nástroj, který lidem umožní rychle a jednoduše zjistit, kde si opravdu nepůjčovat, a 

naopak jim pomůže zorientovat se mezi důvěryhodnými institucemi. Zájemci o půjčku potřebují srozumitelný žebříček sestavený právě na 

základě nejdůležitějších kritérií, která by měli sami zkoumat,“ uvádí garant projektu, profesor Michal Mejstřík. Dodává, že tato aktivita 
navazuje na doporučení Národní ekonomické rady vlády, jak řešit zadlužování Čechů, kterým je zlepšování finanční gramotnosti.  
 

Kontakt pro média 
Zdeněk Soudný 
tiskový mluvčí projektu 
+420 731 431 998 
navigator@eeip.cz 
zdesou@gmail.com  
 
 


