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Čechy, kteří si před Vánocemi půjčují, ohrožují podle

průzkumu úvěroví predátoři

Čechy, kteří si chtějí půjčit peníze, ohrožují

úvěroví predátoři. Vyplývá to z výzkumu

projektu s názvem Navigátor bezpečného

úvěru. Netransparentnost těchto firem a

nulová regulace je před Vánocemi ještě

nebezpečnější, než po zbytek roku.

„My jsme hodnotili celkem 34 poskytovatelů
spotřebitelských úvěrů a naše výsledky
odhalily dvě poměrně výrazně odlišné skupiny
poskytovatelů těchto úvěrů,“ nastiňuje
výsledky předvánočního trhu spotřebitelských
úvěrů v České republice manažer projektu
Navigátor bezpečného úvěru Petr Teplý. 

„Na jedné straně jsme identifikovali takzvané bezpečné věřitele, tedy instituce kontrolované
Českou národní bankou a členské společnosti České leasingové a finanční asociace. Mezi tyto
bezpečné věřitele patří například banky, ale též takzvané značkové nebankovní společnosti typu
Home Credit či Cetelem,“ říká Teplý a pokračuje: 

„Druhou skupinu tvoří takzvaní predátoři, jakási šedá zóna, které by se měli všichni lidé při
půjčování vyhnout. Jedná se obvykle o anonymní firmy, jejichž regulace je poměrně složitá. My
jsme hodnotili pouze 15 těchto firem, predátorů, ale podle expertních odhadů jich na českém trhu
působí tisíce, možná desetitisíce.“ 

Pro boj s úvěrovými predátory lze podle Teplého využít dvou způsobů: „Zaprvé je to vyšší finanční
gramotnost dlužníka, zadruhé je to důsledná regulace těchto poskytovatelů.“ 

Podle Teplého by bezpečný úvěr měl z pohledu žadatele splňovat tři parametry. Žadatel by prý měl
znát parametry úvěru, kvalitu poskytovatele a chápat důsledky splácení i nesplácení takového
úvěru. „To znamená, jak tento úvěr ovlivní jeho rozpočet a nejen současnou, ale i budoucí finanční
situaci.“ 

Finanční gramotnost Čechů 

Zvyšování finanční gramotnosti Čechů bylo také jedním z doporučení Národní ekonomické rady
vlády. Současnou situaci v tomto oboru mapoval průzkum agentury Stem/Mark, kterou si nechala
vypracovat Citi Foundation. 

„V našem průzkumu jsme zmapovali 15 až 16 projektů. My jsme se snažili na těchto projektech
ukázat příklady dobré praxe, které by ukázaly cestu do budoucna, jakým způsobem se k projektům
finančního vzdělávání stavět, jakým způsobem tyto projekty koncipovat a dostávat k potřebným
cílovým skupinám,“ říká zástupkyně Citi Foundation Marie Mališková a pokračuje: 

„V současné době nejvíce projektů na finanční vzdělávání existuje v rámci škol. Nám se zdálo, že
nejvíce opomíjená je v tuto chvíli skupinu dospělých. Projektů, které by byly čistě zaměřené na
dospělou populaci, je opravdu málo.“ 

„Pokud chceme být finančně gramotní, neznamená, že bychom měli být finančním expertem, ale
pouze mít nějaké základní znalosti a dovednosti, které nám umožní rozhodovat se ve světě
osobních financí efektivně a odpovědně,“ uzavírá Mališková. 

Dále v rubrice

Krabička cigaret zřejmě zdraží. Poslanci souhlasili se

zvýšením spotřební daně

Kuřáci se zřejmě budou muset připravit na to, že za krabičku cigaret budou
platit víc. V příštím roce se má její cena zvednout...

 

Nezaměstnanost v červnu klesla na 8,1 procenta. Zároveň o 2

procenta ubylo volných míst

Nezaměstnanost v Česku v červnu meziměsíčně klesla o jednu desetinu na 8,1
procenta, dostala se tak na stejnou úroveň jako...

 

Už od ledna by lidé mohli využívat takzvané předdůchody

Už od ledna by lidé mohli využívat takzvané předdůchody spolu s doplňkovým
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penzijním spořením. Vládní strany nová pravidla...
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