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knihy „Už nikdy dlužníkem“, který je autobiografickým příběhem autorky, která je prvním občanem 

ČR, který úspěšně absolvuje insolventní řízení.  

Chybějící základy finanční gramotnosti často způsobují, že se lidé zadlužují a předlužují, což následně 

končí osobními, pracovními a rodinnými tragédiemi.  Mnohdy stačí velmi málo, např. aby lidé věděli, 

co si mají ohlídat, co nepodepisovat pod vidinou snadné půjčky „zadarmo“, bez ručení či dokonce s 

„dárkem“.  Tyto a jiné zásady se učí ve finanční gramotnosti, která je osvědčenou účinnou prevencí, 

ale i pomocí těm, kteří již problémy s předlužením mají. Většina občanů např. neví, že tzv. kamenné 

banky jsou pro své dlužníky poměrně bezpečné i z toho důvodu, že jsou pod dohledem České národní 

banky, která jim kontroluje i obchodní podmínky. Mnohé finanční nebankovní společnosti půjčují 

peníze bez dozoru velmi často za likvidačních podmínek pro dlužníky.  

Díky nedokonalé legislativě může peníze půjčovat prakticky každý a téměř bez kontroly. Výsledkem 

jsou smlouvy, ze kterých není úniku. Smlouvy, které samy o sobě neumožňují dlužníkům včas plnit a 

smluvní pokuty znemožňující předčasné splacení, a další a další. Cílem je vytypovaného dlužníka 

připravit o byt, auto, apod. Je to velmi výnosný obchod, který hazarduje se systémem sociální 

pomoci. Předlužení lidé, kteří často končí jako sociálně vyloučení (neboli úplně chudí) mohou natolik 

sociální systém přetížit, že může zkolabovat. Soudy jsou přehlceny návrhy na exekuce a téměř každý 

z nás zná někoho ve svém okolí, kdo má problém s předlužením, případně již s exekucí. Občané, kteří 

přijdou o vše a kteří z toho –částečně oprávněně- viní stát, který jim nedal základy finanční 

gramotnosti, se pak velmi snadno stávají stoupenci různých extremistických hnutí, ať již pravicových 

či levicových. V obchodě s půjčkami a úvěry pouze náklady na reklamu na různé typy půjček, úvěrů, 

apod. v roce 2008 činily 1,2 miliardy Kč. Pokud se jednalo o 2% z obratu, pak se pouze v roce 2008 

jednalo o obrat v řádu 600 miliard Kč. Nelze se proto divit, že finanční gramotnost, která radí lidem 

od koho a jak si nemají půjčovat i společnost COFET, a. s., která se finanční gramotností intenzivně 

zabývá od konce roku 2007 a je leaderem ve vytváření systému finanční gramotnosti i ve školení 

finanční gramotnosti, není u určitých skupin právě v oblibě. 

Pro všechny slušné lidi, kteří se finanční gramotností zabývají a nebojí se jí prosazovat, bylo velkou 

satisfakcí, když se na učilištích začala vyučovat finanční gramotnost a to právě pomocí názorných 

příkladů v knize „Už nikdy dlužníkem“. Kniha „Už nikdy dlužníkem“ je o to cennější, že neukazuje 

pouze problém, ale dává na příkladu autorky úspěšný návod k řešení. Je to kniha místy smutná, ale 

pozitivní a hlavně poučná. Kniha čtenáře zaujme, protože se dá přečíst „jedním dechem“, ale pomůže 

čtenáři k zamyšlení. A chvilka zamyšlení čtenáře, zda ta půjčka, kterou chce právě podepsat, ho 

ekonomicky nezlikviduje, či zda má čtenář převzít poštu „s modrým pruhem“ a zabránit tak jinak 

neodvratné exekuci a pokud se toto podaří, pak tato kniha dobře plní i svoji společenskou úlohu. 

Kniha je proto určena všem čtenářům každého věku a vzdělání. Zkušenost ukázala, knihu jedním 

dechem přečte učeň i vysokoškolský profesor. 
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