
 

 

Dluhy za dovolenou nespláchne vlna jako hrad z písku  

České Budějovice (14. 6. 2018) – Léto klepe na dveře a hovory se čím dál tím častěji stáčí k tématu 

dovolených. Kam kdo jede, jak to tam bude úžasné a kolik to bude stát. Zůstat doma a nepořídit si 

dostatek atraktivních zážitků se příliš nenosí. Sáhnout po půjčce, když rodinný rozpočet na vysněnou 

dovolenou nestačí, je pro mnohé velmi lákavé. Dovolená však rychle skončí, zato dluhy dlouho 

zůstanou. Krizové centrum THEIA, které pomáhá mimo jiné také klientům v tzv. dluhové pasti, proto 

spouští kampaň s názvem „Nezadlužujte se na dovolenou“. Ta má za cíl varovat před nesmyslnými 

nepromyšlenými půjčkami, jejichž motivem v tomto období často bývá právě financování zahraniční 

dovolené. 

 

„Dle statistik ČNB byl v loňském roce zaznamenán u nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů nárůst 

jejich objemu meziročně o 13 % (118 mld. Kč). To jsou typy úvěrů využívané právě i na nákup dovolené. 

V poradnách krizového centra THEIA se pak setkáváme s těmi, kterým po dovolené zbyly krom zážitků i 

závazky, s jejichž výší si bohužel nevědí rady.“ uvádí Barbora Čechová, ředitelka krizového centra THEIA. 

„Půjčky, které klienti nezvládají splácet, jsou denním tématem v našich poradnách. V rámci našich aktivit 

na poli prevence se proto snažíme kampaní „Nezadlužujte se na dovolenou“ upozornit na nesmyslnost a 

krátkozrakost financování spotřebních a pomíjivých věcí formou půjček, nejčastěji v podobě 

spotřebitelských úvěrů.“ 

„Téma předlužení je u našich klientů převažujícím problémem. V rámci poradny řešíme nejen jak z takové 

situace ven, ale i to, jak vznikla, co jí předcházelo a jak se do takové situace znovu nedostat. Důvodů, proč 

se klienti nakonec ocitnou v naší poradně je velké množství. Setkáváme se s různými osudy, ale i s různými 

motivy, které rozhodly pro to si půjčit. Pořídit si to, co mají lidé kolem, zažívat zážitky, které zažívají jiní, 

plnit sny sobě nebo svým blízkým, to jsou bohužel důvody, které slýcháme často,“ říká Adéla Vaníčková, 

specialistka na dluhovou problematiku z krizového centra THEIA. „Situace klientů je často velmi vážná, a 

to jen proto, že se na nás neobrátili dříve. Dluhy splácí dalšími dluhy, za svou situaci se stydí, nebo zavírají 

oči před její vážností. Být svědkem často zbytečných osobních tragédií je velmi smutné. Pokud by si díky 

kampani „Nezadlužujte se na dovolenou“ plánovanou půjčku rozmyslel, byť jeden člověk, stála podle 

mého za to“, dodává Vaníčková. 

THEIA – krizové centrum o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2009. Základní 

činností organizace je poskytování odborného sociálního poradenství a pomoci osobám v krizi a obětem 

násilí a trestných činů. S tématy z poradenské činnosti pracuje ve svých programech primární prevence 

na základních a středních školách v regionu, zkušenosti využívá také při školicí činnosti zaměřené na 

odbornou veřejnost. Své služby poskytuje v pěti ambulantních poradnách v Jihočeském kraji. Pomoc 

svým klientům může poskytovat pouze díky podpoře ze strany donátorů a s využitím prostředků 

z grantových programů. Více o THEIA najdete na www.theia.cz.  
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