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Syn je zadlužený, hrozí
exekuce i nám, rodičům?
P OTÁZKA:
Náš syn si nadělal v posled-
ním období velké dluhy. Vzal
si pak různé půjčky, které už
nedokáže splácet. Celá jeho
výplata padne na splátky
a my ho vlastně živíme. Tr-
vale bydlí u nás. Nedávno
jsem sledovala televizní re-
portáž a z ní vyplynulo, že
exekutoři pak mohou klidně
přijít i ke mně. Slyšela jsem
o možnosti osobního bankro-
tu. Co je k němu potřeba?

Marie Luňáková, Zlín

P ODPOVĚĎ:
Pokud je situace skutečně ta-
ková, jak uvádíte, tedy že
syn u vás bydlí a má ve va-
šem domě i trvalý pobyt, je
návštěva exekutora opravdu
možná. Vy byste pak musela
prokázat, že věci, které se na-
cházejí v místě trvalého po-
bytu dlužníka, jsou skutečně
vaše a že nepatří synovi. Si-
tuace je tedy nebezpečná
i pro vás. Mít v domě osobu,
proti níž je vedena exekuce,
není nic radostného. Nicmé-
ně váš dům exekucí není
ohrožený.

Pro osobní bankrot je
v první řadě nutné, aby o něj
měl zájem sám dlužník. Vždy
přitom musí jít o dluhy u ně-
kolika věřitelů, ne u jednoho,
a závazky musí být po splat-
nosti. Podmínkou je dále rea-

lizovatelnost osobního ban-
krotu. Jinými slovy, že exis-
tuje způsob, jak budou při
tomto řešení uspokojeni tak-
zvaní nezajištění věřitelé.
Mají nárok minimálně na
třicet procent pohledávky.
Dlužník tedy musí mít ale-
spoň nějaký majetek, případ-
ně příjem, z něhož je možné
splácet dluh.

Pokud jde o samotný prak-
tický postup při takovém od-
dlužení, doporučuji kontak-
tovat odborníka. Rady najde-
te například na internetové
adrese www.insolvence.cz.

David Vozák, právník
a expert na problematiku
osobních bankrotů,
jednatel společnosti Abivia.

DAVID VOZÁK

ČTENÁŘSKÁ PORADNAZměny v chování lidí cítí i banky
Podle Libora Vaníčka se podoba českého finančního trhu bude utvářet ještě několik let.
JOZEF GÁFRIK

B anky a konkurenční
boj, nástup nových
platebních techno-
logií, investování

místo běžných účtů. To jsou
některá témata, o nichž jsme
mluvili s Liborem Vaníčkem,
ředitelem služeb drobným
zákazníkům ING Bank.

Co si myslíte o souboji malých
a velkých bank?
To, co na první pohled vypa-
dá jako souboj malých a vel-
kých institucí, je ve skuteč-
nosti běžná dynamika trhu.
Ve hře jsou i středně velké
subjekty a klienti nepřechá-
zejí jen mezi bankami různé
velikosti, ale i v rámci jed-
notlivých segmentů. Toto zá-
polení stojí na produktových
inovacích a na odlišné ceno-
vé politice, je proto zdravé
pro celé odvětví. Pokud se
banky nebudou vyvíjet, při-
jde citelný zásah z mimoban-
kovní sféry.

Například?
Například do oblasti plateb
už nyní pronikají firmy jako
PayPal, Apple a další. Spo-
třebitelské úvěry nabízí řada
úvěrových platforem P2P.
Tyto nebankovní subjekty
mají řadu nesporných výhod.

Nepodléhají přísné regulaci,
nemají tak složitou strukturu
jako banky, mohou naplno
využít nové technologie,
a především jsou v denním
kontaktu s uživateli.

Podle mne je vzájemná
soutěživost pro banky zdra-
vá. Vítězem je zákazník, kte-
rý získává zajímavější a lev-
nější služby.

Jaký je podle vás nynější český
finanční trh? Stále přicházejí
nové banky, mění se záložny…
Ekonomika státu dlouhodobě
roste. Fiskální politika je na-
stavena solidně, míra rizika
je celkově relativně nízká. To
je pro investory přitažlivé.
Bankovní odvětví nabízí za-
jímavou míru zisku, a tak má
Česko pro nové banky prak-
ticky jen jedno omezení – tím
je velikost trhu. Aby se ban-
ka uživila, musí překročit ur-

čitou kritickou velikost, kte-
rá leží zhruba mezi 200 až 300
tisíci aktivních zákazníků.

Co říkáte na proměny trhu?
Pokud vezmeme v úvahu po-
stavení tří největších bank,
které vytvářejí dvě třetiny
zisku celého odvětví, logicky
je zde dlouhodobě prostor jen
pro omezený počet malých

a středních bank. Stále sice
přicházejí nové, ale zároveň
je třeba vidět i ty, které od-
cházejí. A těch je více než za-
čínajících. Musíme počítat
s tím, že podoba českého fi-
nančního trhu se bude utvá-
řet ještě několik let.

Kde se v této souvislosti nachází
banka, v níž pracujete?
Nejsme a nechceme být uni-
verzální bankou, která nabízí
všechny produkty všem. Spe-
cializujeme se na určité ob-
lasti i proto, abychom snížili
vysoké náklady na provoz
a obstáli v konkurenci. Ve fi-
remním bankovnictví nám
jde o velké společnosti, po-
bočky mezinárodních firem
a o specializované strukturo-
vané financování.

Pro fyzické osoby chceme
být především institucí, kte-
rá jim zhodnotí úspory. Po-
pulární spořicí účet ING
Konto máme v nabídce už
bezmála patnáct let.

V posledním roce se zaměřujete
na zhodnocování úspor zákaz-
níků přes podílové fondy. Přiná-
ší vám toto úsilí úspěchy?
Jsme spokojeni. Zájemcům

nabízíme snadnou obslužnost
produktů přes internet
a v případě investování do
našich vlastních fondů neú-
čtujeme poplatky, což je jedi-
nečné. Investorů přibývá.

V ING Bank působíte přes pat-
náct let. Co vás motivuje?
Bance vděčím za dlouhodobý
osobnostní rozvoj. Postupně
jsem se seznámil s fungová-
ním banky i pojišťovny. Nové
podněty nyní přicházejí hlav-
ně zvenčí. Změny v chování
lidí, nové digitální technolo-
gie, novinky v regulaci, kon-
kurence a řada dalších pod-
nětů činí manažerskou práci
různorodou a poučnou. Takže
i po patnácti letech mě stále
baví ráno vstát a jít do práce.

Které výhody a nevýhody má
podle vás instituce vlastněná
zahraničním majitelem?
Výhodou je mezinárodní zná-
most značky, celkové zázemí
velké firmy a přístup k po-
znatkům z ostatních trhů.
V době rostoucích regulator-
ních a kapitálových požadav-
ků je neocenitelná i schop-
nost dělit se o náklady na vý-
voj či provoz. Na druhé stra-
ně je tu jisté omezení v podo-
bě menší pružnosti, což po-
bočky v jednotlivých státech
může někdy zpomalovat v re-
akci na místní vývoj.

P Libor Vaníček se narodil
v roce 1971 v Jičíně, do ING
Bank přišel v roce 1998.

P Vystudoval právo a ma-
nagement řízení na univer-
zitě v Nottighamu
(Velká Británie).

P V ING Bank prošel celou řa-
dou funkcí ve vývoji produk-
tů, marketingu, komerčním
bankovnictví i pojišťovnictví.
V současnosti je ředitelem
služeb pro fyzické osoby.

vizitka„To, co na první pohled vypadá jako souboj
malých a velkých institucí, je ve skutečnosti
běžná dynamika trhu. Toto zápolení stojí na
produktových inovacích a na odlišné cenové
politice, je proto zdravé pro celé odvětví.“

LIBOR VANÍČEK Foto: ING

STŘÍPKY ZE SVĚTA EKONOMIKY A FINANCÍ
PČeská pojišťovna zveřejnila
tiskovou informaci, podle kte-
ré její detektivové odhalili v prv-
ní polovině roku pojistné podvo-
dy za 264 milionů korun. To je
o dvacet milionů korun více
než loni. Největší podíl z obje-
mu podvodů připadá na Pra-
hu a střední Čechy.

P Při střetu vozidla se zvěří je
vyhýbací manévr až desetkrát
riskantnější než přímý náraz.
Tak lze dešifrovat odkaz, kte-
rý řidičům zasílá pojišťovna
Generali. „Podle průzkumu
však polovina řidičů považu-
je za lepší se zvířeti vyhnout,“
říká k tomu mluvčí Jiří Cív-
ka. Zájemce o problematiku
přitom odkazuje na Centrum
dopravního výzkumu a jeho
portál www.srazenazver.cz.

PObyvatelé Holešova mohou
od začátku měsíce využívat
novou pobočku GE Money
Bank. Tato finanční instituce
má v Česku dohromady už 232
obchodních míst a asi 600 ban-
komatů. V poslední době roz-
šiřuje pobočkovou síť zejmé-
na v menších městech.

PV rozšiřování pobočkové sí-
tě pokračuje i jedna z takzva-
ných nových či menších bank,
jak se jim někdy říká, Equa.
Novou filiálku otevřela minulý
týden v Brně v Palackého ulici.
Celkový počet obchodních
míst tím zvýšila na padesát.
P Skupina Credendo Group,

která je ve skupině evrop-
ských úvěrových pojistitelů
čtvrtá největší, oznámila
koncem července hospodářské
výsledky za loňský rok. Ten
ukončila se ziskem 344 milionů
eur. Hodnotu pojištěných trans-
akcí zvýšila přitom o patnáct
procent. Skupina má pobočky
ve třinácti evropských stá-
tech. Jednou z nich je i česká
úvěrová pojišťovna KUPEG.

PHospodářskou bilanci zve-
řejnila také společnost UPC
poskytující kabelové připoje-
ní domácnostem i firmám.
Vykázala zisk 164 milionů korun
po zdanění při celkových tržbách
čtyři miliardy korun. V součas-
nosti využívá služeb této spo-
lečnosti 597 000 zákazníků.

PČSOB pojišťovna sestavila
seznam pěti nejčastějších let-
ních úrazů, na něž by si měli lidé
dávat obzvlášť pozor. Jde o trž-
né rány, pohmoždění dolní
končetiny, podvrtnutý kot-
ník, pohmoždění horní kon-
četiny a vymknuté klouby.
Manažerka Iva Knapová upo-
zorňuje, že riziko může člověk
ovlivnit správným vyhodno-
cením východiskové situace.

PAir Bank zvýhodní od září
své zákazníky platící kartou.
Zavádí pro ně vyšší úrokové
sazby na běžném i spořicím účtu.
V závislosti na dalších krité-
riích půjde o roční sazbu ve
výši 1,5 procenta. (jg)

Spotřební daně
Líh, uhlíková paliva a maziva
Energetické daně
ÚZ č. 1095

Vše, co se týká spotřebních
daní po velké novele k 1. čer-
venci 2015. Novelizována by-
la také vyhláška o značková-
ní a barvení minerálních
olejů. Publikace dále obsahu-
je prováděcí předpisy k záko-
nu o spotřebních daních
a celou řadu dalších norem:
zákony o lihu a povinném
značení lihu, zákony upravu-
jící daň ze zemního plynu,
pevných paliv a elektrického
proudu. Celkem sedmnáct
předpisů v nejnovějším zně-
ní. Kniha stojí 99 korun.

Více informací na adrese
www.spo.sagit.cz.

NOVÁ KNIHA

Klidná dovolená. Respektujte místní zvyky
PETR ŠATNÝ

K dybyste se rozhodli
strávit letošní do-
volenou v Saúdské
Arábii, dejte si vel-

ký pozor na oděv. Když totiž
oblečením porušíte místní
zvyklosti, půjde po vás nábo-
ženská policie. Její příslušní-
ci jsou za každého dopadené-
ho hříšníka štědře odměněni.

Avšak ani v zemích, kam
čeští turisté jezdí o prázdni-
nách přece jen častěji, není
radno chovat se k místním
obyvatelům bezohledně,
i kdyby to bylo třeba z nezna-
losti poměrů.

Mezi nejoblíbenější dovo-
lenkové cíle českých turistů
patří už tradičně Bulharsko,
Turecko, Řecko a Egypt. Kaž-
dý, kdo tyto země jednou na-
vštívil, potvrdí, že je oboha-
cující poznat tamní zvyklosti
i mentalitu obyvatel.

Jiný význam gest
Značná část místních zvlášt-
ností vyplývá z nábožen-
ských zvyklostí. I v zemích,
kde je světská a církevní moc
oddělena, se cizinec snadno
dopustí urážky nejen nábo-
ženského cítění.

V Bulharsku panuje na-
prostá svoboda vyznání, při-
čemž dominuje pravoslavná
církev. Země má množství
středověkých a antických
památek. Jak obyvatelé, tak
zaměstnanci v sektoru ces-
tovního ruchu jsou k turis-
tům velmi příjemní a komu-
nikativní. Bulhaři jsou však

zároveň hrdým národem,
který miluje svou zem. To
mějte na paměti stejně, jako
známý rozdíl ve významu
kývání a vrtění hlavou. Naše
kývání hlavou ve smyslu
„ano“ tam znamená „ne“
a naopak. Pamatujte na to,
ať předejdete zbyteč-
ným nedorozuměním.

Další zemí, v níž je domi-
nantní pravoslavná církev, je
Řecko. S tím není žádný pro-
blém. Do problému se však
můžete občas dostat kvůli
hrdosti Řeků. Současná si-
tuace často vede k tomu, že
čeští turisté zabředávají do
debat s místními obyvateli
o ekonomické situaci. Ne-
chtějte však Řekům vysvětlit,

že dělají všechno špatně nebo
že vlastně nic nedělají, a jen
chtějí brát peníze z Evropy.

Hrdý Řek samozřejmě za-
čne ihned vysvětlovat svou
složitou pravdu, na které ně-
co je, ale které my Středoev-
ropané stejně nerozumíme.
Řek je navíc z povahy zvyklý
mluvit hlasitě a ze široka

gestiku-
lovat.

Za chvíli budete mít pocit, že
se s vámi hádá celá taverna.
A to přitom jen partner v kli-
du obhajuje vlastní životní
postoj. A už vůbec nechtějte
po Řekovi, aby si odpustil ta-
vernu a pravidelnou sklenič-
ku ouza či kávu s přáteli,
když už má tedy šetřit. Když
jsem se ptal jednoho řeckého
kamaráda, jak je možné, že
i v době nejhlubší krize před
třemi čtyřmi lety byly taver-
ny většinou plné, odpověděl
s úsměvem v tom smyslu, že
my jezdíme jednou za rok či
dva na dovolenou, a Řekové
zase místo toho do taverny.

Pozor na výstřihy
Turecko a Egypt jsou země,
kde náboženství ovlivňuje ži-
voty obyvatel v mnohem vět-
ší míře. Na první pohled pa-
trný je už rozdíl ve stylu ob-
lečení. Pokud se tedy turista
rozhodne vyjít mimo letovis-
ko, měl by respektovat místní
zvyklosti. U žen se určitě ne-
hodí hluboké výstřihy a mi-
nisukně, ani muži by však
neměli vycházet na procház-
ku městem jen spoře obleče-
ni. V blízkém okolí hotelu,
kde se pohybují převážně tu-
risté, se tato pravidla tak
striktně nedodržují, pokud se
však dostanete do míst, kde
se zdržují pouze místní oby-
vatelé, situace se mění.

Zvyklosti dané země je
proto nutné dodržovat.

Autor je marketingový
ředitel cestovní kanceláře

Alexandria.

POHODA U MOŘE. Mimo pláže však může být situace jiná. Foto: Thinkstock
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