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Orientace

Vznikají mapy exekucí, diskutuje
se horem dolem, ale beztak
se dál budou půjčovat peníze,
které neexistují, lidem, kteří
nemají na jejich vracení,
a ti za ně budou nakupovat věci,
které fakticky nepotřebují. Kola
ekonomiky se přece musí točit.

VILÉM BARÁK

V
Orientaci LN publikoval

letos 8. dubna 2017 Daniel
Hůle, analytik společnosti
Člověk v tísni, článek Půj-
čím ti sto, vrátíš mi dvě stě.

Kromě exkurzu do dějin dluhů text nena-
bízí mnoho konstruktivních návrhů co dě-
lat s fenoménem zadlužování a některé
Hůlem prezentované názory kolidují
s trestním řádem.

Ale to bych nechal stranou. Následují-
cí text se pokusí o pohled, který mám za
realistický, jakkoliv bude mnohým znít
velmi nelibě, ne-li přímo kacířsky.

A nezasloužím si to?
Němčina používá shodný výraz (Schuld)
pro dluh i vinu. A tak jak lidé mluví, tak
i myslí. V České republice slovo dluh po-
dobnou konotaci nemá. Závazek tudíž
není povážlivou částí obyvatelstva vní-
mán z morálního hlediska jako něco špat-
ného. Střídmost, odříkání, spořivost –
tyto pojmy a zásady z praktického života

(ať na veřejnosti, ale i v domácnostech)
rychle a soustavně mizí. Hesla doby zní ji-
nak: Užij si co nejvíc, Teď, anebo nikdy!
Dopřej si! Žiješ jenom jednou…

Námitka, že dluh je prostý morálního
rozměru, ať kladného, či záporného, že
jde o pouhý nástroj, který může být dob-
rý i zlý, taková námitka není správná.
Úvěry jsou totiž droga, stejně jako hero-
in nebo hrací automaty. Zločinci při
páchání činu nemyslí na to, že budou
chyceni, Obdobně dlužníci nepředpoklá-
dají, že nebudou moci splácet. Mnoho
z nich prostě neřeší, jak budou úhradu
dluhu řešit v dobách pro ně příznivých.
A v případě třeba rozvodu, nemoci či
ztráty zaměstnání? Ty přece nemohu,
domnívají se blazeovaně, nastat. Anebo
tedy mohou, ale u mě určitě nenastanou,
říkají si nejspíš. Nejsofistikovanější
plán zní asi takto: Nějak se to potom udě-
lá... Když už se pak něco opravdu „poka-
zí“, může za to někdo jiný, pokračují ve
svých domněnkách. Co na tom, že z hle-
diska dopadů na rodinu, blízké i celou
společnost fakticky jde o iracionální jed-
nání par excellence…

Současně veřejná debata je silně poplat-
ná této logice: vinu za dluh velmi ráda
dává věřiteli, dlužníci v podstatě za nic
nemohou; dlužník je nemístně často vydá-
ván přímo za bezbrannou oběť. Neslyšel
jsem ještě přiznání: Mohu si za to já sám
a zasloužím si, co se mi stalo. Ono „za-
sloužím si“ je velice důležité ve smyslu
(ne)přijetí viny. Tak jako ve věznicích po-
dle mínění potrestaných sedí téměř samí
„nevinní“, tak podobně skoro všechny

dluhy jsou vlastně nespravedlivé. Hrstka
kauz vybraných z několika milionů soud-
ních řízení slouží jako důkaz nelidskosti
celého systému „půjčka–vracení“. Záro-
veň tvoří beranidlo pro bourání principu
„dluhy se platit musí“. Přitom, chladně ře-
čeno, bez znalosti soudního spisu vůbec
nelze říci, kdo je v právu a zda srdce-
ryvné historky nejsou pouhé účelové lži.
Zkusme vzít na vědomí základní axiom
všech debat na toto téma: nikdo nemluví
o svých dluzích pravdu.

Hele, to je jen bagatelní…
Do toho vstupuje ze strany státu polistopa-
dová politika podpory morálního ha-
zardu, a to nejen slovními vyjádřeními po-
litiků, nýbrž z pohledu přijímané legislati-
vy. Nejprve stát pod heslem svobody pod-
nikání umožnil vznik společensky pocho-
pitelně nesmírně nebezpečné sítě hazard-
ních podniků. A když mezi jiným právě

i toto přineslo varovně vysokou penetraci
obyvatelstva zadlužením, stát začal škrtit
podmínky pro provozování hazardu, ale
zároveň také začal tlačit na snižování ná-
kladů na nedodržování smluv v podobě
krácení „odměn advokátů a exekutorů“
a na oddlužení bez jakékoliv úhrady věři-
telům. V úhrnu to působí jako jasná vý-
zva ve smyslu: Občané, dělejte si, co
chcete, nejste a nebudete za nic odpověd-
ní, my politici vás vždy zachráníme.

Cíl je nasnadě: věřitelům má být vymá-
hání práva znepříjemněno natolik, aby
náklady vymáhání pohltily do určité
výše celou pohledávku, čím se věřitel ra-
ději vymáhání vzdá. K tomu připočteme
nedobytnost určitého počtu pohledávek
(ti co platí, musí uhradit náklady systému
i za ty neplatící). Dluhy do určité výše
pak za takové situace opravdu nemá smy-
sl vymáhat. Ono starořímské „Smlouvy
se plnit musí“ bychom dnes mohli dopl-
nit – „ale až od určité částky“.

Logika tuzemských politiků je tako-
vá, že čím méně žalob, tím méně exeku-
cí a konfliktů, a tím šťastnější voliči
a více hlasů ve volbách. Odtud zřejmě
plyne myšlenka autora výše zmíněného
textu Daniela Hůleho, že takzvané baga-
telní pohledávky má tzv. slušný věřitel
odepsat (prominout, darovat dlužníko-
vi…), a tedy nevymáhat. Jinak řečeno:
běžte do hospody, dejte si pivo a až do-
jde na placení, řekněte hostinskému, že
takové „bagatelní“ dluhy slušný člověk
nevymáhá.

S touto filozofií souzní povýšenecký
názor některých soudních hodnostářů,

že místo, aby se soudci mohli soustředit
na nalézání práva ve skutečně závaž-
ných případech, jsou zavaleni tisícovka-
mi žalob ohledně „bagatelních“ dluhů.
Nevím, jaký má justice důležitější úkol,
než je prosazování obecné zásady spra-
vedlnosti „dluhy se platí“ – ať se již jed-
ná o pohledávku z pokuty za černou
jízdu, z půjčky na pračku anebo z fúze le-
teckých společností. Navíc: co je to vů-
bec „bagatelní“ pohledávka? Pro mě je
to částka, odhaduji tak jedna až dvě ko-
runy české, kterou za mě na pokladně su-
permarketu bude ochoten doplatit další
zákazník ve frontě, abych jej neotravo-
val a nezdržoval prodíráním se zpět,
když bych měl vrátit zboží do regálu.
Ale dají vám snad někde pivo, když ne-
budete mít, z pohledu justice, bagatel-
ních 25 korun?

Vzpoura deprivantů
Celých 9,3 procenta občanů této země ve
věku nad patnáct let má exekuci, což sou-
časně představuje zhruba stejné procento
voličů. A lidé v exekuci, ovšem v určité
míře i ti s normálními dluhy, postrádají
vinou médií i politiků sebereflexi. Mění
se v nebezpečné politické deprivanty. Po-
važují se totiž za neúspěšné a strádající
cizí vinou, za vydělené ze společnosti
ekonomicky, a tím i sociálně, potažmo
politicky, kdy jejich hlas nikdo neposlou-
chá. Jako by ti ostatní v systému, kde
všichni rozhodují o všech a nikdo sám
o sobě, měli nějaký silnější hlas.
Pokračování na straně 20

Žít jako muž
Ondřej Horák o překladu románu Philipa Rotha z roku
1974, který jako by byl psán pro naši současnost

Němčina používá shodný výraz
(Schuld) pro dluh i vinu.
A jak lidé mluví, tak i myslí.
V České republice
slovo dluh
podobnou
konotaci nemá.

KRESBA LELA GEISLEROVÁ

Není tu zájem řešit zadlužování
Několik nepopulárních poznámek o úvěrech, věřitelích, dlužnících, morální odpovědnosti či neochotě jít ke kořenu věci
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