Tisková zpráva
Počet dlužníků v prodlení klesá ve všech krajích ČR:
díky fungujícím klientským registrům i rostoucí ekonomice
Praha, 22. července 2015 – Počet osob v prodlení s úhradou svých splatných závazků
zapsaných v Registru fyzických osob sdružení SOLUS klesl již třetí čtvrtletí v řadě.
K 30. červnu 2015 evidovalo Sdružení v Registru fyzických osob dluh po splatnosti u 8,10 %
dospělých obyvatel ČR (ve srovnání s 8,18 % k 31. 3. 2015).
„Dlouhodobě roste počet společností, které se zapojují do činnosti sdružení SOLUS, a které chtějí
odpovědně řídit riziko u poskytovaných služeb. Díky tomu je účinnější prevence nezodpovědného
zadlužování osob, které již mají problémy splácet své aktuální závazky. Jsme velmi rádi, že celkový
počet neplatících klientů u našich členů klesá,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS. Jak
dodává, významnými faktory jsou také rostoucí ekonomika, snižující se nezaměstnanost a celkově
vyšší ochota občanů řešit své závazky po splatnosti.
Registr fyzických osob SOLUS poskytuje členským společnostem unikátní informace, neboť
obsahuje údaje o nesplácených závazcích nejen u bank a jiných finančních institucí, ale i z jiných
sektorů.
„Například informace od operátorů dávají velmi zajímavý pohled na mladé klienty, pro které je
smluvní vztah s operátorem vůbec prvním závazkem k pravidelnému splácení,“ doplňuje Jan
Stopka. Díky informacím z více ekonomických sektorů obsahuje Registr fyzických osob podle
propočtů sdružení SOLUS přibližně 52 % unikátních informací o dlužních, kteří v jiných registrech
klientských informací zapsaní nejsou.
Počet dlužníků v prodlení klesá ve všech krajích
Přes zlepšující se trend je neschopnost hradit své závazky u občanů v některých regionech stále
velmi vysoká. V Ústeckém kraji neplní dlouhodobě u některého z členů sdružení SOLUS své
závazky 15 dospělých obyvatel ze sta. Desetiprocentní hranici překračuje také Karlovarský kraj,
Liberecký kraj a Moravskoslezský kraj.
KRAJ ČR

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru
SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích.
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Středočeský

6,58 %
7,83 %

Þ

Jihočeský

7,45 %

Þ

Plzeňský

8,28 %

Karlovarský

13,72 %

Þ
Þ

Ústecký
Liberecký

15,13 %
10,91 %

Þ

Královéhradecký

7,60 %

Þ

Pardubický

6,77 %

Vysočina

5,38 %

Þ
Þ

Jihomoravský
Olomoucký

6,55 %
7,69 %

Þ

Zlínský

5,41 %

Þ

Moravskoslezský

10,09 %

Celá ČR

8,10 %

Þ
Þ

Þ

Þ

Þ

Tisková zpráva
Dlouhodobě nejhorší situaci eviduje sdružení SOLUS v okresech Sokolov, Chomutov a Most,
kde počet dospělých osob zapsaných v registru Fyzických osob SOLUS překračuje 17 %.
Naopak nejméně „problémových“ klientů mají členské společnosti v okresech Žďár nad
Sázavou a Brno-venkov, kde to není ani pět procent.
Občanům pomáhá také moderní a efektivní cesta, jak mohou svou platební morálku pravidelně
ověřovat – služba SMS Výpis. Touto cestou získá občan informaci o existenci případných dluhů po
splatnosti evidovaných sdružením SOLUS během několika vteřin. Při využití aplikace v chytrém
telefonu stojí druhý a další dotaz jen 30 Kč.
***
SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat
k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů
po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS
zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně
poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.
Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní
finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti
mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.
Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz.
V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:
Jan Stopka
tajemník sdružení SOLUS a
výkonný ředitel, Společnost pro informační databáze, a.s.
E-mail: jan.stopka@solus.cz, jan.stopka@sid.cz
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Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.:
+420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

