Tisková zpráva
Počet dlužníků v prodlení ve 3. čtvrtletní mírně rostl:
v Mostě dluží 18 lidí ze sta, ve Žďáru nad Sázavou jen čtyři
Praha, 20. října 2015 – Počet občanů s dluhem po splatnosti zapsaných v Registru fyzických
osob SOLUS vzrostl poprvé od září 2014. K 30. září 2015 evidovalo sdružení SOLUS ve svém
negativním registru dluh po splatnosti u 8,12 % dospělých obyvatel ČR (ve srovnání s 8,10 %
k 30. 6. 2015). Celkově eviduje SOLUS přibližně 700 tisíc občanů s dluhem po splatnosti
u některého ze svých členů.
„Růst počtu osob v prodlení je sice minimální, v jednotlivých krajích i v rámci celé ČR jde o setiny
procenta. Přesto jde o zastavení pozitivního trendu, který pozorujeme od září loňského roku,“ uvádí
Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS. Registr fyzických osob SOLUS sleduje pouze negativní
informace o dluzích po splatnosti. Jeho unikátnost spočívá ve sběru informací o nesplácených
závazcích nejen u bank a nebankovních finančních institucí, ale také od společností z oborů
telekomunikací, distribuce energií a z dalších odvětví ekonomiky.
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.
V okrese Most dluží 18 lidí ze sta
I nadále se rozevírají pomyslné nůžky mezi jednotlivými regiony České republiky. Rozdíly přitom
nejsou jen mezi jednotlivými kraji ČR, ale také na úrovni okresů. Tradičně nejvíce potíží se
splácením mají občané v okresech na severu ČR a v Moravskoslezském regionu. Více než 15
dospělých občanů ze sta má zápis v negativním registru SOLUS v okresech Louny, Teplice, Ústí
nad Labem, Chomutov, Sokolov a Most.
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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Občanům nabízí sdružení SOLUS moderní a efektivní způsob, jak mohou svou platební morálku
pravidelně ověřovat – prostřednictvím služby SMS Výpis. Touto cestou získá občan informaci
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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.
Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím
písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní
aplikaci pro chytré telefony se systémem Android (viz. QR kód pro stažení aplikace).
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

