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INSTITUT PREVENCE A ŘEŠENÍ PŘEDLUŽENÍ



Nepřiměřené advokátní odměny u malých 
dluhů

VÍTEJTE V ZEMI 4, 5 MILIONŮ EXEKUCÍ!

Neregulovaný trh nebankovních 
společností

Rozhodčí doložky

Soukromí exekutoři a tržní prostředí



NADPIS

▪ Prázdné pozadí

EXEKUCE JSOU VÁŽNÝM CELOSPOLEČENSKÝM PROBLÉMEM
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Exekuce Oddlužení

Exekuce vs oddlužení

113 tisíc lidí v oddlužení

20 – 25 tisíc nových oddlužení ročně

700 tisíc lidí v exekuci

4, 5 milionů exekučních řízení

72 % dlužníků čelí více  exekucím



NADPIS
▪ Prázdné pozadí

ROK 2021 – VELKÁ NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU

ü Proběhlo Milostivé léto – dotklo se 15 tis. lidí, výše dluhu jen 20%, zbytek příslušenství
ü Konečně budou lidé splácet skutečný dluh, a ne jen úroky
ü Zastaví se staré nevymahatelné exekuce
ü Otevřou se data o exekucích
ü Budou ukončeny bagatelní exekuce na částky do 1500 Kč původního dluhu
ü Skončí psychologický nátlak od exekutorů, jejich nekontrolovatelných návštěv v 

domácnosti a zvýší se ochrana majetku zranitelných skupin

Vymáhání exekucí je stále neférové, 
komplikované a nefunkční

! 1. 9. 2022 se spustí Milostivé léto II 



NEGATIVNĚ DOPADAJÍ NA JEDNOTLIVCE, REGIONY, STÁT…

Ø Pokles spotřebitelské poptávky
Ø Pokles pracovní aktivity
Ø Pokles produktivity práce
Ø Prohlubování rozdílů mezi chudšími a bohatšími regiony
Ø Vyšší výdaje a nižší příjmy státního rozpočtu



NEGATIVNĚ DOPADAJÍ NA ZAMĚSTNAVATELE

89 % firem ztrácí produktivitu kvůli finančním potížím svých zaměstnanců

59 % zaměstnanců brání finanční potíže v podávání nejlepšího možného výkonu 

1/5 pracovní doby stráví zaměstnanci řešením svých finančních potíží

200 – 2500 Kč jsou náklady spojené s administrativou exekucí jednoho zaměstnance v exekuci měsíčně

Až 30 % časové dotace HR úvazku pro firmu do 50 zaměstnanců s exekucemi

Ø Vysoké administrativní náklady, až stovky tisíc ročně navíc pro firmu s 20 zaměstnanci v exekuci
Ø Vyšší fluktuace a nemocnost zaměstnanců
Ø Problém s motivací  a produktivitou zaměstnanců
Ø Komunikace s mnoha exekutory u jednoho zaměstnance
Ø Riziko sankcí pro zaměstnavatele



PROBLÉMY ZAMĚSTNANCŮ V EXEKUCI

Nárůst dluhu

Zablokované účty

Nezabavitelné 
minimum

Stigma

Omezené pracovní 
příležitosti

Omezené možnosti 
bydlení

Strach z návštěvy 
exekutora

Frustrace, apatie, beznaděj, 
rezignace



KAŽDÝ PROBLÉM JE SOUČASNĚ PŘÍLEŽITOSTÍ



PROČ PRÁVĚ FIRMY?

DVOJÍ 
MOTIVACE

INFORMACE A PŘÍJEM VARIABILNÍ 
POMOC

MŮJ ZAMĚSTNAVATEL KOMUNIKAČNÍ KANÁL



ZAMĚSTNANCI PODPORU CHTĚJÍ

Zaměstnanci s exekucí by uvítali (TOP 5):

* Průzkum LMC - Finanční situace zaměstnanců, 2019

Pro 79 % z nich je obtížné říci si o pomoc



HLAVNÍ BODY PODPORY

PROTIDLUHOVÁ HELPLINKA

KOMPLEXNÍ DLUHOVÉ 
PORADENSTVÍ

MOŽNOST BEZÚROČNÝCH 
PŮJČEK / ZÁLOH

NEFINANČNÍ BENEFITY

PREVENTIVNÍ PROGRAMY



CO MOHU ZÍTRA UDĚLAT

ü Otevřít osobně se zaměstnancem téma jeho dluhů a exekucí

ü Zkontrolovat reakční lhůty v exekučních příkazech

ü Zkontrolovat rozhodčí doložky v příkazech 

ü Všímat si situací, které vyžadují aktivitu zaměstnance při uplatnění jeho práv

ü Upozornit zaměstnance na možnost si nechat zpracovat a podat insolvenční návrh (osobní 
bankrot) zdarma přes registrovanou neziskovou organizaci x nekalé praktiky komerčních služeb

--------

ü Zajistit dluhové poradenství

ü Poskytnou nefinanční benefity…

„Ne vždy je nutné podléhat pocitu, že v exekuci již není možné se bránit nebo změnit její výkon.“



DĚKUJI ZA POZORNOST

Gabriela Vondrušová a Petra Adamovská

605 482 223

gabriela@institut-predluzeni.cz

www.protiexekucniprogram.cz

www.institut-predluzeni.cz

www.nedluzimstatu.cz
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