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AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI EXEKUCÍ, 

ODDLUŽENÍ A BOJE PROTI CHUDOBĚ



STATISTIKA EXEKUCÍ 2019

821 tis. 9,2% 783 tis. 8,8%
osob v exekuci podíl osob v exekuci z 15+ osob v exekuci podíl osob v exekuci z 15+

4,68 mil. 5,7 4,48 mil. 5,8
exekučních řízení Ø počet exekucí na osobu exekučních řízení Ø počet exekucí na osobu

297 mld. Kč 361 tis. Kč ??? ???
celková vymáhaná jistina Ø jistina na osobu celková vymáhaná jistina Ø jistina na osobu

489 tis. 159 tis. 474 tis. 159 tis.
osob se 3 a více exekucemi osob s 10 a více exekucemi osob se 3 a více exekucemi osob s 10 a více exekucemi

3 tis. 73 tis. 3 tis. 66 tis.
nezletilých osob nad 65 let nezletilých osob nad 65 let

2019
[data k 31. 12. 2017]

2018
[data k 31. 12. 2018]



STATISTIKA OSOBNÍCH BANKROTŮ 2019



KLÍČOVÁ DATA O EXEKUCÍCH

70 %
OSOB S 

VÍCEČETNÝMI 

EXEKUCEMI

3,5 MIL.
EXEKUCÍ STARŠÍCH 

3 LET

42 %
EXEKVOVANÝCH SE 

NEMÁ S KÝM 

PORADIT



PROBLÉMY

 Tlak velkých exekutorů na splátky mimo pořadí – další 

zadlužování dlužníka nebo jeho okolí (skrze např. 

mobiliární exekuce)

 Negativní dopad na děti žijící ve společné domácnosti

 Nechuť zaměstnávat lidi s exekucí, při krizi budou první 

mezi odejitými, pak ale věřitelé nedostanou nic

 Tlak na to, že si věřitelé chtějí vybírat se podepisuje na 

prohlubování zadlužení a útěky do šedé zóny

 Předčasné odchody ze vzdělávání – tlak rodiny na 

vydělávání a splácení dluhů

 Paralýza, nemožnost se dohodnout



EXEKUCE NEGATIVNĚ OVLIVŇUJÍ CELOU 

EKONOMIKU OBLASTI
 Frustrace, apatie, nedůvěra v systém a instituce, 

demotivace, rezignace

 Práce načerno, nezaměstnanost, nízká spotřebitelská 

poptávka

 Horší úroveň vzdělávání, negativní vliv na děti v 

postižených rodinách, reprodukce vzorců chování, 

„beztrestnost“ a drobná kriminalita, recidiva  



KLÍČOVÉ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY

1. Nízká nezabavitelná částka (práce načerno) – částečně vyřešeno - od 1.4. a 1.7. 

se zvedá

2. Systém exekučního vymáhání (paralýza dlužníků, vícečetné exekuce u jednoho 

dlužníka, duplicity systému, zátěž zaměstnavatelů, zneužívání výkonu státní moci, 

korupce, diskriminace malých věřitelů…) 

3. Nedostupnost institutu oddlužení pro všechny (zejména zranitelné skupiny)

4. Nedostatečné kapacity dluhového poradenství (značná 

poddimenzovanost)

5. Negativní dopady na státní rozpočet (zejména práce načerno) a společnost 

(frustrace, sociální aspekty, politické preference, extremismus)

6. Finanční drenáž chudých regionů – odčerpávání fin. prostředků 

prostřednictvím exekučních srážek, prohlubování regionálních rozdílů



ODCHODY Z LEGÁLNÍ PRÁCE
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chudší polovina
obyvatel ČR

MAJÍ zkušenost
s exekucí

NEMAJÍ
zkušenost s

exekucí

Ano Ne, k tomuto v mé domácnosti nedošlo.

Zdroj: Daniel Prokop / Medián

A02. Došlo během posledních 5 let k tomu, že člen Vaší domácnosti přestal být zaměstnancem nebo živnostníkem (OSVČ), a začal se místo toho živit jiným způsobem 
(např. brigády, peníze na ruku, atd.)? 



FINANČNÍ DRENÁŽ REGIONŮ

 Exekuční srážky odčerpávají finanční prostředky z nejpostiženějších 
regionů

 Významný vliv nebankovních společností sídlících v metropolitních 
oblastech (58 z 88 registrovaných sídlí v Praze)

 Částky odčerpávané jsou výrazně vyšší než původní půjčené částky

• Pokles spotřebitelské poptávky

 = nižší tržby podnikatelů, nižší růstový potenciál, nižší schopnost generace 
pracovních příležitostí, nižší mzdy, méně start-upů, více nezaměstnaných, odliv 
mozků a podnikatelů mimo postižený region 

• Pokles pracovní aktivity

• Pokles produktivity práce

• Prohlubování rozdílů mezi chudšími a bohatšími regiony

 Zásadní problém v Ústeckém a Karlovarském kraji



REGIONÁLNÍ HDP NA OBYVATELE - VÝVOJ



VELKÉ FINANČNÍ POTÍŽE MÁ 20 % 

ZAMĚSTNANCŮ



Kolik znáte lidí, na které se můžete 

obrátit v případě potřeby poradit se 

smlouvou či s financemi
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Ani jednoho Jednoho Více než jednoho Neví



KAPACITY DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ VE 

VYBRANÝCH KRAJÍCH
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na 1 dluhového poradce



KLÍČOVÉ AKTIVITY ASZ V LOKALITÁCH

1) Vzdělávání sociálních pracovníků a dalších aktérů (specializace 

na dluhové poradenství).

2) Podpora síťování aktérů na místní úrovni (dluhové platformy, 

pracovní skupiny…).

3) Projektové poradenství (posilování kapacit, zvyšování kvality 

dluhového poradenství, evaluace činností, klíčové aktivity ke snížení 

míry zadlužení…).

4) Zpětná vazba z terénu – provázání na návrhy legislativních 

změn a dohledovou činnost.

5) Medializace tématu v regionálních médiích



DOPORUČENÍ

 Cílená finanční regionální podpora a zapojení obcí (síťování aktérů na 

místní úrovni)

 Podpora dluhového poradenství přímo u zaměstnavatelů (např. daňová)

 Posílení kapacit a zvyšování kvality dluhového poradenství 

 Bezplatná právní pomoc

 Legislativní změny v oblasti exekucí – teritorialita exekutorů – nezávislé 

přidělování exekutorů soudem, 1 dlužník = 1 exekutor, zastavování marných 

exekucí, chráněný účet

 Legislativní změny v oblasti oddlužení – stejná NČ, odstranění bariér

 Primární prevence – hodnoty, vzdělávání, osvěta, účinná regulace



SYSTÉMOVÉ PRIORITY ASZ

1. Prosazení teritoriality soudních exekutorů + další nutné úpravy 

OSŘ a EŘ !!! – princip 1 dlužník 1 exekutor, nezávislé přidělování 
exekutorů soudem a automatické zastavování marných exekucí

2. Novela insolvenčního zákona – zkrácení oddlužení na 3 roky a 

odstranění současných bariér, které zabraňují využití institutu oddlužení, 
sladění nezabavitelné částky v exekuci a insolvenci

3. Nové výpisy z CEE – přidání věřitele a vymáhané částky (novela 

vyhlášky o CEE)

4. Dětské exekuce (novela IZ a NOZ) – zastavení řízení proti dětem a 

legislativní úprava do budoucna



VÝZKUM O EXEKUCÍCH 2019 
(Agentura NMS)

https://exekuce.pirati.cz/assets/pdf/2019-05-22-prezentace.pdf

12%

30%

58%

Soukromá instituce zastupující věřitele

Soukromá instituce, která zastupuje stát
ve sporu věřitele a dlužníka a je nestranná

Státní instituce

23%

8%

69%

Věřitel Dlužník

 Státní instituce

Q18. Exekutor by podle Vás měl být … (N=1527) Q19. Kdo by podle Vás měl mít možnost si exekutora vybrat? (N=1527)

https://exekuce.pirati.cz/assets/pdf/2019-05-22-prezentace.pdf




Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Děkuji za pozornost

www.socialni-zaclenovani.cz

David Beňák

ředitel odboru

http://www.socialni-zaclenovani.cz/

