
DLUHY, 
EXEKUCE, 
platební
neschopnost...
a co dál?
Řešení se snaží najít nasledující příručka pro zadlužené.



„Zadluženost českých občanů je v některých regionech naprosto alar-
mující a nejhůře je na tom náš Ústecký kraj, kde se na exekucích vymáhá 
skoro 29 miliard Kč. Přitom se nutně nejedná vždy o selhání osob, které 
se do dluhů dostaly, ale také o chybu systému. 

Začátek demokracie a tržní ekonomiky v ČR sebou v 90. letech přinesl 
potřebu mnoha nových zákonů. Ne všechny se podařilo připravit dosta-
tečně rychle a v potřebné kvalitě, což vytvořilo legislativní mezery, které 
mnozí zneužili. Někteří lidé nebo firmy bohatli na neférově nastavených 
půjčkách, zatímco zbytek populace na to doplatil. Našli se ale i tací, kteří 
si ze života na dluh udělali životní styl na úkor všech ostatních. Problém, 
s nímž se potýkáme dnes, je tedy nechtěný pozůstatek nedostatečné role 
státu a stát za něj musí přijmout svůj díl odpovědnosti.

Některé věci se už podařilo změ-
nit, ale stav exekucí v Ústeckém kraji  
i celé ČR ukazuje, že to nestačí. Proto 
také kandiduji ve volbách do poslanecké 
sněmovny – abych řešila podobné chyby  
v legislativě, které dopadají na nás všech-
ny, a to více v Ústeckém kraji. Jdu do toho, 
protože mě štve to, co vás.“

      
  
Gabriela Nekolová, 
náměstkyně ministryně práce 
a sociálních věcí 



Situace v Ústeckém kraji
Dlouhodobě špatná ekonomická a sociální situace Ústeckého kraje přispěla 
k tomu, že máme nejvyšší podíl osob v exekuci z celé ČR (16,6 % obyvatel). 

 

Jak dluhům předcházet 
a jak je řešit

Finanční gramotnost:
•  Neutrácejte více, nežli vám dovolují vaše příjmy.
•  Při koupi se nevyplácí zbrklost! Porovnejte si cenu zboží u více prodejců, 
 podívejte se na zavedené internetové obchody, kde může být vybrané zboží 
 levnější než v prodejně.  
•  Vytvořte si finanční rezervu. Minimálně ve výši jednoho vašeho čistého 
 měsíčního příjmu, ideálně ve výši 3-6 platů. 
•  Pokud si již půjčku vzít musíte, porovnávejte vždy z více nabídek a studujte 
  sazbu RPSN, která udává procentuální podíl z dlužné částky, který musíte 
 ročně v souvislosti s půjčkou bance zaplatit. 
•  Dejte si velký pozor na smlouvy uzavřené po telefonu. Zbystřete vždy, když 
  vám je oznámeno, že se telefonický hovor nahrává. Zde platí dvojnásob  
 rčení „mlčeti zlato, mluviti stříbro“. 
•  Pokud jste již nějaké zboží zakoupili, nebo si mylně objednali nové služby, 
  zákon vám dává možnost odstoupení od smlouvy, zpravidla ve lhůtě 14 dnů.  
 Nepromeškejte tuto lhůtu! 

Ústecký kraj
Počet obyvatel nad 15 let    692 613
Počet obyvatel v exekuci    115 090
Podíl obyvatel v exekuci    16,62 %
Počet exekucí     613 498
Exekučně vymáhaná jistina   26 793 452 227 KČ
Průměrná jistina na exekuci   46 933 KČ



Když už jste zadluženi
•  Nebojte se říci o pomoc! S chladnou hlavou a za pomoci odborníků proberte 
 vaši finanční situaci a nejvýhodnější řešení. Můžete k tomu využít bezplatnou  
 síť neziskových poraden, kde vám zdarma a profesionálně pomohou.
•  V případě finančních problémů jednejte vždy co nejrychleji a kontaktujte  
 věřitele. Informujte jej o důvodech vaší finanční situace a očekávaných příjmech 
 v nejbližších měsících. 
•  V případě náhlého propadu vaší finanční situace se pokuste nejprve  
 požádat o pomoc vaši rodinu nebo dobré přátele, zvyšte si příjem pomocí  
 brigády, prodejte zbytné věci apod. 
•  Pokuste se domluvit nový splátkový kalendář s vaším věřitelem. Vždy  
 však trvejte na tom, aby vám nový splátkový kalendář písemně potvrdil. 
•  Vždy si vyzvedávejte vaši poštu, nepřebírání pošty vám dlouhodobě v ničem  
 nepomůže.   
•  Pokud se rozhodnete konsolidovat vaše půjčky, učiňte tak s rozmyslem. 
 Protože vytloukat půjčku půjčkou se většinou nevyplácí, běžte se zdarma  
 poradit např. do sítě neziskových poraden. A pozor! Konsolidovat půjčky 
  můžete zpravidla jen tehdy, pokud jste s jejich splátkami nebyli opožděni.

Co dělat v exekuci:
• Jste-li nemajetní a je zřejmé, že v rámci exekuce nemůže dojít k uspokojení  
 věřitele v přiměřeném rozsahu, můžete navrhnout zastavení exekuce tzv.  
 pro nemajetnost; exekuce může být podle zákona totiž zastavena také 
 tehdy, pokud její průběh ukazuje, že výtěžek, kterého bude dosaženo,  
 nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce. S návrhem na zastavení exekuce  
 vám zdarma pomohou např. v síti neziskových poraden. 
• Od roku 2015 byl výrazně rozšířen seznam věcí, které vám nemohou být  
 zabaveny. Mezi tyto věci patří běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,  
 obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka,  
 kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso,  
 palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně  
 nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti, studijní a náboženská  
 literatura, školní potřeby a dětské hračky, snubní prsten, písemnosti  
 osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající  
 se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud  



 nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné  
 povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho 
  domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové  
 peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce  
 podle zvláštního právního předpisu, zvířata, u nichž hospodářský efekt  
 není hlavním účelem chovu která slouží člověku jako jeho společník. 
 Pokud by vám vykonavatel některou z těchto věcí chtěl zabavit, braňte se. 
• Podle zákona nelze zabavit některé sociální dávky. A to jednorázově  
 vyplácené dávky státní sociální podpory a rovněž příspěvek na bydlení  
 a jednorázové dávky pěstounské péče. Nelze zabavovat ani příspěvek na péči  
 či dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky by neměly být blokovány ani na  
 účtu u banky, pokud jsou jedinými platbami, které na tento účet přicházejí.
• Je-li vám „obstaven“ účet u banky, máte přesto nárok na to, aby vám  
 v bance jednorázově vyplatili částku odpovídající dvojnásobku životního  
 minima, tedy 6.280 Kč. Máte-li jako manželé společný účet a v exekuci jste  
 jen vy, má váš manžel/ka právo vybrat polovinu úspor, která byla na účtu  
 ke dni doručení exekučního příkazu bance.
• Exekutor v domácnosti někdy zabavuje věci, které nepatří povinnému  
 (dlužníkovi). V takovém případě musíte do 30 dnů od chvíle, kdy jste se  
 o tom dozvěděli, navrhnout exekutorovi, aby takovou věc nebo věci vyškrtl  
 ze soupisu. Pokud by exekutor nevyhověl, je třeba podat žalobu na  
 vyloučení věci k exekučnímu soudu, a to do 30 dnů od doručení zamítavého 
  rozhodnutí exekutora.
• Při návštěvě exekutora ve vašem obydlí mu při výkonu exekuce nebraňte  
 – výlohy s tím spojené budou naúčtovány vám (tedy například, pokud  
 zamknete dveře a exekutor bude nucen povolat zámečníka). Fyzické  
 bránění výkonu exekuce může klidně skončit u policie a následně u soudu.  
 Soudní exekutor má totiž statut úřední osoby, a v některých případech  
 může tohoto statutu požívat i vykonavatel (zaměstnanec) soudního exekutora. 
• Celý průběh exekuce si můžete natočit na kameru nebo mobilní telefon.  
 Důkaz o průběhu exekuce může přijít někdy vhod!

Na zadní straně této brožury najdete kontakty 
na poradny pro zadlužené, působící 
v Ústeckém kraji.



Co se udělalo v posledních
čtyřech letech
• Zavedla se zákonná povinnost sloučení více exekucí u jediného dlužníka 
  vedených u jednoho exekutorského úřadu, čímž došlo ke snížení nákladů  
 exekuce, které zaplatí dlužník. 
• Pokud je vůči dlužníkovi vedeno několik exekucí pro stejného věřitele  
 nebo pro toho, komu tento původní věřitel pohledávky postoupil více  
 exekutory, má dlužník možnost požádat soud o jejich sloučení do jednoho  
 řízení vedeného jedním exekutorským úřadem, čímž může dlužník výrazně  
 ušetřit na nákladech exekuce.    
• Aby mohl věřitel vůbec požadovat po dlužníkovi náhradu nákladů soudního 
 řízení, musí jej nejméně 7 dní před podáním žaloby obeslat s výzvou k plnění. 
• Došlo k prodloužení lhůty z 15 na 30 dní, během níž má dlužník možnost  
 splnit dobrovolně svůj závazek v rámci již nařízené exekuce. Jestliže tak 
  dlužník učiní, snižuje se odměna exekutora v případě peněžitých plnění o 50 %. 
• Není již nadále možné používat směnku k zajištění spotřebitelského úvěru. 
• Došlo ke snížení odměny exekutora při vymáhání menších částek  
 (tzv. minimální odměna). Dříve nezřídka odměna exekutora převyšovala  
 samotnou vymáhanou částku. 
• Rovněž došlo ke snížení mimosmluvní odměny advokátů v rámci  
 exekučního řízení. 
• Podařilo se vymýtit praxi uplatňování tzv. rozhodčích doložek, kde byl  
 výsledek rozhodčího nálezu dopředu znám. 
• Zákonem o spotřebitelském úvěru došlo ke zjednodušení a zpřehlednění  
 úvěrových smluv tak, aby byly pro spotřebitele výrazně srozumitelnější. 
• V oblasti tzv. osobního bankrotu došlo k vyloučení pochybných a nekvali- 
 fikovaných firem, které zpracování návrhu na oddlužení v rámci inzerce  
 nabízely, přičemž nezřídka dlužníka „zapomněly“ informovat jak bude  
 oddlužení vůbec probíhat, jaká bude výše srážek… Nově smí návrh na  
 oddlužení sepsat/podávat zejména právnické profese, a to za maximální  
 odměnu do výše 4.000 Kč bez DPH (u společného návrhu manželů do 6.000 Kč 
 bez DPH). Návrh na oddlužení rovněž zdarma sepíší/podají tzv.  
 akreditované osoby, tedy neziskové organizace, které jsou držiteli  
 akreditace od Ministerstva spravedlnosti.     



Co budu prosazovat

• Zjednodušit podmínky tzv. osobního bankrotu pro lidi, kteří se své závazky 
  snaží hradit.

• Zpřísnit pravidla pro osoby v evidenci úřadu práce a příjemce sociálních 
 dávek v exekuci, tak aby jim vznikla povinnost účinného řešení jejich  
 závazků a předcházení dalších dluhů.

• Rozšířit možnost odvolávat se proti rozhodnutím exekutora, v případech,  
 kdy to nyní nelze, například proti odmítnutí exekutora sloučit exekuce,  
 které vede u stejného věřitele a dlužníka.

• Snížit administrativní zátěž kladenou na zaměstnavatele osob v exekuci.  
 Například sjednocením formy exekučních příkazů a omezením úkonů 
 a údajů, které může exekutor po zaměstnavateli vyžadovat.

• Zavést odklad splátek po dobu 3-6 měsíců pro pracující osoby v exekuci,  
 které nastoupí do zaměstnání z evidence úřadu, aby byla poskytnuta  
 možnost zapracovat se v novém zaměstnání a dosáhnout na stabilní  
 příjem.

• Zkvalitnit síť poraden garantovaných státem, které mohou poskytovat  
 pomoc jak dlužníkům, tak i zaměstnavatelům a současně poskytovat  
 podporu úřadům práce při řešení exekucí uchazečů o zaměstnání.

• Posílit výuku finanční gramotnosti a bezpečnosti již na školách s cílem  
 posílení zodpovědnosti.

„Nechceme nikoho nechat padnout  
na kolena. Pro každého z Vás najde-
me to nejlepší možné řešení.“ 



Kontakty na poradny  
působící  
v Ústeckém kraji
www.financnitisen.cz 
www.obcanskeporadny.cz 
www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace 
www.poradna-prava.cz
www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ 
www.ne-exekuci.cz/
www.exekuceinfo.cz/
www.socialniagentura.cz
www.mlmadre.cz
www.most.diakonie.cz


