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712 tis.
osob 

v exekuci

65 %
se 3 a více 
exekucemi

4,6 mil.
exekučních 

řízení

Exekuce jsou 
zásadním 
problémem… …ale řešení existuje.

MĚNÍME PRAVIDLA HRY 
NEFÉROVÉHO SYSTÉMU 
EXEKUCÍ A VYMÁHÁNÍ 
DLUHŮ.

NAŠE MISE
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Vzdělávání 
a osvěta
Proměňujeme přístup společnosti 
k těm nejohroženějším skupinám 
a pohled na dluhové poradenství 
napříč sociálními službami.

Protiexekuční  
program ve firmách
Řešíme dluhy a exekuce 
zaměstnanců ve firmách  
a pomáháme jim předcházet. 

Unikátní mapy, 
data a nástroje

Přinášíme jedinečné informace 
ve formě zajímavých vizualizací 

a aplikací, pro média, obce, 
výzkum a vědu i veřejnost. Jsme 

autory Mapy exekucí a Mapy 
osobního bankrotu.

Systémová 
změna

Omezujeme obchod 
s dluhy a nastavujeme 

férovější systém exekucí 
a nové možnosti pro 
vstup do oddlužení.

PILÍŘE NAŠÍ PRÁCE
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NAŠE ÚSPĚCHY A DOPADY 
V ROCE 2020 A DÁL

Prosadili jsme významné změny v exekucích
Ve spolupráci s partnery – Rekonstrukce státu, Rubikon Centrum, Charita ČR 
a dalšími – jsme spustili kampaň Exekuční neřád k prosazení zásadní reformy 
exekucí, která má kultivovat exekuční prostředí v ČR a pomoci stovkám tisíců lidí. 
V červenci 2021 se podařilo prosadit nejzásadnější pozitivní změny za posledních 
20 let, které se týkají např.:

•    odbřemenění systému až 2 milionů starých nevymahatelných exekucí 
z temných neregulovaných časů,

•    započítávání exekučních splátek nejdříve na původní dluh a až poté na úroky, 
sankce, náklady a další poplatky. Lidé tak budou dluh umořovat rychleji 
a nebudou se cyklit v pasti úroků,

•    snížení penále u zdravotního a sociálního pojištění, které bylo excesivně vysoké,
•    pravidelného zveřejňování otevřených dat o exekucích, aby bylo možné sledovat 

dopady přijatých opatření a systém dále kultivovat.

Naším hlavním cílem je ale prosadit nezávislé určování exekutorů 
soudem a zavedení principu 1 dlužník = 1 exekutor. Takové změně se říká 
teritorialita exekutorů a je páteřní částí reformy exekucí. 

Přispěli jsme k potřebným změnám během covid-19
Díky dlouhodobému tlaku na systémové změny se podařilo během pandemie 
covid-19 přijmout některé důležité změny. Jednalo se např. o:

•    zákaz exekučního zabavování daňového bonusu na děti, který je určen na 
podporu rodin s dětmi,

•    úpravu exekučních srážek u odstupného. Nově lidem zůstává nezabavitelná 
částka za každý měsíc odstupného,

•    odstranění nepřekročitelné bariéry splatit v oddlužení 30 % dluhů včetně 
příslušenství i pro případy před rokem 2019.

Jsme aktérem inovací v insolvencích
Podílíme se spolu s Rubikon Centrem a PAQ Research na inovačním projektu, 
který nastavuje lidem podporu během procesu oddlužení a zaměřuje se na 
systémové změny v této oblasti. Díky tomu se podařilo např.:

•    vytvořit unikátní nástroj, který automaticky detekuje lidi, kteří by mohli 
potřebovat pomoc v procesu oddlužení,

•    připravit jedinečný výzkum, který se věnuje bariérám vstupu do oddlužení 
a odpovídá na otázky, co se musí změnit, aby oddlužení využilo více lidí,

•    vytvořit řadu analýz odhalujících slabá místa v procesu v procesu oddlužení 
a navrhnout legislativní úpravy.

SYSTÉMOVÁ 
ZMĚNA

Spustili jsme unikátní (Ne)dlužím státu
Ve spolupráci s Česko.Digital jsme spustili projekt www.nedluzimstatu.cz. První 
a jediné místo, kde si občané mohou snadno zjistit, zda a kolik dluží státním 
institucím. Projektem reagujeme na vysoký počet dlužníků vůči státní správě – 
v roce 2020 činily dluhy občanů vůči fi nanční správě, Policii ČR, Celní správě, České 
správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám přes 50 miliard korun.
Již za první měsíce spuštění navštívilo stránky přes 70 tisíc lidí a tisíce lidí si stáhli 
interaktivní formuláře. 

Naše úsilí zaměříme na rozvoj dalších funkcionalit, např. jak zjištěné dluhy 
řešit, a na zefektivnění komunikace se státními úřady, aby měli občané 
přístup k informacím výrazně jednodušší a bez zbytečných bariér.   

Ukazujeme oddlužení v datech
Spustili jsme unikátní statistiky týkající se procesu oddlužení domácností 
a přinášíme tak evidence-based informace pro média a osvětu i pro odbornou 
veřejnost a policy makery.

Jsme partnery dluhovým i občanským poradnám
Proškolili jsme již stovky pracovníků, kteří denně pomáhají klientům z dluhových 
pastí. Zaměřili jsme se na specifi ckou a komplexní podporu v době covidu. 
Přispěli jsme k vytvoření nových metodických postupů u několika matadorských 
organizací v oblasti dluhového poradenství. 

Naším cílem je dlouhodobě zkvalitňovat služby, 
přispívat ke komplexní klientské péči a odbourávat stereotypy.

Podpořili jsme nejpotřebnější klienty 
neziskových organizací
Díky podpoře Nadace BLÍŽKSOBĚ jsme pomohli desítkám klientů v nejrůznějších 
organizacích, kteří se ocitli v tíživé fi nanční situaci nejen kvůli dopadům covidu. 
Patří mezi ně například organizace Pragulic, Jako doma, Přestupní stanice, Cafe 
Therapy, Tamtamy aj. 

Spustili jsme ostrou fázi programu 
Navázali jsme krátkodobé i dlouhodobé spolupráce s korporacemi i zástupci 
středních fi rem. Vedle přímé pomoci lidem v dluzích jsme se soustředili na rozvoj 
prevence a osvěty – učili jsme zaměstnance obraně proti nekalým praktikám 
úvěrových společností a úskalí půjček. 

Rozšíříme portfolio fi rem, 
které budou využívat naše služby. 

Pod taktovkou České televize natáčíme šestidílný dokument o pomoci čtyřem 
zadluženým rodinám a na těchto příkladech názorně ukazujeme zásadní 
systémové nedostatky v oblasti vzniku a vymáhání dluhů. Nedílnou součástí je 
i osvětová část ukazující, jak mají lidé v konkrétních situacích jednat.

Ve spolupráci s organizací SPOT jsme vydali analýzu „Proč je u nás 5 milionů 
exekucí“ mapující 20 let obchodu s dluhy včetně doporučení k nápravě.

Radek Hábl se připojil ke členům Rady vlády pro lidská práva a je spoluautorem 
řady nových opatření v oblasti dluhové problematiky.

DATA, ANALÝZY 
A NÁSTROJE

VZDĚLÁVÁNÍ 
A OSVĚTA

PROTIEXEKUČNÍ 
PROGRAM PRO 
FIRMY

A UKÁZKA 
NAŠICH 
DALŠÍCH 
AKTIVIT
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„Děkuji vám za to, že vracíte lidem 
naději, sílu a odhodlání. A také chuť jít 
se prát za spravedlnost.“ 

paní Alena  
z řad klientek našeho poradenství

„Školení bylo skvělé, kurz je koncipován 
prakticky a je znát, že lektorka má dlouhodobé 
zkušenosti. Obzvlášť jsme ocenili praktické 
nácviky během kurzu.“ 

Michaela Cinová 
provozní ředitelka Romodrom

„Jde o jeden z nejlepších kurzů 
za poslední dobu.“ 

paní Jana 
z řad účastnic našeho kurzu 

„Naši zaměstnanci se po psychické  
stránce stabilizovali. Zároveň se jim dostalo 
dostatečné pomoci v tom, aby mohli svou 
situaci efektivně řešit. Zpětná vazba od 
zaměstnanců je velmi pozitivní.“ 

Dušan Šenkypl 
zakladatel ePojisteni.cz 

ŘEKLI O NÁS
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Na naši práci odkazují průměrně 
ve více než 15 výstupech měsíčně

Jan 
Barta

Dušan  
Šenkypl

David 
Holý

Martin 
Hájek 

NAŠI PARTNEŘI MÉDIA
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NÁŠ TÝM

BARBARA HALÍŘOVÁ
dluhová poradkyně, 

lektorka, sociální 
pracovnice

RADEK HÁBL
zakladatel, ředitel, 

autor Mapy exekucí

GABRIELA 
VONDRUŠOVÁ

výkonná manažerka  
a vedoucí Protiexekučního 

programu ve firmách

PETRA LOMOZOVÁ
právnička a dluhová 

poradkyně

LUCIE  
NEMEŠOVÁ

PR a média

PETRA 
ADAMOVSKÁ

dluhová poradkyně

VÍT BAISA
programátor, lektor, 

vysokoškolský 
pedagog

MICHAELA VRBOVÁ
dluhová poradkyně, lektorka, 

sociální pracovnice

BÁRA SOUKUPOVÁ
geoinformatička, tvůrkyně řešení pro 

Mapu exekucí a Mapu bankrotů

PETRA 
ČERNOHORSKÁ

back office a podpora

SPRÁVNÍ RADA

ANDREA ŠENKYŘÍKOVÁ
předsedkyně správní rady, 

zakladatelka a ředitelka 
Open House Praha

ŠÁRKA KORENCOVÁ
advokátka,  

AK CAUSIDICUS

BARBARA HALÍŘOVÁ
dluhová poradkyně, 

lektorka, sociální 
pracovnice

TANWEER ALI
ekonom, vysokoškolský 

pedagog, University of New 
York in Prague

MARTINA  
KLEPALOVÁ

finanční manažerka,  
IBM

REVIZORKA

LIDÉ V INSTITUTU
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Označení AKTIVA Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k posled. dni  
účetního období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet    A.I. až A.IV. 1

A I. Dlouhodobý nehmotný  
majetek celkem

2

A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3

A III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4

A IV. Oprávky k dlouhodobému 
 majetku celkem

5

B Krátkodobý majetek celkem Součet      B.I. až B.IV. 6 106 470

B I. Zásoby celkem 7

B II. Pohledávky celkem 8 27 44

B III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 73 421

B IV. Jiná aktiva celkem 10 6 5

Aktiva celkem 11 106 470

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k posled. dni  
účetního období

a b c 3 4

A. Vlastní zdroje celkem Součet                     A.I. až A.II. 12 90 396

A I. Jmění celkem 13 90 396

A II. Výsledek hospodaření celkem 14

B. Cizí zdroje celkem Součet                             B.I. až B.I 15 16 74

B I. Rezervy celkem 16

B II. Dlouhodobé závazky celkem 17

B III. Krátkodobé závazky celkem 18 16 74

B IV. Jiná pasiva celkem 19

Pasiva celkem Součet                                      A. až B. 20 106 470

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2020

( v celých tisících Kč )
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FINANČNÍ ZPRÁVA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu ke dni 31 .12. 2020

( v celých tisících Kč )

Označení TEXT Číslo
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady 1

A I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 613 613

A II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3

A III. Osobní náklady 4 403 403

A IV. Daně a poplatky 5 7 7

A V. Ostatní náklady 6 2 2

A VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek

7

A VII. Poskytnuté příspěvky 8

A VIII. Daň z příjmů 9

Náklady celkem Součet                                A.I. až A.VIII 10 1 025 1 025

B. Výnosy 11

B I. Provozní dotace 12

B II. Přijaté příspěvky 13 803 803

B III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 222 222

B IV. Ostatní výnosy 15

B V. Tržby z prodeje majetku 16

Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 17 1 025 1 025

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 17 - ř. 10 - ř.9) 18

D. Výsledek hospodaření po zdanění                  ř. 18 - ř. 9 19
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Dáváme lidem naději na život  
bez dluhů, což pozitivně dopadá 

nejen na ně samotné a jejich 
rodiny, ale i celou společnost.

Institut prevence a řešení předlužení, z.ú. 
IČ 07753268 

info@institut-predluzeni.cz


