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698 tis.
osob

v exekuci

66 %
se 3 a více 
exekucemi

4,5 mil.
exekučních

řízení

Exekuce jsou 
zásadním 
problémem… …ale řešení existuje.

MĚNÍME PRAVIDLA HRY 
NEFÉROVÉHO SYSTÉMU 
EXEKUCÍ A VYMÁHÁNÍ 
DLUHŮ.

NAŠE MISE

3



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

Protiexekuční  
program ve fi rmách
Řešíme dluhy a exekuce 
zaměstnanců ve fi rmách 
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 2021

(Ne)dlužíte státu?
Ve spolupráci s Česko.Digital jsme dále rozvinuli projekt Nedlužím státu, první 
a jediné místo, kde si občané mohou snadno zjistit, zda a kolik dluží státním 
institucím – web navštívilo více než 160 tisíc uživatelů.

•    vznikla nová sekce „Dlužím, co teď“, která pomáhá lidem zjištěné dluhy 
správně řešit.

•    přidali jsme i funkcionalitu umožňující generovat žádosti pro všechny 
instituce najednou. 

Milostivé léto
Přes 25 tisíc lidí navštívilo na webu Nedlužím státu naši speciální sekci 
„Milostivé léto“ s podrobným návodem, jak ji využít, vzory podání 
i propagačními materiály pro volné využití pro obce, neziskovky a další. 

Za 3 měsíce během konání akce navštívilo stránky přes 25 tisíc lidí.

DATA A ANALÝZY – WEBOVÉ APLIKACE 
A NÁSTROJE PRO OBČANY

Pomáháme poradnám i klientům  
neziskových organizací 
Proškolili jsme skoro dvě stě pracovníků neziskových organizací, obcí, úřadů 
i zájemců o dluhové poradenství, např. z Charita ČR, SANANIM, Praha 10, 
DRUG-OUT klubu a dalších. 

Docusoap s Českou televizí 
Pokračovali jsme v natáčení několikadílného dokumentu s Českou televizí 
nejen o pomoci zadluženým rodinám, na nichž názorně ukazujeme zásadní 
systémové nedostatky v oblasti vzniku a vymáhání dluhů, ale zejména za 
pomoci skryté kamery nahlížíme do zákulisí obchodu s dluhy. Dokument 
bude mít premiéru v březnu 2023.

Unikátní internetový seriál Obvoďák 
Začali jsme natáčet pilotní díl našeho webového seriálu Obvoďák, který 
má unikátním a zábavným způsobem zpřístupnit těžké téma šmejdských 
praktik v oblasti dluhů. Skrz 5–6 dalších dílů chceme přinést nejčastější 
praktiky z online i offline prostředí a navázat je na osvětovou kampaň.

OSVĚTA  A VZDĚLÁVÁNÍ

Vystoupili jsme na řadě odborných konferencí, například na půdě Parlamentu 
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, HR konferenci Moderní personalista 
aj. s tématy, jak exekuce dopadají např. na státní rozpočet, regionální 
ekonomiku či zaměstnavatele, jaká jsou vhodná řešení vč. návrhů a dopadů 
legislativních opatření.

ODBORNÉ I VEŘEJNÉ  
KONFERENCE

K udržitelné cestě pro firmy i jejich zaměstnance 
Mezi naše partnery jsme přivítali další společnosti, například Chart Ferox a.s. 
nebo Nestlé, a téma dostali do několika (mediálních) výstupů, vč. HR periodik 
a konferencí i sítě Red Button EDU.

PROTIEXEKUČNÍ  
PROGRAM PRO FIRMY

Vyvážíme naše know-how do zahraničí. Na Slovensku pomáháme s Cesta von 
jejich projektu FILIP, který se ve spolupráci se Slovenskou národní bankou 
zaměřuje na systematickou pomoc romským rodinám ve vyloučených lokalitách.

A DALŠÍ AKTIVITY?

Díky médiím můžeme ovlivňovat systémové změny a poukazovat na nekalé 
praktiky, zveřejňovat data a nabourávát obecná klišé

Novinky.cz: Exekuci na důchod čelí desítky tisíc seniorů

Aktuálně.cz: Určitě nic nedlužíte státu? Vylepšená aplikace kontroluje pokuty, 
daně i pojištění

Blesk.cz: Dlužíte za nájem, jízdu načerno či pojištění? Expert popsal, jak se 
penále zbavit! Pomůže Milostivé léto

NÁŠ HLAS BYL SLYŠET

SYSTÉMOVÁ ZMĚNA

SOS v insolvenci

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 usnadňuje poradnám hlídat pouze jimi 
vybrané případy a změny ve spisu.

•    realizovat jedinečný výzkum se zaměřením na to, proč předlužení lidé 
nevstupují do oddlužení a co se musí změnit, aby tento institut mohli  
více využívat

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

Trochu řádu do Exekučního neřádu

Po více než 2 letech projednávání se podařilo prosadit 
novelu exekučního řádu. V konečném důsledku se jedná 
pravděpodobně o nejzásadnější změny za posledních 20 let. 

Mezi ty nejvýznamnější změny patří:

•    postupné odbřemenění systému od 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 se tak nebudou cyklit v pasti úroků.

•    snížení excesivního penále u zdravotního a sociálního pojištění na zákonný 
úrok z prodlení.

•    kvartální zveřejňování otevřených dat o exekucích. Ty jsou klíčové pro 
sledování dopadů a další kultivaci. 

Naším hlavním cílem ale stále zůstává prosazení 
nezávislého určování exekutorů soudem a zavedení principu 
1 dlužník = 1 exekutor. Takové změně se říká teritorialita exekutorů 
a je páteřní částí reformy exekucí. 
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https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/po-dvou-letech-debat-schvalili-poslanci-novelu-exekucniho-ra/r~895921aadf2f11eba1070cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/po-dvou-letech-debat-schvalili-poslanci-novelu-exekucniho-ra/r~895921aadf2f11eba1070cc47ab5f122/
https://www.seznam.cz/nastaveni-souhlasu/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pokuty-poplatky-nezaplacene-pojisteni-vylepsena-aplikace-pom/r~d32c7fd6149811ec9322ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pokuty-poplatky-nezaplacene-pojisteni-vylepsena-aplikace-pom/r~d32c7fd6149811ec9322ac1f6b220ee8/
https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/693961/dluzite-za-najem-jizdu-nacerno-ci-pojisteni-expert-popsal-jak-se-penale-zbavit-pomuze-milostive-leto.html
https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/693961/dluzite-za-najem-jizdu-nacerno-ci-pojisteni-expert-popsal-jak-se-penale-zbavit-pomuze-milostive-leto.html


„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

„Naši zaměstnanci, kteří na dluhy už nestačí sami, 
využívají bezplatně protiexekučí program Institutu. 
Zakrátko jeho tým už zprostředkoval oddlužení nebo 
vyřešil situaci jinak. Věříme, že jde o důležitý stavební 
kámen naší komplexní péče o zaměstnance.“ 

Bronislav Převrátil
ředitel Chart Ferox

„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 fi rmách

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 offi ce 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

fi nanční 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. 6 470 1 218

B I. Zásoby celkem 7 24

B II. Pohledávky celkem 8 44 51

B III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 421 1 143

B IV. Jiná aktiva celkem 10 5

Aktiva celkem                                               Součet A. až B. 11 470 1 218

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. 12 396 1 086

A I. Jmění celkem 13 396 1 086

A II. Výsledek hospodaření celkem 14

B. Cizí zdroje celkem      Součet B.I. až B.I 15 74 132

B I. Rezervy celkem 16

B II. Dlouhodobé závazky celkem 17

B III. Krátkodobé závazky celkem 18 74 113

B IV. Jiná pasiva celkem 19 19

Pasiva celkem Součet A. až B. 20 470 1 218

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2021

(v celých tisících Kč)
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FINANČNÍ ZPRÁVA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu ke dni 31 .12. 2021

(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 1 589 1 589

A II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3

A III. Osobní náklady 4 649 649

A IV. Daně a poplatky 5

A V. Ostatní náklady 6 13 13

A VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7

A VII. Poskytnuté příspěvky 8 1 1

A VIII. Daň z příjmů 9

Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII 10 2 252 2 252

B. Výnosy 11

B I. Provozní dotace 12

B II. Přijaté příspěvky 13 1 556 1 556

B III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 695 695

B IV. Ostatní výnosy 15 1 1

B V. Tržby z prodeje majetku 16

Výnosy celkem  Součet B.I. až B.V. 17 2 252 2 252

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


