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1.	SYSTÉMOVÁ	ZMĚNA	
Usilujeme o prosazení klíčových legislativních změn, které povedou k narovnání 
dosavadní neférové praxe v oblasti vymáhání pohledávek a půjčování peněz. 

2.	DATA	A ANALÝZY
Přinášíme unikátní data, díky kterým mohou například obce a instituce lépe 
cílit své místní politiky a strategie.

 ▶ Jsme spoluautory interaktivního webu Mapa exekucí, který v roce 2017 
přinesl unikátní pohled na exekuce napříč Českou republikou.

 ▶ V roce 2019 jsme v návaznosti na změnu insolvenčních pravidel spustili 
sesterský web Mapa osobních bankrotů.

3.	VZDĚLÁVÁNÍ
Pořádáme semináře dluhového poradenství pro pracovníky v pomáhajících 
profesích a pro zaměstnavatele, kteří mají zaměstnance v exekuci či insolvenci. 

 ▶ Vzděláváme širokou veřejnost a nabouráváme zažité mýty o dluzích.

4.	INDIVIDUÁLNÍ	PRÁCE	U ZAMĚSTNAVATELŮ
Realizujeme projekt, který pomáhá zaměstnancům řešit jejich nepříznivou 
finanční situaci a jejich zaměstnavatelům efektivně zvládnout exekuční 
a insolvenční agendu se všemi problémy, které s tím souvisí.

Naší	vizí	je	
společnost,	ve	které	
nebude	prostor	pro	
obchod	s dluhy	a lidé	
budou	mít	férovější	

podmínky	pro	řešení	své	
nepříznivé	finanční	

situace.

NAŠE VIZE A PILÍŘE 
Institut prevence a řešení předlužení jsme založili v lednu 2019, abychom 

formálně zastřešili naše roky trvající snahy o napravení systému. Ten 

způsobil, že téměř	každý	desátý	občan České republiky je v exekuci - drtivá 

většina dokonce v exekuci vícenásobné. Ta jej odsouvá na okraj společnosti, 

často bez vyhlídky na jakékoliv zlepšení své situace. Příčiny, proč se lidé 

ocitají v exekucích a dluhové pasti, jsou mimo jiné zakotveny v nefunkčním 

systému a neférové praxi. To s sebou 

nese nejen individuální dopady na 

životy těchto lidí, ale i negativní 

dopady společenské, 

ekonomické a politické.

Naše práce má čtyři pilíře

http://mapaexekuci.cz/
http://www.mapabankrotu.cz/
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RADEK	HÁBL	
zakladatel a ředitel Institutu  

prevence a řešení předlužení

BARBARA	HALÍŘOVÁ	
dluhová poradkyně,  
lektorka a členka správní  
rady Institutu

V	roce	2010	jsem	se	rozhodla	odejít	z	firemního	
sektoru	a	začít	pracovat	jako	kariérní	poradkyně	
s	dětmi	a	mladými	lidmi	ze	sociálně	vyloučeného	
prostředí.	To	mě	časem	přivedlo	k	práci	odborné	
sociální	poradkyně	se	zaměřením	na	sociálně	
právní	a	dluhové	poradenství.	K	tomu	jsem	
vystudovala	sociální	práci	a	politiku	na	UJEPu.	
Působila	jsem	např.	10	let	v	organizaci	Člověk	
v tísni	a	4	roky	jako	lokální	expertka	na	dluhovou	
problematiku	v	Agentuře	pro	sociální	začleňování.	
V	IPŘP	vedu	dluhové	poradenství	a	vzdělávání.	

Po	absolvování	VŠE	v	Praze	jsem	se	věnoval	více	než	10	
let	analýzám	a	řízení	obchodních	financí	v	Pivovarech	
Staropramen	a	posléze	IBM.	V	roce	2014	nastal	zlom,	
kdy	jsem	vyměnil	korporátní	svět	za	ten	neziskový.	
V	něm	jsem	začal	řešit	nefunkční	a	neetický	systém	
vymáhání	dluhů	na	systémové	i	individuální	úrovni.	
Působil	jsem	v	Otevřené	společnosti	či	Agentuře	

pro	sociální	začleňování	a	v	roce	2017	jsme	s	kolegy	
zveřejnili	Mapu	exekucí	-	jedinečný	informační	

a datový	nástroj.	Od	roku	2018	jsem	členem	Ashoka	
Fellows	Network.
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VEDENÍ ORGANIZACE  
A SPOLUPRACOVNÍCI
NÁŠ	TÝM

REVIZORKA

SPRÁVNÍ	RADA

BARBARA HALÍŘOVÁ
dluhová poradkyně, 

lektorka, sociální 
pracovnice

RADEK HÁBL
zakladatel, ředitel, 

autor Mapy exekucí

GABRIELA 
VONDRUŠOVÁ

výkonná manažerka

ANDREA ŠENKYŘÍKOVÁ
předsedkyně správní rady, 

zakladatelka a ředitelka 
Open House Praha

LUCIE  
NEMEŠOVÁ

PR a média

ŠÁRKA KORENCOVÁ
advokátka,  

AK CAUSIDICUS

VÍT BAISA
programátor, lektor, 

vysokoškolský 
pedagog

MICHAELA 
VRBOVÁ

dluhová poradkyně, 
lektorka, sociální 

pracovnice

ALENA 
DZIAMIDAVA

datová analytička

BARBARA HALÍŘOVÁ
dluhová poradkyně, 

lektorka, sociální 
pracovnice

TANWEER ALI
ekonom, vysokoškolský 

pedagog, University of New 
York in Prague

MARTINA  
KLEPALOVÁ

finanční manažerka,  
IBM

ŠÁRKA  
OŠŤÁDALOVÁ

mezinárodní právo 
a analýzy

BÁRA SOUKUPOVÁ
geoinformatička, tvůrkyně 
řešení pro Mapu exekucí a 

Mapu bankrotů

GABRIELA 
DVORNÍKOVÁ
účetnictví a daně
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V roce 2019 byly naší prioritou systémové změny, spojené se zásadní 
reformou exekucí a novelou insolvenčního zákona. Kromě toho jsme se 
soustředili také na to, abychom poskytli všem zúčastněným stranám klíčová 
exekuční a insolvenční data, díky kterým můžeme efektivně monitorovat 
a upravovat nastavení systému a současně podpořit implementaci 
důležitých opatření na lokální úrovni. V oblasti 
přímé práce usilujeme o to, stát se 
průkopníky v poskytování komplexní 
dluhové podpory zaměstnavatelům 
a inspirovat tím další organizace. 

94 TIS.
mladých do 30 let

4.48	MIL.
exekučních řízení

783 TIS.
osob v exekuci

60	%	
lidí se 3 a více  
exekucemi

EXEKUCE V DATECH

Data k 31. 12. 2019
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NAŠE ÚSPĚCHY A PLÁNY

Jak	se	mění		 
zadluženost	v Česku

Počty	exekucí	setrvale	klesají	 
(nově	zahájené	i absolutní).

Počty	žádostí	o povolení	oddlužení	rostou.

Procento	úvěrů	v selhání	je	na	historických	minimech.

Informovanost	společnosti	se	prokazatelně	zvyšuje.

CÍLE  
Ve střednědobém 

a dlouhodobém horizontu 
výrazně snížíme počet osob 
v exekuci i průměrný počet 

exekucí a zvýšíme počet lidí, kteří 
svou situaci řeší prostřednictvím 
zákonného procesu oddlužení. 

Budeme usilovat o další 
omezení obchodu s dluhy. 



Co se povedlo Co se povedloCo plánujeme  
2020 a dál

Co plánujeme  
2020 a dál

A Pomohli jsme prosadit nová	pravidla	
umožňující statisícům lidí vstoupit do 
procesu oddlužení a dát jim tak naději na 
životní	restart.

B Přispěli jsme ke schválení klíčové 
reformy	exekucí v prvním čtení. To 
se podařilo poprvé za 20 let existence 
soukromých exekutorů v ČR.

• Budeme pokračovat v prosazování 
teritoriality	exekutorů jako klíčového 
bodu reformy	exekucí.

• Spolu s experty budeme prosazovat 
zkrácení	procesu oddlužení a jeho další 
úpravy po vzoru standardů v EU.

• Rozšíříme portfolio o nové kurzy 
zacílené na řešení potřeb v občanském 
i firemním sektoru.

• Budeme pracovat na otevřenosti 
dat v exekucích a přineseme nové 
interaktivní statistiky.

• Poskytneme vylepšený datový základ 
pro strategické	materiály krajů a obcí 
a pro změny zákonů.

• S partnery spustíme unikátní 
platformu Nedlužím	státu.

1. SYSTÉMOVÁ ZMĚNA 3. VZDĚLÁVÁNÍ

2. DATA A ANALÝZY

A Přinesli jsme chybějící	data o tzv. 
dětských exekucích, díky nimž se zahájila 
kampaň za jejich zrušení legislativní cestou.

B Spustili jsme Mapu	osobních	bankrotů 
a podrobný monitoring insolvenčních dat, 
díky kterým můžeme sledovat účinnost 
oddlužovací novely.

A Pomohli jsme desítkám dluhových 
poradců začlenit naše výstupy do jejich 
každodenní práce.

B Získali jsme akreditaci MPSV 
na třídenní	kurz pro pracovníky 
v pomáhajících profesích.

A Spustili jsme komplexní	poradenství	 
pro zaměstnavatele a jejich pracovníky. 

B Testovali jsme program ve 4	velkých 
firmách - např. ePojisteni.cz, Tarifomat, či 
Edgewell.

• Rozšíříme portfolio služeb 
v programu na míru potřebám 
klientů.

• Program budeme intenzivně 
nabízet firmám a institucím - chceme 
výrazně rozšířit síť uživatelů.

4. INDIVIDUÁLNÍ 
PRÁCE SE 

ZAMĚSTNAVATELI

*Podrobněji o změnách se dočtete dále ve zprávě



PILÍŘE NAŠÍ PRÁCE

Systémová změna má největší a nejširší pozitivní dopady a je klíčovým pilířem 
naší práce. Beze změny systému se obtížně aplikují opatření na místní úrovni. 
Pokud je systém dobře nastaven, jejich efektivita se násobně zvyšuje a s tím 
i přímá práce s klienty.

V roce	2019	jsme	ve	spolupráci	s partnerskými	organizacemi	dosáhli	dalších	
úspěchů	v oblasti	regulace	obchodu	s dluhy,	nastavení	spravedlivějšího	
systému	exekucí	a širších	možností	oddlužení.

Schválená	novela	insolvenčního	zákona

1.	června	2019	začala	platit	nová	pravidla	oddlužení, která rozšiřují možnosti  
oddlužení a tím i počet lidí, kteří do oddlužení mohou vstoupit. Ve spolupráci 
s partnerskými organizacemi, experty a poslanci se nám podařilo prosadit novelu, 
která mimo jiné obsahuje:

 ▶ Možnost vstoupit do oddlužení bez ohledu na výši dluhu a míry splacení pohledávek. Tím se 
otevírá možnost ekonomického restartu pro statisíce lidí, kteří dosud žili bez jakékoli  
naděje, že se dluhů do konce života zbaví. 

1. SYSTÉMOVÁ  
ZMĚNA

A

Co se povedlo

 ▶ Možnost zkrátit oddlužení na 3 roky za předpokladu, že bude splaceno alespoň 60 % dluhu.  
Díky tomu se zvýší motivace lidí, aby včasně řešili svou nepříznivou finanční situaci a tím se  
zvýšila míra splacených pohledávek.   

 ▶ Kratší - 3leté - oddlužení pro starobní a invalidní důchodce 2. a 3. stupně jako jedné  
z nejzranitelnějších skupin. 

Sledujte účinnost pravidel na naší unikátní Mapě osobních bankrotů  
(www.mapabankrotu.cz).

Reforma	exekucí	v legislativním	procesu

V listopadu 2019 jsme společně dosáhli klíčového úspěchu. Do druhého čtení  
v Poslanecké sněmovně byla vpuštěna velká novela exekučního řádu a spolu s ní i její 
klíčový bod - teritorialita exekutorů zavádějící nezávislé přidělování exekutorů  
soudem. Poprvé	za	20	let existence soukromých exekutorů.

Dále	se	podařilo:

 ▶ Položit základy, díky kterým se razantněji zvýší nezabavitelná částka lidí v exekuci i insolvenci 
(navýšení od dubna 2020 a od července 2020).  Tím se snižuje pravděpodobnost, že kvůli  
nedostatku prostředků na život bude dlužník vytlačen mimo legální trh práce. 

 ▶ Učinit klíčové kroky, díky kterým se ruší možnost zabavit daňový bonus na výživu dětí. Ten je 
důležitou motivací pro lidi s nízkým příjmem získat či si udržet legální zaměstnání. 

 ▶ Nastartovat jednání, díky kterým by se do výpisů z centrální evidence exekucí dostaly klíčové - ale 
doposud chybějící - údaje, např. název věřitele a celková vymáhaná částka, pro efektivní řešení 
exekucí a další rozkrývání obchodu s dluhy.

B

Co se povedlo

http://www.mapabankrotu.cz
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Zveřejnění mapy exekucí prokázalo, že dostupnost podrobných dat spolu 
s jejich vhodnou vizualizací a snadnou interpretací je nezbytným předpokladem 
popularizace a následného řešení společenského problému. Data jsou důležitá 
i pro analýzy a vyhodnocování přijatých preventivních a nápravných opatření (jak 
národních, tak lokálních), a proto se zaměřujeme na udržení jejich kontinuity 
v čase. Kromě krajů či místních samospráv využívají data také výzkumné ústavy, 
univerzity, neziskové organizace, média a v neposlední řadě široká odborná 
i laická veřejnost. 

Data	jsou	klíčovým	nástrojem	k prosazování	systémových	 
změn,	osvětu	a vzdělávání	i aktivity	v terénu.

2.	DATA	 
A ANALÝZY

 ▶ Dokončíme	proces	radikální	reformy	exekucí.	

Zbývá odstranit poslední velký článek v obchodu s dluhy a doufáme, že k tomu konečně dojde 
v roce 2020/2021. Klíčovým bodem celé novely je tzv. teritorialita soudních exekutorů. Jedná se 
o princip, kdy je exekutor přidělován	nezávislým	soudem	a všechny	exekuce u jednoho člověka 
řeší	pouze	jeden	exekutor. Ten navíc působí v kraji dlužníkova bydliště. 

Zavedením principu teritoriality by se odstranilo korupční prostředí a klientelistické vazby,  
postupně se odstranily značné duplicity činností exekutorů, radikálně snížily obrovské společen-
ské náklady a umožnilo se lidem lépe splácet dluhy v procesu exekuce. Současně by docházelo 
k méně častým propadům do dluhových pastí. 

 ▶ Zprůchodníme	proces	oddlužení

Budeme prosazovat odstranění zbývajících	bariér, které i po přijaté oddlužovací novele brání 
vstupu do oddlužení některým zranitelným skupinám a tím jejich návratu	do	(ekonomicky)	 
aktivního	života.

Co plánujeme

A	 Mapa	exekucí

Mapa Exekucí je unikátní webová aplikace, která kvantifikuje a vizualizuje problema-
tiku exekucí v Česku. První zveřejnění Mapy exekucí v roce 2017 vedlo	k obrovskému	
nárůstu	zájmu	veřejnosti	a médií o problematiku dluhů a exekucí a Mapa se stala 
nezastupitelným zdrojem informací. 

V roce 2019 navštívilo web Mapy exekucí na 25	tisíc	lidí	(celkem jde o 155 tisíc návštěvníků webu od 
jeho spuštění).

 ▶ Web mapy exekucí byl použit jako zdroj dat u 169 mediálních výstupů - podařilo se nám tím 
udržovat téma exekucí ve veřejné debatě.

 ▶ Naše data stála na počátku velké kampaně organizace Člověk v tísni proti dětským exekucím, 
která vede ke snížení počtu nezletilých v exekuci o 50 % a k zamezení vzniku tzv. dětských dluhů 
v budoucnu. 

Co se povedlo

http://mapaexekuci.cz/
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Co se povedlo

Co se povedlo

B	 Mapa	osobních	bankrotů

Mapa osobních bankrotů	přibližuje	politikům	i veřejnosti	podrobné	informace	
o osobních	bankrotech	(oddlužení), které dosud zcela chyběly. Základní kámen této 
mapy byl položen v roce 2018 na hackathonu “Kóduj pro Česko” pořádaný Nadací OSF.

 ▶ V květnu 2019 jsme spustili ostrou verzi Mapy.

 ▶ Díky Mapě hodnotíme dopady změn nových pravidel vstupu do osobního bankrotu a již jsme 
mnohokrát veřejně poukázali na bílá místa přijaté novely insolvenčního zákona. Díky tomu jsme 
otevřeli veřejnou debatu k dalším úpravám procesu oddlužení směrem ke standardům EU.

C	 Projekt	“Nedlužím	státu”

Projekt reaguje na potřebu zajistit jedno centrální místo, kde budou mít občané možnost zjistit, zda, 
kolik a kde mohou dlužit veřejným institucím. Naším cílem je vybudovat portál, který informace 
o dluzích vůči státní správě bude poskytovat agregovaně, komplexně a v digitální kvalitě odpovídající 
standardům 21. století.

 ▶ V roce 2019 jsme za podpory platformy Česko.Digital sdružující komunitu více než tisícovky  
IT profesionálů začali s přípravou projektu Nedlužím státu.

MAPA OSOBNÍCH  
BANKROTŮ

 ▶ Budeme dál pracovat na otevřenosti dat, a zajistíme tak lepší pochopení   
této problematiky a efektivnější předcházení a řešení zadlužení domácností. 

 ▶ Na podzim roku 2020 spustíme projekt  
www.nedluzimstatu.cz a v plánu je jeho postupné rozšiřování o související služby.

 ▶ Povedeme dále žalobu Městského soudu v Praze proti Exekutorské komoře ČR proti  
Ekexutorské komoře ČR, která podmiňuje poskytnutí infomací vysokými poplatky

MAPA EXEKUCÍ
Podíl osob v exekuci (%)

0,0 – 5,9
6,0 – 7,9
8,0 – 10,9
11,0 – 13,9
14,0 a více

Co plánujeme

Podíl osob v bankrotu (%)

0,0 – 0,7
0,8 – 1,2
1,3 – 1,7
1,8 – 2,2
2,3 a více

http://www.mapabankrotu.cz
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Co se povedlo

Zadlužení obyvatel České republiky je rozsáhlé a míra podpory je - i s ohledem na 
počet lidí v exekucích - velmi omezená,	zvláště	v oblasti	vzdělávání. Začali jsme 
tak pořádat semináře dluhového poradenství pro pracovníky v pomáhajících 
profesích, pro zaměstnavatele, jejich manažerské vedení i personální oddělení 
a právě pro zaměstnance jako takové, které vzděláváme v prevenci dluhové pasti 
či jejím možném řešení. Neučíme jen teorii, učíme lidi a zástupce pomáhajících 
profesí, aby problematice aktivně porozuměli a byli v jejím řešení rovnocennými 
partnery v dialogu. 

 ▶ Získali jsme akreditaci MPSV na třídenní praktický kurz pro pracovníky  
v pomáhajících profesích.

 ▶ Pomohli jsme desítkám dluhových poradců začlenit naše výstupy do jejich každodenní práce.

 ▶ Spustili jsme vzdělávání zaměstnanců ve firmách, např. Dormer Pramet, a pomohli jsme tak 
prvním desítkám zaměstnanců při prevenci či řešení finančních problémů.

 ▶ Rozšíříme portfolio o nové kurzy zacílené na řešení potřeb v občanském 
i firemním sektoru.

 ▶ Zintenzivníme počet seminářů a kurzů. 

3.	VZDĚLÁVÁNÍ
“Výborné 

školení, užitečné 
snad pro každého, 
využiji v běžném 

životě.” 
zaměstnanec	firmy	 
Dormer	Pramet

“Školení 
bylo skvělé, kurz je 

koncipován prakticky 
a je znát, že lektorka má 

dlouhodobé zkušenosti v této 
oblasti. Obzvlášť jsme ocenili 

možnosti praktických nácviků 
přímo během kurzu.”

 Michaela Cinová, provozní 
ředitelka organizace 

Romodrom

“Doporučila bych 
všem zaměstnancům. 
Nejlepší školení, jaké 

jsem za poslední dobu 
absolvovala.” 
zaměstnankyně	firmy	 

Dormer	Pramet

Co plánujeme
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Přestože by se mohlo na první pohled zdát, že finanční potíže zaměstnanců  
patří výhradně do jejich soukromého života, opak je pravdou. Pokud strádá 
zaměstnanec, strádá i jeho zaměstnavatel. Rozhodli jsme se proto reagovat 
na nedostatečnou	podporu a spustili jsme komplexní, svého	druhu	jedinou,	
dluhovou	podporu u zaměstnavatelů. A první výsledky ukazují, že je to cesta 
správná.

REFERENCE

 ▶ Zásadně rozšíříme síť firem, které využívají náš program.

 ▶ Zaměříme se i na komplexní podporu sociálních podniků a neziskových organizací.

 

“Vítaná pomoc přišla od 
Institutu prevence a řešení 

předlužení, která je jako jediná 
zaměřená na pomoc firmám. 
Výsledky po dvou měsících? 

Proškolený management, HR, 
i pracovní asistentky, zmapovaná 

situace všech dlužníků.” 

Mirka	Kroupová,	ředitelka	 
sociálního	podniku	Tamtamy

“Díky vám 
už někteří naši 

zaměstnanci řeší svojí 
finanční situaci. Jsme rádi, 
že jim (i nám) pomáháte!”

 Věra	Albertová,	 
HR	manažerka	Edgewell

“[Ta spolupráce] 
pomohla, protože 

jsme dříve pomoc s dluhy 
řešili vlastními kapacitami 
s částečnou odborností.”  

 
Jan	Štěpaník,	 

sales	director	Tarifomat

4.	INDIVIDUÁLNÍ	PRÁCE	
U ZAMĚSTNAVATELŮ

Co se povedlo

 ▶ Spustili	jsme	komplexní	PROGRAM	podpory	zaměstnavatelů	a jejich	 
zaměstnanců,	na	jehož	vývoji	jsme	přes	rok	pracovali. 

 ▶ Úspěšně jsme testovali program ve 4 velkých firmách - ePojisteni.cz, Tarifomat, Edgewell,  
Pivovary Staropramen a ve dvou sociálních podnicích - Tamtamy a Nové Horizonty. Firmy  
zavádějí již první kroky a oceňují hodnotu programu. 

 ▶ Individuální podporu využilo skoro 40 zaměstnanců - některým z nich jsme již pomohli  
přímo	s insolvenčním návrhem, jiným se zmapováním, analýzou a řešením jejich dluhů. 

 ▶ Detailně jsme problematiku popsali v příručce “Role zaměstnavatelů při finančních  
problémech zaměstnanců aneb podpora se mnohonásobně vrátí”, která je volně ke stažení  
na našem webu. 

Co plánujeme

https://www.institut-predluzeni.cz/obj/files/1/sys_media_519.pdf
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Deník	N

“Zbývá odstranit poslední 
článek obchodu s dluhy. 
Odpůrci ale násobně zvýšili 
aktivitu, říká autor Mapy 
exekucí.”

Seznam	Zprávy:

“Jak hluboká je dluhová past 
v Česku? Padla první žaloba 
v boji o exekuce.”Respekt:

“Technologie ve službách 
lidu.”

Deutschlandfunk:

“Z manažera protidluhovým 
aktivistou.”

The	Guardian

“Česká demokracie pod 
hrozbou rostoucí  
dluhové krize.”

iRozhlas:

“Hábl: Dřív to šlo zadarmo, 
teď exekutoři účtují za 
data o exekucích 60 tisíc.”

NAPSALI O NÁS 
 ▶ V roce 2019 se na naší práci a naše výstupy odkazovalo ve více než 550 mediálních výstupech 

v tiscích celospolečenského dosahu, např. Deník N, ČT, Prima, Hospodářské noviny, Seznam 
Zprávy, ČRo a mnohé další.

 ▶ Poskytli jsme sérii konzultací novinářům, uspořádali několik setkání s novináři k problematice 
a spolupracovali jsme na několika klíčových reportážích, např. ČT24 - Události, komentáře: Lidé 
v exekuční pasti 

 ▶ V květnu jsme na tiskové konferenci, s organizací Člověk v tísni, představili náš nový projekt  
Mapa bankrotů. Setkání se účastnila více jak desítka předních českých žurnalistů. Mezi nimi např. 
ČTK, ČT, ČRo, Seznam Zprávy, Deník, Hospodářské noviny, MF Dnes, TV Nova, denikreferendum.cz, 
a2larm.cz a další.

PŘÍKLADY VÝSTUPŮ:

Hospodářské	noviny:

“Vzniká unikátní mapa 
oddlužení. V osobním 
bankrotu je 114 tisíc 
Čechů a bude jich 
přibývat, říká její autor.”

https://denikn.cz/163036/zbyva-odstranit-posledni-clanek-obchodu-s-dluhy-odpurci-ale-nasobne-zvysili-aktivitu-rika-autor-mapy-exekuci/?ref=tit
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-hluboka-je-dluhova-past-v-cesku-padla-prvni-zaloba-v-boji-o-exekuce-86380
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-hluboka-je-dluhova-past-v-cesku-padla-prvni-zaloba-v-boji-o-exekuce-86380
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-hluboka-je-dluhova-past-v-cesku-padla-prvni-zaloba-v-boji-o-exekuce-86380
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/49/technologie-ve-sluzbach-lidu?gift=5ovrurxohl
https://www.deutschlandfunk.de/tschechien-vom-manager-zum-schuldner-aktivisten.795.de.html?dram:article_id=457098
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/06/czech-democracy-threat-debt-crisis
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/exekuce-mapa-exekuci-poplatek-informace_1907180600_cib
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/219411000370801/obsah/711166-lide-v-exekucni-pasti
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/219411000370801/obsah/711166-lide-v-exekucni-pasti
https://domaci.ihned.cz/c1-66579540-autori-mapy-exekuci-vytvorili-mapu-oddluzeni-v-osobnim-bankrotu-je-114-tisic-cechu-desitky-tisic-rocne-budou-pribyvat-rika-jeji-autor
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM ZAPOJTE SE! 

PRÁVĚ DÍKY VÁM MŮŽEME NAPŘ. PROSAZOVAT 
TAK KLÍČOVOU REFORMU EXEKUCÍ.

Rádi bychom zvlášť poděkovali našim partnerům, podporovatelům a dárcům. 
Díky nim můžeme naši práci dělat, rozvíjet a dosáhnout tak pozitivních změn 
v systému a ve společnosti. Děkujeme.

Jan  
Barta

Dušan  
Šenkypl

David 
Holý

Silke 
Horáková

Program pro zaměstnavatele můžeme spustit i ve Vaší firmě. 
Partnerství si s Vámi individuálně domluvíme. Kontaktujte nás: 
Gabriela Vondrušová, gabriela@institut-predluzeni.cz, +420 605 482 223

PODPORUJÍ NÁS:

SPOLUPRACUJEME:

DĚKUJEME!

Spoluprací

Darem

Časem

Na www.darujme.cz nás můžete podpořit libovolnou částkou. 
Pro větší (firemní) dary kontaktujte naši kolegyni Gabrielu 
Vondrušovou, spojení viz výše. 

Hledáme lidi, kteří posunou naše produkty pro bono službami. 
Marketingové služby, IT a rozvoj webu, kampaňové produkty, 
týmové rozvojové služby, prostory pro tiskové konference, semináře 
atp. Náš kontakt už máte výše. 
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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

B I. Zásoby celkem 7

B II. Pohledávky celkem 8 27

B III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 73

B IV. Jiná aktiva celkem 10 6

Aktiva celkem 11 106

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

A I. Jmění celkem 13 90

A II. Výsledek hospodaření celkem 14

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

B I. Rezervy celkem 16

B II. Dlouhodobé závazky celkem 17

B III. Krátkodobé závazky celkem 18 16

B IV. Jiná pasiva celkem 19

Pasiva celkem Součet                                      A. až B. 20 106

FINANČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA
ve	zkráceném	rozsahu 
ke	dni	31.	12.	2019

( v celých tisících Kč )
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VÝKAZ	ZISKU	A ZTRÁTY
ve	zkráceném	rozsahu 
ke	dni	31.	12.	2019

( 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 2 147 147

A II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3

A III. Osobní náklady 4 141 141

A IV. Daně a poplatky 5 1 1

A V. Ostatní náklady 6

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 10 289 289

B. Výnosy 11

B I. Provozní dotace 12

B II. Přijaté příspěvky 13 262 262

B III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 27 27

B IV. Ostatní výnosy 15

B V. Tržby z prodeje majetku 16

Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 17 289 289

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

D. Výsledek hospodaření po zdanění                  ř. 18 - ř. 9 19

©	Institut	prevence	a	řešení	předlužení,	z.	ú.	2019
redakce: Adriana Černá, Radek Hábl, Barbara Halířová,  
Gabriela Vondrušová, Lucie Nemešová a další.
korektury:	Lucie Nemešová
grafická	úprava: Hana Fialová, Petra Bláhová
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