
Pokud člověk uhradí nesplácený dluh
3500korunnavýzvu inkasní agentury,
přijde ho to kvůli poplatkům zhruba
na700korunnavíc.Pokudale tensamý

dlužníknechádojít celýpřípadaždoexekuč-
ního řízení, může nakonec zaplatit i pětiná-
sobek původní částky.
Důvodem je mimo jiné i současný systém

odměňování exekutorů. Ten počítá s tím, že
výnosy z úspěšných exekucí pokryjí také ná-
kladynapřípady, vekterýchdlužníknakonec
nezaplatí ani korunu.
Počet řízení, vekterýchnedostanezaplace-

no ani exekutor, ani věřitel, přitom narůstá.
Lidí, kteří čelí vícenež jednéexekuci, je vČes-
ku přes 550 tisíc. A právě u nich je pravděpo-
dobnost toho, že se podaří vymoci alespoň
nějaképeníze, velminízká. „Takovývývojne-
gativněovlivňujevymahatelnostprávavČes-
ku,“ řekla na konferenci mediálního domu
Economia Česko v době dluhů prezidentka
ExekutorskékomoryPavlaFučíková.Věřitelé,
kteří vkládají do soudníchexekutorůdůvěru,
sekesvýmpenězůmdostávají stáleobtížněji.
Afinančnímpotížímčelí i exekutorskéúřady.
Exekutorská komora proto přišla s ně-

kolika návrhy, jak situaci řešit. Například

chce, aby část odpovědnosti za vznik nevy-
možitelného dluhu přešla na věřitele. Ti by
se museli před podáním návrhu na exekuci
povinně podívat do centrální evidence exe-
kucí. „Pak by nedocházelo k tomu, že věřitel
podá návrh na nařízení exekuce i v případě,
že dlužník má 10, 20 nebo 30 exekučních ří-
zení,“ vysvětlila Fučíková. Exekutoři by tak
nemuseli ztrácet čas s případy, u kterých je
předem jasné, že ani věřitel, ani oni žádné
peníze stejně nedostanou.
Přenesení části odpovědnostinavěřitele je

v souladu se snahamiministerstva spravedl-
nosti. Ministr Pelikán chce, aby úplně vymi-
zely exekuce, u kterých nyní není nikdo, kdo
byhradil náklady. Pokudnebudemít dlužník
peníze, zaplatí exekuci věřitel. Taková změ-
na by podle ministra mohla snížit náklady
na exekuce o 70 až 80 procent. Poplatky by
mohly být nižší proto, že by plynuly ze všech
řízení, a ne jen zmalé části jako nyní.

Exekutoři chtějí další zdroj příjmů
Omezit počet exekucí by podle prezidentky
Exekutorské komory mohlo také takzvané
předexekuční inkaso. Exekutoři by se na-
příklad snažili dlužníka přimět zaplatit pro-
střednictvímformálníhodopisunebobyuněj
doma zazvonili. To vše ještě před zahájením
samotného exekučního řízení.

Exekutoři by tak de facto převzali byznys
soukromých inkasních agentur. Stát by tím
podlekomoryzískal regulované inkasní služ-
by, které by vykonávaly licencované a přís-
ně dozorované subjekty. V současné době se
můžezabývatmimosoudnímvymáhánímdlu-
hůpraktickykdokolivzazcelaneregulovanou
cenu, uvedla Fučíková.
Exekutorská komora navíc věří, že by její

lidé byli ve vymáhání úspěšnější, protože by
měli větší autoritu, než jakou nyní mají neli-
cencované soukromé společnosti.
Zároveňbydíkynovéagenděnebylonutné

rušení části exekutorských úřadů, o kterém
se v minulosti zmínil ministr spravedlnosti
Robert Pelikán.
PrávěuPelikánabyalemohlnápadnazave-

dení předexekučního inkasanarazit.Ministr
řekl, ževněmnynínevidížádnápozitiva.Sko-
nečnýmhodnocenímchcealepočkatnakon-
krétní návrh Exekutorské komory, který má
dostat v následujících dnech.
Třetí věcí, kterouchceExekutorskákomo-

ra změnit, je promlčecí doba. Soudní exeku-
tor nyní nemůže sám od sebe zastavit exe-
kuční řízení. Mimo jiné proto, že exekuční
návrh podává věřitel. Fučíková proto navr-
huje, abyexekutořimohli ukončit řízení, kte-
rá se vlečou několik let a při nichž je jasné,
že dlužník nemá žádnou šanci svůj závazek
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Pokud je člověk
v dluhové pasti, tak je
na doživotí odsouzen
k tomu, že nemůže
normálně ekonomicky
žít. To uráží obyčejné
lidské cítění a zároveň
to přináší obrovské
společenské náklady.
Robert Pelikán
ministr spravedlnosti

CESTA Z DLUHOVÉ PASTI
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DLUHŮBYMĚLI PŘEVZÍTVĚŘITELÉ, SHODUJÍ SE EXEKUTOŘI SMINISTREMSPRAVEDLNOSTI.



splatit. Takové pohledávky jsounyní nepro-
mlčitelné. Důkazem je podle Exekutorské
komory i to, že polovina všech exekučních
řízení zahájenýchpřed rokem2005 stále ne-
byla ukončena.

Změny v oddlužení
Ministr spravedlnosti alepoukazujena to, že
problém Čechů s dluhy nevyřeší jen změny
vexekucích. Jehoúřadprotouvažuje i omož-
nosti zavedení změnvoddlužení. Soudvsou-
časnostimůžeprominoutzbytekdluhulidem,
kteří uhradí alespoň 30 procent všech svých
závazků.Pelikánsialemyslí, žebyse tatohra-
nicemohla snížit.
„Pokud je člověk v dluhové pasti, tak je

na doživotí odsouzen k tomu, že nemůže
normálně ekonomicky žít. To uráží obyčej-
né lidskécítění a zároveň topřináší obrovské
společenské náklady,“ vysvětlil svůj postoj.
Rozhodně ale nemá jít o podporu lidí, kteří
nechtějí platit své dluhy. „Oddlužení se má
týkat těch, kteří dluhyplatit nemohou,“ řekl
ministr.
Zároveň je podleněj nutné zajistit, abyne-

rostlo riziko vzniku takzvaného morálního
hazardu. Ten je spojený se situací, kdy dluž-
ník nenese celé riziko a ví, že mu v případě
problémů někdo se splácením dluhů pomů-
že. V takovém případě se zadlužuje rychleji

nebo si půjčí, i když ví, že dluh nebude scho-
pen splácet.
Ministr v této souvislosti upozornil na to,

že přibývá lidí potrestaných zaúvěrovýpod-
vod. Část z nich si půjčila peníze s cílem je
nikdy nesplatit, ale existují také lidé, které
k trestnémučinunavedli sami věřitelé. Přes-
tože skutečnou majetkovou situaci dlužní-
ka pracovníci úvěrové firmy znali, doporu-
čili mu do žádosti uvést falešné údaje, aby
napůjčkudosáhl. Samipakvpřípaděproblé-
můsesplácenímhnedpodali trestníoznáme-
ní a přihlásili se jako poškození. Vymáhání
dluhů je v trestním řízení na rozdíl od jiných
způsobů levnější.
I přes nárůst problémů spojených s předlu-

žením a exekucemiministr spravedlnosti od-
mítl jakékolivúvahyotakzvanédluhovéamne-
stii, která by spočívala v plošném odpuštění
dluhů.„Dluhováamnestie jezničujícípropráv-
ní jistotuamorálkuvespolečnosti,“ prohlásil.
Podobně jepodlePelikánascestnátakémy-

šlenkavznikuzvláštníhovězeníprodlužníky.
Každývězeňtotiž stojí státníkasutisíckorun
denně. „Toužbychommohli typeníze rovnou
poslat věřitelům,“ řeklministr s tím, ževevě-
zení se lidem snadno zpřetrhají ekonomic-
ké vazby. Právě ty přitommohou být klíčové
u lidí, kteří chtějí dluhy splácet a na svobodě
bymohli alespoň pracovat.

Konference o dluzích
Na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy
debatovali na téma
zadlužení Čechů ministr
spravedlnosti Robert
Pelikán (na hlavní
fotografii uprostřed),
prezidentka Exekutorské
komory Pavla Fučíková
a zástupci advokátních
kanceláří i nevládních
organizací.
Foto: HN – Lukáš Bíba

ŘEŠENÍ NESPLÁCENÝCH ZÁVAZKŮ

NEPLATIČI

Zdroj: M.B.A. Finance, ČNB, ARAD

PODÍL NEPLATIČŮ DLUHŮ PODLE VĚKOVÉ KATEGORIE (2015)

bankovní půjčky nebankovní půjčky

studenti 74 % 26 %

do 30 let 41 % 59 %

střední věk 30 % 70 %

před důchodem 31 % 69 %

senioři 24 % 76 %

PODÍL NEPLATIČŮ DLUHŮ PODLE SOCIODEMOGRAFICKÝCH SKUPIN (2015)

bankovní půjčky nebankovní půjčky

úspěšní 68 % 32 %

nové bytové komplexy 63 % 37 %

venkov 57 % 43 %

dělníci v malých městech 48 % 52 %

dělníci velkých měst 39 % 61 %

sociálně slabí 20 % 80 %

BANKOVNÍ ÚVĚRY (v mld. Kč)
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SROVNÁNÍ NÁKLADŮ DLUŽNÍKA U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VYMÁHÁNÍ

Při uhrazení na výzvu
inkasní společnosti

původní dluh 3500 Kč

náklady na mimosoudní inkaso v řádu stokorun

Dlužná částka celkem

cca 4200 Kč

1

Při uhrazení do 30 dnů
od výzvy exekutora
původní dluh 3500 Kč

advokát v nalézacím řízení 3900 Kč

soudní poplatky 400 Kč

advokát v exekučním řízení 400 Kč

odměna soudního exekutora 1500 Kč

paušální náklady exekučního řízení 1750 Kč

DPH 2405 Kč

Dlužná částka celkem

13 855 Kč

3

Při uhrazení po zahájení
soudního řízení
původní dluh 3500 Kč

advokát v nalézacím řízení 3900 Kč

soudní poplatky 400 Kč

advokát v exekučním řízení 0 Kč

odměna soudního exekutora 0 Kč

paušální náklady exekučního řízení 0 Kč

DPH 1638 Kč

Dlužná částka celkem

9438 Kč

2

Když exekuce proběhne
do konce
původní dluh 3500 Kč

advokát v nalézacím řízení 3900 Kč

soudní poplatky 400 Kč

advokát v exekučním řízení 400 Kč

odměna soudního exekutora 3000 Kč

paušální náklady exekučního řízení 3500 Kč

DPH 3087 Kč

Dlužná částka celkem

17 787 Kč
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