Co je nutné změnit v systému exekucí?
SHRNUTÍ HLAVNÍCH BODŮ
1. ZAČÍT NAROVNÁVAT DŮSLEDKY NEADEKVÁTNÍCH SANKCÍ Z MINULOSTI

76 %

ze současných 4,5 milionu exekucí vzniklo
před prosincem roku 2016. V tomto období de facto neexistovala regulace malých spotřebitelských
úvěrů a dluhy mohly narůst v řádu měsíců do deseti až statisíců. Výrazným problémem byly také vysoké advokátní
odměny u bagatelních dluhů.

JAK?
Podporujeme aktuální vládní návrh na zastavení
všech nedobytných exekucí starších 3 let.
V případě, že bude chtít věřitel ve vymáhání pokračovat, složí poplatek a exekuce bude pokračovat dle
nových pravidel na principu místní příslušnosti.

Přestože nejproblematičtější praktiky jsou v současnosti již postaveny mimo zákon, vysoké částky, do kterých
v tomto období dluhy narostly, jsou stále vymáhány.

2. NASTAVIT SMYSLUPLNÝ SYSTÉM EXEKUČNÍHO VYMÁHÁNÍ DO BUDOUCNA

61%

osob v exekuci čelí 3 a více exekucím, 20 %
dokonce 10 a více. Pokud má dlužník více
exekucí, jsou vymáhány více exekutory paralelně, což zvyšuje náklady na vymáhání i náklady společenské a snižuje
efektivitu.

JAK?
Přijmout princip tzv. čisté teritoriality, tedy pravidlo
1 dlužník = 1 místní exekutor, který je navíc přidělován nezávislým soudem.

Současný systém vymáhání prohlubuje dluhové pasti a je
extrémně zatěžující nejen pro samotného dlužníka, ale zejména pro zaměstnavatele, veřejné instituce a ve svém důsledku pro státní rozpočet a celou ekonomiku.

3. ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ PRÁVA DLUŽNÍKŮ

2x

trestáni jsou lidé v exekuci, kteří mají bankovní
účet. Z účtu jim exekutor může zabavit i to málo,
co zůstalo po srážce z důchodu nebo ze mzdy u zaměstnavatele. V praxi tak přichází o možnost používat vlastní
bankovní účty.

JAK?
Zavést chráněný účet, bránící dvojímu zabavení
příjmu nejdříve srážkou ze mzdy u zaměstnavatele či
důchodu u ČSSZ a poté zabavením nezabavitelné
částky na bankovním účtu.

20 %

Až o
nižší příjem má pracující samoživitelka
s exekucemi, než kdyby měla jen dávky. Pracujícím lidem
v exekuci stát negarantuje ani minimum sociální ochrany,
na které mohou ostatní dosáhnout přes sociální dávky na
živobytí a bydlení.

Změnit systém srážek z příjmu tak, aby lidé v exekuci měli příjem přinejmenším na úrovni minima stanoveného v systému dávek.

Nemožnost získat příjem pro pokrytí základních potřeb legální cestou vede k prohlubování dluhových pastí a růstu
šedé ekonomiky.

PŘEČTĚTE SI CELOU ANALÝZU
ZDE

