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Ekonomika

N
ezabavitelná částka má
být pro současných téměř
800 tisíc osob v exekuci
nedotknutelná. Postará se
o to chráněný účet. Posla-

necký návrh zákona, který nyní
vzniká, bymohl začít platit od začát-
ku příštího roku.
Týkat se to může statisíců lidí –

tedy všech těch, kteří mají více než
jednu exekuci, a to u více exekuto-
rů. Jeden exekutor obstaví mzdu
a zaměstnavatel z ní pro něj strhává
vše, co zákon umožňuje, druhý exe-
kutor pak obstaví bankovní účet,
kam dotyčnému chodí nezabavitel-
ná částka ze mzdy. Než se dlužníko-
vi podaří prokázat, že druhý exeku-
tor na částku nemá právo sahat,
může uplynout i několik měsíců. Na
tuto dobu se může dlužník ocitnout
zcela bez peněz a je nucen si opět
půjčovat a ještě víc se zadlužit.
Tento dlouholetý problémmá am-

bici řešit poslanecká novela Občan-
ského soudního řádu (OSŘ), kterou
dokončují Patrik Nacher (ANO)
a Kateřina Valachová (ČSSD). „Po-
třebujeme povinného uchránit,
aby mu nebyly strhávány peníze
dvakrát – ze mzdy a z účtu,“ vysvět-
luje.

Pomoci má chráněný účet
Poslanec počítá s tím, že do návrhu
zapracuje také některé návrhy Čes-
ké bankovní asociace (ČBA). „Jde
o to, aby banky a exekutoři byli
schopni účty administrovat a použí-
vat,“ vysvětluje.
Jak by takový účet vypadal? „Shod-

li jsme se na tom, že u banky, kde
má dotyčný svůj bankovní účet ob-
staven, bymohl klient požádat o zří-
zení nového, chráněného účtu,“ vy-
světluje Filip Hanzlík, právník a ná-
městek výkonného ředitele ČBA.
Každý povinný by přitom mohl

mít jen jeden chráněný účet –
časem by se měl zřídit i registr chrá-
něných účtů.
O existenci účtu by byl informo-

ván soud a exekutor. Oba by na po-
žádání dostávali výpis z chráněné-

ho účtu, aby mohli kontrolovat, od-
kud tam chodí jaké peníze. Banka
by neměla žádnou povinnost kon-
trolovat příchozí platby. Za to, že na
účet chráněný před exekutoremne-
chodí i jiné než zákonem povolené
peníze, by odpovídal dlužník.
„Cílem je chránit peníze náležející

ze zákona dlužníkům a zároveň ne-
poškozovat věřitele – aby dlužník
účet nepoužíval k odklánění peněz
z exekuce,“ vysvětluje Nacher.
Pokud by na účet přišla částka,

která by tam nepatřila – například
by si tam dlužník nechal poslat pe-
níze z prodeje svého automobi-
lu, doplatil by na to. Sank-
ce by byly odstupňované
podle závažnosti poru-
šení pravidel – pokud
by například odkloně-
né peníze vybral, aby
na ně exekutor nedosá-
hl, účet by mu mohl být
dočasně zrušen až na 45
dní, zvažují navrhovatelé.

Konec speciálních poplatků
Co se týká poplatku za vedení chrá-
něného účtu, platil by ho povinný
a strhával z nezabavitelné částky.
Měl by odpovídat poplatku za ve-
dení běžného účtu v dané bance.
Dnes se na vedení účtu, který je
pod exekucí, mohou u některých
bank vztahovat speciální poplat-
ky. Například ČSOB chce za vedení
exekuovaného účtu 250 korun,
Fio banka si zase strhne z dlužníko-
va účtu 250 korun za dotaz exeku-
tora, který zjišťuje, zda u ní má do-
tyčný účet. Některé banky účtují
stejně jako za vedení běžného
účtu, což někdy znamená i nulu.

Příznivcem chráněného účtu je
advokát Petr Němec, autor projek-
tu „exekutormasmulu.cz“, který
se specializuje na vysekávání exe-
kuovaných klientů z protipráv-
ních exekucí: „Je to důležitý pro-
středek, jak zachovat lidi v exekuci
funkční. Dnes se sice každý dluž-
ník může právně bránit, když mu
exekutor na účtu zablokuje i neza-
bavitelné minimum, ale nedělají
to, protože o tom ani nevědí,“ říká.
To potvrzuje i liberecký exekutor

Petr Polanský. „Když dlužník podá
návrh na částečné zastavení exeku-
ce ve výši prostředků, které ply-
nou na zablokovaný účet ze mzdy,
tak to exekutoři respektují. Podá-
vají je ale málo,“ vysvětluje. Jeho
úřad podle něj blokovanou neza-
bavitelnou částku uvolní v řádu
dní.

Politici se na novele shodují
Na tom, že by chráněný účet měl
vzniknout, je podle Nachera široká
politická shoda. „I přes některé z
našeho pohledu nedokonalosti by
to mělo projít, směr je správný, po-
může to spoustě lidí, kteří zůstávají

naprosto bez prostředků,“ říká
k tomu opoziční poslanec
Lukáš Kolářík (Piráti),
člen sněmovního pod-
výboru pro exekuce
pod Ústavně právním
výborem. Tam se má
v září, až začne opět za-

sedat Sněmovna, návrh
projednávat.

Aktuálně je ve Sněmovně tak-
zvaná velká novela OSŘ, která zavá-
dí revoluci v exekucích, ale chráně-
ný účet vůbec neřeší. Navíc na ni
není politická shoda, a tak není jis-
té, zda nespadne pod stůl, a nemě-
lo by tak cenu podávat pozměňova-
cí návrhy, které by do ní chráněné
konto doplnily. Proto se poslanci
rozhodli pro samostatnou novelu,
která bude zahrnovat jen vznik chrá-
něného účtu, bude tak mít ve Sně-
movně volnější cestu. „Chceme,
aby to do konce roku začalo fungo-
vat,“ dodává Nacher. Očekává se,
že s nastupující recesí přibude i exe-
kucí, a chráněný účet by tak po-
mohl zbrzdit propad nových i sta-
rých dlužníků do dluhových pastí.

O práci letos může letos podle
odhadu společnosti Micro-
soft přijít čtvrt miliardy lidí.

Aby si našli novou nebo alespoň
udrželi tu, kterou mají, budou si
muset osvojit nové dovednosti, pro-
tože se ještě více zrychlí digitaliza-
ce ekonomiky. Řekl to prezident
softwarové firmy Brad Smith.
Microsoft už dříve uvedl, že letos

nabídne 25 milionům lidí možnost
se přeškolit. Pomocí platformy Lin-
kedIn, kterou Microsoft vlastní,
pro ně připraví kurzy, vystaví jim
certifikáty a pomůže nalézt nové
místo. Smith ale přiznává, že ne
všechny práce bude možné zdigita-
lizovat, a zmínil zvláště situaci v roz-
vojovém světě.
„Žijeme ve světě internetové ne-

rovnosti – pokud s tím něco neudě-
láme, prohloubíme všechny ostatní
nerovnosti, kterých se všichni obá-
váme. Je to úkol nad rámec jedné
společnosti nebo jedné vlády, ale
pokud můžeme oslovit 25 milionů
lidí, budeme mít pocit, že jsme při-
spěli svým dílem odpovědnosti,“
řekl Smith o roli Microsoftu.
Firma, jejíž hodnota loni stoupla

o půl bilionu dolarů (zhruba 12 bilio-
nů Kč) a nyní se pohybuje kolem 1,5
bilionu USD, věnuje na tento účel
20milionů dolarů (zhruba 466mili-
onů Kč) v podobě grantů nezisko-
vým organizacím. Ty navíc budou
moci bezplatně využit jejích služeb.
„Myslím, že všichni musíme

uznat, že technika nedokáže vyře-
šit všechno, ale bez nás se skoro nic
vyřešit nedá,“ dodal prezident
Microsoftu. (ČTK)

NA CELÉ 3 MĚSÍCE ZDARMA
Objednávejte na 225 555 522 nebo na www.mfdnes.cz/12za9.
Nabídka platí do 31. 8. 2020 pro celotýdenní předplatné na rok.
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O práci může
přijít čtvrt
miliardy lidí

Nezabavitelné částky
mají být lépe chráněné
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783 tis.

Exekuovaní dlužníci nebudou zůstávat bez
prostředků, možná už od ledna
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Pramen: Exekutorská komora ČR

osob bylo
k 22. únoru
v exekuci.

Fakta
Co je nezabavitelná
částka v exekuci

● Od letošního července představu-
je 3/4 ze životního minima plus nor-
mativních nákladů na bydlení, což
dělá 7 771 korun.

● Za každou další vyživovanou oso-
bu dlužníkovi zůstane 2 590 korun.
Tolik mu musí zbýt z čisté mzdy, pří-
padně z dávek, na které má nárok.


