
Co dělat dříve, než exekutor zazvoní na dveře? 

Tuto otázku si položili studenti 2.E v pátek 7. 12. 2018 v rámci svého projektového dne 

„Právo a já“ spolu s Mgr. Štěpánem Jílkem – vystudovaným právníkem a bývalým zaměstnancem 

Exekutorské komory, který nyní působí u Veřejné ochránkyně práv v Brně. V rámci programu 

jsme se ponořili nejen do paragrafů, právnické terminologie, ale také zásad osobní zodpovědnosti 

za svá jednání.  

Čas předvánoční láká k neopatrným nákupům na dluh. Reklama na rychlou půjčku, která 

zajistí nejkrásnější Vánoce, nás masíruje na internetu, ve sdělovacích prostředcích, či v novinách 

a člověk pouze pár kliknutími myší získá půjčku na několik tisíc korun, aniž by musel osobně 

vyhledat bankéře.  

Nejedná se jen o statisticky nejrizikovější období, kdy se Češi nejvíce zadlužují, nebezpečí 

číhá také na ty, kteří ztratili své doklady a ztrátu nenahlásili. Jejich občanský doklad se v rukou 

zloděje stává vítanou pomocí při sjednání půjčky, kdy se původní majitel může stát nechtěně 

dlužníkem.   

Studenti se v rámci prezentace Mgr. Jílka dozvěděli nejen o nástrahách, ale také 

o postupech exekutorů. Mgr. Štěpán Jílka uvedl několik příkladů z praxe, kdy se z např. 

20 korunové jízdenky, kterou si neopatřil černý pasažér, vyklubal dluh až ve výši několika tisíc 

korun. V současné době běží v rámci České republiky 4 500 000 exekucí, toto číslo nám vyrazilo 

dech. 

Na konci nás čekalo aktivní zapojení do exekutorské problematiky, kdy jsme měli 

odhadovat, které věci se mohou zabavit v rámci exekuce a které nikoliv, jak vysokou částku může 

exekutor zabavit a jak na neplatiče výživného, kteří se po zabavení svého řidičského průkazu, 

stávají ukázkovými otci, aby jim bylo řidičské oprávnění opět navráceno. 

Projektový den měl sloužit k rozšíření finanční gramotnosti studentů střední školy. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Mgr. Štěpánu Jílkovi za svůj čas a Mgr. Anně 

Šabatové, Ph.D. za možnost využití prostor v budově Veřejného ochránce práv.  

Mgr. Kateřina Kouřilová 

třídní učitelka 2. E   



 

 

 

  



 

 

 


