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Za děti bez dluhů – Data, data, data

Co se dozvíte

Případovou studii zaměřujeme na proces získávání dat k problematice dětských exekucí

v Plzeňském kraji. Na studii se pokusíme ilustrovat, jak tristní stále je evidence dat v ČR a

jejich získávání, které často porušuje principy právního státu. K naší advokační činnosti, ale i

přímé práci, bylo nutné mít zmapovanou strukturu dětských exekucí v Plzeňském kraji,

oprávněné a exekutorské kanceláře. Doufali jsme ve spolupráci státních a veřejnoprávních

institucí, jako jsou soudy, obce a příspěvkové organizace měst, které jsou zároveň přímo

odpovědné za generování dětských dluhů. Narazili jsme však na zatvrzelost byrokratické

struktury, jež tvrdila, že požadované se zjistit nedá, a pokud ano, informace si významně

zpoplatnila. A to i přes to, že jsme o ně žádali paragrafem 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím.



Kontext: Proč projekt za děti bez dluhů

Dle informací z Exekutorské komory ČR vyšlo v roce 2019 najevo, že na Plzeňský kraj

připadá nejvíce dětských exekucí z celé ČR. To pro naši organizaci nebylo šokující zjištění.

Problematikou dětských exekucí jsme se aktivně zabývali přinejmenším již od roku 2015.

Když se ale téma stalo konečně celorepublikově mediálně i politicky atraktivní, chopili jsme

se příležitosti a naše roztříštěné aktivity v problematice dětských dlužníků jsme spojili pod

projekt a iniciativu Za děti bez dluhů. Přičemž cílem našich aktivit bylo a stále je, nemravně

vydané exekuční tituly na děti zastavovat, a to individuálně i plošně. Zaměřovali jsme se

výhradně na Plzeňský kraj, jednak z důvodu nechvalného prvenství, jednak proto, že v Plzni

sídlí naše organizace. K tomu abychom naší činnost vhodně cílili, potřebovali jsme znát

lokální strukturu dětských exekucí. Tedy, zejména identifikovat největší oprávněné a

exekutorské kanceláře, hlavně ale zjistit, kolik původně dětských dluhů si lidé odnesli do

dospělosti a objektivizovat tak čísla referující k dané problematice.



Popis vybraného problému
Jak je již napsáno výše, jednou z hlavních aktivit projektu Za děti bez dluhů bylo zmapování

struktury dětských exekucí v Plzeňském kraji. Kromě odhalení zainteresovaných aktérů bylo

též důležité zjistit, kolik mladých lidí si dluh z dětství odneslo až do dospělosti. To byl důležitý

moment, protože v rámci problému se stále mluvilo pouze o stavu, který odkazoval

k aktuálním dětem do 15 let, přičemž nám bylo jasné, že dětské exekuce překročily hranici

15 let, i 18 let. A tyto údaje ze statistik zcela vypadly.

Věděli jsme po předešlých konzultacích s exekutory i partnerem projektu Člověkem v tísni

(který se problematikou dětských dluhů a exekucí také dlouhodobě zabývá), že z databáze

Exekutorské komory není možné extrahovat žádná data, systém nebyl vytvořen k analytické

činnosti, pouze k evidenci. Rozhodli jsme se pro to oslovit okresní soudy, celkem 7

v Plzeňském kraji, které stojí na počátku exekučního procesu. Na základě žádosti 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím jsme žádali o sdělení počtu běžících exekučních

řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a počtu

běžících řízení o výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v

nich jako povinný figuruje osoba mladší 18 let a osoba starší 18 let, ale exekuční titul byl

vydán v době před nabytím 18 let. Odpovědi nás překvapily – 2 ze 7 soudů nám sdělily, že

takové informace není možné poskytnout vůbec, zbylých 5 okresních soudů bylo schopno

informace zajistit, avšak za poplatky. Ty celkem činily více než 10 milionů korun. Jednotlivé

částky byly velmi rozdílné (např. OS Plzeň-sever požadoval více jak 6 milionů korun, kdežto

Plzeň-město 75 tisíc korun), lišily se hodinové sazby za práci úředníků „navíc“, lišil se čas

strávený nad spisem, metodika každého OS byla rozdílná. Tudy pro nás cesta nevedla.

Logicky jsme neměli dostatečné finanční prostředky, nebyli jsme ale ani ochotni na takové

požadavky přistoupit. Kauzu jsme ale být nenechali a zmedializovali jí.

Zkusili jsme se tedy se stejnou žádostí obrátit alespoň na některé obce v Plzeňském kraji.

K našemu překvapení ani ty nebyly schopny zmapovat dluhovou problematiku. Závazky

předávají většinou externím advokátním kancelářím, které za ně pohledávkovou agendu řeší,

a pokud by měli nějaká data dohledávat, opět své úkony zpoplatnily. S daným problémem

jsme se rozhodli obrátit na poslance a poslankyně, kteří se v problematice exekucí

v Poslanecké sněmovně angažují. Společně jsme došli k tomu, že soudní data obecně

sumarizuje Ministerstvo spravedlnosti v Rejstříku zahájených exekucí. A abychom se vyhnuli

opětovnému odbití v podobě vysokých finančních poplatků, spojili jsme se s poslancem

Lukášem Kolaříkem, že požádá úřad svým jménem, neb jako vykonavatel mandátu má

přístup k informacím bezplatný. Díky této spolupráci jsme data za dětské exekuce



v Plzeňském kraji získali, mohli je analyzovat a grafické zpracování je dostupné na webových

stránkách projektu.

Ještě doplníme, že na postup soudů jsme podali stížnost na Ministerstvo spravedlnosti ČR a

v návazném projektu se snažíme docílit získávat informace od soudů bezplatně nebo

alespoň za finančně dostupné částky. Dětské exekuce totiž stále existují a jsou vymáhány.

Máme sice novelizaci NOZ a OSŘ, která zamezila vznik exekucích nových, ty staré však

nezmizely a k jejich zastavení vede hlavně aktivita samotných povinných, tedy dětí a

mladých dospělých.

Chcete vědět víc?

www.zadetibezdluhu.cz

www.tadyated.org
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