Zápis z veřejné debaty o exekucích
Datum: 14. 5. 2018
Místo: Městský úřad Buštěhrad
Seznam zúčastněných: viz prezenční listina
Zúčastněné organizace:
Otevřená společnost o.p.s
Městský úřad Buštěhrad
Průběh workshopu:
Setkání jsme uvedli představením aktivit Otevřené společnosti a především společného
projektu „Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR“. Tento projekt se vztahuje mimo jiné i na
problém exekucí. Podle mapy exekucí je v exekuci přes 23 % buštěhradských občanů, tedy
výrazně více než v okolních obcích i nad průměrem země. Jde však o problém
celorepublikový a důvodem je nastavení celého systému. Problém dopadá zvláště těžce na
některé sociální skupiny, jako jsou třeba matky samoživitelky nebo důchodkyně.
V ČR je v exekuci téměř 900000 lidí. Příčinou je především špatná legislativa dvou minulých
desetiletí, která umožnila byznys s exekucemi, a nyní se zákonodárcům jen pomalu daří tyto
nedostatky napravovat. Bez úprav legislativy se většina postižených v podstatě nemá šanci
do konce života z dluhů dostat.
Město Buštěhrad se pokouší najít způsob, jak tento problém svých občanů řešit. Veřejného
setkání na téma dluhy a exekuce se kromě personálu Městského úřadu a Otevřené
společnosti zúčastnil i její spolupracovník Ing. Radek Hábl, expert na tuto problematiku. Na
základě anonymního dotazníku, který radnice zveřejnila několik týdnů před setkáním,
připravil shrnutí výsledků – ty by mohly přispět k pochopení, proč má obec o tolik horší
situaci s předlužeností.
Vedle toho jsme v prezentaci popsali obecně problematiku exekucí v Česku, problémy
s předlužením a ohrožením chudobou, a to zejména s ohledem na ohrožené skupiny
(samoživitelky, seniorky) a na nerovnost žen a mužů.

Diskuze:
Diskuze se soustředila na dvě hlavní oblasti – řešení exekucí z pohledu obce (tedy jak plnit
funkci řádného hospodáře a zajistit výběr dluhů, ale současně vycházet vstříc občanům a
pomoci jim situaci řešit) a řešení či předcházení předlužení z občanské perspektivy.
Část debaty se zaměřila i na typické předsudky a na stigmatizaci tohoto problému.
Velmi často se objevuje stereotyp, že předluženost je hlavně problémem lidí s nízkými příjmy
a nízkým vzděláním. Naopak se ale zjišťuje, že i vzdělanější lidé, kteří se obvykle pokládají
za finančně gramotné, a kterým se konvenčně připisuje větší míra odpovědného finančního
rozhodování, se také dostávají do dluhové pasti. Stigmatizace vede k tomu, že řada
postižených nevyhledá pomoc, neboť se domnívá, že situaci nějak zvládne, stydí se nebo
neví, kde o pomoc požádat. Jejich blízcí často nemají o jejich potížích tušení a mnohdy se o

nich dovídají až ve chvíli, kdy problémy kulminují.

Výstupy:
Zástupkyně a zástupci městského úřadu získali potřebné informace ohledně exekucí a jejich
řešení, které mohou uplatnit v praxi a také přispět k prevenci.
Veřejnost má k dispozici praktické informace, jak postupovat v případě hrozící nebo již
probíhající exekuce.

