Zápis z veřejné debaty o exekucích
Datum: 3. 12. 2018
Místo: Městský úřad Třebíč
Seznam zúčastněných: viz prezenční listina
Zúčastněné organizace:
Otevřená společnost o.p.s
Městský úřad Třebíč
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. Jen v Třebíči jsou téměř 4000 osob v exekuci, které mají celkem přes
20000 exekucí. 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. Ve výsledku ale na předlužení a jeho následky doplácí celé
společnost.
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.
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. 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:
V diskuzi jsme podrobněji probrali některé praktické aspekty řešení exekucí, zejména
v místním kontextu – například formou osvěty ve spolupráci s místními organizacemi.
Zabývali jsme se i otázkami specifické situace žen a mužů v oblasti zadlužení – ženy jsou
znevýhodněné zejména v ohrožených skupinách (samoživitelky, důchodkyně, při ohrožení
sociálním vyloučením), které mají výrazně vyšší riziko chudoby a souvisejících problémů. Na
druhou stranu existují ale i specifická znevýhodnění pro muže – vzhledem k tradičně
pojímané roli muže jako živitele rodiny a stereotypům o „chlapech, kteří se musí umět
postarat o rodinu“ může docházet k tomu, že se muži pokoušejí před okolím utajit, což je
může uvrhnout ještě hlouběji do dluhové pasti. Při zvládání tohoto problému je zvyšování
obecné informovanosti a možností pomoci obzvláště důležité.

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.
Téma bylo prezentováno v kontextu souvisejících sociálních a rodinných problémů a bude
dále řešeno i ve spolupráci s neziskovým sektorem.

