
Festival Jeden svět v Plzni i v sušici
I v letošním roce jsme uspořádali 
za podpory řady partnerů festi-
val dokumentárních filmů o  lid-
ských právech v Plzni a podruhé 
také v Sušici. Festival tentokrát 
přinesl téma Bezpečné blízkosti, 
které se zaobíralo identitou a je-
jími podobami v globalizovaném 
světě 21. století. V rámci celého 
festivalu jsme si s  diváky kladli 
řadu otázek. Co nás spojuje a co 
rozděluje? Kdo jsem? Kam pat-
řím? Jak si můžeme být bezpeč-
ně blízko?

Projekce doplnila pestrá škála 
diskusí. „Nejúspěšnějším sním-
kem letošního roku v Plzni byl do-
kument #FollowMe o sociální síti 
Instagram. Jeho veřejnou projek-
ci jsme dokonce přidávali a velký 
zájem o ni byl také v rámci škol-
ních projekcí, které v tomto roce 
zaznamenaly výrazný nárůst,“ 
přibližuje úspěšnost festivalu 
Andrea Vernerová, hlavní koordi-
nátorka plzeňské části festivalu. 
Během 10 promítacích dnů jsme 
nabídli 38 školních projekcí, kte-

ré doplnilo 7 různých hostů a na-
vštívilo je celkem 1683 studentů 
a žáků se svými pedagogy. Cel-
kem jsme tak na  Jednom světě 
v Plzni letos přivítali 3 185 divá-
ků školních i  veřejných projek-
cí. „Festival v Sušici se v  rámci 
svého druhého ročníku rozrostl 
a  nabídl během 4 dnů celkem 
13 snímků a 8 debat, do kterých 
přijala pozvání řada velmi zají-
mavých hostů. Dorazil například 
sportovní redaktor Vojtěch Ond-
ráček, dokumentarista Jaroslav 
Kratochvíl nebo aktivistka a so-
ciální geografka Michaela Pixo-
vá,“ shrnula Sarah Huikari, koor-
dinátorka sušické části festivalu. 

Nově jsme také založili faceboo-
kové stránky www.facebook.
com/jedensvetplzenasusice, kde 
mohou fanoušci sledovat veške-
ré naše festivalové dění. 

Festival sice nedávno skončil, ale 
přípravy na další ročník už se roz-
bíhají. „V současné době je mož-
nost přihlásit své snímky do dal-

šího ročníku, a  to až do  konce 
léta. Postupně začneme také 
řešit partnerství. Jednak počítá-
me s těmi tradičními, ale uvítá-
me i  nové způsoby spolupráce, 
ať už se bude jednat o mediální 
partnerství nebo možnosti spon-
zoringu od zajištění občerstvení 
až po  finanční podporu“ upřes-
ňuje přípravy Aleš Kavalír, ředi-
tel pobočky Člověka v tísni v Pl-
zeňském kraji. V Plzni nás navíc 
čeká ještě podzimní promítání  
5 snímků z  platformy Promítej 
i  Ty! Zatím můžeme s  jistotou 
říct, že jedním z  promítaných 
dokumentů bude Krajina v tísni, 
který je určen zejména středo-
školským divákům, ale neměl by 
si ho nechat ujít nikdo.

Slovo 
úvodem

Vážení čtenáři,

v  loňském vydání 
občasníku jsem 
v  souvislosti se 
zavedením bez-
platného jízdného 
pro děti do 15 let 
v  plzeňské hro-
madné dopravě 

připomínal, že se ještě mnoho let 
budeme potýkat s dětskými exeku-
cemi vzniklými před tímto rozhod-
nutím. Nedoufal jsem, že se nám 
za půl roku podaří téma dětských 
dluhů zdvihnout natolik, že mnoho 
klíčových politiků, z  nichž mnozí 
tento problém roky zlehčovali či 
přehlíželi, nahlédne jeho společen-
skou nepřijatelnost. Díky kampani 

Zadlužené děti a  řadě jednání se 
to naší organizaci letos na  jaře 
konečně podařilo! K městům, kte-
rá se vlivem kampaně rozhodla 
s  dětskými exekucemi skoncovat, 
se přidala i  Plzeň. Nepamatuji si 
obdobnou potěšující zprávu! Zatím 
se však jedná pouze o deklarované 
odhodlání Rady města zaúkolovat 
svůj podnik, aby exekuce zasta-
vil, a porozhlédnout se na dalších 
místech, jestli i  zde nebyly zadlu-
žovány děti. Až následující měsíce 
ukáží, zda se tak skutečně stane. 
Během nich zamýšlíme posvítit si 
i na další instituce veřejné správy, 
aby v tom odpouštění krajské měs-
to nezůstalo osamoceno.

Posílání dětí do exekucí je příklad-
nou ukázkou uvažování mnoha 
představitelů veřejné moci, s nímž 
jsou lidé v  nouzi i  pracovnice 
a  pracovníci pomáhajících profesí 

nezřídka konfrontováni. Projevu-
je se touhou vychovávat a trestat 
namísto toho, aby sehráli svoji zá-
konnou roli při uspokojování potřeb 
obyvatel žijících na  území obce. 
Výsledkem je naopak zhoršová-
ní sociální situace a  propad části 
populace přetížené neúměrnými 
sankcemi. Obdobným příkladem 
bývají podmínky pro přidělování 
obecních bytů vytěsňující občany, 
kteří v minulosti selhali. I v této ob-
lasti se však blýská na lepší časy, 
a to jak v Plzni, tak například v Ho-
loubkově, který se připojuje k dal-
ším městům v kraji odmítajícím vy-
čkávat na plošné legislativní řešení 
a zavádí dobře promyšlený systém 
sociálního bydlení. Jsme rádi, že 
můžeme být u toho.

Jen tak dál!

 Aleš Kavalír, ředitel pobočky
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Palec naHOru

Dáváme palec nahoru představitelům města Plzeň 
za to, že se postavili čelem k situaci dětských dlužníků 
a vyzvali Dopravní podnik města Plzně k zahájení všech 
kroků k  zastavení exekucí, včetně odpuštění příslu-
šenství, které vznikly na pohledávkách dětí do 15 let. 
Speciální dík patří Michalovi Vozobulemu, náměstkovi 
primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního 
prostředí, za jeho angažovanost v celé věci. 

Palec nahoru právem patří také obci Holoubkov, která 
se připojila k městům v kraji, která zavádí dobře promy-
šlený systém sociálního bydlení i bez plošného legisla-
tivního řešení.

Palec dOlů

Palec dolů od nás tentokrát dostává město Domažli-
ce za své pravidlo při přidělování bytů, které určuje, 
že byt nemůže získat nikdo s dluhem vůči městu, a to 
po dobu 10 let od vzniku dluhu. V praxi to znamená, 
že žadatel o byt neprojde komisí ani v  situaci, kdy 
dluh již uhradil. Ukázkový příklad, kdy veřejná správa 
raději trestá, namísto aby uspokojovala potřeby ob-
čanů, jak jí ukládá zákon.

AplikAce DoložkomAt roZpoZná neZákonné 
exekuce A připrAví návrh nA jejich ZAstAvení

V  České republice je nařízeno při-
bližně 4,7 milionu exekucí. Řada 
z nich je vedena na základě smluv, 
které obsahují neplatné rozhodčí 
doložky. Přesto některé společnos-
ti poskytující úvěry tyto nezákonné 
exekuce nadále vymáhají. A to nás 
vedlo k  vyvinutí webové aplikace 
Doložkomat, která dokáže rozpo-
znat, jestli je exekuce vedena pro-
tiprávně na základě netransparent-

ní rozhodčí smlouvy. V případě, že 
ano, vygeneruje Doložkomat návrh 
na  její zastavení. To dokáže u  ne-
zákonných exekucí, kdy nebyl roz-
hodce vybrán transparentně, jiné 
nezákonné situace aplikace neřeší.

Aplikaci DoložkomAt najdete 
na adrese www.dolozkomat.cz.  

její využití je zdarma.

Pokud chcete aplikaci využít, při-
pravte si pár informací – jméno 
původního věřitele v  úvěrové 
smlouvě, rok podpisu smlouvy, da-
tum vyhotovení rozhodčího nálezu 
a v některých případech ještě jmé-
no rozhodce. A pak už je to na vy-
hodnocení Doložkomatu. Buď bude 
umět exekuci napadnout a připra-
ví návrh na  její zastavení nebo 
v komplikovanějším případě dopo-
ručí individuální posouzení a  na-
bídne seznam dluhových poraden 
na  webu www.jakprezitdluhy.cz. 
Může se také stát, že autoři apli-
kace neměli k  dispozici přísluš-
né obchodní podmínky. Tehdy  
může pomoci je zaslat na  adresu 
dolozkomat@dolozkomat.cz a  au-
toři je zanalyzují a doplní do data-
báze, ze které aplikace čerpá. 

jsme pArtnery projektu víc než jen byDlení
Mnoho jednotlivců i rodin nemůže 
sehnat důstojné bydlení a  zákon 
o sociálním bydlení je v nedohled-
nu. Řada obcí má dlouhé čekací 
lhůty a přísně nastavené podmín-
ky pro získání nájemního bydlení. 
Přístup k  férovému pronájmu pro 
všechny skupiny obyvatel není 
vůbec samozřejmostí. Proto jsme 
rádi, že jsme se mohli stát part-
nery projektu Víc než jen bydlení, 
který realizuje Centrum pro komu-
nitní práci západní Čechy.  

Smyslem projektu je majitelům ne-
movitostí nabídnout nadstandard-

ní služby spojené s  pronajímáním 
bytů a  zároveň dát šanci na  dů-
stojné bydlení lidem, kteří na  něj 
často vlastními silami nedosáhnou. 
„Získat nájemní byt v běžné čtvrti 
je pro většinu našich klientů zcela 
nemožné. V  rámci projektu bude-
me pomáhat nejen s výběrem ná-
jemníků, u kterých se domníváme, 
že tento typ bydlení zvládnou, ale 
také s jejich podporou, aby byl ná-
jemní vztah dlouhodobě udržitelný 
a korektní,“ objasňuje Aleš Kavalír, 
ředitel pobočky Člověka v tísni v Pl-
zeňském kraji. Důraz je mimo jiné 
kladen na finanční možnosti nájem-

níků, protože služba nepožaduje 
po spolupracujících majitelích umě-
le snížené nájemné, ale respektuje 
ceny v místě a čase obvyklé. 

Víc než jen bydlení nabízí prona-
jímatelům nemovitostí sociálně 
odpovědné realitní služby a svým 
názvem apeluje na  to, abychom 
slušné bydlení vnímali jako zá-
kladní předpoklad pro každého. 
Další informace o projektu najdete 
na www.vicnezjenbydleni.cz.
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ne všechny ZADlužené Děti v plZeňském 
krAji mAjí šAnci svou situAci vyřešit
V dubnu jsme společně s agenturou 
VMLY&R spustili kampaň Zadluže-
né děti, která se od května objevi-
la i  v Plzeňském kraji. Kromě soci-
álních sítí a  webové stránky www.
zadluzenedeti.cz se s  ní lidé mohli 
setkat také na  několika místech 
v  Plzni. Instalace ikonických hra-
ček omotaných exekuční páskou 
doprovázená příběhy konkrétních 
dětí byla k vidění v horním vestibu-
lu hlavního vlakového nádraží, v pl-
zeňské Techmanii, Studijní a vědec-
ké knihovně Plzeňského kraje, v Uni-
verzitní kavárně Družba, ale zavítala 
také na Den pro rodinu do Domažlic.

V České republice čelí exekucím ti-
síce dětí a mladistvých a další de-
setitisíce dnes již dospělých lidí si 
dluhy přinesly z  dětství. Jedná se 
zejména o pokuty za  jízdy na čer-
no, za nezaplacené poplatky za ko-
munální odpad, dluhy v knihovně či 
faktury za  telekomunikační služby. 
Cílem kampaně bylo upozornit širo-
kou veřejnost na novelu občanské-
ho zákoníku a pozměňovací návrh 
insolvenčního zákona, které mohou 
situaci dětských dlužníků vyřešit.

nejvíce Dětí s exekucí žije 
v plZni

Nejvyšší počet dětí v exekuci není 
zrovna prvenství, na  které by 
mohlo být město hrdé. Většina 

exekucí zde vznikla díky postupu 
Plzeňských městských dopravních 
podniků za pokuty za jízdu na čer-
no. Rodiče, kteří o  vzniklém dlu-
hu mnohdy ani nevěděli, za  děti 
nezaplatili pokutu a  nereagovali 
na  následnou výzvu k  zaplace-
ní a  postupem času dluh narostl 
z nezaplacené jízdenky do řádově 
desetitisíců korun. „Dobrá zpráva 
je, že se město postavilo k  této 
problematice čelem a  vyzvalo 
PMDP, aby zahájily kroky vedoucí 
k zastavení exekucí, které vznikly 
na  pohledávkách dětí do  15 let,“ 
oceňuje postoj města Aleš Kava-
lír, ředitel pobočky Člověka v  tís-
ni v Plzeňském kraji. „Problémem 
však zůstávají dluhy, které pro 
PMDP v  letech 2010–2013 vymá-
hala a do daňového ráje obratem 
přeprodávala advokátní kancelář 
Volopich, Tomšíček & spol.,“ dopl-
ňuje Kavalír.

jAk je to v ostAtních městech 
plZeňského krAje

Podle mapy exekucí, kterou najde-
te na  www.mapaexekuci.cz, však 
není Plzeň jediným městem v  Pl-
zeňském kraji, kde najdeme dět-
ské dlužníky. Ze všech lidí v exeku-
ci tvoří 2 % děti a  mladiství také 
v Domažlicích, 3 % v Rokycanech, 
ale také v  řadě dalších menších 

obcí.  Ve Velkém Malahově na Do-
mažlicku či v Horní Bříze tvoří po-
díl dětí a  mladistvých dokonce 
8 % a vůbec nejvíce jich najdeme 
ve  Starém Sedlišti na  Tachovsku, 
dokonce 19 %. „V  současné chvíli 
nemáme informace o  tom, že by 
se dětské exekuce rozhodla ukon-
čit  i  další města a  obce našeho 
kraje, ale jejich postoj nás zajímá,“ 
konstatuje Kavalír.

novelA občAnského Zákoníku 
A poZměňovAcího návrhu 
insolvenčního ZákonA

Dobrá zpráva je, že novelu občan-
ského zákoníku, která počítá s tím, 
že dluhy dětí do  15 let by měly 
přecházet v okamžiku jejich vzniku 
na zákonné zástupce, již začátkem 
května podpořila vláda. Aktuálně 
běžící exekuce pak může pomoci 
vyřešit oddlužení dítěte. V součas-
né chvíli má Poslanecká sněmovna 
na  stole pozměňovací návrh no-
vely insolvenčního zákona, který 
může děti zařadit do tzv. privilego-
vané skupiny dlužníků, stejně jako 
je tomu například u  starobních 
a  invalidních důchodců. Jejich od-
dlužení by tak bylo možné do tří let 
a bez nutnosti splatit stanovenou 
část dluhů.

nePOřádeK ve sPisecH zPůsOBuJe 
dlužnÍKům KOmPliKace
Obrátila se na nás paní Ludmila, 
abychom jí pomohli s komunikací 
s exekutorským úřadem. Nesedě-
ly jí částky, neodpovídala suma 
stržená ze mzdy a  z  důchodu. 
Paní byla spoludlužnicí u půjčky, 
kterou si vzala její dcera. Vymá-
hání dluhu měla na starosti zpo-
čátku exekutorka Emilie Čenov-
ská, po ukončení jejího působení 
spis převzala exekutorka Marcela 
Petrošová. A  právě nepořádek 
v původním spise způsobil násle-
dující komplikace. 

V  roce 2017 byla paní Ludmi-
la vyzvána exekutorkou Petro-
šovou k  zaplacení částky cca 

350 000 Kč a zároveň jí bylo vy-
čísleno, že srážkami z  její mzdy 
bylo dosud uhrazeno 241 000 Kč. 
„Tady nastává první nesrovna-
lost, protože i  kdyby klientka 
na  exekuci nezaplatila vůbec 
nic, tak dlužná částka včetně 
úroků by činila cca 433  000 Kč 
a  ne téměř 600  000 Kč,“ uvádí 
na  pravou míru výši dluhu  dlu-
hová poradkyně Andrea Vernero-
vá. Navíc srážkami v té době bylo 
uhrazeno již cca o 30 000 Kč více. 
Exekutorskému úřadu společně 
doložily veškeré dokumenty a za-
čalo prověřování. Nakonec bylo 
zjištěno, že některé ze srážek ne-

byly v původním spise vedeném 
ještě v  papírové podobě vůbec 
evidovány. Po  roce a  půl spolu-
práce byl paní Ludmile vrácen 
přeplatek ve výši 19 000 Kč.

Bez aktivního přístupu dlužníků 
po nich exekutor může vymáhat 
částku vyšší, než k jaké je opráv-
něn.  „Dlužník by se neměl spo-
léhat na  to, že částka uváděná 
exekutorským úřadem je správ-
ná. Je potřeba si hlídat zaplace-
né splátky a  schovávat doklady 
a  v  případě pochybností začít 
s  exekutorským úřadem komu-
nikovat,“ doporučuje Vernerová.

http://www.zadluzenedeti.cz
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lepší školA pro všechny. oD 16. Září 
Do 16. říjnA ZDvojnásobujeme DAry!
Sbírka  Lepší škola pro všech-
ny  nám umožňuje  podporovat 
nejen vzdělávání dětí ze sociálně 
slabších rodin, ale nabízet i kurzy, 
workshopy a besedy pro jednotlivé 
pedagogy.  Děti, kterým pomáhá-
me, vyrůstají ve velmi obtížných 
podmínkách. Místo toho, aby si 
užívaly bezstarostné dětství, musí 
často  čelit překážkám, které ne-

zvládnou samy překonat. Ve škole 
mívají potíže s prospěchem, často 
školní docházku předčasně ukon-
čují a v  dospělosti těžko hledají 
práci. Jejich rodiče mají nízké vzdě-
lání a nedokážou je v učení podpo-
řit.  Vzdělání je jejich hlavní (ne-li 
jediná) příležitost, jak tento kolo-
běh narušit. Je to jejich naděje, jak 
se v budoucnu vymanit z chudoby, 

získat práci a neskončit v dlouho-
dobé nezaměstnanosti. 

Díky sbírce Lepší škola pro všech-
ny  doučujeme děti, aby úspěšně 
zvládly základní školu, v předškol-
ních klubech je připravujeme na 
bezproblémový vstup do školy, ale 
také přesvědčujeme jejich rodiče o 
důležitosti vzdělání.  

Pomoci dětem v Česku získat šan-
ci na lepší budoucnost mohou 
lidé tím, že podpoří  sbírku  Lep-
ší škola pro všechny  darem na  
č. ú. 25511552/0300. Navíc každý 
dar zaslaný od 16. září do 16. říj-
na  partneři Člověka v tísni  zdvoj-
násobí.  Když lidé pošlou např. 500 
Kč, partneři přidají dalších 500 Kč. 
Více informací o sbírce a o tom, 
co v  Česku v oblasti vzdělávání 
dětí  děláme, se dozvíte na  www.
lepsiskolaprovsechny.cz.

OBČasnÍK
ČlOvěK v tÍsni
PlzeňsKý KraJ

Informace o činnosti regionální pobočky společnosti Člověk v tísni a kontakty na pracovníky  
v jednotlivých regionech najdete na www.clovekvtisni.cz/plzen.  

Sledujte nás také na www.facebook.com/clovekvtisni.plzenskykraj.

naše Práce v rOce 2018 v ČÍslecH

Služby jsme  
poskytovali celkem 

970 
dospělým a dětem 

z 95 měst a obcí  
Plzeňského kraje.

Z kapacitních důvodů  
jsme odmítli 201 lidí  

v terénních programech,  
13 v rámci odborného  
sociálního poradenství  

a 8 rodin v sociálně-akti-
vizační službě pro rodiny 

s dětmi.

Celkem 38 zaměstnanců 
v přímé práci:

zajistilo doučování pro

102 dětí

Ale také:

se uskutečnilo  
11 seminářů  
zaměřených  

na finanční gramotnost  
a dluhové poradenství,

bylo proškoleno  
82 sociálních pracovníků 
v akreditovaných kurzech 
dluhového poradenství.

pracovalo s 

522 lidmi  
v terénním programu

podpořilo

5 dětí  
v zájmovém kroužku

pomáhalo

78 rodinám 
v sociálně-aktivizační službě 

pro rodiny s dětmi

se věnovalo  
předškolnímu vzdělávání

21 dětí
podalo

61 návrhů  
na povolení oddlužení

podporovalo

34 mladistvých  
v jejich návratu k nerizikovým 
způsobům jednání po spáchání 

provinění

poskytlo právní podporu  
a další poradenství

47 obětem 
trestného činu

zrealizovalo

49 volnočasových 
aktivit

poskytlo

227 lidem  
odborné sociální poradenství

uspořádalo pro

17 dětí 
šestidenní kurz  

osobnostně-sociálního rozvoje

http://www.lepsiskolaprovsechny.cz/
http://www.lepsiskolaprovsechny.cz/
http://www.cvtplzen.cz

