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Dětské hračky v exekuci. Už to nebude možné
České domácnosti jsou stále zadluženější, do potíží se dostala pětina lidí. Přibývá ovšem dlužníků, kteří se snaží dohodnout
VILÉM JANOUŠ

Praha – Dětské hračky, školní
pomůcky nebo i starší lednička by mohly být věci, na které
by nesměli exekutoři sáhnout.
Poslanci totiž navrhují, aby byl
rozšířen seznam předmětů, na
něž by se nesměla vztahovat
exekuce. Exekutoři by zároveň
nesměli zabavovat věci, jejichž
hodnota by byla nižší než tisíc
korun. „Pro dluhy do 50 tisíc
korun by měly být voleny jiné
formy exekucí, aby takový
dlužník třeba nepřišel o byt,“
přiblížil další z návrhů poslanec Jeroným Tejc (ČSSD).
Právě uvedení tohoto návrhu do praxe exekutoři považují za problematické. Soud nebo
soudní exekutor totiž předem
neznají další věřitele dlužníka
ani výši jeho ostatních závazků. Dlužná částka se tak nakonec může ukázat vyšší než 50
tisíc korun, jenomže o tom se
soud dozví až po vydání dra-

žební vyhlášky, na jejímž základě se do dražby přihlašují
další věřitelé. „Musíme si také
uvědomit, že odměna soudního exekutora z dražby nemovitosti se počítá z částky, která
je převedena věřiteli. I kdyby
hypoteticky někoho napadlo
dražit pro dluh tisíc korun, pochybuji, že by se namáhal. Získal by totiž pouze minimální
odměnu, naopak by musel vynaložit mnohaměsíční úsilí a
zaplatit kvalifikované zaměstnance,“ vysvětlil člen prezidia
Exekutorské komory ČR Jiří
Prošek.

Zadlužení roste
Ve sněmovně v současné době
leží šest poslaneckých a jeden
vládní návrh, jak v exekucích
dále postupovat. Podle Tejce
by do exekucí nespadalo ani
penzijní pojištění.
I když jsou Češi v porovnání
se Slováky, Poláky nebo Ru-

muny nejméně zadlužení, pohledávky u českých domácností stále rostou. Česká bankovní asociace uvedla, že jejich
zadlužení u bank loni dosáhlo
1310 miliard korun, což je o dvě
procenta více než o rok dříve.
Průzkum společnosti Kruk pak
ukázal, že do dluhů se v Česku
dostalo 22 procent obyvatel.
„Pokud dojde ke zvýšení výdajů či nečekaným platbám, v
rozpočtu vznikne kvůli nedostatku rezerv díra. Následné
opoždění pravidelných plateb
nebo úplná neschopnost splácet může snadno vést k finančním potížím až dluhové pasti,“
doplnila Veronika Kuřinová ze
společnosti Kruk.
Nepříliš povzbudivá data
v minulých dnech předložila
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle jejích
údajů vzrostl počet exekucí
uvalených na důchody od začátku krize v roce 2008 z necelých 41 tisíc na loňských 75 ti-

síc. „Není výjimkou, že u jednoho důchodce eviduje ČSSZ
ne pouze jeden, ale dva, nebo
dokonce několik exekučních
příkazů,“ upřesnila mluvčí
správy Jana Buráňová. Zároveň uvedla, že lidé, kteří
nejsou schopni své dluhy
uhradit,
mohou
požádat
o osobní bankrot.

Pozor na podvody
V tomto ohledu jsou ale čísla
pozitivnější, protože už loni
začal počet osobních bankrotů
klesat a odborníci očekávají, že
tento trend bude pokračovat
i letos. „Jedním z důvodů poklesu
osobních
bankrotů
v Česku může být to, že velké
množství lidí, kteří se dostali
do úpadkové situace, ji už právě prostřednictvím oddlužení
řeší. Zároveň lze říci, že byť
mírně, tak se životní situace
rodin v České republice po
ekonomické stránce lepší,“

vysvětlil Jan Malý ze společnosti Vše pro insolvenci.
Přerovský exekutor Tomáš
Vrána si navíc všiml, že se
zvýšil počet dlužníků, kteří
projevují snahu se dohodnout
na řešení svých závazků.
„Jsme z loňské bilance velice
překvapeni, protože nárůst
dlužníků, kteří mají zájem řešit své závazky, se oproti roku
2013 zvýšil poměrně výrazně,“
upřesnil Vrána, podle něhož je
dohoda splátkového kalendáře
rozhodně šetrnější než nucená
dražba nemovitosti nebo movitého majetku.
Všichni takový přístup ale
nemají. Exekutoři rovněž upozorňují, že narůstá počet podvodníků, kteří se například
snaží prodat auto, na které je
uvalena exekuce. „Nový majitel tak najednou nemá ani peníze, ani automobil. Jedinou
možností je obrátit se na původního vlastníka vozu, aby
mu peníze z titulu bezdůvod-

KRÁTCE

Česko omezuje
šedý trh jen
velmi pomalu

PREZIDENT DOSTAL DÁREK. OD PUTNY

Praha – Náčelník generálního štábu Petr Pavel nechce být
překážkou pro fungování armády, proto kvůli sporu s ministrem obrany Martinem
Stropnickým (ANO) nabídl
svůj odchod z funkce. Pavel
uvedl, že jeho služba v armádě
stojí na loajalitě vůči státu
a armádě, na respektu k pravidlům a k principu civilní
kontroly, na slušnosti, korektnosti a otevřeném jednání. „Pokud to vidím špatně a
měl bych být překážkou pro
normální fungování armády,
jsem připraven sám požádat
prezidenta republiky o odvolání z funkce,“ uvedl v Právu
Pavel.
Náčelník generálního štábu reagoval na spory, které má
se Stropnickým nebo vládou.
V poslední době se se Stropnickým nebo vládou střetl například v otázce nasazení vojáků na ostrahu muničních
skladů ve Vrběticích nebo při
jmenování nového šéfa vojenské policie. Do této funkce chce
Stropnický prosadit právníka
Pavla Kříže.
(čtk)

Prezidentovi se
vrací důvěra lidí
Praha – Důvěra v prezidenta
Miloše Zemana letos v lednu
stoupla o deset procentních
bodů. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění mu
nyní věří 44 procent lidí. Loni v
prosinci byla důvěra v prezidenta nejnižší od jeho nástupu
do funkce. V novém roce si ale
polepšily
téměř
všechny
ústavní instituce. Důvěra v
Zemana výrazně klesla loni na
podzim. Čelil kritice zejména
za své vulgární výroky pronesené ve vysílání pořadu Hovory z Lán a některá vyjádření
při návštěvě Číny. Důvěra
vládě Bohuslava Sobotky od
prosince vzrostla o tři procentní body na 47 procent. Poslanecké sněmovně věří 37
procent Čechů, což je meziměsíční nárůst o osm procentních bodů. Důvěra v senát je na
35 procentech, o pět procentních bodů výše než v prosinci.
O něco vyšší prestiž mají lokální reprezentace. Krajským
zastupitelstvům vyjádřilo důvěru 46 procent dotázaných a
téměř dvě třetiny lidí důvěřují
svému obecnímu zastupitelstvu a také starostovi.
Hejtmani se pak těší důvěře 42
procentobyvatel.
(čtk)

Praha – V šedé ekonomice loni v Česku proteklo 612 miliard korun, což představovalo
15,4 procenta HDP. Tento podíl sice podle odborníků klesá,
ale pomalu. V roce 2013 podíl
na HDP představoval jen o jednu desetinu procenta víc. „Šedá ekonomika je především
ekonomikou hotovostní, která umožňuje anonymní nedohádatelné transakce,“ uvedl
regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku
Marcel Gajdoš.
Podle studie profesora linecké Univerzity Johannese
Keplera Friedricha Schneidera tak potlačování šedé ekonomiky v Česku stále zaostává za západoevropskými sousedy. „Příkladem může sloužit Velká Británie, která je
v oblasti elektronických plateb jednou z nejprogresivnějších zemí Evropské unie. Ve
Velké Británii každý obyvatel
uskuteční více než 300 transakcí za rok a objem šedé ekonomiky se pohybuje kolem deseti procent,“ řekl akademik.
Rekordmanem v potlačování
šedé ekonomiky je Rakousko
s podílem osmi procent. (via)

Generál Pavel
nabídl kvůli
sporům funkci

ného obohacení neprodleně
vrátil,“ doporučila mluvčí poradenského portálu poradnaveritele.cz Kateřina Procházková.
Podobně naletěl třeba pan
Petr ze středních Čech, který
za 350 tisíc korun koupil vůz
americké značky. Po třech měsících mu ho ale exekutor zabavil. Původní majitel čelil
dvanácti exekucím za více než
tři miliony korun, takže není
jisté, zda se pan Petr vrácení
peněz vůbec dočká.
Pod větším dohledem ale
budou i samotní exekutoři.
Ministerstvo
spravedlnosti
uvolnilo peníze na posílení počtu zaměstnanců, kteří na exekutory budou dohlížet. „Jsou
tam naplánované prostředky
na to, aby si mohl každý okresní soud najmout jednoho zaměstnance navíc na kontrolu
těchto věcí,“ řekl ČTK náměstek ministryně Robert Pelikán.

KNIHA O RUSKU. Literární historik Martin C. Putna (vpravo) včera přinesl na Pražský hrad výtisk své knihy o ruské historii. Prý aby
se prezident Miloš Zeman více poučil o věcech, o kterých rád mluví. Knihu převzal hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Slíbil, že si ji přes víkend
přečte a v pondělí ji předá Zemanovi. Putna ve své nové knize Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity nabízí pohled na kulturní
a duchovní kořeny, z nichž vyrůstá současná ruská politika. Na vybraných literárních a uměleckých dílech Putna vysvětluje hlavní
body ruských kulturních a duchovních dějin, které vedly od svatého Vladimíra k Vladimiru Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot.
Foto: ČTK/Michal Krumphanzl

Předvolební Chomutov připomínal bojiště
JOSEF DUŠEK

Chomutov – Boj před opakovanými komunálními volbami v severočeském Chomutově je hodně vyhrocený. Strany
rozdělené na dva tábory se do
sebe pouštějí nebývale ostře.
Hledají skandály, navzájem se
obviňují z nefér praktik a na
sociálních sítích do sebe rýpou, jak se dá.

Nové hlasování
V Chomutově musí dnes lidé
své zastupitele volit znovu,
protože soud říjnové volby
prohlásil ze neplatné. Kdosi
kupoval hlasy pro ČSSD, přitom však byli někteří kandidáti vykřížkováni, jako by
uvnitř strany zuřil boj. Kritici
to samozřejmě stále připomínají a obviňují z kupčení právě ČSSD, sociální demokracie
to zase označuje za provokaci
z jiné strany.

Jenže to byl jenom začátek
politické války. Ještě než soud
volby zneplatnil, zformovala
se koalice složená ze tří stran –
místního hnutí PRO Chomutov, hnutí ANO a KSČM.
V opozici tak zůstaly ČSSD
a strana Nový Sever. Nikdo
další se do zastupitelstva nedostal.

Pornostarosta
Jasné rozdělení stran způsobilo, že před novými volbami
už si nikdo nebere servítky.
Žádná opatrnost před případným povolebním vyjednáváním. Karty jsou rozdané. Nová koalice chce obhájit svou
většinu z října, opozice se snaží převážit poměr sil na svou
stranu. Za každou cenu. Padesátitisícové statutární město
se změnilo v politické bojiště.
Na lídra vítězného hnutí,
fotografa Daniela Černého
(PRO Chomutov), například

oponenti vytáhli, že fotí nahé
modelky. A vyšťourali, že některé z nich hrají i v pornofilmech. Vyčítají mu také, tentokrát už věcně, že jako zastupitel nechal svou firmu, aby si
od města uplatnila náhradu
jeho mzdy za práci ve výběrové komisi. A to ve výši padesáti tisíc. Novému Severu pak
vadí hlavně to, že se spojil s komunisty.
PRO Chomutov, které chce
změny na magistrátu, útočí
hlavně na současné vedení v
čele s ČSSD. Dávají jim za vinu
opakované volby, předražené
zakázky, v kampani poukazuje třeba na to, že v domově důchodců zvou „na kávu“ seniory, přestože jde o předvolební
debatu ČSSD s ministryní.
ANO, které většinu času
stálo mimo stranické půtky, se
do svých oponentů pustilo pár
dní před volbami. Kandidátku
jim totiž na poslední chvíli
opustili dva kandidáti, včetně

oblíbeného hokejisty Petra Jíry. A hnutí z toho viní konkurenty, kteří prý na dotyčné tlačili.
Předseda místního sdružení ANO Jan Richter také obvinil Nový Sever z toho, že přes
hokejový klub tlačí na rodiče
malých hokejistů, aby nevolili novou koalici. Klub i strana
to odmítli.
Poté se Richter pustil také
do přestřelky se současným
primátorem za ČSSD Janem
Marešem kvůli banneru ANO,
který prý nechali politici
z radnice zkontrolovat a posléze jej označili za nezákonný. Richter ale tvrdí, že všechna povolení má.

Volby s policií
Volby do zastupitelstva se
v Chomutově konají dnes. Na
jejich regulérnost bude dohlížet nejen řada nevládních organizací, ale také policie.

Končí platnost loňských
dálničních známek
Praha – Kdo z řidičů nemá novou dálniční známku pro tento
rok, měl by to napravit. Dnešek
je poslední den, kdy lze jezdit
po placených úsecích dálnic
ještě s dálničním kuponem pro
rok 2014. Loni se jich prodalo
přes pět milionů a výnos z nich
přesáhl 4,1 miliardy korun. Ve
srovnání s předloňskem tak řidiči osobních aut na dálničních poplatcích při stejných
cenách zaplatili o 4,2 procenta
více. Největší nárůst o téměř
sedm procent fond zaznamenal
u desetidenních kuponů. Měsíčních kuponů se meziročně
prodalo o 6,5 procenta více. (čtk)

27,80

37,01

6,61

8,91

24,59

26,55

