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Jsou jich tisíce. Čerstvě plnoletých, kteří spolu s právem volit, řídit auto
a pít alkohol dostanou od státu do vínku taky exekuci. Následující věty se
vám opravdu nezdají: existuje spousta případů, kdy jede dítě načerno
hromadnou dopravou, je chyceno revizorem, a protože jeho rodiče
nezaplatí pokutu a odmítnou se věcí dál zabývat, soudy čekají na to, až
bude hříšníkovi osmnáct, a v tu chvíli ho nutí zaplatit nejen lístek
s pokutou, ale i tučné penále, které se za léta od přestupku vyšplhá
na desetitisíce.
Jeden z těchto případů loni odhalila dokumentaristka Andrea Culková
ve svém ﬁlmu Exekuce. Dívka jezdila ve dvanácti bez lístku, protože jí
rodiče odmítali dávat peníze na jízdné. Místo aby dopravní podnik,
respektive jím najatý exekutor a následně soud vymáhal dluh právě
po nestarajících se dospělých, počkal si na dívčinu plnoletost. Víceméně
měla štěstí, s problémem jí pomohl dětský domov, kam byla umístěna.
Zato její sestra čelí tomu, že bude možná až do smrti zadlužená.
Na další případy minulý týden upozornily Lidové noviny. Osmiletý chlapec,
jedenáctiletá a dvanáctiletá dívka jeli načerno, všichni načas skončili
v dětském domově, všichni se krátce před dospělostí dozvěděli, že je čeká
exekuce. A všech se naštěstí zastala advokátka Alena Vlachová z projektu
Děti bez dluhů. Ta všeobecně zneužívanou praxi dotáhla až k Ústavnímu
soudu, který se teď dětí zastal: pokud rodiče nejsou schopní před soudem
zastupovat své potomky, a dokonce si ani přebírat obsílky, má stát zajistit,
aby děti (které vůbec o ničem netuší) před soudem hájil zkušený advokátopatrovník. I dítě má totiž právo na spravedlivý proces.
Stát má křivdy napravovat, ne prohlubovat.
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Otázkou samozřejmě je, jak to s jejich dluhy dopadne, až se nyní soudní
řízení vrátí znovu na začátek. Každopádně je to důležité rozhodnutí. Lidé
s už tak dost těžkou startovní pozicí jsou alespoň – prozatím – zbaveni
další zátěže, za kterou prokazatelně nemohou. Je to podobné, jako by vás
rodiče posílali krást, odmítli za to převzít odpovědnost a stát by čekal
na vaši dospělost, aby si to pak s vámi mohl vyřídit i s připočteným penále.
Projekt Děti bez dluhů z průšvihu vysekal už padesát obětí tohoto
nemravného systému. Kromě dopravních podniků na ně exekuce s oblibou
posílají mobilní operátoři. I oni zneužívají toho, že dítě bude ponechané
mnohými rodiči i státem svému osudu a stane se pro ně později
po dosažení plnoletosti u soudu snadnou kořistí.
Ústavní soud to neřekl doslovně, ale z jeho rozhodnutí to jasně vyplývá:
stát se v tomto ohledu chová hůř než neplatící a nestarající se rodiče. Má
to být přece právě on, kdo by měl napravovat křivdy, a ne je prohlubovat.
Snad se z toho tedy poučí a taky dospěje.
Exekuce Pravda a láska
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