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Naštvaná advokátka přesvědčuje poslance, aby zachránili od
nesmyslných dluhů děti v dětských domovech
Štěpánka Matúšková

V Poslanecké sněmovně čeká na prosincové první čtení novela zákona snažící se vysvobodit z dluhů tisíce českých dětí. Pokud projde,
zmizí předpis zvaný „past na sirotky“, který tady automaticky dělá z dětí ve státních ústavech po dosažení plnoletosti klienty exekutorské
komory. Na případném úspěchu bude mít lví podíl jedna úplně soukromá osoba.

Zázrak
Před ředitelkou Dětského domova v Boskovicích leží platební výměry dluhu, který postihl téměř všechny „její“ děti. Dvě ho zaplatily ze
sirotčího důchodu, ostatní vede Jarmila Štůlová k tomu, aby si na něj šetřily z kapesného. „Jiné řešení jsem nenašla,“ říká ředitelka. Zaplatit
poplatek za odvoz komunálního odpadu je podle deset let platného zákona povinna každá fyzická osoba, včetně dětí. Když za dítě nezaplatí
rodiče, čeká je k osmnáctým narozeninám nepříjemný dar od státu – několikatisícový dluh.
Paní Štůlová napsala letos v červnu dopis o bezvýchodné situaci svěřených dětí do médií s nadějí, že na něj třeba někdo zareaguje. A stal
se, jak říká, zázrak. Za několik dní jí zazvonil telefon, z něhož se ozvala advokátka nabízející dětem zdarma svou právní pomoc.
„Nejsem žádný filantrop, ale tohle je nehorázné. Považuju za důležité pomoci dítěti, což je osoba neschopná se sama bránit, když mu
ubližuje stát,“ vysvětluje Alena Vlachová, energická žena s krátkým sestřihem, jejíž pražská kancelář je vyzdobena artefakty moderního
umění a diplomy z golfových turnajů. Držitelka dvou vysokoškolských titulů – kromě práva si střihla ještě matematicko-fyzikální fakultu – se
zabývá spory velkých firem a lidským právům se věnuje „jako koníčku ve volném čase“.
„Tenhle případ zadlužovaných dětí mě dostal,“ říká paní Vlachová, „a jsem rozhodnutá s ním jít až k Evropskému soudu pro lidská práva.“
Soudní bitvu, kterou začne odvoláním proti vyměřenému dluhu, povede jako první za dívku Báru Adlerovou z boskovického domova, jež
za odvoz popelnic dluží městu Brnu přes čtyři tisíce korun. „Nicméně mi bylo hned jasné, že tady nestačí pomoct jednomu dítěti; že je nutné
změnit celý zákon,“ dodává advokátka Vlachová.
Otázku, jak je možné, že tady křiklavě nespravedlivá norma vůbec prošla a pak navzdory protestům ombudsmana a lidí kolem dětské ústavní
péče vydržela v platnosti dlouhých deset let, není jednoduché rozluštit. „My jsme udělali, co jsme mohli,“ říká zástupkyně veřejného ochránce
práv Jitka Seitlová. „Psali jsme úřadům písemná doporučení, ale ze strany ministerstva práce a sociálních věcí jsme byli vždy ukonejšeni, že
to nějak bude řešeno.“ Roky ale nebylo řešeno vůbec nic, přičemž náměstci i příslušní šéfové na ministerstvu se za tu dobu vyměnili a nyní
svádějí vinu za lhostejnost jeden na druhého. „Nebyla to prostě ničí priorita,“ vysvětluje poslankyně a expertka ODS na sociální oblast Lenka
Kohoutová, proč s tak zřetelnou kauzou nehnuli zákonodárci dřív. Ona sama se o problému dozvěděla teprve nedávno od lidí z praxe.

Hálo, ženy!
Do téhle letargie vpadla advokátka Vlachová a začala jednat. Koncem léta se dozvěděla, že do sněmovny právě dorazil vládní návrh změny
zákona o místních poplatcích a že poslanec Michal Babák (VV) k němu podal pozměňovací návrh, který by děti v ústavní péči do budoucna
dluhů zbavoval. „Na to se dalo dobře navázat a celou věc to urychlilo,“ říká advokátka, která k návrhu přidala ustanovení, aby se dětem dluhy
odpustily i zpětně za celou dobu, kdy byly v ústavní péči. A připsala také pravomoc obcí prominout dluh dětem ze sociálně slabých rodin, což
dnes možné není.
Nezůstala ale jenom u sepisování paragrafů; osobně oslovila všech patnáct poslankyň dvou největších stran. „Říkala jsem si, že ženy by
na to mohly slyšet,“ popisuje svou strategii. „Proto mě docela překvapilo, že se mi ozvaly jen tři.“ Mezi ochotnými byla i Lenka Kohoutová,
která přislíbila pomoc se získáním podpory celé ODS. To už má ve sněmovně váhu. K projektu se hlásí také zástupci VV a jiných stran,
takže v tuto chvíli to se ziskem většinového „ano“ vypadá slibně.
Pokud nakonec projde znění, jež navrhla Alena Vlachová, budou už za poplatky do budoucna zodpovědní výhradně rodiče a dluhy se budou
vymáhat na nich. Navíc budou od poplatku osvobozeny všechny děti v ústavní péči, a to i zpětně.
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