STOP DĚTSKÝM DLUHŮM!
V České republice jsou tisíce dětských dlužníků.
Naprostá většina exekucí, které se zakládají na závazku z dětství,
jsou přitom neoprávněné.
Organizace Člověk v tísni se pomocí při řešení závazků,
které vznikly v dětství, věnuje dlouhodobě.
Nabízíme odborné konzultace, včetně zastoupení advokátem.
Vše zdarma.

Vznikl vám či někomu z vašeho okolí dluh před 18. rokem věku?
Čelíte kvůli tomu exekuci?
Obraťte se na nás. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom vám pomohli.
Pomůžete tím i dalším, protože s každým vyhraným sporem se zvyšuje
naděje na zastavení dalších podobných případů neoprávněných exekucí.
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Anetu chytil v 6 letech revizor za jízdu načerno, když nedostala
od rodičů peníze na lístek. Pokutu rodiče také neuhradili, ale důsledky
dohnaly Anetu až o mnoho let později. Na studijním pobytu v zahraničí
se náhle ocitla bez peněz, protože v momentě, kdy jí na její stipendijní
účet přišly první peníze, exekutor ho okamžitě obstavil.
Petra se před dvěma lety dostala do dětského domova a tehdy se přišlo
na to, že kvůli pokutě za neplatný lístek z doby, kdy jí bylo 7 let, je na ní
v exekučním řízení vymáháno 18 tisíc Kč. Vzhledem k jejímu nízkému
věku může navíc částka stále stoupat.

Když si Míša v 16 letech kvůli
první brigádě zřídila bankovní
účet, zjistila, že jsou proti ní
vedeny exekuce kvůli jízdě
načerno z doby, kdy jí bylo 9 let.
K tomu se přidal dluh u operátora, kde si na ni otec zřídil paušál,
který neplatil. Celkem vymáhané částky přesahují 130 tisíc Kč,
které Míša může jen velmi těžko
splatit, byť při škole pracuje na
několika brigádách zároveň.

Pavlovi zemřel ve 12 letech otec,
jehož byl ze zákona jediným
dědicem. Otec měl napůjčováno
u několika nebankovních společností a jeho dluh byl o cca 90 tisíc
vyšší než hodnota jeho majetku.
Matka jako zákonná zástupkyně
toto dědictví neodmítla, a tak
se Pavel bez vlastního vědomí
ocitl v dluzích, které do dosažení
dospělosti narostly na úrocích na
více než 210 tisíc korun.

