Resort spravedlnost - PSP - střednědobý cíl #16582
PSP - programový cíl # 8095 (V řešení (diskutuje se)): 09. Stop hromadění exekucí - zásada 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště

Navrhnout změnu nezabavitelného minima tak, aby se dlužníkům vyplatilo více pracovat a přiznávat
své přijmy
12.01.2019 02:04 - Lukáš Kolářík

Stav:

V řešení (diskutuje se)

Začátek:

11.01.2019

Priorita:

Urgentní

Uzavřít do:

30.04.2019

Přiřazeno:

Lukáš Kolářík

% Hotovo:

50%

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Kategorie:
Cílová verze:

2019 - Roční plán

Popis
User story: Lidem v exekuci se nevyplatí přiznávat všechny svoje příjmy, protože nezabavitelné minimum je malé a nedá se z něj
normálně přežít. Také si nehledají lépe placenou práci, protože když dostanou více peněz, přijdou o sociální dávky a ve finále mají
nižší příjem než, když nepracují nebo pracují na černo. Dlužníci tedy nemají motivaci vydělávat více peněz a rychleji tak splatiti své
dluhy a snaží se udržet v šedé nebo černé zóně.
Kontext:https://www.irozhlas.cz/ekonomika/kalkulacka-socialni-davky-exekuce_1811280900_jab
Politické řešení: Změnit systém nezabavitelného minima v souvislosti s vyplácením sociálních dávek.
Programová opora: Priorita volebního programu - řešení exekucí
Spojenci: po revizi je velká společenská poptávka, spíše levicovější část spektra, neziskový sektor a 840.000 lidí v exekucích
Odpůrci: doplním, ale to by snad měl chtít každý. Možná pravicovější strany které většinou zastávají názor, že si za to dlužníci
můžou sami
Navrhované kroky (milníky):
Podrobnější analýza problému - trvá 30 dnů, zapojit tým exekuce a oslovit steakholdery - neziskovky, PSp, MPSV, kulatý stůl
Vypracovat základní teze problému a jeho řešení - představit na resortním týmu social, klubíku pro ochranu a klubu - vnitřní
připomínkování - 14 dní
Teze představit k připomínkování - 10 dní
Připravit a podat návrh zákona/vyhlášky, který daný problém řeší - trvá 30 dnů, je třeba zaplatit advokáta cca 30 tis. Kč (nebo využít
nabídky od zájmové skupiny), kontrola legislativcem 1 den,
Odhad celkových nákladů: cca 30 tis. Kč (schvaluje PPK)
Mediální rizika: můžeme dostat nálepku, že chceme z veřejných peněz pomáhat lidem co si půjčili na dovolenou a teď nechtějí platit
dluhy
Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Cca za 70 dní bude spíše větší, exekuce jsou citlivé téma a media zajímají,
pozitivní mediální zásah, vyjdou články v tisku a reportáže v rozhlase a TV. Pomůže to velkému množství lidí
Související úkoly:
související s Resort spravedlnost - Úkol #15967: INT vlády - absurdita exekucí

Dokončen

13.12.2018

Historie
#1 - 04.02.2019 12:35 - Petr Fojtík
- Tags nastaven na formalne-ok
#2 - 05.02.2019 12:13 - Petr Fojtík
- Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
- Priorita změněn z Normální na Vysoká
#3 - 07.02.2019 17:06 - Lukáš Kolářík
Návrh od Prace v obci
http://www.pracevobci.cz/upload/studies/6/SPOT-Navyseni-nezabavitelne-castky.pdf
Kalkulačka současného stavu

23.05.2019

1/2

https://www.pracevobci.cz/kalkulacka/#
http://www.pracevobci.cz/clanek/pracuji-presto-vydelaji-mene-kalkulacka-spocita-kdy-se-lidem-s-exekucemi-ne-vyplati-pracovat
#4 - 13.02.2019 20:00 - Jakub Michalek
- Priorita změněn z Vysoká na Urgentní
#5 - 13.05.2019 14:23 - Daniel Galuszka
- % Hotovo změněn z 0 na 50
Přišla odpověď předsedy vlády na dotaz J. Michálka týkající se této agendy (viz související úkol).
#6 - 13.05.2019 14:23 - Daniel Galuszka
- související s Úkol #15967: INT vlády - absurdita exekucí přidán

23.05.2019
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