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1. panel (10:00 – 11:45) 

Dluhy a peníze - spojené nádoby, Miluš Kotišová, výzkumnice peněz 

Jak jsme se dostali od léta milosti Starého zákona, ve kterém byly dluhy pravidelně promíjeny, k nestoudnému systému, 
kdy dluh a peníze jsou spojené nádoby? Pro někoho je dnes dluh neúprosným břemenem, pro jiného výhodou a 
privilegiem. Privilegia jsou cudně zakryta slovní mlhovinou a strohou legislativou, která o vzniku soukromých peněz říká jen 
tolik, že "úvěrem se myslí v jakékoli formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky", a o vzniku ne-peněz uvnitř ČNB neříká 
nic, zná se jen k mincím a bankovkám. Chybí nám peněžní gramotnost (neplést prosím s finanční gramotností), bez které se 
dále nepohneme. 
 
10 let od Velké recese: Co se stalo s dluhy? Ilona Švihlíková, ekonomka 

Celkové dluhové břemeno se deset let od vypuknutí Velké recese dále zvýšilo. Politika centrálních bank zaměřená na nízké 
až záporné úrokové sazby a na kvantitativní uvolňování umožnila roztočit další kolo dluhů, politika škrtů zcela selhala, ale 
vytvořila precedenty, které nyní vidíme u Řecka a Argentiny. Za konjunkturou, kterou vidíme u velké části světa, stojí ještě 
větší dluhová koule...                                      

Přestávka (11:45 – 12:00), 2. panel (12:15 – 13:45) 

Jürgen Kaiser, sociální geograf a koordinátor Erlassjahr.de, organizace s globální působností zabývající se oddlužením zemí.  

V odpovědi na krizi z roku 2008 zaplavily centrální banky západních zemí kapitálový trh likviditou, které z velké míry 
směřovala k suverénním dlužníkům na globálním jihu. Rozsáhlé investice do infrastruktury, ale také  
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snižování schodku státního rozpočtu, stejně jako rozhazování zdrojů, vedlo některé vlády k rychlému nárůstu suverénních 
dluhů. S opětovným růstem úrokové míry v roce 2018 čelí mnozí suverénní dlužníci od chudých zemí Afriky až po rozvíjející 
se trhy, které jsou součástí G20, problémům s obsluhou svého dluhu; efektivní nástroj na změnu splátkového rámce a 
snížení dluhu nikdy nevznikl. 

Česká rozvojová spolupráce a oddlužení, Tomáš Tožička,  expert na regionální rozvoj  

Česká republika se na začátku devadesátých let stala z rozvinutého donora příjemcem, aby se na konci devadesátých znovu 
jako začínající donor zapojila do procesu rozvojové spolupráce. Součástí těchto změn byly také více či méně úspěšné 
pokusy o oddlužení některých zemí, u nichž měla česká republika pohledávky.  

 Přestávka na oběd 13:45 – 14:45 3. panel (14:45 – 16:15) 

Daniel Prokop, vedoucí výzkumu Společnost a politika, agentura Medián 

Promluví o chudobě v ČR a roli osobních dluhů a exekucí v obecné rovině a také v mezinárodním kontextu. Jak si stojí ČR v 
tomto srovnání? 

Radek Hábl, expert na dluhovou problematiku a exekuce, autor projektu Mapaexekuci.cz 

Jak konkrétně vypadá zadlužení domácností  a problém exekucí v České republice? Co by mohlo obyvatelům dotčeným 
dluhy pomoci a jak toho dosáhnout? 

Závěr (16.15 – 16.30) 

Konferenci moderuje Ivona Remundová. Registrujte se  na http://bit.ly/DluhyKonf 

Konferenci pořádá Ekumenická akademie v rámci projektu Rozvoj potřebuje řešení dluhové krize - zvyšování povědomí v České republice, 
který je součástí projektu Citizens for Financial Justice financovaného Evropskou unií. Obsah je zcela na odpovědnosti Citizens for Financial 
Justice a Ekumenické akademie a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie.  Konference se koná zároveň v rámci 
projektu Škola alternativ, zaměřeného na politické vzdělávání veřejnosti a podpořeného Nadací Rosy Luxemburgové. Ekumenická 
akademie je členskou organizací evropské sítě Eurodad (https://eurodad.org) zabývající se dluhy a rozvojem.  Konference je součástí 
kampaně k výročí 10-ti let od finanční krize #10yearsOn. 
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