Tisková zpráva

Podnikatelé, experti, firmy i další organizace v otevřeném dopise vyzývají premiéra k
dodržení slibu a racionalizaci exekučního systému
Praha, 12. 11. 2020 – Reforma exekučního systému, se kterou se nepodařilo pohnout žádné
vládě od jeho zavedení před 19 lety, je teď na stole a stačí pro ni v Parlamentu zvednout
ruku. V souvislosti s dopady COVID-19 se i přes všechna vládní opatření s nastupující
ekonomickou krizí nepochybně blíží další exekuční vlna. “Nechceme černý scénář podobný
poslední krizi, kdy bylo během roku zahájeno milion nových exekucí. Systém je třeba
odbřemenit od nevymahatelných exekucí a racionalizovat jej do budoucna,“ píše premiérovi
na 39 osobností především z podnikatelského prostředí, firem i neziskových organizací.
Otevřený dopis s odvoláním na sliby premiéra Andreje Babiše řešit bolavá místa našeho systému
exekucí vyjadřuje obavy, že aktuální vývoj pandemie nového koronaviru povede k ještě
závažnějším dopadům než po poslední velké krizi v roce 2008. Ačkoliv v uplynulých letech Česko
přijalo už řadu opatření, zejména v oblasti prevence, problémy podle signatářů stále přetrvávají v
samotném systému exekucí. Na jednoho dlužníka stále může dorážet pět, deset nebo i více
exekutorů, kteří díky silně konkurenčnímu prostředí nejsou vykonavatelé veřejné moci, ale tvrdí
byznysmeni obchodující s dluhy.
Premiér přitom na svém oficiálním facebookovém profilu 9. června loňského roku uvedl: “Děláme
všechno proto, aby někteří exekutoři přestali mít pokušení brát svoji práci jako tvrdý byznys.
Takovým musíme jasně vymezit hranice a vrátit je do reality, že jejich úkolem je pouze vykonávat
spravedlnost.” Jedním ze signatářů dopisu je i Ondřej Krátký, ředitel společnosti Liftago, která je
významným zprostředkovatelem práce na českém trhu. Krátký k výzvě Babišovi uvádí: “Pandemie
přináší řadu změn na trhu a dopadů na zaměstnance, malé podniky a živnostníky hned v několika
odvětví. Systém exekucí je třeba rychle aktualizovat s ohledem na historické zkušenosti i dnešní
potřeby.” Přední český sociolog a další z osobností, které připojily svůj podpis pod otevřený dopis,
Daniel Prokop, k tomu dodává: “Zkušenost s exekucemi úzce souvisí s nedůvěrou lidí v
polistopadový režim. Pokud to chceme změnit, musíme mj. odstranit i závislost exekutorů na
věřitelích, která je často motivuje k neoprávněné tvrdosti, nespojování exekucí i k neukončování
těch protiprávních.”
Problematické je podle signatářů, mezi něž patří i další známá jména jako podnikatel a filantrop
Martin Hausenblas nebo advokát Petr Němec či filozof Jan Sokol, také vypuštění principu
koncentrace řízení z novely exekučního řádu. Právě tento princip byl odborníky považovaný za
stěžejní bod reformy. Z vládní novely byl vypuštěn právě na popud poslanců ANO, následně
podpořený jejich hlasováním na zářijovém jednání Ústavně-právního výboru. Poslanci ANO návrh
odmítli i v jeho kompromisní variantě. Nejnovější verze novely tak nyní neobsahuje opatření k
zamezení byznysu s dluhy, ani k omezení administrativní zátěže zaměstnavatelů.
Pavla Aschermannová z organizace RUBIKON Centrum, která spolupracuje s firmami
zaměstnávajícími exekuované osoby, k tomu uvádí: “Firmy zbytečným papírováním přicházejí o
miliardy korun ročně.” A dodává: “Na nižších příjmech státního rozpočtu a zvýšených výdajích na
sociální podporu stát tratí desítky miliard ročně.”
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