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O Transparency 

● Globální síť založena 1993 
● Česká pobočka založena v roce 1998 
● Aktuálně 112 poboček ve světě 
● Politická korupce, financování kampaní, byznysové zájmy, praní peněz 
● Neprůhlednz lobbing, transparentnost leg. procesu 

 

    



Exekuce v kontextu 

4,5 milionů exekucí 

830 tisíc fyzickzch osob 

9 % lidí starších 15 let 

problém 

→ společenskz 

→ ekonomickz  = 

→ rozpočtovz 

→ sociální 

problém 

 

POLITICKÝ 



Motivace, šedá ekonomika - co změnit? 

Nikdo nemá motivaci dluhy snižovat, exekuce zastavovat, věřitelé je nemohou odepsat – tak 
to jede dál, systém mele velmi často naprázdno, moc se toho nevymůže. Je to zátěž 
zaměstnavatelů, státu, firem.  

Lidé v šedé ekonomice, bez šance se z toho vyhrabat, pracují načerno, neplatí daně, dopadá 
to na jejich děti, jejich startovací čára do života není stejná. 

Recidiva vězňů (většina zadlužená), kriminalita, sociální vyloučení, ghetta, ztráta bydlení. 

Je čas systém po 18 letech zásadně upravit (a nikdo se nechce vracet před rok 2002). 

 

 



Exekuce v politickém kontextu 

Lidé bez naděje volí Okamuru a podobné 
politiky – chtějí exekutory zestátnit.  
 
Máte dohodu s Babišem? Fascinující naivita. 
Je mu úplně jedno, jestli nějaké exekutorské 
úřady přežijí. 



Komplexní problém - bezpochyby 

● dětské exekuce 
● marné, bezvzsledné exekuce 
● elektronizace 
● povinné zálohy 

 
● Zastavení starzch exekucí a nastavení spravedlivějšího                                                   

systému vymáhání exekucí novzch. 



Teritorialita exekutorů 

Trh znáte lépe než já: 15 velkzch úřadů má více než polovinu exekucí, ostatní paběrkují a 
končí. 

Systém motivuje k vratkám oprávněnzm a nevybírání záloh. Kdo tu korupční hru nehraje, nemá 
šanci pracovat pro velké věřitele.  

Většina argumentů pro i proti už padla. Trh by se přerozdělil, změnil. Ale jde o systémovou 
změnu. Naplnila by veřejnoprávní charakter soudního exekutora (vzkon státní moci). 

 

Pokud exekutor zastaví nezákonnou exekuci proti dětem, nebo podle nezákonné rozhodčí 
doložky (a jedná podle rozhodnutí ÚS), dostane od oprávněnzch neuvěřitelnou sodu a už si ho 
příště nevyberou (soudkyně Kasíková). 

 

 



Teritorialita exekutorů 

Náhodnz vzběr exekutora na krajském principu funguje v řadě zemí dobře. Slovensko to 
ukazuje, zákon roku to tam byl. 

Vymahatelnost pohledávek to nesnižuje, řízení se zrychlilo, snížily se náklady na cestovné, 
řeší se to místně, žádnz kolaps. 

Motivace nepoklesla, odměna je až z vymoženého plnění 

 

 



Konkurence exekutorů? A v čem? 

Cenou to přece není? Vyšší vratky? Dodejte důkazy (řekněte), a je to v tomto prostředí těžké, ale 
fakt to je jinak, není tam klientelismus a korupční prostředí?  Má bzt exekutora oprávněnz duo? 

Kvalitou? Malé úřady tedy vesměs vedou neschopní idioti, kteří tu práci neumí? Takže 
nedodržují zákon? Ten je stejnz pro všechny a MSp kontroluje, ne? 

O co jde? 

Hra je o to, zda to velké úřady a někteří velcí věřitelé dokáží znovu uzdržovat v Parlamentu. 

Zda zmobilizují své „Faltznky“, aby se nic zásadního nezměnilo (nebo maximálně jen 
kosmetické úpravy) a vše běželo ještě pár let stejně. 
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