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Ústavní soud 

Joštova 8 

660 83 Brno 2 

 

V Praze dne 25. dubna 2018 

 

 

 

Vážení soudci Ústavního soudu, 

 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) se na Vás obrací ve věci 

návrhu skupiny senátorů na zrušení části ust. § 28 a § 38 odst. 1 zákona č. 120/2011 Sb., 

exekuční řád. 

 

Z praxe TI se jeví, že stávající systém výkonu exekučních titulů je nefunkční jak v oblasti 

sociální, což ovšem není primárním zájmem TI, tak především i nahrávající klientelistickým 

vazbám a korupci. Ve stavu, kdy exekutor jednak vykonává státní moc a jednak je 

podnikatelem, který je nucen se ucházet o zakázky (včetně veřejných), nelze hovořit o jeho 

nezávislosti a nestrannosti ve vztahu šetření práv povinných.  Vzhledem k tomu, že 

exekucemi je zásadně dotčen zvýšený počet občanů České republiky, rozhodla se TI 

prosazení tzv. teritoriality exekutorů pojmout jako jednu ze svých priorit – viz 

https://www.transparency.cz/priority-a-temata-transparency-international-ceska-republika-

pro-rok-2018/ . V minulém roce TI proto na společné tiskové konferenci s organizací Člověk 

v tísni vyzvala poslance Parlamentu České republiky k přijetí novely exekučního řádu 

zavádějícího právě princip teritoriality. Bližší informace týkající se postoje TI a proběhlých 

aktivit jsou k nalezení na webové stránce a v tiskové zprávě – viz 

https://www.transparency.cz/clovek-v-tisni-a-transparency-international-poslanci-prijmete-

princip-teritoriality-exekutoru/. 

 

Vzhledem k výše uvedenému a k faktu, že Ústavní soud se bude návrhem skupiny senátorů 

zabývat, chce TI poskytnout další informace, které mohou Ústavnímu soudu pomoci vytvořit 

ucelený pohled na věc. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

TI je součástí největší mezinárodní sítě nevládních organizací sdružených pod hlavičkou Transparency 

International a zaměřených na problematiku korupce. TI mapuje stav korupce v České republice a aktivně 

přispívá k jejímu omezování. Do svých aktivit zapojuje TI občanskou společnost, podnikatelskou sféru i veřejný 

sektor a těží z při tom z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a 

strategií. TI též iniciuje systémové změny, ať se již jedná o legislativní činnost, strategickou litigaci nebo 

advokační činnost. 

 

                                                                           …………………………………… 

                                                                      Transparency International – Česká republika, o. p. s. 

                                                                  David Ondráčka 
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Adresa pro doručování: 

Transparency International – Česká republika, o. p. s. 

IČ 27215814 

Sokolovská 260/143 

180 00  Praha 8 

posta@transparency.cz 

 

Datová schránka ID: 8vzj3s2 
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