
Hromadný spis –  13 podání ze dne: 

10.4.2012 – 6x 

11.4.2012 – 4x 

13.4.2012 – 2x 

17.4.2012 – 1x 

 

Dobrý den, 

Od roku 2001 zákon u nás platí zákon o soukromých exekutorech. Od toho roku se 

nashromáždil dostatek důkazů o porušování základních lidských práv při výkonu exekucí na 

základě tohoto zákona. 

Zákonodárci i soudci se v médiích vyjadřují, že tento zákon je špatný a opravdu umožňuje 

soukromým osobám v podstatě beztrestně poškozovat lidská práva povinných, ale i řízení se 

neúčastnících osob. Kauzy zveřejněné v médiích, stejně tak svědectví postižených lidí 

takováto porušování dokazují. 

Za poslední uplynulá léta bylo odesláno nespočet stížností jak poslancům, tak senátorům. 

Některé případy doputovaly i k ústavnímu soudu. Přesto zde stále nebyla činnost 

soukromých exekutorů pozastavena a to přesně do doby, dokud nebude přijat zákon, který 

by těmto závažným porušováním lidských práv účinněji zamezoval a lépe zpřístupňoval 

možnou ochranu postižených. 

Zdá se tedy, že v této věci byly již vyčerpány všechny zákonné a demokratické prostředky. A 

tedy tento špatný zákon v podstatě odstraňuje demokratický řád lidských práv a základních 

svobod. Zároveň je prakticky znemožněna činnost ústavních orgánů a účinné použití 

zákonných prostředků. 

Je zcela zřejmé, že v případě takto závažného porušování lidských práv není možné čekat na 

další volby a poté několik měsíců, či let na změnu zákona. A to z prostého důvodu, k 

porušování práv totiž dochází dnes a denně. A zatímco při běžněji klasifikované krádeži 

policie jedná takřka ihned, při případech lichvy, či okrádání v řízení nezúčastněných osob, či 

vyvlastňování majetku nutného k bežnému životu, policie nejedná, soudy nejednají a také 

poslanci nejednají. Ačkoliv je nasnadě, že dochází ke stejnému porušování lidských práv jako 

při jakémkoliv jiném trestném činu. 

Na základě těhto poznatků a informací žádám ve smyslu zákona o svobodném přístupu k 

informacím 106/1999 o odpověď na tyto otázky: 

Přišel už čas na uplatnění práva podle článku 23 Listiny základních práv a svobod, nebo ještě 

v této věci zbývají jiné zákonné prostředky jak s okamžitou platností zabránit porušování 

lidských práv při výkonu exekucí?  

Pokud zbývají další prostředky, jaké to jsou? 

S pozdravem 


