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Filip Hausknecht
Čajkovského 1671/25
Praha 3, 130 00
Datum narození: 04.09.1997
Adresát:
Mgr. Marie Benešová
Kancelář člena vlády
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
Praha 2, 128 10

PETICE ZA ZRUŠENÍ
SOUKROMÝCH EXEKUTORŮ
Podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

My, níže podepsaní občané a občanky České republiky, prostřednictvím této petice žádáme Mgr. Marii
Benešovou a ostatní kompetentní osoby, jakožto i následující vládu a příští ministryni či ministra
spravedlnosti, o co nejrychlejší zrušení výkonu soudních exekucí formou svobodného povolání a
převedení všech exekučních výkonů pod českou justici, státní soudní vykonavatele a správní orgány v
rámci správních a daňových exekucí.
V České republice je momentálně vedeno téměř 4,5 milionů exekucí na fyzické osoby. Exekucím tak
přímo čelí 719 tis. lidí, v průměru jich mají na krku šest a exekuční krize celkem skrze rodiny zasahuje
dva miliony lidí v České republice. My je ale nevidíme jako čísla ve statistikách, protože za každým
výkonem exekuce se skrývá konkrétní člověk a konkrétní rodina, kterou tíže českého exekučního
systému drtí a znemožňuje jí žít důstojný život. Jsou to naši rodinní příslušníci, kolegové v práci,
sousedé, přátelé, zkrátka jsme to my a už nadále odmítáme přihlížet nespravedlnosti, která je na nás
vykonávána. Odmítáme, aby se na dlužnících nadále přiživovali soukromí exekutoři, kteří dokáží dluh
leda znásobit a svými predátorskými praktikami ničí osudy našich nejbližších.
V květnu 2021 uplyne 20 let od zavedení platného exekutorského řádu, který tento stav umožnil. K
tomuto kulatému výročí máme jediné přání - zrušme soukromé exekutory. Výkon soudního
rozhodnutí nelze nechat napospas trhu a potíže lidí s předlužeností nesmíme řešit dravou soutěží mezi
exekučními podnikateli.
Pošleme jednou provždy byznys s exekucemi do minulosti.
Petiční výbor ve složení:
Filip Hausknecht, bydliště: Čajkovského 25, Praha 3
Michal Novotný, bydliště: K Čihadlům 515, Praha 9, Dolní Počernice
Matěj Bregant, bydliště: Mikšíčkova 27, Brno-Židenice

PETICE ZA ZRUŠENÍ
SOUKROMÝCH EXEKUTORŮ
Podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Petiční výbor zastupuje: Filip Hausknecht; dat. nar. 4.9.1997; Čajkovského 25, Praha 3
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jméno a příjmení

Bydliště (město a ulice)

Podpis

Můžeme s vámi v BUDOUCNOSTI počítat? Nechte nám na sebe kontakt.
Jméno a příjmení

Telefon

E-mail

Podpis*

* Udělujete tímto souhlas politickému hnutí Budoucnost, aby ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) zpracovávalo uvedené osobní údaje. Údaje je možné zpracovat na
základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání informací o činnosti
hnutí a postupu kampaně za zrušení soukromých exekutorů. Tyto údaje budou zpracovány po
dobu 20 let.

