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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
vážení a milí čtenáři,

Komorní listy máte možnost číst už víc než dvanáct let. Za tu dobu se v nich 
sešlo nespočet textů na různá témata. Změnil se layout, rubriky, autoři, pro
střídala se také redakční rada. Ani v tom nejhorším snu by mě však nenapadlo, 
že i v našem časopisu přijde doba, kdy bude nutné zmínit takovou věc, jako je 
válečný konflikt. Přestože jsou Komorní listy časopisem odborným, považuji 
za nutné reagovat na tuto krajně znepokojivou událost i zde, a to hned ze 
dvou důvodů.

Předně jsem přesvědčen, ač si to laická veřejnost mnohdy moc nemyslí, že 
i my a naši zaměstnanci jsme především obyčejní lidé. Žijeme své soukromé 
životy a v principu odmítáme jakoukoliv neodůvodněnou agresi. Tím spíše 
pak agresi válečnou, která přináší nejen to nejhorší – ztráty na životech zcela 
nevinných lidí, ale i ztrátu budoucích jistot a životního klidu. Stejně tak jsem 
přesvědčen, že byloli nebo budeli v silách jednoho každého z nás nějak po
moci, jistě jsme to už udělali a jsme připraveni to kdykoli zopakovat. Obyčej
nou lidskou solidaritu jsme jako národ prokázali opakovaně a jsem rád, že ji 
ukazujeme i dnes. Schopnost pomáhat je jedna z nejkrásnějších lidských 
vlastností. Vypjaté události dnešních dní tak vlastně mají i pozitivní vliv. Jin
dy rozdělená společnost se semkne a postupuje jednotně. A to je dobře, pro
tože jak říká klasik – v jednotě je síla. I soudní exekutoři rádi a často pomáha
jí, jen se o tom tolik nemluví. Naposledy jsme například podpořili ty, kteří 
museli v létě loňského roku čelit následkům tornáda na jižní Moravě. 

Stejně jako tehdy, nemohlo ani teď prezidium Exekutorské komory zůstat ne
činné. Rozhodlo proto o zorganizování finanční pomoci českých soudních 
exekutorů cílené na podporu lidem z Ukrajiny postiženým probíhající válkou. 
V době, kdy budete číst tento text, už bude pravděpodobně část finančních 
prostředků u těch nejpotřebnějších. Ukrajinců, kteří přišli o své domovy, 
o svůj pocit bezpečí a bohužel někdy i o to nejvzácnější – o své blízké. Ban
kovní účet, který jsme založili, zůstane aktivní až do doby skončení konfliktu. 
Přispět můžete opravdu kdykoliv, všechny vybrané peníze poputují výhradně 
na humanitární účely. Díky za vaši podporu.

Věci se však musí řešit nejen konkrétní pomocí, ale stejně tak důležité je dát 
najevo jasný a pevný postoj. Prezidium Exekutorské komory ČR proto veřejně 
odsoudilo invazi vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. S válečným úsilím 
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Ruska nelze souhlasit a není možné nečinně přihlížet lidskému utrpení a ne
smyslné devastaci, které tato válka působí. 

S ohledem na to se Exekutorská komora ČR připojila k návrhu Ukrajiny adre
sovanému Mezinárodní unii soudních exekutorů (UIHJ), aby vyloučila ze své 
členské základy Ruskou federaci. Rusko v tuto chvíli nenaplňuje základní po
žadavky demokratického státu, dbajícího na základní lidská práva a vládu 
práva v zemi. Představenstvo UIHJ podle posledních informací přistoupilo na 
dobu neurčitou k nejpřísnější dostupné sankci, tedy s okamžitou platností 
pozastavilo veškerou spolupráci mezi UIHJ a ruským partnerem (FBS), jakož 
i Ruskou federací. Současně výslovně deklarovalo, že prozatím považuje jaký
koli vztah mezi UIHJ a FBS, jakož i Ruskou federací, za zcela neslučitelný.

Přejme si všichni, aby se situace co nejdříve vrátila do normálního stavu. Pře
jme si všichni, aby tím, co nás nejvíce trápí, byla opět právní úprava milosti
vého léta a jiné legislativní perly našeho oboru.
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