Rozhovor s prezidentkou
Exekutorské komory ČR
Mgr. Pavlou Fučíkovou
Myslím, že se nám přesto, že jsme byli vystaveni nátlaku ze strany vedení Ministerstva spravedlnosti,
podařilo zlepšit pověst exekutorů v očích většiny
společnosti a politiků. Je to možné dokladovat například na předvolební diskuzi.
Jedním z vašich cílů, který jste uvedla v rozhovoru
pro Komorní listy krátce po svém zvolení, bylo scelit
exekutorský stav. Podařilo se vám a prezidiu naplnit
svá předsevzetí?
Myslím, že se nám to alespoň částečně podařilo. Nechci
hodnotit, jak moc je to zásluhou mojí a prezidia, nebo jak
je to vlivem vnějšího ohrožení v podobě boje proti drastickému snížení exekutorského tarifu. My jsme každopádně ke všem svým rozhodnutím přistupovali poté, co
jsme vyslechli názory většiny názorových skupin v exekutorském stavu. A snažili jsme se hledat taková řešení,
která by obsahovala maximální možnou míru konsensu.
Přitom je však třeba vnímat, že obě hlavní názorové skupiny vnímají především otázku místní příslušnosti jako
zásadní a bohužel ani jedna z nich není zatím ochotná
akceptovat myšlenku nějakého kompromisního řešení
v podobě částečné místní příslušnosti. Ale ani k té bohužel v minulém volebním období Poslanecké sněmovny
nebyla mezi politiky vůle.
připravila

Marie Novotná

Většina našeho volebního období byla zásadně ovlivněna
dvěma skutečnostmi. První z nich byl bezprecedentní
atak na naši samotnou existenci v podobě drastického
snížení tarifu. Podařilo se nám alespoň odvrátit tu primární hrozbu v podobě dvoutřetinového snížení, která
by nás skutečně zničila. Ale i to, co ministr spravedlnosti
prosadil, navzdory opačnému názoru téměř celé odborné
právnické veřejnosti a větší části politického spektra, má
fatální důsledky, které se ovšem teprve ukážou. A boj
s touto hrozbou nás v ostatních oblastech bohužel téměř
paralyzoval.
Druhou skutečností byly útoky na moji osobu. Nemůžu
bohužel odmítnout svůj díl viny, pohybujeme se přeci
často v otázce výkladu zákona a ne vše je jasně dané, ale
tyto útoky byly jednoznačně způsobeny aktivitou ve prospěch exekutorů, a to jak mojí osobní, tak i celého prezidia. Do práce pro Komoru jsme se vrhli s takovou vervou,
že jsme si ani nepřipustili, kolik nepřátel si tím můžeme
udělat. Musím sebekriticky přiznat, že k obrazu celého
stavu moje problémy, byť nesmyslná obvinění, neprospěly.
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Co se vám osobně a prezidiu a exekutorům jako celku za tuto dobu, podle vašeho názoru, nejvíce povedlo?
Myslím, že se nám přesto, že jsme byli vystaveni nátlaku
ze strany vedení Ministerstva spravedlnosti, podařilo
zlepšit pověst exekutorů v očích většiny politiků. Je to
možné dokladovat například na předvolební diskuzi
v České televizi o exekucích. V zásadě se nás zastávala
většina odborníků z tradičních politických stran, samozřejmě s výjimkou ministra spravedlnosti, který si nás
vzal na mušku již od začátku svého působení na ministerstvu. Podařilo se nám prosadit také několik, byť dílčích změn v legislativě v průběhu legislativního procesu.
A jakkoliv je výsledek projednávání exekučního tarifu
strašidelný, nezapomeňme, že první návrhy byly v podstatě likvidační a že i v této věci se nám podařilo dosáhnout několika ústupků.
A naopak, co vnímáte v současnosti jako největší
problém ve vaší činnosti?
No, tak především já teď mám osobně největší starosti se
svým úřadem (smích). Věnovala jsem se Komoře tak intenzivně, až mi nezbyl čas na vlastní činnost. Mám pocit,
jako bych znovu začínala.
Z pohledu Komory vidím stále trvalý tlak na naše odměny a další sešněrování naší činnosti nadbytečnou regulací. Důsledky snížení tarifu se teprve budou projevovat,
ale už nyní vidíme při výběrových řízeních a zvyšujícím
se počtu rezignací snižující se zájem o funkci soudního
exekutora.
Jakým tématům by se měla Exekutorská komora
v budoucím období věnovat?
Myslím, že jsou jednoznačně daná. Pokračování v prosazování místní příslušnosti, která by podle našeho názoru
vedla k odstranění některých vad systému. Snaha o úpravu tarifu směrem k reálně spravedlivějšímu odměňování.
Úsilí o lepší pověst exekutorů v očích veřejnosti, pokračování ve zlepšování dobrého jména mezi politiky – nezapomeňme, že se vyměnily dvě třetiny poslanců. Snaha prosadit zásadní změnu a modernizaci exekučního zákona.
A mám za to, že v budoucnu budeme čelit dalšímu ohrožení. Jsme stále více sešněrováváni v naší činnosti a kvůli vícečetným exekucím se snižuje a možná i bude snižovat naše úspěšnost. To může vést k tomu, a ty signály
vidíme již nyní, že si mnoho státních institucí bude vymáhat pohledávky vlastními silami. A to přesto, že jejich
efektivita je stále ještě násobně nižší než naše. Měli bychom se více než dříve věnovat vysvětlování toho, proč
jsme a budeme efektivnější než třeba Celní správa.

Co by dodalo exekutorům větší sebedůvěry a přijetí
u společnosti?
Největší úskalí vidím v definici našeho postavení. Dokud
nedostaneme jasnou odpověď na to, co od nás stát očekává, pak se naše situace nezmění. Bohužel tomu neprospívá ani nálada v naší společnosti, ze které se vytrácí
elementární pravidla společného občanského soužití
a hodnoty právního státu. Neočekávám, že dosáhneme
větší oblíbenosti, to z principu u naší profese není možné. Ale úplně by stačilo, kdyby nám nebyly házeny klacky
pod nohy.
Sebevědomí exekutorů by prospělo, kdyby měli v Ministerstvu spravedlnosti partnera, který si jich váží, a nikoliv nepřítele, což se bohužel stalo našemu prezidiu.
Jak by měla podle vašeho názoru exekutorská obec
vypadat třeba za pět či deset let?
Tato otázka má dvě roviny. Jedna se týká „kondice“ exekutorského stavu – jací budou jednotliví exekutoři, jak
budou kompetentní, úspěšní, odměňovaní a motivovaní.
To je věc, kterou jako prezidentka, respektive prezidium
můžeme ovlivnit jen částečně, protože je to do značné
míry determinováno vnějšími vlivy. Jaké bude obecně
nastaveno legislativní prostředí vymáhání dluhů, jak budou exekutoři odměňováni, a podle toho i jací lidé budou
mít zájem tuto profesi vykonávat. Úloha vedení komory
je v oblasti působení na toto vnější prostředí, ale možnosti máme omezené. Klíčovou oblastí, ve které máme
plnou kompetenci, je vzdělávání ať už exekutorů, kandidátů, nebo dalších pracovníků a v tom jsme byli velmi
aktivní.
Druhá rovina té otázky je, jaký bude mediální obraz exekutorské obce. A zde jsem po zkušenostech ze svého volebního období bohužel značně skeptická. Vyvinuli jsme
nesmírné úsilí, spolupracovali jsme postupně se dvěma
renomovanými PR agenturami, ale výsledek není dobrý.
A bojím se toho, že ani za pět či deset let nemůže být
o moc lepší. Naše profese je už bohužel taková. Umím si
ale představit, že naše prestiž bude větší u politiků. Musíme vystupovat aktivně, střízlivě a uměřeně a může se
to povést.
Mohla byste se vyjádřit také k budoucnosti časopisu
Komorní listy?
Komorní listy se staly nedílnou součástí nejen našeho
stavovského života a je příjemné vědět, že je o ně zájem
i u jiných právnických profesí. Ale tak jak se naše jednotlivé profese prolínají, měli bychom více reagovat i na
dění mimo exekuční řízení a případně zvážit příspěvky,
které nejsou zaměřeny jen na exekuční řízení a jejich
účastníky.
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