
Akci na právnické fakultě sponzoruje velký exekutor.  
Projednávání zákona jsme ovlivnit nechtěli, tvrdí pořadatel 
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Odkaz na akci na webu PR agentury, která ji pořádá. Screenshot: Deník N 
 
Na Právnické fakultě UK se měl koncem února uskutečnit seminář o exekucích a insolvencích s názvem Neduhy 
dluhů. Jedním ze sponzorů a řečníků je přerovský exekutor Lukáš Jícha. Akce se přitom měla konat v době 
nejžhavější fáze lobbingu kolem novely exekučního řádu, která má ukončit konkurenci mezi exekutory. Jícha 
přitom patří mezi hlasité odpůrce novely a žádný z exekutorů, kteří zastávají opačný názor, mezi oznámenými 
hosty není. PR agentura, která akci pořádá, po dotazu Deníku N termín debaty přesunula na dobu, kdy bude 
o zákoně rozhodnuto. 
 
V parlamentních kuloárech vrcholí debata o novele exekučního řádu. Zasáhnout se do ní snaží i Exekutorský úřad 
Přerov, který se – stejně jako ostatní velcí exekutoři – pokouší zabránit schválení takzvané teritoriality, která by 
ukončila konkurenční boj mezi exekutory. Právě přerovský exekutor Lukáš Jícha měl na akci, která se měla 20. února 
konat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, hovořit, a především ji měl i sponzorovat. Mezi oznámenými hosty 
přitom není žádný zástupce Exekutorské komory ani nikdo z exekutorů, kteří ukončení exekučního byznysu prosazují. 
 

 

Přečtěte si také 

Majitel vymahačské firmy zároveň vede exekutorský úřad. Spoluprací se chlubí i na webu 
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Exekutor Jícha odmítl sdělit, jakou částkou a za jakých podmínek akci sponzoruje. „Já si myslím, že za prvé vám do 
toho nic není a za druhé je to věc organizátora té akce,“ řekl Jícha Deníku N a položil telefon. 
Seminář s názvem Neduhy dluhů pořádá PR agentura Coverstory. Mezi jejími klienty je mimo jiné také úvěrová 
společnost Home Credit, která byla hlavním partnerem Univerzity Karlovy a po kritice od smlouvy ustoupila. 
Majitel agentury Coverstory Jaroslav Kramer Deníku N sdělil, že Jícha měl akci financovat jen malou částkou, kterou 
ale neupřesnil. 

„Bylo to symbolické, potřebovali jsme tam pár partnerů, aby se zaplatilo občerstvení a nějaká mediální podpora. Byla 
to minimální částka, jen aby se zaplatilo kafe,“ řekl Kramer. 

Na kontroverzní sponzoring upozornil na Twitteru autor neziskového projektu Mapa exekucí Radek Hábl. 

 

„Je nepřípustné, aby největší exekutorský úřad v zemi, do jehož rukou byl svěřen výkon státní moci, sponzoroval 
odborné debaty o exekucích za účasti ministerstva a poslanců v době, kdy se v Poslanecké sněmovně rozhoduje 
o zcela zásadní novele exekučního řádu. Zvláště když jde o zakázky v řádech desítek až stovek miliard korun. Z tohoto 
důvodu jsem také pozvání na tuto debatu odmítl,“ napsal Deníku N Hábl. 

Poté, co se o akci začal zajímat Deník N, se ji organizátor rozhodl odložit na dobu, kdy už bude o novele rozhodnuto. 
O změně exekučního řádu nyní debatují výbory, kdy se bude schvalovat, není zatím jasné. 

„Posuneme to tak, aby to bylo až po jakémkoliv projednávání těch věcí ve Sněmovně, aby někdo neměl pocit, že je to 
lobbing. Cílem není ovlivnit legislativní proces, ale aby se ti lidé potkali a mohli si ty věci vyjasnit,“ řekl Deníku N 
Kramer. 

Mezi řečníky z řad politiků jsou na seznamu Patrik Nacher z ANO a Marek Výborný z KDU-ČSL. Oba přitom prosazují 
jen omezenou teritorialitu, která by velkým exekutorským úřadům umožnila současnou podobu jejich podnikání 
částečně zachránit. 

 
Přečtěte si také 

Rýsuje se cesta, jak velkým exekutorům zachránit alespoň část byznysu a klientských vazeb 
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Na seznamu vystupujících je jediný politik, který se vyslovuje pro konec exekutorského byznysu, a sice Kateřina 
Valachová z ČSSD. Organizátoři se ale podle slov šéfa agentury snažili, aby názorové spektrum řečníků bylo pestřejší. 

„Jenom nemáme ty lidi potvrzené, ale hlavně – teritorialita neměla být hlavním tématem té debaty,“ řekl Deníku N 
Kramer z agentury Coverstory. 

V diskuzi pod Háblovým příspěvkem na Twitteru Kramer tvrdí, že účast potvrdil například kladenský exekutor Petr 
Kučera, který v Exekutorské komoře vede Platformu za teritorialitu. Ten ale Deníku N řekl, že ho organizátor pozval 
až poté, co ho sám kontaktoval. Ani tehdy mu prý ale nezaručil, že bude mít stejný prostor jako Jícha. 
„Na základě našeho dotazu jsme byli přizváni, ale jen jako běžní hosté, nikoliv k diskusnímu stolu,“ řekl Kučera. 

Rektorát univerzity, která po skandálu s firmou Home Credit nastavuje přísnější pravidla pro partnerství 
s komerčními subjekty, o akci podle své mluvčí nevěděl. „O akci Neduhy dluhů, ke které jste vznesl dotazy, pan rektor 
ani vedení UK neví,“ napsala Deníku N. 
Pořadatel podle svých slov sponzoring s univerzitou neprobíral, i když seznam sponzorů zveřejnil na webu. 

„My jsme s univerzitou partnerské zapojení neřešili, protože to ještě není hotové,“ tvrdí Kramer. 

Právnická fakulta se k akci hlásí. „Právnická fakulta má zájem být místem odborné debaty o důležitých otázkách 
právního řádu v České republice, kam nepochybně patří i problematika exekucí. Z tohoto důvodu souhlasila s tím, že 
bezplatně poskytne prostor ke konání akce, a to za podmínky, že půjde o otevřenou diskusi bezplatně přístupnou 
odborné veřejnosti,“ vysvětlil Deníku N proděkan pro komunikaci Marek Antoš. 

Právnická fakulta podle něj s akcí souhlasila, přestože nevěděla, kdo ji finančně podpoří. „Organizační zajištění včetně 
sponzoringu bylo zodpovědností pořadatele, fakulta neměla žádné informace o tom, kdo má být sponzorem,“ doplnil 
Antoš. Dodal, že fakulta vítá rozhodnutí seminář odložit. 

To, že se fakulta o sponzory nezajímala předtím, než s akcí souhlasila, kritizuje také socioložka Michaela Trtíková 
Vojtková. Loni v říjnu se podílela na sepsání otevřeného dopisu, kterým akademici z Univerzity Karlovy vyzvali 
k odstoupení rektora Zimu kvůli smlouvě s Home Creditem. Rektor sice neodstoupil, akce ale vedla k debatě 
o etických hranicích pro spolupráci s komerčními subjekty. Univerzita se chystá schválit závazná pravidla. 
„Považujeme za problematické, že se vedení fakulty nezajímalo o to, jakým způsobem bude akce sponzorována, 
zejména když se jedná o tak společensky citlivé téma, jako jsou exekuce,“ napsala Deníku N Vojtková. 
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