
Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážený pán prezident Exekútorskej 
komory českej republiky, vážené kolegyne a kolegovia, dámy a páni, 

dovoľte mi, aby som sa vám v prvom rade poďakoval za pozvanie na toto 
podujatie a za možnosť podeliť sa s Vami o skúsenosti s novými pravidlami pre 
súdnych exekútorov v Slovenskej republike. Veľmi dobre viem, aká vážna 
a zásadná je táto téma pre ďalší vývoj exekútorskej obce a pre vytvorenie 
predpokladov na vyššiu vymožiteľnosť práva. To by malo byť naším poslaním 
a tomu by sme mali podriaďovať aj svoje profesné kroky.  

Keď som sa v roku 2013 vďaka dôvere mojich kolegov prvýkrát stal 
prezidentom Slovenskej komory exekútorov, vládla v našom stave v mnohých 
oblastiach neuspokojivá situácia. Vtedajšia platná právna norma umožňovala 
veriteľovi slobodný výber exekútora. Krajová príslušnosť neexistovala. Súdni 
exekútori pôsobili ako štátom poverené osoby na vymáhanie súdnych 
rozhodnutí, z hľadiska ekonomiky však bola plná zodpovednosť za výkon ich 
funkcie na nich. Znamenalo to, že museli fungovať ekonomicky efektívne 
a hradiť všetky svoje náklady iba z príjmov z výkonu exekučnej činnosti – teda 
odmeny a úhrady hotových výdavkov. 

Ak mám stručne zhrnúť negatívne javy s tým súvisiace, zdôrazním najmä tieto: 

- Konkurencia medzi exekútormi bola obrovská. Na Slovensku vtedy 
pôsobilo vyše 350 exekútorov. Je to približne dvakrát viac ako v Českej 
republike na dvakrát menšom trhu. 
 

- Táto konkurencia bola jedným z hlavných dôvodov, prečo si niektorí 
exekútori začali hľadať nepoctivé cesty k udržaniu svojich príjmov. 
Pristupovali napríklad na dohody s veriteľmi, ktoré boli na hrane, niekedy 
až za hranou zákona. Veľkí veritelia mali v takýchto prípadoch 
jednoznačnú a neférovú výhodu pred malými veriteľmi.  
 

- Dôsledkom tohto vzťahu bolo, že veľkí veritelia si postupne vytvorili úzky 
okruh „vlastných“ exekútorov, s ktorými exkluzívne spolupracovali. 
Týchto niekoľko vyvolených ovládalo obrovskú časť trhu. Bývalá 
ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská verejne konštatovala, že trh 
s exekúciami je deformovaný a jeho tretinu ovláda deväť súdnych 
exekútorov. 
 



- V rukách niekoľkých úradov sa tak koncentrovala významná časť exekúcií, 
čo sa muselo prejaviť aj na ich vymožiteľnosti a najmä rýchlosti konania. 
Postupne sa tak na súdoch hromadili nevymožiteľné exekúcie, ktoré 
napokon prerástli až do dnešného úplne neprijateľného stavu. 
 

- Ďalším spôsobom nekalého udržiavania príjmov bolo zo strany 
niektorých kolegov navyšovanie hotových výdavkov, napríklad nie 
uspokojivo vysvetlenými cestovným nákladmi cez celú republiku, keďže 
teritoriálna príslušnosť neexistovala. 
 

- Absolútne neprijateľným spôsobom bolo zadržiavanie prostriedkov, 
ktoré dlžník vyplatil, na účte súdneho exekútora. 
 

- Všetky tieto praktiky nemohli ostať dlhodobo utajené. Ich zverejňovaním 
v médiách či narastajúcimi sťažnosťami ľudí sa dostávali politici pred 
deformovanú spoločenskú objednávku. Nehľadali spôsoby, ako týmto 
praktikám efektívne zamedziť, ale snažili sa všemožne nájsť akýsi bič na 
exekútorov. Tento legislatívny bič však postihoval všetkých, výrazne im 
sťažoval prácu, zvyšoval náklady a administratívnu záťaž. Takzvanou 
statusovou novelou exekučného poriadku z roku 2013 sa síce odstránili 
niektoré praktiky, napríklad zadržiavanie vyplatenej časti dlhu, ale stále 
sa neriešila podstata problémov. 

Paradoxom pritom bolo, že v inej právnej oblasti, a to v oblasti súdneho 
manažmentu, už Slovensko malo výrazne pozitívne skúsenosť so systémom 
náhodného elektronického prideľovania spisov. Dlhé roky čelili súdy 
podozreniam z manipulácie a zo svojvôle súdnych funkcionárov pri rozdeľovaní 
práce medzi svojich kolegov. Zavedenie náhodného prideľovania však 
odstránilo nielen tento neduh, ale malo aj viacero pozitívnych externalít. 
Rovnakým systémom sa začali prideľovať dedičské konania u notárov 
a konkurzy u správcov konkurzných podstát. Bolo zrejmé, že viacero 
nahromadených problémov v exekútorskom stave by sa mohlo vyriešiť 
podobným spôsobom. 

Od môjho zvolenia za prezidenta Slovenskej komory exekútorov sa zavedenie 
náhodného elektronického prideľovania na krajovom princípe stalo našou 
zásadnou požiadavkou. Prirodzene, nemala podporu úplne všetkých 
exekútorov, keďže niektorí jednotlivci na dovtedajšom systéme výrazne 
profitovali. Bola však výrazne väčšinovou požiadavkou, o čom svedčí jej 



niekoľkonásobné exaktné pomenovanie Konferenciou exekútorov, teda 
najvyšším orgánom komory. 

Na presadenie tejto myšlienky sme museli roky bojovať na mnohých frontoch. 
Stretávali sme sa s kompetentnými politikmi, ktorí jediní mohli zmenu skutočne 
zaviesť do legislatívy a vysvetľovali sme výhody navrhovaného systému. 
Zúčastňovali sme sa na odborných seminároch a workshopoch a argumentovali 
sme pred zástupcami právnickej obce. Výrazne sme zvýšili našu mediálnu 
aktivitu a zdôrazňovali sme prínosy elektronického prideľovania priamo pre 
občanov. Naše argumenty boli takéto: 

Dovoľte mi v krátkosti zhrnúť naše argumenty pre zavedenie tohto systému. 

Výhody pre občanov: 

- Krajový princíp približuje účastníkov konania k exekútorovi a naopak. 
Nemalou mierou znižuje náklady a výdavky spojené s exekúciou, pretože 
napríklad povinný nemusí cestovať do kancelárie exekútora cez polovicu 
republiky,  ani exekútor kvôli niektorým svojim výkonom. 
 

- Dosahuje sa rovnosť účastníkov, „veľký veriteľ“ a „bežný občan“ majú 
rovnaké podmienky a prístup. 
 

- Zvyšuje sa vymožiteľnosť a vynútiteľnosť  exekučných titulov a zrýchľuje 
sa konanie. 

 
Výhody v boji proti korupcii a klientelizmu: 

- pretrhávajú sa väzby medzi súdnym exekútorom a oprávneným, čo 
zabezpečuje nezávislosť a nestrannosť súdneho exekútora. Súdny 
exekútor nie je nútený pod tlakom „veľkého veriteľa“ uzatvárať dohody, 
ktoré sú často na hranici zákona a niekedy aj za ňou, čím sa zabezpečuje 
rovnosť účastníkov  
 

- odstraňuje sa neochota vymáhať nízke pohľadávky alebo nepeňažné 
plnenia, sťažuje sa tunelovanie, presúvanie majetku a peňazí 
prostredníctvom fiktívnych pohľadávok za aktívnej spoluúčasti 
vybraného spolupracujúceho exekútora 



- Zamedzuje sa nekalým postupom niektorých veriteľov, zneužívajúcich 
dispozičnú zásadu na manipuláciu exekútorov, od poskytovania 
všemožných výhod až po nezákonné postupy. Dispozičné právo 
oprávnených na zmenu exekútora bolo niekedy zneužívané na vyhnutie 
sa povinnosti zaplatiť trovy exekúcie. Oprávnený to robil tak, že dal návrh 
na zmenu na toho „správneho“ exekútora, ktorý v konečnom dôsledku 
trovy nežiadal. 
 

- Otvára sa priestor na vysporiadanie sa s korupčným a iným 
protiprávnym, celému stavu škodiacim konaním niektorých súdnych 
exekútorov. Oprávnený bol na protiprávnom správaní sa exekútora 
priamo finančne alebo inak zainteresovaný, poprípade sám do takéhoto 
konania exekútora nútil.  

 
Výhody pre lepšiu a funkčnú justíciu: 

- Deklaruje sa nesporný verejnoprávny charakter súdneho exekútora 
a dosahuje sa lepšie začlenenie nezávislého súdneho exekútora do 
justičného systému. 
 

- Zjednocujú sa postupy pri náhodnom prideľovaní vecí napríklad sudcom, 
notárom v dedičských veciach a správcom konkurznej podstaty 

 
- Zlepšuje sa obraz súdneho exekútora v očiach verejnosti, a tým aj celého 

justičného systému.  
 

Výhody pre kvalitnejšiu prácu exekútorov a ich úradov: 

- Nekumulujú sa tisíce konaní jedného oprávneného u jedného 
spolupracujúceho exekútora, čím sa sťažuje aj možnosť niektorých 
oprávnených vyvíjať tlak na súdy podávaním hromadných žalôb a podaní. 
  

- Anonymným prerozdelením je oprávnený motivovaný k väčšej kontrole 
anonymného súdneho exekútora, čím sa podporuje samočistiaca 
a samoregulačná kontrola exekútorského stavu. 



- Pomerné a spravodlivé rozdelenie nápadu pre všetky exekútorské úrady 
vedie k materiálnemu, technickému a  personálnemu zastabilizovaniu 
exekútorských úradov. Zvyšuje sa tým kvalita a odbornosť poskytovaných 
služieb, a tým aj vymožiteľnosť práva. 
 

- Znižujú sa prieťahy v konaní najmä v úradoch, ktoré majú vysoký nápad    
exekúcii a malý počet zamestnancov. Exekútor totiž má obavy, že mu 
nápad zoberie iný exekútor, ktorý ponúkne oprávnenému “lepšie“  
podmienky a bude musieť prepúšťať zamestnancov a vyplácať odstupné. 

 

Po mnohých diskusiách napokon súčasná vládna garnitúra v zastúpení bývalej 
ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej pristúpila k rozsiahlej a zásadnej 
novele Exekučného poriadku. Zákon získal napokon širokú politickú podporu 
a prešiel aj hlasmi opozičných poslancov. Od 1. apríla 2017 platia na Slovensku 
tieto zásadné zmeny: 

- Exekúcie sa prideľujú náhodným elektronickým výberom. Prípady sú 
rozdeľované do takzvaných košov, aby bolo zabezpečené ich rovnomerné 
rozdeľovanie medzi všetky exekútorské úrady. Tieto koše zohľadňujú aj 
predmet vymáhania, a to výšku istiny vymáhanej pohľadávky či druh 
vymáhanej pohľadávky. Sú nastavené nasledovne:  
 

o do 100,00 eur;  
o do 500,00 eur;  
o do 2000,00 eur;  
o do 10 000,00 eur;  
o nad 10 000 eur;  
o výživné - bez ohľadu na sumu 
o  a vymoženie nepeňažnej pohľadávky  

 
- Pridelenie exekučnej veci súdnemu exekútorovi náhodným výberom 

zohľadňuje okrem výšky a druhu vymáhanej pohľadávky aj teritoriálny 
princíp (tzv. „miestne príslušný súdny exekútor"), a to podľa obvodov 
krajských súdov. 
 

- Namiesto riešenia exekúcií na všetkých súdoch existuje už len jeden, 
takzvaný exekučný súd, ktorého úlohu plní Okresný súd v Banskej 



Bystrici. Tento krok odbremenil ostatné súdy od množstva povinností, 
spojených s exekučnými konaniami. 
 

- Komunikácia medzi súdom a exekútormi prebieha výhradne elektronicky. 
 

- Exekúcie jedného dlžníka sa spájajú u jedného exekútora. 
 

- Súdny exekútor  môže exekučné konanie zastaviť, pokiaľ sa v priebehu 
piatich rokov rokov v prípade fyzickej osoby, alebo v priebehu 2,5 roka v 
prípade právnickej osoby nepodarí nič vymôcť. 
 

- Súvisiaca vyhláška stanovila paušálne hotové  výdavky exekútora na 60 
eur. V prípade, ak povinný splní vymáhaný nárok do uplynutia lehoty na 
podanie návrhu na zastavenie exekúcie - teda do 15 dní od doručenia 
upovedomenia o začatí exekúcie - sú hotové výdavky stanovené do výšky 
30 eur. To isté sa deje aj s odmenou. 

Pozrime sa dnes, teda po roku a trištvrte, kde sme zaznamenali pozitívne 
dopady a kde sa naše očakávania nenaplnili. 

To najzásadnejšie konštatovanie znie, že napriek mnohým problémom pri 
zavádzaní týchto noviniek do praxe, nám zmena priniesla podstatne viac úžitku 
ako nevýhod.  

Naplnili sa klady, ktoré sme od tohto systému očakávali. Skončili sa nekalé 
dohody niektorých kolegov s veľkými veriteľmi. Systém je jednoznačne 
transparentnejší a z hľadiska boja proti korupcii je obrovským prínosom. 

Zavedenie paušálnych náhrad hotových výdavkov, rýchlo postupujúca 
elektronizácia i krajská príslušnosť exekútora znižujú náklady exekúcie, a teda 
i výdavky povinných. Z tohto pohľadu išlo o výrazne sociálne opatrenie. 

Samotná elektronizácia, po prekonaní mnohých problémov, s ktorými treba 
i pri najvyššom optimizme počítať ako s konštantou, výrazne urýchľuje 
a zjednodušuje prácu. Vyžaduje si však od všetkých otvorenú myseľ, chuť 
neustále sa učiť nové veci a odhodlanie prispôsobiť sa novej dobe. Časy, kedy 
sme osobne obiehali so žiadosťami o súčinnosť všemožné inštitúcie, sú 
nenávratne preč. 



Jedna čiastočná štatistika za rok 2017 a druhá už kompletná za rok 2018 hovorí 
o tom, že prideľovanie prípadov v rámci jednotlivých krajov i jednotlivých košov 
je viac menej rovnomerné a omnoho spravodlivejšie ako dovtedy.  

Som presvedčený, že konkurenčné prostredie súdneho exekútora ako 
verejného činiteľa je neprijateľné. Exekútor nemá bojovať v rámci 
konkurenčného prostredia o návrhy, ale jeho prvoradou povinnosťou je 
zákonným spôsobom vykonávať súdne a iné rozhodnutia. 

Dnes je ešte ťažko posúdiť, ako sa rovnomerný nápad exekúcií odrazí na 
zrýchlení konaní. Každopádne sa už nehromadia desaťtisíce prípadov na stole 
niekoľkých úradov, ktoré sa z princípu veci nemôžu všetkým dostatočne 
venovať. Tieto úrady zároveň čaká náročná previerka, či sú schopné 
ekonomicky efektívne pôsobiť aj v modeli, vyžadujúcom reálne vymoženie 
pohľadávky. Inak totiž situácia, kedy veľký úrad rieši predovšetkým rýchlo 
vymožiteľné veci a ostatné jednoducho tlačí pred sebou alebo sa ich postupne 
zbavuje, je viac pyramídovou hrou ako skutočnou vymožiteľnosťou práva. 

A aby sme boli spravodliví, pomenujme aj problémy a nevýhody. 

Prvou vecou, s ktorou sme sa museli vyrovnať, boli zákonom stanovené 
pravidlá na technickú, materiálnu, odbornú a personálnu pripravenosť 
exekútorských úradov. Kto tieto podmienky nesplnil alebo o zapojenie sa do 
náhodného prideľovania nestál, bol z funkcie odvolaný. Takmer rok preverovali 
členovia Prezídia komory všetky exekútorské úrady. Na moje veľké potešenie 
napokon vyše 95 percent exekútorov splnilo všetky podmienky a mohli 
pokračovať vo svojej práci. 

Druhým vážnym problémom bola technická nepripravenosť celého systému. 
Došlo k nej aj na strane niektorých exekútorov, no predovšetkým na strane 
štátnych inštitúcií i súkromných veriteľov. Kým problémy kolegov s novým 
systémom sa podarilo počas niekoľkých týždňov vyriešiť, u veriteľov podávanie 
návrhov na niekoľko mesiacov doslova zamrzlo. Niet divu, že táto situácia 
vyvolala dočasnú paniku v stave, či nejde o organizovaný bojkot celého systému 
s cieľom zvrátiť ho. Bolo treba množstvo politickej i mediálnej práce vedenia 
komory, aby sme nekonečnými rokovaniami a napokon aj za pomoci vtedajšej 
ministerky spravodlivosti primäli štátne inštitúcie, aby dobehli meškanie a opäť 
sa zapojili do prideľovania. Situácia ešte stále nie je ideálna, no došlo 
k výraznému pokroku. 



Vážnejším sa však ukázal problém na strane niekoľkých významných veľkých 
veriteľov. Opakovane sme im ponúkali našu pomoc, ak majú záujem 
o prispôsobenie sa novým pravidlám a technologickým novinkám. Žiaľ, zatiaľ to 
vyzerá tak, že sa rozhodli z princípu nevyužívať služby súdnych exekútorov. 
U čisto súkromných spoločností je takéto rozhodnutie ich výsostným právom 
a nikto doň nemôže zasahovať. Otázne však je, či takto môžu konať aj síce 
súkromné spoločnosti, no spravujúce verejné financie. Jedna z takýchto 
spoločností dokonca voči novému systému rozbehla mediálnu kampaň, v ktorej 
otvorene deklarovala, že sa o vymoženie dlhov z verejných financií ani nebude 
pokúšať. Otázka však stojí, či je takéto rozhodnutie v celospoločenskom záujme 
a či naň súkromný správca verejných prostriedkov má právo. Túto otázku už 
však musia vyriešiť politici. 

A napokon, keď už spomínam politikov, nevýhodou nového systému je aj jeho 
politická nestálosť a tým pádom nemožnosť reálne predvídať a pripraviť sa 
systematicky na budúcnosť. Exekútori na Slovensku i Českej republike sú 
vďačným terčom rôznych populistických a nekompetentných návrhov 
a prostriedkom na lacné získavanie politických bodov. Aj preto tŕpneme pri 
každom legislatívnom otváraní Exekučného poriadku, či sa doň v rámci zmien 
náhodou nepodarí prepašovať fatálnu hlúposť tomu, kto práve najviac kričí. 

Ani odporcovia elektronického prideľovania stále neodhodili zbrane. Opierajú 
sa o podporu niekoľkých veľkých veriteľov a vďaka nim aj niektorých médií. 
Všetky problémy s novým princípom pripisujú jeho filozofii a tvrdia, že 
nemožnosť výberu exekútora veriteľom je vec zo zásady nesprávna.  

Ja sa v tejto súvislosti vždy musím opýtať: Ide veriteľovi a najmä jeho 
zodpovednej osobe o skutočnú vymožiteľnosť pohľadávky alebo o to, komu 
prípad posunie? Všetci exekútori konajú na základe toho istého zákona a tej 
istej vyhlášky. Ak niektorý z nás pochybí, sme pripravení tvrdo jeho prehrešky 
riešiť. Ale absolútne odmietam tvrdenia, že len niektorí exekútori vedia 
efektívne pracovať a ostatní sú neschopní babráci. Previerky jasne ukázali, že 
obrovská väčšina exekútorských úradov bola na zmeny nachystaná po 
materiálnej, technickej, odbornej i personálnej stránke.  

 

 

 

 



Vážené dámy, vážení páni, 

toľko v skratke slovenské skúsenosti so systémom teritoriality a náhodného 
elektronického prideľovania. Bol som k vám maximálne úprimný a opísal tak 
výhody, ako aj nevýhody nového systému.  

Ak by som sa mal pokúsiť o záverečné zhrnutie v jednej vete, povedal by som 
asi toto: Ide o spoločensky prospešnú systémovú a protikorupčnú zmenu, ktorá 
posilňuje nezávislosť súdneho exekútora, stabilizuje exekútorský stav, 
zefektívňuje exekučné konanie a prispieva k vyššej vymožiteľnosti práva. 

Českým kolegom želám čo najlepšie legislatívne prostredie na ich prácu 
a českým politikom prajem dobré rozhodnutia v prospech celej spoločnosti. 

Ďakujem Vám za pozornosť. 


