
      Vážená paní místopředsedkyně Ústavně právního výboru Senátu, 

Parlamentu ČR , vážený pane předsedo Ústavně právního výboru 

Poslanecké sněmovny,  Parlamentu ČR, vážený pane náměstku ministra 

spravedlnosti,  vážený pane prezidente Slovenskej komory exekútorov. 

vážený pane předsedající, vážené dámy , vážení pánové, 

 

     dovolte mi, abych nejdříve jménem Exekutorské komory  České republiky  

upřímně poděkoval za možnost setkat se na tomto reprezentativním fóru , 

umožňujícím výměnu názorů a zkušeností na realizaci a další zajišťování  

vykonatelnosti práva v České republice. 

 

     Jak jistě víte, Exekutorská komora České republiky , zřízená zákonem číslo 

120/2001 Sb. funguje v ČR již 18. rokem . Je to nepochybně důkaz toho, že se 

naše republika zcela správně zařadila mezi takové demokratické a právní státy, 

jakými jsou zejména Spojené státy americké, Kanada, 24 členských států 

Evropského společenství –  z nich především  Francie, Belgie, Lucembursko, 

Nizozemí,  Portugalsko a z nečlenů EU typicky  Švýcarsko, které na svém území 

zajišťují vymahatelnost práva namísto státními orgány a z kapes daňových 

poplatníků , prostřednictvím „soukromých soudních exekutorů“ .  

 



     Dnes bych chtěl ve svém krátkém vystoupení opakovaně upozornit na aktuální 

problémy v současné i zamýšlené úpravě provádění exekucí . Věřím, že podrobně 

se k rezonujícím tématům vyjádří následně i prezident Slovenskej komory 

exekútorov JUDr. Ing. Miroslav Paller a mí kolegové JUDr. Ing. Kučera a JUDr. 

Lukáš Jícha .  

 

     Prvním přicházejícím problémem je ministerstvem spravedlnosti navrhovaný 

text vládního nařízení  o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena 

povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, resp. exekuci a   o stanovení 

částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení. Navrhované 

nařízení vlády se dotýká vícero skupin dlužníků – v insolvenčním řízení, ve 

výkonu rozhodnutí, v exekuci podle exekučního řádu  či exekuci podle daňového 

řádu. Návrh neanalyzuje dopady na tyto jednotlivé dlužnické skupiny zvlášť 

– zejména situace dlužníků v insolvenčním řízení,   ale vykazuje významné 

odlišnosti.  Seriózně bychom se měli bavit o tom, zda má platit shodný režim pro 

exekuční a insolvenční řízení. Tím by se mělo začít společně – s tím, aby stát 

definoval jasně potřeby a statky, které by z hlediska sociálního měly být 

pracujícím dlužníkům zajištěny. Poté se můžeme bavit o nastavení distribučního 

schématu ve vztahu k hlavním ekonomickým veličinám. Jsem toho názoru, že  až  

po skutečně seriózní odborné analýze je na závěr možné sednout a napsat 

příslušnou  novelu .      



     Pokud by měla novelizace vládního nařízení projít bez jakýchkoliv dalších 

úprav, dojde zcela nepochybně  ke značným výpadkům vymoženého plnění ve 

prospěch  věřitelů , které budou v některých případech, zejména u vymáhaného 

výživného, zcela fatální . 

Exekutorská komora  ČR  již dlouhodobě apeluje na celkovou změnu zastaralého 

systému srážek ze mzdy. Současný systém výpočtu srážek ze mzdy je zbytečně 

komplikovaný, což zatěžuje plátce mzdy, a navíc opravdu není nastaven 

motivačním způsobem. Cílem změny by mělo být celkové zjednodušení tohoto 

systému  a tím snížení nákladů plátců mzdy, kteří nebudou muset kalkulovat s 

mnoha proměnnými, jako je základní částka, nezabavitelná částka, třetinový 

systém, počet vyživovaných osob. Velmi elegantním řešením by bylo zrušení 

přednostních pohledávek, resp. ponechání přednosti pouze pro výživné, zrušení 

paušální kategorie „vyživované osoby“ a její nahrazení možností v konkrétních 

případech zvýšit či snížit srážku rozhodnutím soudu. Výslovně upozorňuji, že 

uvažované vládní nařízení není jenom nějakým dalším „bičem na  

exekutory“ , ale že se s ním , v případě schválení , budou muset řídit všechny 

orgány, provádějící exekuce a výkon rozhodnutí, tedy především soudy, 

správci daně, orgány státní správy a územní samosprávy, ale i insolvenční 

správci a insolvenční soudy. 

 

     Na tento problém navazuje i  v novelizaci trestního řádu skryté , zamýšlené  

povinné vymáhání nákladů trestního řízení výhradně prostřednictvím orgánů 



Celní správy, tedy opět na  náklady  a z kapes daňových poplatníků a nikoliv 

dlužníků.   Navíc již od roku 2001 umožňuje ustanovení § 76 Exekučního řádu 

soudům pověřit soudního exekutora i prováděním jiné činnosti, zejména 

doručovat písemnosti a vykonávat činnost soudního vykonavatele podle 

ustanovení § 45 a násl. Jednacího řádu pro okresní a krajské soudy, a to za výrazně 

sníženou sazbu  odměny soudního exekutora. Tohoto zákonného ustanovení 

soudy dle našich zjištění vůbec nevyužívají a přitom by to mohlo ulehčit 

administrativě a nákladům. 

 

         Jako nejzávažnější problém shledávám  ministerstvem spravedlnosti 

oživený návrh novelizace občanského soudního řádu a Exekučního řádu,  doposud 

již více než rok „zaparkovaný“ v Legislativní radě vlády po přerušení jeho 

projednání na základě závažných připomínek řady odborníků i členů Legislativní 

rady vlády.      Nejproblematičtější je  v navrhované novelizaci exekučního řádu 

otázka povinného spojování exekucí (zcela nelogicky nazývaná „koncentrací 

exekučního řízení“) , vedených proti témuž dlužníkovi  u jednoho exekutora.     

Namísto toho, aby byla řešena procesní ekonomie exekučního řízení, například  

zavedením principu místní příslušnosti, vytváří v exekučním řízení další zátěž 

jeho účastníků, zejména časovou a finanční.  Zvýšené náklady účastníků 

exekučního řízení se tak promítnou v nákladech exekutorů , dlužníků i věřitelů. 

Typicky například  v případě, že  první exekuční řízení proti dlužníkovi z Chebu 

bude zahájeno  například v Opavě, což nebudou rozhodně ojedinělé případy. 



Otevírá se zde i  prostor pro šikanózní zneužití výkonu práva věřiteli. Mobiliární 

exekuce prováděná exekutorem z Opavy v bydlišti dlužníka v Chebu bude nejen 

časově náročnější ale i dražší. Z úhlu pohledu na zamýšlenou novelizaci 

exekučního řádu v části předpokládající povinné spojování exekucí u jednoho 

exekutora se jeví na pořadu dne i otázka, proč tomu tak nadále nemá být u výkonů 

rozhodnutí prováděných soudy, exekucí realizovaných správci daně, orgány Celní 

správy, státní správy a územní samosprávy, které budou nadále postupovat podle 

aktuální právní úpravy o jejich místní a věcné příslušnosti.     

      Závěrem bych tedy chtěl  u všech zainteresovaných subjektů apelovat na 

potřebu legislativně čistého řešení novelizace občanského soudního i exekučního 

řádu i dalších právních předpisů, a to tak, aby všechny mnou  zmíněné novely 

nemusely být nahrazovány následně řadou dalších novelizací. Zanechme prosím 

legislativního kutilství a posuďme všechny aktuální legislativní problémy tak, aby 

přijaté novelizace nemuseli být v krátké době novelizovány formou tzv. „novely 

novelizace“ .  Vždyť například  k dnešnímu dni byl občanský soudní řád 

novelizován více než 300x a exekuční řád , účinný od roku 2001 , celkem 45x . 

Děkuji za pozornost. 

 

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. 

prezident EK ČR 

 

 



 


