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HLAVNÍ BODY NOVELY

KONCENTRACE EXEKUCÍ
Navrhovaná varianta zavededení principu 1 dlužník = 1 

exekutor (alternativa místní příslušnosti), si klade za cíl 

zlepšit problém vícečetných exekucí.

NÁHRADY PLÁTCŮ MZDY
Navrhuje se, aby plátci mzdy nebo jiného příjmu, kteří 
v rámci exekuce srážkami ze mzdy provádí srážky ze mzdy), 

náležela v souvislosti s těmito úkony náhrada nákladů.

OSTATNÍ
Precizace účinků odkladu exekuce, zastupování exekutora, 

pravidel nakládání s úřadem. jehož výkon zanikl, likvidace 

exekutorského úřadu, který se opakovaně nedaří obsadit.

POVINNÉ ZÁLOHY  
Obligatorní záloha na náklady exekuce má omezit  

vymáhání pohledávek, o nichž má věřitel zjevnou pochybnost 

týkající se jejich reálné vymahatelnosti.



JUDR. ROMAN FIALA - MÍSTOPŘEDSEDA NEJVYŠŠÍHO 
SOUDU

Náš právní řád 
potřebuje stabilitu, a ne 
překotné změny.

 



JUDR. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ - ČLEN  LEGISLATIVNÍ RADY 
VLÁDY

Koncentrace exekucí 
představuje řešení, které má 
svá pozitiva, avšak jen při 
současném zavedení principu 
teritoriality exekutorských 
úřadů. Bez toho představuje 
tento koncept jen zbytečnou 
zátěž finanční a časovou.

 



PROF. JUDR. ALENA WINTEROVÁ, CSC. - ČLENKA  
LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY

Návrh se neopírá ani o nějaká 
pravidla příslušnosti exekutorů 
s ohledem na dlužníky, ani o 
racionální úvahu věřitelů, ale 
vede k čiré nahodilosti.

 



LRV: PŘEPRACOVAT
VLÁDNÍ LEGISLATIVA NOVELU ODMÍTÁ
Legislativní rada vlády na svém jednání dne 7.2.2019 přerušila projednávání 
novely s tím, že LRV ministru spravedlnosti uložila návrh přepracovat. 
 
Novela připravená bývalým ministrem R. Pelikánem neprošla pro 
nezpůsobilost již podruhé. 
 
Mezi hlavní výtky (ve shodě s četnými připomínkami Komory) patří:
 
- nekoncepčnost
- nevhodnost zvolených řešení či jejich těžkopádnost
- neproveditelnost v praxi
- nejednoznačnost a nesrozumitelnost
- legislativně-technická nezpůsobilost
 



DŮSLEDKY 
KDYBY MINISTERSTVO NASLOUCHALO
 
V důsledku toho, že R. Pelikán prakticky vůbec při přípravě nekomunikoval 
s odbornou veřejnosti, zejména nenaslouchal připomínkám Komory, 
ztratila Česká republika zcela zbytečně 2 roky.
 
Tento čas jsme mohli věnovat přípravě nového exekučního řádu, popř. 
přijetí opravdu komplexní novely (obdobně jako např. na Slovensku), která 
odstraní stávající systematické nedostatky zastaralé právní úpravy.
 
Pevně věříme, že nový ministr, zbaven neblahého dědictví svého 
předchůdce, bude mít zájem usednout ke kulatému stolu a společně s 
hlavními aktéry, vč. Komory, započne na pracích, které budou ku 
prospěchu naší země.
 



PRINCIPIÁLNÍ 
ŘEŠENÍ? 
MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST
 
Zavedení principu 1 povinný = 1 exekutor není možné bez zavedení místní 
příslušnosti.
 
Komora dlouhodobě prosazuje zavedení místní příslušnosti, která zajistí 
nezávislost a nestrannost soudního exekutora; obdobně jako na Slovensku 
a v jiných vyspělých evropských zemích.
 
Komora vedle místní příslušnosti navrhuje mnoho dalších úprav. 
 



VIZE I 
PŘÍSLUŠENSTVÍ POHLEDÁVKY
 
- motivace věřitele k rychlému podání exekučního návrhu, aby 
nedocházelo k zbytečnému nárůstu příslušenství před zahájení exekučního 
řízení
 
- automatické započtění vymoženého plnění na jistinu pohledávky
 
 - zastavení přírůstku příslušenství dosáhne-li zjevně excesivní výše



VIZE II 
DRAHÉ DORUČOVÁNÍ 
 
- k občanskému průkazu automaticky datová schránka
 
- chronickým „nepřebíračům“ se doručuje na centrální úřední desku
 
 - osobám s pobytem na ohlašovně se doručuje na centrální úřední desku



VIZE III 
JEDNODUCHÉ ZASTAVENÍ EXEKUCÍ
 
V současné době jsou vedeny stovky tisíc exekučních řízení, které jsou zcela 
marné a které nelze zastavit, neboť o to nemají oprávnění zájem, popř. 
náklady na zastavení jsou vysoké a k zastavování proto mají všichni 
racionálně apatický přístup.
 
- zastavování ex lege v předem definovaných případech a vytvoření 
vyvratitelné domněnky nemajetnosti povinného
 
 



VIZE IV 
CENTRALIZACE SOUČINNOSTÍ
 
V případě mnohosti exekučních řízení vedených více exekučními orgány 
dochází k velkému zatížení součinnostních subjektů opakovanými dotazy 
(různý rozsah, různá forma)
 
- rozšíření centrální evidence exekucí o neveřejný rejstřík zájmových 
informací
 
 



VIZE V 
ZJEDNODUŠENÍ SRÁŽEK ZE MZDY
 
Heslo nového systému: jednoduchost, přehlednost, motivace, nízké náklady
 
např.
 
1.           minimální srážka se provede vždy
2.           ruší se přednostní pohledávky – zůstává pouze výživné
3.           ruší se třetinový systém – od mzdy se odečte jasná, fixní částka a 
zbytek se v určitém poměru rozdělí mezi věřitele a povinného
4.           větší míra individualizace tam, kde je věřitel či dlužník dbalý svých 
práv – možnost, aby soud v individuálních případech na návrh snížil či 
zvýšil prováděnou srážku
 



VIZE VI 
ODBŘEMENĚNÍ EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ
 
 - pro určité druhy procesních návrhů stanovit koncentrační hranici, tj. 
vést procesní strany k tomu, aby včas, úplně a pravdivě uvedly veškeré 
skutečnosti rozhodné
- pro určité druhy procesních návrhů stanovit podmínku úhrady poplatku
 
např.
 
-          návrh na zastavení exekuce musí podat povinný ve lhůtě podle § 46 
odst. 6 EŘ (odůvodněný, je třeba uplatnit všechny skutečnosti)
-          v dalších návrzích je možné namítat toliko skutečnosti, které 
nastaly po uplynutí lhůty podle 46 odst. 6 EŘ, anebo skutečnost, které 
nemohl bez své viny uplatnit dříve
 



VIZE VII 
INKASNÍ ČINNOST
- V ČR na rozdíl od většiny států západní Evropy chybí regulace inkasní 
činnosti (mimosoudní, resp. předsoudní inkaso pohledávek), což vede 
ke stavu vysoké míry neuspořádanosti, na které mohou profitovat 
nepoctivé inkasní subjekty.
 
-          regulace subjektů vykonávajících inkasní činnost (odbornost, 
zázemí, pojištění, etika)
-          regulace inkasní činnosti (etika, transparentnost, předvídatelné 
postupy)
 
inkasní činnost ze strany exekutorů = kvalitní inkaso = méně žalob 
(odbřemenění soudů od nesporné agendy)
 
 



CO DÁL?
 

Exekutorská komora je stále 
připravena podílet se 
společně s novým ministrem 
spravedlnosti na novelizaci 
civilních  procesních 
předpisů a oceňuje vstřícný 
postoj ministerstva v 
souvislosti s prezentovaným 
záměrem přijmout moderní 
civilní řád, resp. exekuční 
řád.



Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4

ADRESA:

mluvci@ekcr.cz

EMAIL:

+420 731 191 601

TELEFON:

DĚKUJEME ZA 
POZORNOST!


