
HLAVNÍ AKTIVITY PREZIDIA EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR V PROSAZOVÁNÍ 
SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PŘÍSTUPU K DLUHŮM A JEJICH VYMÁHÁNÍ
Soudní exekutoři mají důležitou a  nezastupitelnou funkci v  právním státě – a  to realizaci spravedlnosti. Jsou posledním 
článkem vymáhacího procesu a jejich úkony se přímo dotýkají života a důstojnosti konkrétních lidí. Profesionalita a etika jsou 
tedy dvě základní hodnoty, bez kterých nelze profesi soudního exekutora úspěšně vykonávat. Exekutorská komora ČR bude tyto 
hodnoty dále a hlouběji prosazovat. 

Profese soudního exekutora je, tak jako ve většině vyspělých států světa, společensky nezbytná profese a Exekutorská komora 
ČR bude vyvíjet maximální úsilí k tomu, aby tak byla chápána i širokou veřejností.

Exekutorská komora ČR si je vědoma vysoké společenské odpovědnosti, kterou s  sebou činnost soudních exekutorů jako 
orgánů veřejné moci nese, i podílu na tom, že systém vymáhání pohledávek v České republice bude fungovat efektivně, eticky 
a s ohledem na oprávněné zájmy všech zúčastněných. Exekutorská komora ČR proto prohloubí dialog a spolupráci se 
všemi zainteresovanými stranami, jež se přímo či nepřímo účastní vymáhacího procesu, a bude aktivně podporovat dlouhodobě 
udržitelný a společensky odpovědný přístup ke vzniku a vymáhání pohledávek. 

Prezidium Exekutorské komory ČR níže předkládá exekutorskému stavu a veřejnosti seznam společensky odpovědných témat 
v oblasti dluhů a jejich vymáhání, kterým se chce během svého funkčního období věnovat. 

I. PODPORA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO VYMÁHÁNÍ A DIALOGU MEZI VĚŘITELI A DLUŽNÍKY

 a.  Budeme iniciovat a  organizovat diskuse a  pracovní setkání klíčových zástupců účastníků vymáhacího 
procesu (tedy zejména zástupců věřitelů, dlužníků, soudních exekutorů, soudní a exekutivní státní moci) s cílem 
najít a postupně zavést takový systém vymáhání, který bude společensky odpovědný a dlouhodobě udržitelný.

 b.  Budeme podporovat zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů; prvním krokem bude prosazování místní 
příslušnosti vůči veřejnoprávním subjektům. Úkolem částečné místní příslušnosti je nový model ověřit a správně 
nastavit s ohledem na zájmy všech účastníků exekučního řízení.

II. ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ EXEKUCE NA DLUŽNÍKY

Budeme hledat a podporovat opatření, která zmírní negativní dopady exekuce na dlužníky při současném zachování práv věřitelů, 
zejména vymahatelnosti práva.

 a.  Iniciujeme legislativní změny směřující k  zavedení chráněného splátkového řízení vedeného soudním 
exekutorem – tedy možnosti splátkového kalendáře u bagatelních pohledávek před samotným započetím exekuce, 
a to bez nutnosti souhlasu věřitele.

 b.  Budeme prosazovat vznik chráněného konta, tedy speciálního bankovního účtu, na nějž by se připisovaly částky, 
které jsou dle zákona exekučně nezabavitelné. Cílem je chránit práva dlužníka i zlepšit samotný proces exekuce.

III. ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI SYSTÉMU EXEKUCÍ A ZLEPŠENÍ ORIENTACE ÚČASTNÍKŮ 
EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ

 a.  Zpřehledníme úřední rozhodnutí a listiny exekutorů a sjednotíme jejich vzhled – podpoříme vznik příslušné 
vyhlášky a budeme spolupracovat na její podobě. 

 b.  Zjednodušíme přístup k údajům v Centrální evidenci exekucí ČR – zavedeme například možnost získání výpisu 
na Czech Pointech.

 c.  Rozšíříme sběr statistických dat o působnosti soudních exekutorů a zlepšíme veřejnou dostupnost těchto 
údajů. Budeme usilovat o sloučení dat o exekučních řízeních jednotlivých organizací, které je vykonávají (soudní 
exekutoři, obce a města, soudy atd.). Tím bude možné vytvořit věrný a nezkreslený obraz dlužníka i reálné situace 
v oblasti exekučních řízení vedených v České republice.
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IV. SNÍŽENÍ POČTU NEÚČELNÝCH EXEKUCÍ A ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VYMÁHÁNÍ

Budeme podporovat aktivity směřující ke zvýšení odpovědného přístupu věřitelů k úvěrování a  k  omezení podávání marných 
exekučních návrhů, které celý exekuční systém bezdůvodně a neúměrně zatěžují. Budeme usilovat o to, aby byly plně a nově 
využity odbornost, schopnosti, vybavení a kapacity soudních exekutorů tak, aby se vymáhání pohledávek zrychlilo a zefektivnilo. 
K tomu se budeme inspirovat mimo jiné nejlepší praxí ze zahraničí.

a.  Navrhneme a budeme aktivně prosazovat povinné zpoplatnění exekučních návrhů a další opatření, která by omezila
zahajování marných a bezvýsledných exekučních řízení a zvýšila odpovědnost věřitelů za způsob vymáhání.

b.  Budeme prosazovat taková legislativní řešení, která umožní ukončit exekuční řízení u  případů, kdy už nelze
očekávat reálné uspokojení vymáhaných nároků (typicky pro dlouhodobou nemajetnost).

c.  Podpoříme aktivity a  legislativní opatření směřující k  propojení exekučního a  insolvenčního řízení tak, aby
exekuce mohla plynule přejít i do insolvenčního řízení a vymáhání pohledávky se zrychlilo a zlevnilo.

d.  Nabídneme a  podpoříme efektivní využití schopností soudních exekutorů pro oblast insolvenčního řízení.
Budeme usilovat o to, aby soudní exekutor mohl provádět dražby movitého a nemovitého majetku pro insolvenční
správce a ve vybraných případech také mohl sám působit jako insolvenční správce.

e.  Budeme hledat a prosazovat možnosti, jak ulehčit soudní soustavě, například zrušením dvojkolejnosti vykonávacího 
řízení a zavedením kvalifikovaných předžalobních výzev rozesílaných soudními exekutory.

V. PREVENCE A EDUKACE V OBLASTI DLUHŮ, VYMÁHACÍHO PROCESU A EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ

a.  Posílíme poradenství formou fyzických i internetových poraden ve spolupráci s neziskovými organizacemi a rozšíříme 
jejich působení směrem k poradenství (kromě dlužníků) také věřitelům s důrazem na podporu malých či zranitelných
věřitelů – matek/otců samoživitelů, zaměstnanců, živnostníků, pronajímatelů či malých obcí.

b.  Budeme nadále vydávat a účinně distribuovat praktické osvětové materiály (publikace, letáky a/nebo zprovozníme
specializované internetové stránky).

c.  Budeme organizovat další konference, semináře a  přednášky s  důrazem na sociální pracovníky, novináře
a obecně osoby a organizace, které poskytují sociálně zaměřené služby a podporu dlužníkům a věřitelům.

d.  Prohloubíme aktivní spolupráci s médii především formou poskytování kvalitního informačního servisu, odborných 
informací a spoluprací na vytváření edukačních a preventivních materiálů pro veřejnost.

VI. POSÍLENÍ SPRÁVNÉ PRAXE EXEKUTORŮ A PREVENCE NESPRÁVNÝCH ČI NEPŘIMĚŘENÝCH POSTUPŮ

a.  Revidujeme a doplníme etický kodex tak, aby shrnoval základní etické principy a postupy, kterými by se měl řídit
každý soudní exekutor, a zároveň reflektoval společenský a ekonomický vývoj v České republice i legislativní změny
v oblasti exekučního práva. Dodržování etického kodexu bude důsledně kontrolováno a nesprávné postupy postihovány. 

b.  Zvýšíme aktivity v oblasti vzdělávání soudních exekutorů, exekutorských vykonavatelů a dalších zaměstnanců 
exekutorských úřadů, a to zejména formou specializovaných školicích aktivit Exekutorské komory ČR.

c.  Budeme dále vydávat doporučující postupy pro exekutorský stav a usnadňovat sdílení nejlepší praxe („best
practice“) v oblasti soudních exekucí.

VII. ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY DOHLEDU NAD SOUDNÍMI EXEKUTORY

Budeme prosazovat aktivity vedoucí k sjednocení kontrolních postupů a zlepšení spolupráce a komunikace mezi jednotlivými 
orgány dohledu nad činností soudních exekutorů (Ministerstvem spravedlnosti ČR, Exekutorské komory ČR a okresními soudy). 

a.  Podpoříme vzájemné sdílení závěrů kárných šetření – navrhneme založení projektu společné databáze (sborníku)
kárných rozhodnutí (případů) a obecných doporučení.

Prezidium Exekutorské komory ČR   21.  ledna 2016
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