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Soudní exekutoři v Česku 
Soukromá exekuční služba byla v Česku 

zavedena v roce 2001. Do té doby vymáhaly 

exekuční tituly pouze soudy a vymahatelnost 

práva se pohybovala kolem 3 procent. Právo 

bylo v té době prakticky nevymahatelné a 

například telefonní operátoři nenabízeli 

paušální služby, pokud zákazník nedokázal 

svou solventnost. Prakticky nebylo možné si 

půjčit v bance, aniž by člověk dal do zástavy 

nějakou hodnotnou věc, ideálně nemovitost. 

Aktuálně v České republice působí 158 

soudních exekutorů, kteří vedou přes 4,5 

milionu exekučních řízení s jistinou 

převyšující 350 miliard korun. Zaměstnávají 

okolo 3 100 lidí. 

Klíčovými aktéry v oblasti exekucí jsou 

Ministerstvo spravedlnosti, Parlament a 

Exekutorská komora ČR (EKČR). Ta má od 

dubna 2015 nové vedení, její prezidentkou je 

Pavla Fučíková z Ostravy, viceprezidentem 

komory se stal Vladimír Plášil z Prahy. V 

prezidiu dále zasedají Jan Mlynarčík, Petr 

Polanský a Martin Tunkl. 

 

Legislativní situace a její vývoj 

Exekuce upravuje jednak občanský soudní řád 

(zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů), jednak exekuční řád (zákon č. 

120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Oba jsou velmi často novelizovány, exekuční  

                                                      
* Autor je redaktor Lidových novin. Tento materiál 

je nezávislým shrnutím novinářských poznatků o 

českém exekučním právu a nemá žádnou vazbu na 

hnutí ANO 2011 ani na jakoukoli jinou politickou 

 

řád byl za patnáct let účinnosti novelizován 

více než čtyřicetkrát. 

Během mandátu Bohuslava Sobotky úspěšně 

dokončilo legislativní proces několik novel 

exekučního práva. Především šlo o vládní  

 

novelu, která více ochránila majetek 

nedlužícího manžela (zákon č. 139/2015 Sb.), 

a dále novelu z iniciativy poslance Jeronýma 

Tejce (ČSSD), která s podporou ministerstva 

spravedlnosti vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 

164/2015 Sb. Ta zavedla řadu změn, 

především pevné pořadí způsobů výkonu 

exekuce, definici pojmu „obvyklé vybavení 

domácnosti“ a povinné videozáznamy při 

mobiliárních exekucích. 

Exekutoři tyto změny přijali spíše negativně, 

poukazují především na to, že jim výrazně 

stouply náklady (zejména v souvislosti s 

videozáznamy), aniž by jim byly jakkoliv 

kompenzovány. 

 

Vícečetné exekuce 

Aktuálně je nejvážnějším tématem českých 

exekucí problém s takzvanými vícečetnými 

exekucemi. Jde o situaci, kdy má dlužník „na 

krku“ více exekucí.  

Tento problém se dramaticky zhoršil za 

poslední dva roky. O čtvrtinu narostl počet 

lidí, na které jsou vedeny více než čtyři 

stranu nebo vlivovou skupinu. Případné dotazy a 

připomínky lze směřovat na 

kristian.leko@lidovky.cz. 
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exekuce. Počet dlužníků s více než deseti 

exekucemi se dokonce zdvojnásobil. Tito 

chroničtí dlužníci se dostávají do dluhové 

pasti, navíc nedosáhnou na možnost 

oddlužení. Do pěti let by totiž museli zaplatit 

alespoň třicet procent svých závazků, což je 

pro dlouhodobě nezaměstnané lidi bez 

jakéhokoliv majetku nereálné. 

Tato situace působí velké ekonomické potíže i 

exekutorům. „Věřitelé předávají k vymáhání i 

pohledávky, které nemohou být nikdy 

vymoženy,“ říká prezidentka komory Pavla 

Fučíková.2 Pro věřitele je totiž 

„zaparkování“ pohledávek k exekutorovi 

nejvýhodnější, nic je to nestojí a pohledávky 

se během exekučního řízení nepromlčují. Roli 

hraje také nastavení daňových zákonů, které 

věřitele nutí žalovat a vymáhat v exekuci 

pohledávky, aby mohly být pro odpis z daní 

označeny jako nedobytné. 

Na exekutorských úřadech se tím pádem 

hromadí kauzy, ze kterých nikdy nebude 

vymožena ani koruna. Náklady na jejich 

vedení musejí exekutoři sanovat z 20 až 30 

procent úspěšných exekucí, kde náklady hradí 

dlužník. Exekutor musí dlužníka pravidelně 

lustrovat a zjišťovat, zda nemá nějaká 

bankovní konta či jiný majetek. Kontroluje se 

třeba i katastr nemovitostí. Na jednom spisu, 

kde se provádějí jen nejzákladnější úkony, 

úřad „utopí“ kolem tisícikoruny ročně. 

Náklady ale výrazně narůstají, pokud je třeba 

posílat poštu či vyjíždět do terénu. 

Ministerstvo spravedlnosti nyní intenzivně 

jedná s exekutory, věřiteli i neziskovými 

organizacemi o řešení nastalé situace. Ministr 

Robert Pelikán (ANO) chce zakotvit pravidlo, 

že náklady neúspěšné exekuce musí nést 

věřitel, který ji tam nezodpovědně poslal. 

Nikoli tedy exekutor jako dosud, který jen 

konal své zákonné povinnosti. Resort 

předložil k interní diskusi pracovní verzi 

novely exekučního řádu, kde se mimo jiné 

navrhuje zavedení soudního poplatku ve výši 

300 korun, který by musel každý věřitel 

zaplatit soudu spolu s podáním exekučního 

                                                      
2 „Dlužníků s více než deseti exekucemi skokově 

přibylo“, Lidové noviny, 1. 4. 2016, str. 4. 

návrhu. Věřitel by dále musel před zahájením 

exekučního procesu složit zálohu na náklady, 

které s ní exekutor bude mít. „Zákon vybírání 

záloh od věřitelů umožňuje už dnes, ale nejsou 

povinné. V tom je zádrhel, protože věřitelé si 

vybírají, kterému exekutorovi svou 

pohledávku svěří, a upřednostňují ty úřady, u 

nichž zálohu platit nemusejí. Naprostá většina 

exekutorů si proto zálohy 

neúčtuje,“ vysvětluje Pavla Fučíková.3 

 

Exekutorský tarif 

V návaznosti na tyto změny ministr 

spravedlnosti Robert Pelikán rovněž plánuje, 

že by se mohly snížit odměny exekutorů. 

„Současný exekutorský tarif z roku 2001 je 

vysoce naddimenzovaný, a neodpovídá dnešní 

sociální a ekonomické situaci. Ministerstvo 

spravedlnosti na základě rozsáhlé analýzy na 

základě dat, která nám poskytla sama 

Exekutorská komora, dospělo ke dvěma 

závěrům. Za prvé, i za současných 

legislativních podmínek existuje prostor pro 

určité snížení exekutorského tarifu. Druhý 

závěr pak konstatuje, že při provedení 

plánovaných koncepčních legislativních 

změn, kterými bude především vyřešení 

problematiky vícečetných exekucí a zavedení 

obligatorních záloh prostřednictvím návrhu 

novely exekučního řádu, se prostor pro 

úpravu odměn exekutorům dále rozšíří,“ říká 

k tomu Jakub Říman z tiskového odboru 

Ministerstva spravedlnosti.4 

Podle pracovní verze novely exekutorského 

tarifu, tedy ministerské vyhlášky upravující 

odměny a náhradu nákladů exekutora, 

plánuje resort snížení odměn na čtyři nebo pět 

procent z vymáhané částky. Dnes jsou 

odměny trojnásobné, exekutorovi náleží 15 

procent z vymáhané částky. Snížit by se měly i 

paušální odměny u malých částek. 

Návrh ministra Pelikána naprosto odmítají 

exekutoři. Snížení odměn by podle nich zcela 

rozvrátilo celý systém vymáhání pohledávek. 

„Prostor pro snížení exekučního tarifu 

neexistuje. Měli bychom naopak hledat cesty, 

3 Tamtéž. 
4 Emailová korespondence z 21. 4. 2016. 
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jak kompenzovat úřadům stále rostoucí 

náklady a agendu. Už teď má řada kolegů 

vážné finanční potíže a zvažuje propouštění 

zaměstnanců či přímo uzavření úřadů,“ říká 

Pavla Fučíková.5 Exekutoři upozorňují na to, 

že od roku 2001, kdy by exekutorský tarif 

vytvořen, zůstal stále stejný, přitom 

exekutorům stoupl rozsah rozhodovací 

agendy o 40 % na úkor soudů. Rovněž se 

výrazně zdražilo poštovné a vzrostla 

průměrná mzda, řádově o desítky procent. 

Navržené snížení odměn považuje Pavla 

Fučíková za likvidační, většina jejích kolegů 

by ekonomicky vydržela jen několik měsíců.6 

Exekutorská komora proto svolala na 18. 

května mimořádný sněm, na který by měl 

dorazit i ministr Robert Pelikán.  

 

Nástupnictví 

Velkým tématem se na jaře letošního roku 

stala problematika převzetí exekutorského 

úřadu. V září 2015 totiž rezignoval Tomáš 

Vrána, který patnáct let stál v čele 

Exekutorského úřadu Přerov, který je největší 

v republice. Ročně zahájil více než 60 tisíc 

kauz, zaměstnával 200 lidí a za rok protočil 

přes dvě miliardy korun. Výkon úřadu 

Vránovi zanikl k 31. březnu 2016 a v únoru 

zvítězil ve výběrovém řízení na jeho nástupce 

dosavadní zaměstnanec úřadu, exekutorský 

kandidát Lukáš Jícha.7 

Přestože bylo při výběrovém řízení avizováno, 

že je vše mezi končícím a nastupujícím 

exekutorem domluveno, nakonec nastal 

zásadní problém, kdy padla trestní oznámení 

ze zpronevěry peněz v úschově a v úřadu 

dokonce došlo k fyzickým potyčkám, které 

musela řešit policie. 

Exekuční řád totiž nestanoví konkrétní postup 

přechodu exekutorského úřadu. Jen stanoví, 

že končící exekutor předá exekuční agendu – 

tedy především spisy a přístup k chráněným 

účtům, na kterých jsou shromažďovány 

peníze vymožené od dlužníků, úschovy či 

registry. Ale součástí exekutorského úřadu je 

                                                      
5 „Pelikán táhne proti exekutorům“, Lidové 

noviny, 25. 4. 2016, str. 14. 
6 Tamtéž. 
7 Srov. „Mladá krev pro továrnu na exekuce“, 

řada dalších věcí, například automobily, 

licence k softwaru a podobně. To vše je 

podnikatelským majetkem končícího 

exekutora a je čistě na jeho domluvě s 

nástupcem, jak bude či nebude předán. 

Problémy nastávají i v situaci, kdy exekutor 

zemře nebo je odvolán v důsledku závažných 

pochybení v kárném řízení. Není vyřešeno, 

kdo převezme spisy. Nově jmenovaný 

exekutor si někdy ani nemůže vynutit vstup do 

prostor exekutorského úřadu. Exekutorská 

komora ČR proto navrhuje některá opatření, 

která by předávání exekutorských úřadů 

upravila. 

Kauza kolem konce Tomáše Vrány zároveň 

poukázala na další neblahý trend v českém 

exekučním systému, a sice že Exekutorský 

úřad Přerov reálně neřídil on jako exekutor, 

ale management v čele s ředitelem Robertem 

Runtákem.8 Úřadů s takovýmto nastavením je 

přitom po republice celá řada. 

 

Teritorialita 

Trvalým tématem v oblasti exekucí je možné 

zavedení principu místní příslušnosti neboli 

teritoriality soudních exekutorů. Dosud je 

situace taková, že věřitel si může zcela volně 

vybrat, kterému exekutorovi po republice 

vymáhání své pohledávky svěří. Dlužníci by 

tím již neměli být biti, protože byly nedávno 

zastropovány náklady na cestovné. Už tedy 

není možné jezdit z Ostravy vymáhat do Aše a 

tyto náklady připsat k tíži dlužníka. 

Již několik let se ale hovoří o tom, že by 

pohledávku musel vymáhat exekutor v okresu 

nebo kraji, kde dlužník pobývá. 

Exekutorská komora ČR zaujala v květnu 

2014 na sněmu stanovisko, kde stav podpořil 

„urychlené zavedení systému místní 

příslušnosti soudních exekutorů s 

rovnoměrným přidělováním exekucí soudním 

exekutorům místně příslušným podle místa 

bydliště (sídla) povinného“ a požádal o 

„urychlené provedení legislativních změn, 

které k zavedení tohoto principu garantujícího 

Lidové noviny, 26. 2. 2016, str. 3. 
8 Srov. „Jsem obětí puče svých 

podřízených“ (rozhovor s Tomášem Vránou), 
Lidové noviny, 31. 3. 2016, str. 4. 
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faktickou nestrannost a nezávislost soudních 

exekutorů povedou a odstraní stav, kdy 

exekutoři jsou si navzájem konkurujícími 

podnikateli usilujícími o získání co nejvíce 

exekucí“.9 

Po volbě nového vedení loni na jaře se tato 

situace poněkud změnila a nové vedení stavu 

podpořilo myšlenku takzvané nepravé 

(částečné) teritoriality. „Jedná se o systém, ve 

kterém soudní exekutoři vymáhají 

pohledávky státu a veřejnoprávních subjektů 

podle zásad teritoriality, včetně zajištění 

proporcionálního nápadu, zatímco při 

vymáhání pohledávek vzniklých v komerčním 

prostředí by byl princip soutěže zachován. 

Tento model je podobný například fungování 

notářů,“ uvedla k tomu komora.10 Diskutuje se 

také o možnosti částečné teritoriality u malých 

pohledávek. 

Dlouholetým podporovatelem myšlenky 

teritoriality je kladenský exekutor Petr 

Kučera,11 který vede takzvanou Platformu pro 

teritorialitu, neformální sdružení exekutorů. 

V prezidiu komory teritorialitu podporuje 

také Petr Polanský z Liberce. Naopak tvrdě 

proti místní příslušnosti se staví skupina 

velkých exekutorských úřadů. Dříve tvořili 

uskupení Exekutoři za spravedlivé exekuce, 

nyní jsou druženi v platformě Exekutoři proti 

teritorialitě, jejímiž mluvčími jsou Zuzana 

Sobíšková z Prahy a Ondřej Mareš z 

Litoměřic. 

Ministerstvo spravedlnosti si v roce 2015 

nechalo od expertů z VŠE zpracovat analýzu 

dopadů teritoriality, která vyzněla velmi 

negativně. Autoři Luboš Smrčka a Jan Plaček 

usoudili, že by zavedení teritoriality snížilo 

vymahatelnost práva v České republice řádově 

                                                      
9 Usnesení sněmu Exekutorské komory ČR č. 

7/14/S27, 27. 5. 2014. 
10 Tisková zpráva Exekutorské komory ČR, 10. 7. 

2015. 
11 Srov. „Exekutor Petr Kučera: Zavedení 

teritoriality je významným protikorupčním 
opatřením.“ Česká-justice.cz, 8. 2. 2016. 

12 SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan. Vliv 
teritoriality soudních exekutorů na 
vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání 
a na další parametry exekučního řízení, návrhy 
alternativních legislativních řešení, 26. 5. 

o desítky procent.12 Exekutorská komora ČR si 

nechala zpracovat oponentní stanovisko od 

profesora Vladimíra Smejkala, který 

zkritizoval odbornou úroveň analýzy a 

usoudil, že na základě daných dat vůbec 

nemohla dojít k relevantním výsledkům.13 

Aktuálně leží v Poslanecké sněmovně senátní 

návrh na zavedení krajské teritoriality s 

rovnoměrným nápadem, jde o sněmovní tisk 

č. 499. Od začátku roku čeká na projednání v 

prvním čtení a zdá se, že mezi poslanci velkou 

podporu nemá. Jednoznačně proti se staví 

ANO a TOP 09, jediným otevřeným 

podporovatelem je Úsvit. Nejasný je postoj 

ČSSD, která na vládě sice návrh podpořila 

(prošel hlasy ČSSD a KDU-ČSL, ANO včetně 

ministra spravedlnosti Roberta Pelikána bylo 

proti), ale její vlivní poslanci Jeroným Tejc a 

Jan Chvojka mají na věc „opatrně 

kritický“ pohled. Podobně je na tom i KSČM. 

Je tedy velice nejisté, že věc bude vůbec v 

parlamentu projednána, natož aby během 

tohoto volebního období prošla do Sbírky 

zákonů. 

Proti teritorialitě také dlouhodobě vystupují 

advokáti spjatí s vymáháním pohledávek 

(nejviditelnější jsou zřejmě Tomáš Sokol a 

Robert Němec) a velcí institucionální věřitelé. 

Hlasitým odpůrcem je také Česká asociace 

věřitelů. 

 

2015, dostupné online: 
http://portal.justice.cz/Justice2/soubor.aspx
?id=117689 (přístup 25. 4. 2016). 

13 SMEJKAL, Vladimír. Odborné vyjádření k 
dokumentu: Smrčka, L., Plaček, J. Vliv 
teritoriality soudních exekutorů na 
vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání 
a na další parametry exekučního řízení, návrhy 
alternativních legislativních řešení, 25. 7. 2015, 
dostupné online: http://bit.ly/Smejkal-
vyjadreni (přístup 25. 4. 2016). 
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