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Rozhovor  
s Mgr. Janem Mlynarčíkem, 

prezidentem Exekutorské komory ČR

Není těch změn, které vás potkaly v úřadu pre-
zidenta Exekutorské komory najednou hodně?

Pokud jde o změny v naší práci, pak toho je po-
slední dobou opravdu hodně. Zejména když k tomu 
přidáme, že nás velmi náhle opustil JUDr. Vladimír 
Plášil, předchozí prezident Komory. Soudní exeku-
toři, ale i obecně celý segment spojený s civilním 
výkonem rozhodnutí, mají za sebou velmi náročné 
období. A podle všeho to jen tak neskončí.  

Největší vrásky na čele nám všem dělá legisla-
tiva. Zatímco u koronavirové pandemie a souvisejí-
cích moratorií šlo jen o přechodné období. Nebylo 
to sice jednoduché, ale viděli jsme pomyslné světlo 
na konci tunelu. V případě novelizace občanského 
soudního řádu a exekučního řádu jde o zásahy tr-
valé. Ať jde o změny samotného procesu, tak i jed-
norázové akce typu „milostivé léto“ a „zastavování 
bagatelních exekucí“, které budou mít trvalé dopa-
dy na vymahatelnost práva v České republice. 

Na druhou stranu ale platí, že každý soudní exe-
kutor musí své procesy přizpůsobit a rychle reagovat 
na tyto neustálé změny. Ať již jde o změny právních 

předpisů, obecné hospodářské situace či konkrétní 
schémata dlužníků, kteří se snaží před svými věřiteli 
skrýt svůj majetek. Exekuce jsou s trochou nadsázky 
živý organismus, jehož vývoj je rychlý a velice málo 
předvídatelný. Největší problém, že na tyto změny 
nereaguje úprava našeho exekučního tarifu. Pokud 
se stát rozhode něco změnit, pak už v průběhu le-
gislativního procesu se řeší, jak to zasáhne státní 
rozpočet. U nás soudních exekutorů se na to často 
zapomíná. Na tomto místě musím znovu zopakovat, 
že soudní exekutor tyto náklady nese ze svého, tedy 
z úspěšně provedených exekucích.

Osobně jsem se neustálými změnami naučil 
rychle žít, neztrácet energii ani čas bědováním 
a prostě jít dál. Pandemii asi nikdo z nás nečekal, 
stejně jako růst energií, resp. celkové cenové hla-
diny, ani válku na Ukrajině. Takový je prostě život.

Jak soudní exekutory a chod jejich úřa-
dů ovlivnilo a ovlivňuje tolik událostí v krátké 
době?

Profese soudního exekutora v Česku má za se-
bou prvních dvacet let existence. Připomněl bych, 

Prezidentem Exekutorské komory ČR se Jan Mlynarčík stal upro-
střed koronavirové pandemie SARS Covid-19. Ta výrazně zasáhla 
do chodu exekutorských úřadů. Pak přišlo milostivé léto, v němž 
exekutoři museli zastavovat exekuce, pokud veřejnoprávnímu 
subjektu byla uhrazena celá jistina a soudnímu exekutorovi ná-
hrada ve výši 750 korun. Současně s tím prošla Parlamentem ČR 
rozsáhlá novela exekučního řádu, která má „humanizovat“ exe-
kuční řízení. A už na podzim na soudní exekutory znovu čeká další 
milostivé léto. 
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že za tu dobu exekuční řád prošel více než padesáti 
novelizacemi. To už samo o sobě ukazuje, v jakých 
podmínkách soudní exekutoři i exekuční soudy pra-
cují, resp. jsou nuceni pracovat.

Po novém exekučním řádu, který by byl svébyt-
ným, moderním předpisem, voláme už dlouho. Pro 
politiky to bohužel není priorita. Je to mnoho práce, 
která není tak veřejně vidět a výsledky přinese až 
v delším horizontu. Z mého pohledu by postačova-
lo, aby byla ustavena pracovní skupina ze zástupců 
ministerstva spravedlnosti, justice a soudních exe-
kutorů, jejímž úkolem bude příprava základních 
principů a zásad nového a moderního exekučního 
procesu.  

Dnes a denně se potýkáme s tím, že exekuční 
řád určitou věc neupravuje a odkazuje na občanský 
soudní řád. Ten ale například koncepčně nebyl ni-
kdy připraven na situaci, kdy proti jednomu dlužní-
ku současně provádí exekuci více exekučních orgá-
nů. Neustále tak dochází k pnutí, protože občanský 
soudní řád nabízí často nevhodná řešení. A zákon 
číslo 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro 
případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, 
je v tomto smyslu nedostatečný. Kdybych to měl 
k něčemu přirovnat, pak je to stejné, jako kdybys-
te se snažili spravit děravou střechu za situace, kdy 
vám do domu teče voda dveřmi. 

Otázka předluženosti, která se veřejně bohužel 
často chybně redukuje na problematiku provádění 
exekucí, se stala vítaným předmětem politického 
populismu. Hledají se „rychlá řešení“, po kterých 
se volá na sociálních sítích. Přitom všichni víme, 
a tím spíše to platí pro konzervativní oblast justice, 
že rychlá řešení nikdy ničemu nepomůžou. Popř. 
pomohou krátkodobě, ale vyvolají problémy nové 
– a často ještě hlubší. To sledujeme dnes a denně.    

Je to tak trochu začarovaný kruh. Když nechá-
me stranou některé excesy, se kterými si justice 
a dohled umí poradit, tak myšlenkový proces pro-
bíhá tak, že se ve společnosti identifikuje problém 
související s exekucemi. Problém se dá za vinu 
soudním exekutorům či exekučním soudům, ačko-
liv v drtivé většině případů jde o důsledek vadné 
právní regulace. Namísto revize stávající regulace 
se ve snaze „rychlého řešení“ přijmou nové velmi 

konkrétní normy bez potřebné odborné analýzy 
a oponentury. Ty vyvolají nové problémy při in-
terpretaci a aplikaci. Tyto problémy se dají za vinu 
soudním exekutorům či exekučním soudům. No 
a ve snaze „rychlého řízení“ (…). Míra entropie se 
neustále zvětšuje. A různá milostivá roční období 
tento problém nevyřeší. Naopak akce tohoto typu 
ochromují naši činnost. Soudní exekutoři se pak 
starají o zastavování exekucí a kvazioddlužování, 
ačkoliv by se měli starat o zajištění rozumné míry 
vymahatelnosti práva v ČR. Exekuce se dnes para-
doxně vedeme proto, aby se zastavily, nikoliv aby 
byly provedeny. To je až krutě neefektivní.

Přáli bychom si, aby byl připraven a schválen 
kvalitní předpis, který by ulehčil práci soudních 
exekutorů i exekučních soudů. Aby pomohl věři-
telům, ale obsahoval instrumenty, které nenechají 
padnout dlužníky na dno. Stejně jako v západ-
ní Evropě by se soudní exekutor měl stát určitým 
prostředníkem mezi věřitelem a dlužníkem, který 
je povinen splnit povinnost, která mu byla uložena 
například rozhodnutím soudu. Pokud bude dlužník 
k exekuci přistupovat aktivně a bude s exekutorem 
spolupracovat, pak nemusí být exekuce prováděna 
vícero způsoby. Pokud bude tato aktivita motivo-
vána i finančně, tedy i nižšími náklady, pak to bude 
ku prospěchu celé věci. V opačném případě bude 
muset dlužník snést provedení exekuce i jinými 
způsoby, které stanoví zákon.      

K tomu by ale bylo potřeba, aby zákonodárci 
vážně naslouchali soudním exekutorům i soudcům. 
Aby vzali v potaz, jaký skutečný dopad mají a bu-
dou mít jejich návrhy. První vlaštovkou v tomto 
smyslu byla spolupráce našeho rezortního minister-
stva se soudními exekutory na „pokračování“ mi-
lostivého léta. I když nejsme nadšeni, že se bude 
milostivé léto znovu opakovat, naše připomínky 
k původní úpravě byly z větší části vyslyšeny.   

Exekutorská komora sbírala data ohledně 
milostivého léta. K jakým výsledkům jste dospě-
li? Jak hodnotíte vy institut milostivého léta? 

Soudním exekutorům se povedlo v rámci mi-
lostivého léta ukončit okolo padesáti tisíc exeku-
cí. Tvůrci milostivého léta přitom mluvili na po-
čátku o potenciálu kolem 1,5 milionu řízení. I nás 
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překvapil malý zájem. Zákony a jejich změny by se 
neměly připravovat bezmyšlenkovitě, ale je potřeba 
udělat analýzu, jaký dopad tyto změny budou mít. 
To je ten neduh všech těch „rychlých řešení“.

Ze strany autorů jsme byli od počátku ujišťová-
ni, že jde o výjimečnou a mimořádnou akci, která 
se nebude opakovat. Proto se mi snad povedlo pře-
svědčit kolegy, aby k tomu přistupovali zodpověd-
ně. A to drtivá většina z nich také dělala. Ta norma 
bohužel byla napsána mimořádně nekvalitně, což 
vyvolalo hromadu nových problémů, které se daly 
za vinu exekutorům. Ale o tom jsem už v obecné 
rovině hovořil před chvílí. 

Samozřejmě ani úhrada nákladů ve výši pou-
hých 750 korun nikoho z nás netěšila. Soudní exe-
kutoři nejsou zaměstnanci, ale z hlediska ekono-
mického fungování podnikatelé, kteří si na provoz 
svého úřadu a mzdy svých pracovníků musí vydě-
lat. Příjem pro nás nerovná se zisk. Počítáte s účin-
ným, a upřímně řečeno dnes už velmi zastaralým, 
exekučním tarifem, podle kterého jste odměňová-
ni. Pak přijde stát a tyto peníze, ze kterých platíte 
mzdy zaměstnanců a provoz úřadu, vám odepře. 
Opravdu mi vadí, když v průběhu hry změníte 
její pravidla. Tady se už nedá hovořit o nějakém 
podnikatelském riziku, jak je opakovaně uvádě-
no v soudních rozhodnutích ve věcech nákladů  
exekuce.    

Pokud chce stát hledat způsob, jak pozitivně 
motivovat zodpovědné a aktivní dlužníky, pojďme 
se o tom bavit. Ale měli bychom opustit myšlenku, 
že můžeme efektivně pomoci všem při absenci je-
jich vůle, či dokonce proti jejich vůli. Kdo nechce 
platit své dluhy, nebude to dělat nikdy. Milostivé 
léto nemělo být určeno pro všechny veřejnoprávní 
dluhy, ale jen pro ty exekuce, v nichž jistina byla 
několikanásobně nižší než samotné příslušenství 
a penále. Jde o dluhy vzniklé v dávné minulosti, 
kdy stát umožnil připočítávat k dluhům na nájem-
ném vysoký poplatek z prodlení nebo penále na 
zdravotním pojištění. 

Jaký může mít institut milostivého léta podle 
každodenních zkušeností soudních exekutorů 
s dlužníky dopad na tyto omilostněné dlužníky 
a tím pádem také na celou společnost? Můžeme 

očekávat, že omilostnění dlužníci se vrátí do pra-
covního procesu jako my zaměstnanci? Čteme 
v médiích, že řadě dlužníků začíná restart jejich 
normálního života.

To ukáže čas. V případě některých jednotliv-
ců to bude mít jistě šťastný konec. Zejména půjde 
o případy dlužného nájemného, kde stát ponechal 
skutečně brutálně vysoký poplatek z prodlení až 
do roku 2014. V mnoha případech vyjde snaha stá-
tu i neziskových organizací vniveč. Představa, že 
někdo, kdo se pohybuje mnoho let v šedé zóně, se 
najednou vrátí zpět, mi přijde naivní. Stálo by za to 
možná detailně analyzovat, proč se řada dlužníků 
do normálního života nechce vrátit.

Společnost se bohužel, zdá se, spokojila s tím, 
že univerzálním viníkem je soudní exekutor. To je 
dnes běžná mediální realita, ve které se pohodlně 
a dlouhodobě zabydlela i veřejnoprávní média. 
Chápu, že soukromá média nemají specializované 
žurnalisty. Veřejnoprávní média je ale mají, bohužel 
pojmout exekuce komplexně nechtějí, protože je to 
složité téma, které si získá diváky či posluchače 
přes izolované příběhy dlužníků. Tím se ale ztrácí 
ten celostní pohled, který je důležitý pro legislativu. 
A tím i pro justici. 

A jaký dopad má na soudní exekutory? Na 
chod jejich úřadů? Na jejich postoj k takovéto 
akci státu? O ledasčem může vypovídat výše od-
měny, kterou jste obdrželi.

Úřady soudních exekutorů pochopitelně tyto 
akce vytěžují nad únosnou míru – fungují faktic-
ky jako bezplatná poradna a odpovídají na dotazy 
i lidem, kteří ve finále na benefit milostivého léta 
nemají vůbec nárok. Práce o víkendu už je vlast-
ně taková norma. Tím se ale sčítá se únava a roste 
pravděpodobnost chyby. A rostou samozřejmě ná-
klady na mzdy. Zadarmo vám zaměstnanci pracovat 
nebudou. I soudních exekutorů se týká zdražování 
energií a inflace. 

Podle našich analýz je dneska výkon exekuční 
činnosti v menším až středním exekutorském úřadu 
nerentabilní. Soudní exekutoři hradí provoz svých 
úřadů z finančních rezerv. To ale nemůže fungovat 
věčně. Většina lidí, a to se bohužel týká soudců, si 
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představuje velké exekutorské úřady. Těch je ale 
jen pár. Drtivá většina exekutorů se  hospodářsky 
pohybuje zcela v jiných dimenzích – příjmových 
i nákladových. 

Pokud stát tuto situaci nezačne uspokojivě řešit, 
hrozí, že v České republice zůstane deset, patnáct 
soudních exekutorů. A to ne proto, že  by byli „nej-
lepší“. I exekutor s malým nápadem umí být efek-
tivní, stejně tak nově jmenovaný exekutor. Jenže na 
regulovaném trhu není schopen získat zákazníka, 
věřitele. Ale to by bylo na dlouhé povídání. 

Stát by měl mít zájem na exekuční službě, která 
bude digitální, elektronizovaná a efektivní. Zároveň 
bude blízká a dostupná běžnému občanovi, bude mít 
pochopení pro individuální věřitelské a dlužnické 
příběhy. S tímto – řekněme „lidským“ – přístupem 
paradoxně nebude a nemůže být vždy plně efektiv-
ní. Určitá neefektivita je dokonce žádoucí. Jenže 
individuální přístup je dražší než plně automatizo-
vaný proces, a proto to bude muset někdo zaplatit.  
Logicky by to měl být stát, který by se měl finančně 
spolupodílet, protože je to ve veřejném zájmu. Tře-
ba tím, že do systému vrátí zpět část daně z přidané 
hodnoty, kterou mu soudní exekutoři odvádějí. 

Co vlastně bylo podnětem k velké novele exe-
kučního řádu? Jak se podílela Exekutorská ko-
mora a její právníci na její přípravě? 

Původní myšlenka, proč započaly práce na no-
vele, byla snaha řešit vícečetné exekuce. Málokdo  
si už pamatuje, že celý proces začal v roce 2015. 
Nejprve mu vévodil koncept „superspojování“ exe-
kucí. Pak se to změnilo na koncept tzv. sněhuláka. 
Šlo o různé způsoby, jak docílit místní příslušnos-
ti soudních exekutorů, aby se nemusela přijmout 
místní příslušnost exekutorů. Koncepční neukotve-
nost i pokus se tzv. „škrábat levou rukou za pra-
vým uchem“ se podepsala na kvalitě normy. Teh-
dejší ministr Pelikán neprošel ani přes Legislativní 
radu vlády. Norma pak byla upravena a předložena 
opakovaně. A naposled úplně obešla Legislativní 
radu vlády. Tak se novela dostala do Poslanecké 
sněmovny, kde z ní fakticky nezůstal kámen na ka-
meni. A to bez jakékoliv nadsázky. Z legislativního 
procesu vyšel úplně jiný předpis, než do ní vstu- 
poval.

Komora se snažila celou dobu dodat racionál-
ní návrhy řešení, popř. korigovat některé opravdu 
velice rozšafné legislativní pokusy. Ale bohužel. 
Politický cyklus byl neúprosný a politici už vyhlí-
želi volby do Poslanecké sněmovny. Odbornost šla 
stranou a musela ustoupit. Těch věcí, které by dle 
našeho byly způsobilé systémově pomoci, je tam 
skutečně málo. 

V čem je pro soudní exekutory novela přínos-
ná, a naopak čím jim ztíží výkon jejich poslání? 
Co nového přinesla?

Komora vítá určitá zpřesnění v agendě zastupo-
vání či řešení problému s nástupnictvím v exeku-
torském úřadě. Vítáme i úpravy, které zjednodušují 
vedení exekuce k vymožení povinnosti stanovené 
exekučním titulem vydaným v zahraničí. S drob-
nými výhradami jsme přijali snahu zjednodušit 
doručování nedoručitelných zásilek přes Centrální 
úřední desku. Stejně tak i změny týkající se automa-
tizace a zpřesnění součinností s plátci mzdy. 

Do určité míry akceptujeme proces zastavová-
ní starých nevymožitelných bagatelních exekucí. 
Je to částečně kontroverzní, ale relativně vyváže-
né opatření. Stejně tak některé změny týkající se 
vedení Centrální evidence exekucí považujeme za 
prospěšné. 

Problematický je ten velký zbytek novely. Od 
náhrad nákladů plátcům mzdy, přes plošné nahrává-
ní telefonních hovorů, milostivá léta až po úpravu 
zastavování bezvýsledných exekucí, která je na sa-
motné hraně srozumitelnosti a aplikovatelnosti. Ve-
lice podivná je úprava týkající se mobiliárních exe-
kucí, protože se výrazně míjí s podstatou problému 
a pouze přináší nadbytečnou plošnou regulaci.

Co na novelu říkají soudci exekučních úseků 
na soudech?

To si netroufám říct. Ale troufám si říci, na zá-
kladě různě formálních diskusí s více soudci, že 
nejsou vůbec nadšeni. Proces bude ještě kompli-
kovanější, více kazuistický. Soudci budou muset 
všechny změny nasát a připravit se na nával návrhů 
na zastavení a odklad exekuce, námitek, odvolá-
ní atp. Všechny nás nyní čeká několik let hledání 
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jednotného výkladu. Než se všechny věci dostanou 
k Ústavnímu či Nejvyššímu soudu, uplyne mnoho 
vody. A v mezidobí se normy opětovně změní. 

Teprve dnes se kupříkladu začínají vyjasňovat 
důsledky přijetí občanského zákoníků a novel z roku 
2015. Zejména ve vztahu k postihu majetku ve spo-
lečném jmění manželů. Důsledky novel z let 2013 
až 2020 se nijak neanalyzovaly,  a už zde máme 
další rozsáhlou novelu. Do toho nám spadne nove-
la insolvenčního zákona. Jedno můžu říct s jistotou. 
Soudci exekučních úseků se určitě nebudou nudit. 

Novela nepřinesla tolik diskutovaný princip 
teritoriality. Jeden místní exekutor jeden povin-
ný. V čem spatřujete přínos tohoto institutu? 
Pro věřitele a dlužníky? Pro chod exekutorských 
úřadů? Pro stát? Pro soudce na soudech?

Soudní exekutoři vykonávají soudní moc – vy-
nucují splnění povinnosti uložené povinnému roz-
hodnutím soudu či jiným exekučním titulem. Míst-
ní příslušnost soudních exekutorů (pro usnadnění 
uvažujme třeba o příslušnosti na krajské úrovni) je 
v zásadě racionální reakce na tento stav.  Pokud se 
určení exekučního či jakéhokoli jiného soudu liší od 
místa bydliště či sídla dlužníka, pak je logické, aby 
i příslušnost soudního exekutora, coby vykonava-
tele veřejné moci, byla určena stejně. Výhody jsou 
celkem jasné – dlužník bude moci snáze nahlížet do 
exekučního spisu, zjednoduší se také komunikace 
s exekutorem, odpadnou některé exekuční náklady. 
O transparentním způsobu určení příslušného soud-
ního exekutora ani nemluvě. Z hlediska důvěryhod-
nosti v nestranný a nezaujatý přístup se tak odstraní 
i tolik zmiňované, a přitom nepodložené pochyb-
nosti o vztahu exekutor – věřitel. Jde především 
o to změnit postavení soudního exekutora. Stále 
mluvíme o tom, že soudní exekutoři jsou součástí 
justice a velice často jsou přirovnáváni k soudcům. 
Toho si také nikdo nemůže vybrat. Máme přesná 
pravidla pro výběr konkrétního soudce, a tak by 
tomu mělo být i u soudních exekutorů.

Otázkou je ale, zda teritorialita povede k pře-
rozdělení trhu? 

Upřímně – ano i ne. Jako bonmot by se dalo 
říct, že nemůžete přerozdělovat něco, co zrušíte. 

Protože to bylo cílem – zrušit trh s exekucemi, kte-
rý je z hlediska všech ekonomických teorií velice 
pochroumaný. Současný systém je postaven na bázi 
trvalých vazeb mezi soudními exekutory a zástupci 
velkých věřitelů. Na to ukázala i třaskavá kauza Do-
zimetr, ve které vystupují lidé ovlivňující výběrová 
řízení včetně toho, kdo bude vymáhat pro Dopravní 
podnik hlavního města Prahy jeho pohledávky. Toto 
by se při zavedení územního principu, který mají 
všechny složky justice, stát nemohlo. Nepochybně 
by došlo k přerušení těchto vazeb a současně by do-
šlo k posílení nezávislosti soudního exekutora. Po-
dobně jako u notářů a insolvenčních soudců, kteří 
vykonávají pro stát část justiční agendy. 

Ale zpět k otázce – kladně je možné odpově-
dět pouze, pokud nebudeme brát ohled na zákonné 
podmínky provádění exekucí, což by bylo značně 
krátkozraké. Soudní exekutoři jsou sice do určité 
míry dle judikatury Ústavního soudu podnikatelé. 
Nicméně na rozdíl od nich nemohou odmítnout 
žádnou „zakázku“ z důvodu nerentability. Nelze si 
proto vypomoci ani tvrzením, že místní příslušnost 
je pouze záchranou pro údajně neschopné soudní 
exekutory. Pokud je soud provedením exekuce po-
věří, nemohou postupovat jinak, než že exekuci bu-
dou provádět. Exekuci proto musí provést efektivně 
a úspěšně, jinak za ni nedostanou zaplaceno.

  
Odměna soudního exekutora, jejíž velký podíl 

se ale v současném zbyrokratizovaném exekučním 
procesu vynakládá na exekuční náklady, se odvíjí 
od úspěšnosti vymáhání. Mimochodem bych chtěl 
připomenout, že odměna exekutora není jeho zis-
kem. Z odměny exekutor platí mzdy zaměstnanců 
a všechny tzv. režijní náklady.

Čím více se podaří v exekuci vymoci, tím vyš-
ší je odměna pro soudního exekutora. Neschopný 
soudní exekutor nevymůže nic, nebo vymůže málo. 
Pokud se mu nepodaří vymoci dostatek, aby uhradil 
své náklady, ekonomická situace jej donutí ukončit 
svou činnost. 

To platí bez ohledu na to, zda si soudního exeku-
tora věřitel vybere libovolným způsobem, nebo ho 
určí soud na základě kolečka v teritoriálním principu. 
Současní soudní exekutoři své úřady zvládají mana-
žersky dobře. A to i přes neustálé a často chaotické 
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legislativní změny v exekucích, jimž musí neustále 
přizpůsobovat svou práci, postupy a informační sys-
témy. Nemluvě o exekučním tarifu, který se 15 let ne-
změnil, naopak se razantně snížil. Všichni exekutoři 
musí být maximálně efektivní, jinak by „nepřežili“.

Menší odbočka – dovedou si například soudci 
představit, že by měli v roce 2022 stejné příjmy jako 
v roce 2006? Hrubý plat soudce okresního soudu 
v roce 2006 byl někde mezi 50 000 až 60 000 Kč. 
V roce 2022 to je někde kolem 100 000 Kč. Soudci 
si jistě vyšší platy zaslouží. Jenže stejně tak by si 
exekutoři také zasloužili vyšší příjmy, ty mají ale 
stejné jako v roce 2006. Napadá mě trochu parafrá-
ze rčení – málo peněz, ale více práce!  

Problém ale je dnes trochu jinde. Systémoví 
věřitelé byli zvyklí na komunikaci s jedním nebo 
několika málo soudními exekutory, což je samozřej-
mě pohodlné.  To by v systému místní příslušnosti 
odpadlo. Museli by se naučit komunikovat se všemi 
soudními exekutory, kteří jejich exekuce provádějí. 
Tomu se ale dá jít naproti a zavést jednotnou komu-
nikační platformu. Například jednotný export spisu, 
který by využili účastníci řízení, ale využily by ho 
také soudy. 

V teoretické rovině to může vést k oligarchi-
zaci exekucí?   

Těch pohledů by mohla být celá řada. A to je 
jeden z nich. Díky současnému systému může za 
nějaký čas vzniknout situace, kdy exekuce bude 
provádět jen velmi malý počet exekutorů. Všechno 
bude totiž záviset na tom, kdo tyto neustále změny 
ekonomicky přežije. Nyní máme cca 20 exekutor-
ských úřadů, které se nám nedaří obsadit, protože 
o tuto nejistou práci není zájem. V budoucnu bude 
možné tyto exekutorské úřady „papírově“ zrušit, ale 
může to všechno vést k tomu, o čem už jsem mlu-
vil – tedy exekuce bude provádět jen pár největších 
exekutorských úřadů. Tento systém by se měl od zá-
kladu změnit a mělo by dojít k zavedení územních 
principu, který téměř bezvýhradně platí pro celou 
oblast justice. Není to tedy nic nového. 

Ještě mi dovolte malou poznámku. Současný 
systém exekucí je založen zejména na bázi osob-
ních vztahů mezi soudními exekutory a věřiteli, 

kteří si mohou vybrat „svého“ exekutora. Tyto 
vazby vzbuzují oprávněnou nedůvěru a pochyb-
nosti. Pokud soudní exekutoři musí postupovat 
v souladu se zákonem, tedy provádět exekuce stej-
nými způsoby, ptám se, podle jakého klíče si věři-
tel vybírá stále stejného exekutora? V praxi jsem 
se ale setkal s tím, že věřitel požadoval po soud-
ních exekutorech různé výhody za to, že dostane 
další exekuce. V médiích se objevil obsah diáře 
či notýsku jednoho politika, v němž byly kromě 
jiného poznámky o rozdělování exekucí  doprav-
ního podniku mezi čtyři konkrétní exekutory. Toto 
se také dělo a děje v praxi. Nyní na to také uká-
zala kauza Dozimetr, kterou už jsem zmiňoval. 
Někteří její aktéři požadovali po těchto soudních 
exekutorech provize za nové exekuce. K tomuto 
nepřípustnému nátlaku by nemohlo dojít, pokud 
bychom měli u nás princip místní příslušnosti 
soudních exekutorů, ten má mimo jiné i výrazný 
protikorupční potenciál.

Nebylo by v souvislosti se všemi změnami na-
místě zcela odstranit vykonávací řízení vedené 
soudy a uvolněné kapacity ze soudů převézt na 
exekutorské úřady?

Ano. Jde o slepou vývojovou větev. Ale upřím-
ně – není to nic, co by nějak zásadně řešilo problé-
my dnešní doby. Jde o dílčí věc, která by pomohla 
soudům a nepřímo i exekutorům v tom, že by na 
soudech měli volnější kapacity a mohli se věnovat 
rozhodovací činnosti. Určitý druh vykonávacího 
řízní by měl zůstat soudům, nicméně by se neměla 
přehlížet efektivnost soudních exekutorů. Z veřejně 
dostupných zdrojů můžeme zjistit, že se vedou sta-
tisíce daňových a správních exekucí, ve kterých se 
také sleduje ukazatel, kolik bylo vymoženo. Na dru-
hé straně by se mělo sledovat, jaké má stát náklady 
s vymáháním těchto dluhů. 

Jak je to s odměnami exekutorů a s odměna-
mi insolvenčních správců? Je třeba novelizovat 
insolvenční zákon?

Nechci odměňování soudních exekutorů a in-
solvenčních správců stavět proti sobě. Stejně jako 
mezi exekutory i mezi insolvenčními správci jsou 
velké rozdíly. Co mě ale při pomyslném srovnání 
zaráží? Zaprvé je to skutečnost, že stát za určitých 
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podmínek insolvenčnímu správci garantuje odmě-
nu, a to ve slušné výši. O tom si exekutoři mohou 
nechat zdát. A pak mi trochu vadí, že odměna insol-
venčních správců není nastavena vůbec motivačně. 

Změny insolvenčního zákona jsou velké téma. 
Změny určitě budou. My bychom byli rádi, aby se 
vláda i zákonodárci zamysleli nad některými změ-
nami. Jak zapojit více odbornost a know-how soud-
ních exekutorů do insolvencí. Možností je vícero. 
Za všechny bych zmínil zpeněžování nemovitých 
věcí. 

Z médií známe případy podivných, netranspa-
rentních prodejů majetku z volné ruky tzv. přímých 
prodejů. Něco takového by se v exekuční elektro-
nické dražbě nemohlo stát. Prodeje přes exekutory 
by přinesly věřitelům vyšší výtěžnost. A ve vztahu 
k veřejnosti více důvěry v celý proces. Komora 
sama provozuje vlastní portál dražeb (www.portal-
drazeb.cz), což je určitá garance kvality. 

 
Další možností je větší zapojení exekutorů do 

samotné administrace oddlužení. Ale detailněj-
ší rozbor by byl asi nad rámec našeho rozhovoru. 
Obecně lze zmínit, že jsou to soudní exekutoři, kte-
ří mají detailní informace o majetcích a příjmech 
dlužníků a část z nich se nachází v úpadku a měla 
by svou situaci řešit například oddlužením. 

Blíží se nám podzimní volby do samospráv. 
Budou exekuce jedním z témat voleb?

Exekuce jsou stále žhavé téma pro politiky – bez 
ohledu na volby nebo roční období. Ve veřejném 

prostoru, bohužel, chybí objektivní pohled. Exe-
kutor se stal módní „škodnou“ a společnost to 
většinově přijala, resp. spíše mlčky akceptovala. 
Protože logicky problémy, jakkoliv jsou minoritní, 
jsou vždy vidět nejvíce. Věřitelé, kteří jsou s praxí 
exekutorů spokojeni, nemají důvod veřejně vystu-
povat. A dlužníci málokdy jsou schopni sebereflexe 
a uznání, že chyba je většinou primárně na jejich 
straně. To bohužel udržuje negativní názor veřej-
nosti na naši profesi. 

Asi nikde jinde není profese soudního exekutora 
tak démonizována jako v České republice. Byť sa-
mozřejmě v celém prostoru střední Evropy existují 
obtíže spojené s přijetím tohoto prvku do justičního 
systému. Protože šlo o prvek v našem právním řádu 
zcela nový. Jde o určité porodní bolesti. Stejně tak 
to je i s profesí insolvenčních správců

V západních zemích (Belgie, Francie, Nizoze-
mí) je to prostě běžné právnické povolání. Exekutor 
je vnímán spíše jako mediátor mezi dlužníkem a vě-
řitelem, jako člověk, který dovede přispět k vymo-
žení oprávněného nároku věřitele smírnou cestou. 
To bych si přál i v našem systému, stejně jako víc 
uznání pro soudní exekutory. Naše práce totiž je ná-
ročná a společnost ji zatím nedocenila. Naše finanč-
ní ohodnocení neodpovídá tomu, jaké nároky stát 
na  exekutory a jejich zaměstnance klade. Byl bych 
opravdu nerad,  abychom se vrátili do devadesátých 
let, kdy jste ani s platným rozsudkem soudu v ruce 
nezmohli nic.

Připravili: Eva Rajlichová a Antonín Toman, 
Exekutorská komora ČR




