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V rámci zářijové části doplňkového programu Pražského právnického podzimu uspořádala 17. září 2015 Česká
asociace věřitelů pod záštitou předsedy Městského soudu v Praze a čestného prezidenta Soudcovské unie JUDr. Libora
Vávry a s odbornou pomocí nakladatelství Havlíček Brain Team v Paspově sále pivovaru Staropramen v Praze na Smíchově sympozium k aktuální a atraktivní otázce tzv. teritoriality v exekučním řízení. Průběhem a podstatnými částmi
sympozia čtenáře časopisu Soudce provedu.
Princip teritoriality je v exekutorských kruzích pojmem, proto jej není třeba nijak zvlášť vysvětlovat. Je
ovšem také třeskutým polem, a tudíž si na úvod dovolím
malý komentář. Zdá se, že klíčovou je otázka, kterou lze
velmi zjednodušit takto: Je soudní exekutor prodlouženou rukou soudu a měla by tedy pro jeho místní příslušnost platit v plném rozsahu pravidla justiční? Nebo je
speciﬁckým podnikatelem, jehož základním předmětem
činnosti je vymáhání nároků věřitelů, a tedy je správné,
uplatní-li se při jeho volbě princip výběru, v němž hrají
roli výhradně ekonomické zájmy věřitele?
Toto zjednodušení – jsem přesvědčen – zakotvilo
v odborném povědomí právnické a politické veřejnosti
a médií více, než kdo kdy očekával. Obecná veřejnost
otázce samotné teritoriality velkou pozornost nevěnuje.
Není se co divit. Navenek je totiž tento ostrý spor poněkud nečitelný a proniknout do něj znamená porozumět
mnohým dalším souvislostem. To je ostatně živná půda
pro konﬂikt, v němž se na první pohled tak trochu ztrácí
skutečně kardinální otázka: Jak exekuční systém funguje?
V rámci Pražského právnického podzimu organizujeme odborné akce s exekutorskou tematikou opakovaně. V roce 2014 se při kulatém stole nazvaném „Jsou
nutné další změny v exekucích?“ obsáhle diskutovalo
o smyslu stávajícího exekučního systému a drtivá většina debatérů se shodovala přinejmenším v jednom:
Vstup exekutorů na scénu znamenal před patnácti lety
významný zvrat v úrovni vymahatelnosti a – jak někteří autoři poznamenávají – faktické vymožitelnosti
práva. V podstatě ve stejném duchu se nesla rozprava
i na dalším kulatém stole „Cesta k modernímu pojetí
exekucí“ v červnu letošního roku.
Domnívám se, že praktická vykonatelnost je zásadním požadavkem práva. Kvalita právního řádu je
podle mého názoru dána v objektivním smyslu jeho

přijatelností, kterou charakterizuji jako míru identiﬁkace člověka, společnosti a společenských subjektů s právem, jaké je, a reálností představ o tom, jaké
by být mělo, a v subjektivním smyslu jako obsahovou
a formální úroveň právního řádu. Odpovídá-li kvalita
práva požadavkům doby, tedy úrovni sociálního, ekonomického, kulturního a politického rozvoje společnosti, je to zárukou, že právo je používáno, uplatňováno a vykonáváno převážně dobrovolně. Prožíváme
však časy, kdy se zřetelně ukazuje (dnes dokonce již
zcela jasně v globálním měřítku), jak komplikovaný
společenský vývoj může snadno navodit situace, kdy
se – řečeno slovníkem aktuálních ﬁlozoﬁckých úvah –
„pravidla střetají s hodnotami“. Právo jako zvláštní
normativní systém vždy vyžaduje též nezbytnou míru
vymahatelnosti – a tzv. vymožitelnost je jen její materiální podobou, kterou musí garantovat soustava specializovaných institucí, které mohou aplikovat přímus,
je-li to nezbytné k tomu, aby „práva šla“.
Poslouží-li debaty o uplatnění či neuplatnění,
vhodnosti či nevhodnosti principu teritoriality v exekučním řízení tomuto cíli, je třeba v nich podle mého
mínění pokračovat.
Podívejme se touto optikou na obsah rozsáhlé rozpravy, která se vedla na sympoziu. V úvodu vystoupil prezident České asociace věřitelů JUDr. Pavel Staněk,
který ve svém projevu mimo jiné uvedl:
Dovolte mi, abych vás ještě jednou přivítal na sympoziu, které je věnováno otázce tzv. teritoriality v exekučním řízení. Jak jistě všichni víte, tato otázka rozhodně
není otázkou novou, a už vůbec ne otázkou jednoduchou. Její diskuse nás velmi intenzivně provází od února
loňského roku, kdy skupina poslanců zejména z Úsvitu
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předložila návrh na omezení dosavadní celorepublikové
působnosti soudních exekutorů na menší teritoria, rozdělená podle příslušnosti exekutorských úřadů k jednotlivým krajským soudům. Tento návrh rozpoutal poměrně bouřlivou debatu a inicioval zřízení pracovní skupiny
ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny, která se
od června loňského roku zabývala nejen touto otázkou,
ale i dalšími problémy exekucí.
Počátek myšlenky exekutorské teritoriality však
sahá ještě o něco dále do minulosti. Poprvé bylo toto
téma otevřeno již v roce 2010, tedy devět let po zřízení institutu soudních exekutorů tak, jak je známe
dnes – coby prodlouženou ruku soudní moci, zároveň
však nezávislé subjekty fungující na podnikatelském
principu, které svou činností zcela zásadně přispěly
k významnému zvýšení vymahatelnosti pohledávek.
Diskuse k tomuto tématu byla tehdy víceméně interní
záležitostí Exekutorské komory a nenašla nakonec ani
v jejích řadách větší podporu.
Podruhé téma ožilo v roce 2012, kdy se o zavedení
teritoriality v její okresní podobě pokusil, tentokrát již
na legislativní úrovni, senátor ČSSD Jiří Dienstbier.
Po neúspěchu jeho pozměňovacích návrhů úpravy exekučního řádu debata opět na čas utichla, aby se znovu
probudila v únoru 2014 již zmiňovaným poslaneckým
návrhem Úsvitu (ST 127), který byl v prvním čtení
vrácen předkladatelům k dopracování.
V červnu 2014 pak s dalším návrhem směřujícím k zavedení místní příslušnosti vystoupili poslanci
KSČM (ST 225). Tento návrh zatím – i pro své fatální



formální nedostatky – leží na ústavněprávním výboru
Poslanecké sněmovny a do prvního čtení by měl postoupit, zřejmě s malými šancemi na úspěch, na aktuální schůzi.
Posledním a zároveň doposud nejúspěšnějším legislativním počinem v tomto směru je pak senátní návrh
z dílny Zdeňka Škromacha (ST 337) z loňského srpna.
Ten měl původně ponechat věřitelům alespoň částečnou možnost volby exekutora v rámci krajů, nakonec
byl ale pozměněn na tzv. krajskou teritorialitu s přídělovým systémem. V této podobě prošel senátním
schvalovacím procesem, aby letos v létě získal podporu
vlády a na podzim zamířil k projednání do Poslanecké
sněmovny (ST 499).
Jak dokládá nemalý počet návrhů směřujících
k omezení územní působnosti exekutorských úřadů
předložených od počátku roku 2014, toto téma se
v posledním roce a půl stalo nadmíru populárním.
Jeho diskuse se z původní ryze profesní a odborné roviny postupně přenesla do roviny veřejné, politické
a mediální. Tento posun není nijak překvapivý. Řekl
bych, že k němu vedly především dva důvody – zdánlivě ušlechtilý fenomén politické korektnosti, který se
v posledních letech začal zabydlovat i v našich končinách, a politický kalkul.
Podstatou politické korektnosti, která bývá tradičně
spojována spíše s oblastmi jako ženská práva nebo ochrana národnostních menšin, je označit určitou skupinu lidí
za bezbranné oběti, které je potřeba chránit za každou
cenu. Identiﬁkace oběti nespočívá ani tak v tom, co je
dobré či zlé, přínosné nebo škodlivé, ale odvíjí se od kritéria moci. Bez ohledu na reálná fakta a příčinné souvislosti vždy podporuje slabší, zranitelnější stranu. Právě
tuto slabší stranu nalezli stoupenci politické korektnosti
v osobě dlužníka a učinili ho tak novým středobodem
svého politicky korektního snažení.
Své ochranářské úlohy se, mnohdy jistě s těmi nejlepšími úmysly, hbitě zhostila některá média a neziskové organizace a za své toto téma pojali také někteří zástupci nových i tradičních politických stran. Zde
samozřejmě můžeme polemizovat o tom, jak dalece se
tak stalo z ryze politicky korektního přesvědčení. Dotýká-li se v dnešní době zadluženost již každého třetího občana České republiky a téměř milion fyzických
a právnických osob čelí exekuci, představuje skupina
dlužníků velmi zajímavou a početnou voličskou základnu, kterou je dobré brát v úvahu. Skvěle to dokládají i nedávné politické kampaně u příležitosti parlamentních či krajských voleb, které se jen hemžily hesly
typu „zatočíme s exekutory“.
Ale abychom se vrátili zpět k našemu hlavnímu tématu. Exekuční řízení je nepochybně velmi složitým
a nepříjemným procesem, a to nejen pro dlužníka, ale
i pro věřitele, pro kterého je poslední možností, jak
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dosáhnout uspokojení svých zákonných práv. Určitě
nelze říci, že systém vymáhání pohledávek dnes funguje zcela bezchybně a není na něm co zlepšovat či
napravovat. Otázkou však zůstává, zda právě zavedení
exekutorské teritoriality je oním všelékem všech současných problémů v exekucích, jak tvrdí její zastánci.
Věřím, že dnešní diskuse přinese v tomto směru nové
postřehy a věcné argumenty, které nám umožní posunout se zase o kus dál a třeba se i vymanit z dosavadních myšlenkových stereotypů.
Já osobně se zatím domnívám, že by tato změna
nepřinesla užitek ani věřitelům, ani dlužníkům, které
by měla chránit. Naopak se kloním k obavám, že její
zavedení povede k výraznému snížení vymahatelnosti pohledávek a zbytečnému prodloužení a prodražení
procesu vymáhání, na což ve svém důsledku doplatí
všichni občané bez rozdílu vyššími cenami a nižší dostupností některých služeb. Zároveň z principu považuji za nepřijatelné, aby věřitel nemohl se svou pohledávkou, tedy svým majetkovým právem, nakládat dle
svého uvážení a svěřit její vymáhání takovému exekutorovi, kterého si sám zvolí. Za ještě méně přijatelný
pak považuji stav, kdy by byl věřitel nucen spolupracovat s takovým exekutorem, s jehož činností právem
není spokojen a který ho svým nekvalitním či neefektivním přístupem poškozuje.
Bohužel v současnosti nejsem přesvědčen ani
o tom, že zavedení exekutorské teritoriality nějak prospěje těm, v jejichž zájmu je prosazováno především –
tedy dlužníkům. Veškeré pro ně vyplývající výhody
jsou totiž spojovány s přiblížením exekutora jejich bydlišti, což ovšem v době, kdy veškerá komunikace včetně sjednání splátkového kalendáře standardně probíhá
elektronicky či telefonicky, nepřinese nic podstatného.
Nehledě na to, že velká část dlužníků stejně o kontakt
s exekutorem nejeví zájem a naopak se mu všemožnými cestami vyhýbá.
Zásadní problém pak vidím v tom, že zavedení
principu teritoriality, stejně jako některé další aktuální úpravy exekucí, řeší pouze následek, nikoliv příčinu problémů velké části dlužníků. Dle mého názoru
není jejich skutečným problémem exekuce, ale nízká
ﬁnanční gramotnost, kvůli které velmi nezodpovědně využívají nepřeberných možností doposud nedostatečně regulovaného úvěrového trhu. To samozřejmě neplatí pro druhou skupinu dlužníků, která se
do exekuce dostala svou nepoctivostí, kdy se dopustila nezákonného obohacení nebo konzumovala služby,
aniž by za ně zaplatila. Tito dlužníci ale asi nepatří
k těm slabým, kterým bychom chtěli pomáhat.
V dosavadní diskusi exekutorské teritoriality zazněla za poslední rok a půl řada argumentů, které tento
princip podporují, i těch, které mu odporují. Zaznívaly však od poměrně omezeného počtu hlasů, zejména

samotných exekutorů. Otázka exekutorské teritoriality
se přitom dotýká celé řady dalších subjektů, na jedné
straně samozřejmě drobných i tzv. institucionálních
věřitelů, na druhé straně pak dlužníků. Právě to je důvodem, proč jsme se rozhodli uspořádat dnešní sympozium, které, jak věřím, umožní právě těmto subjektům
vyjádřit svůj názor, a vnést tak do dosavadní debaty
nový úhel pohledu. Předem děkuji všem řečníkům
za jejich podnětné příspěvky a ostatním účastníkům
za cenné postřehy v rámci následné diskuse.
Jedním z důležitých momentů každé diskuse o exekutorské teritorialitě je nepochybně pohled zástupců moci
soudní. Ten je – a musí být – pochopitelně v obecné rovině
výhradně odborný, vzhledem k nesporně úzkému vztahu
mezi soudní soustavou a soudními exekutory však také
signalizuje důležité symptomy: přinejmenším napovídá,
kde soudci spatřují silné stránky a slabiny současného
systému a kam by tedy měla být napřena pozornost při
úvahách o jeho případných změnách. S cennými postřehy v této souvislosti vystoupila na sympoziu prezidentka
Soudcovské unie ČR Mgr. Daniela Zemanová, z jejíhož projevu vybírám následující myšlenky.
Teritorialita exekutorů je žhavé téma, jak tady bylo
správně řečeno. Jako představitelka Soudcovské unie
jsem pravidelně dotazována, jakým způsobem tuto
myšlenku hodnotí zástupci soudní moci. Když jsme
to diskutovali s kolegy soudci, byla jsem velmi překvapena tím, kolik odlišných názorů na tento problém
v justici existuje. Takže vám nebudu nic zastírat. Není
to tak, že by soudci byli v pohledu na tuto otázku zcela jednotní. Konec konců i na dnešním sympoziu to
pravděpodobně vyjde najevo.
Na základě těchto dotazů a reakcí jsem se zabývala
tím, zda se vůbec soudci mají k této otázce vyjadřovat,
v jakém rozsahu a nakolik. Nebudu toto plénum odborníků unavovat vysvětlováním spojení činnosti a postavení soudního exekutora a soudní moci. To by bylo
jistě zbytečné. Ale dospěla jsem k pevnému přesvědčení,
že soudci musí respektovat skutečnost, že část úkonů,
které dříve vykonávala pouze soudní moc, byla z tohoto pohledu již trvale svěřena soudním exekutorům.
Jedná se o samostatnou a svébytnou profesi. Jistě
je nutné, aby si své vnitřní věci, otázky, které se týkají vnitřního výkonu povolání, spravovala a upravovala
primárně sama. Na druhou stranu záležitosti, které se
týkají výkonu soudní moci a jež částečně vykonávají
soudní exekutoři, je nutno sledovat a vyjadřovat stanoviska i ze strany soudní moci a soudců.
Z mého pohledu je přinejmenším možné konstatovat následující. Současná úprava ukázala, že principy,
které byly nastaveny v práci soudních exekutorů, se
v některých případech, ale bohužel čím dál tím častěji,
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projevují v narušení nezávislosti soudních exekutorů.
Někdy se jedná pouze o pochybnosti, někdy jsou tyto
pochybnosti zjevné a potvrzené. Zejména teď mluvím o kárných řízeních. To je totiž jediný prostor, kde
může vina být podle zákona shledána, a pochybnosti
o nezávislosti exekutorů v některých směrech jsou zde
dány a jsou prokázány. Neřekla bych, že se musí nutně
jednat o záměr, to bych si nedovolila nikomu podsouvat a nebylo by to správné. Ale pokud současná úprava, která byla jistě míněna velmi správně a má spoustu
pozitiv, ukazuje v podmínkách České republiky, že někteří exekutoři skutečně jsou existenčně závislí na určitých oprávněných osobách, jedná se nepochybně o narušení principu nezávislosti a soudní moc se vůči tomu
musí vymezit a vyhranit.
Druhá oblast, do které jako soudci můžeme mluvit
a komentovat ji, je kontrola, dozor nad činností soudních exekutorů v části, ve které je podle zákona svěřen soudům, zejména předsedům soudů. Domnívám
se na základě zkušeností, které jsem se snažila získat,
že tato kontrola v současném systému, pokud zde absentuje princip místní příslušnosti, je velmi oslabena,
znemožněna a systém prakticky nefunguje tak, jak by
fungovat měl.
Jsem přesvědčena, že nejméně v tomto směru jako
představitelka Soudcovské unie mohu tvrdit, že podporujeme zavedení principu teritoriality u soudních
exekutorů, nicméně s velkými výhradami proti současným legislativním návrhům. Ty výhrady se zejména týkají přechodných ustanovení. Jestliže soudní exekutoři



mají platnou úpravu, které podřizují svoji činnost,
a měla by se naprosto významně a pro ně ekonomicky
nepřijatelně změnit ve velmi krátké době, považuji to
za nepřípustné.
Jsem velmi zvědavá, jak se bude vyvíjet vaše diskuse.
Do budoucna je samozřejmě osud místní příslušnosti
exekutorů na legislativě. Ale v každém případě je nutno, aby exekutoři měli zajištěn prostor pro svoji činnost, který jim již jednou byl dán. Ten jim náleží. A pokud tomu přizpůsobili v dobré víře svoji činnost a svůj
život, je nutno, aby do toho nebylo nepřijatelně zasahováno. Zároveň každá právní úprava, která byla v České
republice přijata a byla zde nově etablována, což platí
pro stav soudních exekutorů, je po nějaké době revidována. Po určitých zkušenostech je nutno říci, jak v našem prostředí funguje a jak je nutno ji uzpůsobit. Proto
jsem mírným příznivcem místní teritoriality.
K soudcovskému pohledu na problematiku teritoriality se ještě vrátíme. Mimořádně důležitá – a právě to
byl jeden z důvodů konání sympozia – je schopnost různých úhlů, pod nimiž předmět debaty zkoumáme. Když
jsem byl požádán o moderování této akce, seznámil jsem
se s prvním programovým záměrem a přidal k tomu již
zmíněnou několikerou zkušenost z diskusí u kulatého stolu o exekutorské problematice v rámci Pražského právnického podzimu. Nejprve jsem byl v pokušení přijmout
prostě myšlenku, že jde o střet dvou zcela vyhraněných
koncepcí – na jedné straně pomyslné barikády stojí příznivci teritoriality, na druhé její odpůrci. Potom jsem začal
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uvažovat o tom, proč se v této souvislosti objevuje tolik
adjektiv – okresní, krajská, omezená, částečná, nepravá,
pravá … Jestliže v úvodním slovu dr. Staňka zazněl určitý stručný historický přehled o vývoji názorů na podobu teritoriality, měli bychom jej doplnit také aktuálním
pohledem zástupců moci zákonodárné, který na sympoziu jako první představil poslanec Parlamentu ČR
a člen ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny JUDr. Jan Chvojka ve vystoupení s pracovním názvem Úprava teritoriality v tisku 499 očima zpravodaje.
Řada věcí již byla řečena, nicméně já je musím jako
zpravodaj zákona, od kterého se čeká, že bude jakýmsi
procesním průvodcem životem návrhu předloženého
ve Sněmovně, shrnout a zopakovat.
Jak říkal kolega Staněk, senátorský návrh byl podán
minulý rok v srpnu. Po určitých peripetiích v ústavněprávním výboru a na plénu Senátu byl 13. května tohoto
roku schválen. Dne 29. května byl předložen do Sněmovny, rozeslán byl 1. 6. 2015 jako tisk 499 a 4. června
byl předložen na vládu, která má povinnost vyjádřit se
k jednotlivým poslaneckým či senátním návrhům. A 2.
července dostal od vlády tento návrh souhlasné stanovisko. Následně jej 8. července projednal organizační výbor
Sněmovny, doporučil tento tisk ústavněprávnímu výboru jako garančnímu a mě určil jako zpravodaje návrhu.
Je zařazen na schůzi, která probíhá tento týden, nicméně
mám takový pocit, se teď projednat nestihne. Otázka je,
jak to dopadne při dalších schůzích, protože, jak mnozí

z vás jistě víte, opozice hrozí obstrukcemi, takže je možné, že na tento tisk nedojde jen tak hned. Proto fanoušky
teritoriality musím upozornit, že legislativní proces může
být velmi dlouhý.
Jak jsem říkal, od zpravodaje se čeká, že bude jakýmsi procesním průvodcem návrhu, že zákon provede prvním, druhým i třetím čtením. Nicméně to
neznamená, že zpravodaj nemůže mít svůj názor. Já
teritorialitu posuzuji i z pohledu návrhu zákona o registru smluv, jehož jsem rovněž zpravodajem. Otevřeně
řečeno – princip teritoriality nemám moc rád. A řeknu vám, proč mám takový názor. Za prvé je to takové
divné slovo, které leckdo neumí ani vyslovit. Za druhé
je to podobně jako v případě institutu registru smluv
opatření, od kterého se podle mě čeká, že nějakým
způsobem spoustu věcí spasí, že vyřeší všechny problémy, které zde jsou. A tak tomu samozřejmě není.
Já jsem ve sněmovně druhé funkční období – minulé období v opozici, toto v koalici. A musím říci, že
mě jako právníka a legislativce za prvé mrzí, že exekuční řád či občanský soudní řád se mění v podstatě
každý třetí měsíc. Každý druhý, třetí měsíc jsou navrhovány změny, ať už vládní, nebo poslanecké a senátorské. Počítal jsem to včera, zatím máme od začátku
funkčního období ve Sněmovně nějakých devět legislativních tisků, které se týkají exekutorů. Před čtrnácti
dny, když jsem se viděl s ministrem Pelikánem, říkal,
že na podzim nás čeká další novela exekučního řádu
a další novela občanského soudního řádu. To rozhodně
není úplně správné.
Čekat od teritoriality, že vyřeší problémy, které
máme s některými exekutory, je očekávání, které tento institut nemůže splnit. Já jsem si ten návrh velmi
bedlivě přečetl. Podle mě neřeší vůbec nic z toho, co
říká, že se řešit má. Tam nenajdete nic, co by nějakým
způsobem mluvilo o úpravě povinností či práv exekutorů. Není tam nic, co by nějak exekutory omezovalo
v jejich právech a povinnostech, což je to, co chtějí navrhovatelé. Není tam žádná změna v kárném dohledu.
Institut teritoriality se v různých návrzích objevuje
v podstatě od roku 2012, kdy se projednávala velká
novela exekučního řádu, tisk 537. Existuje v různých
podobách. Mám takový pocit – a jako zpravodaj to
musím říci, chci-li být upřímný, že jsme tady svědky
snahy o určitý typ „exekutorského socialismu“. Přijde
mi to jako snaha těch, kdo větší díl případů nemají,
ukousnout si z exekucí víc. Bohužel nevidím v tom
návrhu žádnou změnu, žádné dobro ani pro dlužníka,
ačkoliv se navrhovatel ve zpravodajské zprávě zaklíná
tím, že to jakési dobro dlužníkovi přináší.
Nechci tento tisk nějak extrémně kritizovat před
tím, než přijde na půdu Sněmovny. Spatřuji zde ovšem
jeden zásadní problém, bez ohledu na to, jestli jsme
příznivci, nebo odpůrci teritoriality, a tím je účinnost.
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Pokud chceme zavádět do právního řádu takovou zásadní změnu v důležitém právnickém stavu a profesi,
nemůžeme dát účinnost, cituji „prvním dnem třetího
kalendářního měsíce následující po vyhlášení.“ To mně
přijde jako legislativní anarchie. Pokud to tu někdo navrhl, asi úplně nepřemýšlel nad důsledky.
V důvodové zprávě nacházíme i další nesmysly a omyly. Pokud někdo srovnává exekutory s notáři, je to podle mě také úplné nepochopení rozdělení
právnických stavů. Exekutor má přece mnohem blíže k advokátovi, kde má každý právo vybrat si, jakého advokáta chce. Notáři jsou ustanovováni soudem,
ale jenom v řízení o pozůstalostech. Další chyba v důvodové zprávě spočívá v tom, že se mluví o zbytečných nákladech na exekuci, co se týká vysokých částek
za cestovné. Samozřejmě víme, že už nějakých pár let
to vůbec neplatí, takže zaštiťovat se tím není moudré.
A tak bychom mohli pokračovat.
Dovolte mi na závěr malé shrnutí. Za prvé, myslím
si, že pokud někdo navrhuje takovou velkou změnu,
pak ta právní úprava musí vzejít z vládních lavic. Tohle
je tak zásadní změna, že musí projít vládním návrhem
a standardním připomínkovým řízením tak, jako jiné
velké zákony. Řešit to poslaneckým či senátním návrhem, navíc ještě takhle odbytým, nelze. A za druhé.
Změn zákonů, které upravují exekuci, bylo v poslední době trošku moc. Myslím si, že exekutoři se stali jakousi lovnou zvěří, stavem či profesí, která může
za všechny problémy lidí, hlavně snad za to, že lidé
dluží. Tak to samozřejmě není. To je prostě mýtus.
Exekutoři jsou profese jako každá jiná. A myslím, že
až na excesy dělají svou práci dobře. Jsem přesvědčen,



že té regulace bylo už dost. Pokud je potřeba nějaké
další, tak teď už opravdu jen s rozmyslem, po hluboké a široké analýze, a ne takto diletantsky, ne nějakým
neuváženým senátorským návrhem.
Zasvěcené poznámky k exekutorské teritorialitě z úst
povolaného normotvůrce – zpravodaje potvrzují jednak
citlivost a mnohovrstevnatost této problematiky, s obzvláštní radostí v nich však slyším zejména dvě mementa.
Především volání po poctivé legislativě. A za druhé hledání přiměřenosti právní regulace – zkrátka nepostupovat
slepě pod heslem: Vznikne-li problém, přijmeme novou
právní úpravu. Vrátím se však ještě k příměru o pomyslné barikádě, který zmiňuji výše. Pravda je totiž taková,
že umístíme-li na jednu její stranu příznivce teritoriality
a na druhou její odpůrce, získáme jen určitou laboratorní představu o charakteru věcného střetu, který se zde
odehrává. Věci nejsou, jak se vždy po kratší či delší době
ukáže, jen bílé nebo jen černé. Kdyby nezávislá právnická
osobnost nebo instituce učinila důkladný právní rozbor,
určitě by se musela ptát, kde se vůbec takto vypjatý střet
objevil. Jsme trochu poučeni nedávno proběhnuvší debatou nad novým občanským zákoníkem, kde mi mimořádně překáželo to, jak se názory personiﬁkovaly. Dodnes tu
jsou party právníků, které spolu v podstatě nevedou komunikaci, protože jedni jsou zapřisáhlí „jotisté“ a druzí
naprosto zavilí odpůrci gigantického kodexu. Teritorialita
exekutorů se podle mne už dávno stala dalším příkladem
zásadního štěpení právnického stavu, což skutečně není
důvod k radosti, je to však téma vystoupení prezidentky
Exekutorské komory Mgr. Pavly Fučíkové, nazvané
Teritorialita jako otevřený problém exekutorského stavu.
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Píše se rok 2001 a v účinnost vchází exekuční řád,
kterým stát přenáší část výkonu soudní moci na soukromé subjekty – soudní exekutory. Myslím, že mohu
směle říci, že poté, co role státu na poli vymahatelnosti
práva již dlouhodobě selhávala, my jsme očekávání státu a zejména pak věřitelů v plné míře splnili.
Ačkoliv se od samého počátku odborně polemizovalo o postavení soudního exekutora, Ústavní soud
potvrdil statut soudního exekutora jako soukromého
podnikatele. Jedním dechem nám zároveň vzkázal, že
v případě bezvýsledné exekuce nemůžeme od věřitele
očekávat úhradu nákladů vynaložených v exekučním
řízení, neboť – slovy procesního předpisu – to není věřitel, který zavinil, že dlužník nemá majetek. A tak se
naším podnikatelským rizikem stala nemajetnost dlužníka bez ohledu na skutečnost, že soudní exekutor nemůže provedení exekuce odmítnout.
Proto si od samého počátku kladu tyto otázky:
Proč nemáme stejné podmínky, jako mají notáři
coby soudní komisaři?
Proč pro nás neplatí pravidla jako u insolvenčních
správců, kteří nehradí náklady ze svého v případě, že
insolvenční dlužník je bez majetku?
Proč jde zavinění, že dlužník nemá majetek, k tíži
soudního exekutora, který bez možnosti volby vykoná
exekuční službu?
Jsem bytostně přesvědčena o tom, že zmíněným
nálezem Ústavního soudu začaly mnohé spory a neshody, které trvají dodnes a které se bohužel v poslední
době značně prohlubují. Kdyby hned na začátku bylo
jasně stanoveno, že za vykonanou službu musí zaplatit ten, kdo si ji objednal, dnes bychom nemuseli řešit
ani otázku teritoriality, která exekutorský stav přivedla
na rozcestí a rozdělila na dva nesmiřitelné tábory. Diskusi o zavedení místní příslušnosti tak vnímám jako
snahu soudních exekutorů vyřešit problém nezaplacených nákladů bezvýsledných exekucí, ale i nešvarů,
které se za dobu naší praxe na tento problém nabalily.
Tím, že věřitelům nebyla stanovena povinnost podílet se na úhradě nákladů spojených s vedením exekučního řízení, došlo k jednoznačnému nadužívání
našich služeb. Často je požadují provádět i u dlužníků, vůči kterým jsou již vedena mnohá jiná exekuční řízení a už dopředu je jasné, že exekuce nebudou
úspěšné. Soudní exekutor nesmí výkon takových exekucí odmítnout.
Tato praxe pak vede zejména u menších exekutorských úřadů k ekonomickým potížím, které v posledních letech narůstají o to více, oč se snižuje vymahatelnost pohledávek a současně se zvyšuje počet dlužníků
s více exekucemi. Tak například, víte, že v České republice žije přes 490 tisíc dlužníků, kteří mají více než
tři exekuce, a přes 120 tisíc dlužníků s více než 10
exekucemi? Naproti tomu je zahajováno necelých 5 %

řízení vůči dlužníkům, u nichž se jedná o jejich první exekuci vůbec. Ruku v ruce s tímto fenoménem
postupem času vzrostla administrativní zátěž jednotlivých exekutorských úřadů až o 40 %. Trend, chápaný
jako odbřemenění soudů, tak exekutorům přinesl další
náklady, aniž by se promítly do jejich odměn. A tak
soudní exekutoři začali sami formulovat myšlenku zavedení principu místní příslušnosti.
Poprvé musím veřejně přiznat, že kvůli této myšlence jsme se uvnitř exekutorského stavu dostali
do zcela zásadního názorového střetu, který profesní
stav dovedl na rozcestí, rozštěpil a postavil před nejzávažnější rozpor za dobu jeho krátké historie. A není
divu. V případě přijetí principu místní příslušnosti by
šlo o největší změnu v moderním systému fungování
soudních exekucí v České republice. Někteří soudní
exekutoři by přišli o velkou část svých případů, jiní by
je naopak získali.
A s jakými názory se tedy potýkáme?
Větší část kolegů se chce vydat cestou úplné místní
příslušnosti a prosadit zrušení soutěže. Příznivci této
varianty především poukazují na tři zásadní výhody:
1. Posílení nezávislosti soudního exekutora tím, že
si ho věřitel nebude moci vybrat podle svého uvážení,
ale bude mu přidělen soudem. Dojde tak k přerušení
úzkých vazeb mezi oběma subjekty a podpoření rovnosti účastníků řízení.
2. Soudní exekutor a jeho úřad budou ve větším
dosahu dlužníka, což povede k dalšímu snížení nákladů exekuce.
3. V neposlední řadě – soudní exekutor bude opět
moci vybírat zálohy, a tak alespoň částečně sanovat náklady neúspěšných exekucí. Věřitelé začnou být opět
obezřetní a nebudou zatěžovat systém předem neúspěšnými exekucemi.
Druhá skupina exekutorů požaduje zachovat současný exteritoriální systém, tzn. celostátní působnost,
a to především z těchto důvodů:
1. Věřitel si může vybrat svého soudního exekutora
svobodně, na základě zkušeností z minulých případů
nebo dobrých výsledků, a tím zachovat princip demokratické volby.
2. Konkurence garantuje vysokou efektivitu systému vymahatelnosti a nutí exekutory neustále zvyšovat
kvalitu odvedené práce, vylepšovat služby a aplikovat
nové výpočetní technologie.
3. Pro soudní exekutory a jejich úřady budou zachovány rovné příležitosti. Na základě tohoto principu
budou mít možnost vykonávat svoji činnost v „atraktivních” lokalitách.
Nesmím ale zapomenout ani na skupinu exekutorů, která zvolila cestu kompromisu a v tomto kontextu preferuje řešení, které by zahrnovalo to nejlepší
z obou dvou názorových směrů. Tito exekutoři proto
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navrhují vymáhat veřejnoprávní pohledávky podle
principu místní příslušnosti, ale současně při zachování svobodné volby a konkurenčního prostředí u pohledávek komerčních. Domnívají se, že:
1. Částečná místní příslušnost představuje vyvážený systém, který na jedné straně poskytne soudním
exekutorům jistotu ekonomického přežití, na straně druhé zachovává konkurenční tlak, který je nejen
v soudních exekucích zdrojem pokroku, hybatelem vývoje a motivátorem zvyšování efektivity.
2. Částečná teritorialita v praxi umožní otestovat,
jak se územní princip projeví na míře vymahatelnosti a ochraně práv věřitelů i dlužníků. V případě, že se
osvědčí, poslouží jako mezistupeň k zavedení teritoriality plné.
3. Tento systém exekutorům zajistí stejné nebo srovnatelné postavení, které stát umožňuje jiným soukromoprávním subjektům, na které přenesl výkon soudní
moci, nebo kterým garantuje úhradu jejich nákladů.
S touto variantou se ztotožnilo i prezidium Exekutorské komory.
Na závěr svého vystoupení bych ráda zdůraznila,
že soudní exekutoři jsou pouze jedním z článků celého vymáhacího řetězce. Jeho součástí je daleko více
subjektů. Předně to jsou sami věřitelé, kteří musí nést
určitou odpovědnost za vytváření pohledávek a jejich opodstatněnost. A rovněž za způsob, kterým je
vymáhají. Součástí vymáhacího řetězce jsou dále inkasní agentury, soudy, rozhodčí soudy a v neposlední
řadě samotní dlužníci, zastoupení svými organizacemi.
Všechny tyto subjekty by měly mít zájem na tom, aby
nalezly řešení, které nebude znevýhodňovat ani jednu
ze zúčastněných stran. Jen takový systém pak může být
dlouhodobě udržitelný a stabilní.
Pokud se bude exekuční legislativa vyvíjet pouze
tak, že bude docházet k omezování pravomocí soudních exekutorů a nadbíhání dlužníkům, může si politická reprezentace rovnou položit základní otázku:
Mají soudní exekutoři vůbec nadále existovat, anebo
by měl vymáhání pohledávek zpátky převzít stát?
Evidentně se ukazuje, že problém tzv. teritoriality
není vnímán ani tak jako komplikovaný problém právní, nýbrž spíše politický. Tím méně by mělo překvapovat, že jde o problém schopný vyvolat kolizi, kterou prezidentka profesní komory označuje za „nejzávažnější
rozpor za dobu krátké historie stavu”, o to cennější naopak je, že vedení Exekutorské komory ČR tento konﬂikt
otevřeně přiznává a aktivně napomáhá vytvářet prostředí, v němž se hledají cesty, jak spor překonat. Vůbec pak
nemůže překvapovat, že naopak na politické půdě nejžhavější, v parlamentních kruzích, problém teritoriality
rezonuje. Svědčí o tom i vystoupení poslance Parlamentu ČR a člena ústavněprávního výboru Poslanecké



sněmovny Marka Černocha (pracovní název příspěvku: Přenesená soudní moc, či byznys?), z něhož uvádíme
následující části.
Úsvit předložil po vstupu do Sněmovny návrh teritoriality, který byl později vrácen k dopracování. Jak už
zde bylo řečeno, vznikla pracovní skupina, která dnes
řeší i jiné návrhy týkající se exekuční oblasti. Opravdu
podporujeme návrat zpět k tomu bodu, který je diskutován v rámci změny celého systému, ačkoliv utekla
nějaká doba a čas přinesl možnost poslouchat všemožné pohledy ze všech stran. Mohu vás jen ubezpečit, že
rozhodně nejsem tím, kdo by slepě běžel a prosazoval
něčí názory, ať už jsou to exekutoři, nebo druhá strana,
a nesnažil se vnímat i myšlenky té druhé strany.
Od kolegy Chvojky tu zazněla spousta věcí, se
kterými souhlasím. Například doba, kdy se ten systém změní, pokud se bude měnit, musí být dostatečně dlouhá, aby se na to exekutoři připravili. I z mého
pohledu je zatím krátká. Je pravda také to, že půjde
o dlouhý legislativní proces. To všechno je v pořádku. Pokud se má změnit systém, musíme ponechat čas
na to, aby se lidé byli schopni připravit, a hlavně musí
být vše opravdu vybroušeno, aby nedocházelo k žádným excesům.
Za sebe vám mohu říci, že dluhy se musí platit.
Pokud si někdo půjčí peníze, nemá žádné právo pak
na toho druhého dělat dlouhý nos a myslet si, že je nemusí vrátit. Na druhou stranu je tu spousta případů,
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kdy se lidé dostávají do soukolí, které je někdy vede až
k tragickým momentům. Osobně jsem nedávno zažil, že
jeden z našich krajských kolegů z členské základny spáchal sebevraždu. A jedním z důvodů právě bylo soukolí
exekucí. Myslím, že by nikdy a za žádných okolností neměl žádný systém dovolit, aby k takovým věcem došlo.
V souvislosti s probíhajícími diskusemi o zavedení
teritoriality exekutorů bych se na začátku rád zamyslel nad tím, co jsou vlastně soudní exekutoři. Jedná
se o zvláštní podobu soudců, či jde o osoby samostatně výdělečně činné? Bohužel v této profesi se tyto dva
rámce tak trochu protínají. Soudní exekutor má postavení exekučního soudu, vydává usnesení stejně jako jakýkoliv jiný soud. Rozhoduje o odvolání a činí úkony,
které v jiných případech náležejí soudcům. Zároveň má
ale postavení podnikatele, jehož hlavním cílem je generovat zisk ze svého podnikání. Ovšem podnikatele,
kterého právo v určitých věcech omezuje, stejně jako
soudce. Názory, které zaznívají, že zavedením teritoriality dojde k násilnému přerozdělení trhu a tím ke stavu, kdy méně úspěšní budou mít zajištěnou práci, čímž
klesne vymahatelnost pohledávek, jsou z mého pohledu mírně řečeno scestné. Postavení soudního exekutora
v našem právním systému mu nedává možnost jakékoliv odměny v případě, že při řešení pohledávky nebude úspěšný. Tedy se bude snažit, stejně jako jakýkoliv podnikatel, generovat zisk. A jediným jeho ziskem
je odměna z vymožené částky od dlužníka. Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že by zavedení teritoriality bylo v rozporu s normami na ochranu
hospodářské soutěže. Ale otázkou je, jestli taková soutěž vůbec má být. Já osobně si myslím, že by neměla.
Zavedení tohoto principu by mělo ve svém důsledku
vést k lepší možnosti kontroly jednotlivých úřadů. Pokud
se budou případné stížnosti na výkon exekuce hromadit
u jednoho soudu dle působnosti a nebudou roztříštěny
podle bydliště dlužníka, předpokládám lepší možnost
kontroly jednotlivých úřadů. V souvislosti se zavedením
územního principu byla Ing. Smrčkou a Ing. Plačkem
vypracována jakási analýza, která měla ukázat vliv tohoto uspořádání na vymahatelnost pohledávek, na délku
řízení a na další parametry v exekučním řízení. Je to paradoxní analýza, která vychází z faktu, že žádná ucelená
a systematická data neexistují. Profesor Smejkal jako vypracovatel odborného vyjádření k tomuto dokumentu,
jasně uvádí, že zavedení teritoriality je politickým rozhodnutím vzhledem k absenci potřebných dat.
Dvojkolejnost tohoto stavu vede podle mého názoru k těm největším problémům, jež některé z členů Exekutorské komory ČR provázejí. A jak uvádí
sám ministr spravedlnosti, jedná se o každého třetího exekutora v tomto státě. Metody, které tito takzvaní „úspěšní“ používají, však mají máloco společného s tím, proč byli exekutoři zřízeni, a tím je výkon

přenesené státní moci v oblasti výkonu rozhodnutí.
Možná, že nejvyšším principem teritoriality exekutorů
je uvedení tohoto stavu do souladu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod, neboť zde v této chvíli
existuje přímý rozpor s faktickým stavem a náplní pravomocí, které exekutorům stát dal.
Já budu dále podporovat teritorialitu a samozřejmě
vnímat výhrady a názory obou stran. Budu se snažit,
aby systém, který má fungovat, fungoval na principu,
kdy na jedné straně bude vymáhat peníze od lidí, kteří
mají pocit, že své dluhy platit nemusí, na druhé straně ale bude dbát, aby bylo dodržováno právo každého člověka. V tomto směru budu rád, když předložený návrh projde. A samozřejmě budu také velmi rád,
pokud budou probíhat podobné diskuse, kulaté stoly
a semináře. Přivítám, když mě na ně pozvete, protože
opravdu chci, aby se tento systém dostal určité koleje
a fungoval tak, jak fungovat má.
Vidíme tedy zřetelně, jak diametrálně se rozcházejí názory politiků – poslanců na problém teritoriality exekutorů. Není důvod (alespoň já takový důvod neznám) pochybovat o čestnosti politických úmyslů, které
jsou (a vzhledem k povaze politiky nikoliv paradoxně)
hluboce rozporné, ačkoliv se zaštiťují shodným zájmem –
v tomto případě vymahatelností práva a zároveň její spravedlností. A přidejme k tomu ještě názory, s nimiž vystoupil poslanec Parlamentu ČR Mgr. Radek Vondráček,
místopředseda ústavněprávního výboru Poslanecké
sněmovny. Symbolicky měl jeho projev na sympoziu lakonický název Kudy ven?
Jako člen hnutí ANO bych rád deklaroval postoj
svůj i názor našeho hnutí vůbec v této věci, aby nebyl
nadále překvapivý, protože pojem teritoriality je skloňován ve Sněmovně velmi často. Je to pojem velmi
módní. Nemohu souhlasit s názorem, že je to nějaké
špatné slovo, evidentně se líbí, zní to chytře, a je často
používáno mnohými, aniž by se vlastně přesně vědělo,
o čem je řeč. Mrzí mě, že je to slovo, které je spojováno se situací dlužníků, se zlepšením jejich postavení
v rámci exekučního řízení. Mrzí mě, ba přímo dráždí,
že se z toho stal určitý svatý grál boje za práva dlužníků, když přitom situace je úplně odlišná.
Diskuse o exekutorské teritorialitě jako o způsobu
řešení stabilizace postavení exekutorů a zvýšení ekonomické jistoty exekutorů v České republice je zcela
legitimní a v pořádku. Je však třeba ji oddělit od diskuse o postavení dlužníka v rámci exekučního řízení.
Určitě celou situaci akcelerovala akce skupiny senátorů sociální demokracie, kteří předložili tisk, který zde
blíže popsal kolega Chvojka. Návrh novely z autorské
dílny poslanců Komunistické strany Čech a Moravy je
svou kvalitou zhruba srovnatelný s návrhem senátním.
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Takže máme tu dvojí přístup vlády, která na jednu stranu opakovaně deklaruje, že je potřeba skutečně
analyzovat problém, vytvořit odbornou diskusi, a zároveň pro mě z nepochopitelných důvodů na jakési
populistické vlně schválila návrh, který přichází teď
v podzimních měsících k nám do Sněmovny. A my se
s ním musíme vypořádat.
Já jsem zastánce procesu RIA, což znamená analýzu
ekonomických dopadů právní úpravy do společnosti.
Tato analýza naprosto chybí, senátní návrh zcela opomíjí odbornou diskusi těch, kteří skutečně mají vnitřní
náhled do fungování exekutorů jako profesního stavu.
Ekonomické dopady nejsou vůbec analyzovány, a přitom se ví, že jsou velice zásadní. Proto odmítám, aby
se na základě nějakých neurčitých pocitů a instinktů
otočilo kormidlo toho, co se tu už patnáct let se snažíme zavést v systému exekucí. Ten samozřejmě má své
mouchy, není dokonalý, je legitimní se bavit o jeho revizi. Ale otočit naprosto opačným směrem, což je podstata té novely, s tím srozuměn být nemohu. A žádná parlamentní diskuse v rámci druhého čtení, žádné
pozměňovací návrhy nic na tomto návrhu nemohou
změnit a nemohou ho zachránit.
Veřejně tady říkám, že v případě, že mě nepředběhnou kolegové z opozice, budu to já, kdo navrhne zamítnutí tohoto návrhu už v prvním čtení. Právě proto,
že jako poslanci nejsme schopni ho nějakým zásadním
způsobem spravit.
Senátní návrh říká, co by měl přinést dobrého
dlužníkovi. Jakýmsi základním zaklínadlem je přiblížení exekutora dlužníkovi. Větší pohodlí při nahlížení
do spisu. A co oprávněný? Co věřitel? Ten nemá nárok
na pohodlí při nahlížení do spisu? Když zohledníme
stav elektronizace a moderních sdělovacích prostředků, je tento argument skutečně spíš iluzorní. Snížení nákladů dlužníka. Nebudu rekapitulovat, k jakým
krokům už došlo. Změna vyhlášky, změna odměny advokáta a další pozitivní změny v postavení dlužníka.
A proto mě napadá – o jakých nákladech dlužníka je
řeč? V čem dojde ke snížení? Vždyť už to říkal kolega
Chvojka. Tady došlo k zastropování cestovních výdajů
už před časem, ty nerostou. Zrušení soutěže? Potvrdí
mi určitě i paní prezidentka, že ta soutěž je skutečně jediným nástrojem a tlakem, který v současné době způsobil, že nejsou vybírány zálohy. To je ten tlak. Kdyby
ta soutěž nebyla, zřejmě zálohy vybírány budou.
Já nemám rád čísla, když jsou demagogicky zneužívána, nicméně jak oni do mě, tak já do nich. To nemyslím exekutory, to myslím navrhovatele. Jestliže je
průměrná exekuce v České republice na částku osmdesát tisíc korun a může být požadována záloha až ve výši
padesáti procent odměny advokáta, jsme na částce šest
tisíc korun plus tři tisíce pět set korun náklady. To
je spolu s DPH celkem jedenáct miliard na zálohách



v tom systému a při těch číslech, která máme. A jestliže
do toho započítáte to brutální číslo, že až 70 % je nevymahatelných, kdo tedy zaplatí tu činnost? Věřitelé.
To nezaplatí stát, to zaplatí věřitelé! Kolik toho ještě
unesou ti oprávnění? Myslím, že je to deformace podnikatelského prostředí jako celku. Máme tu skupinu
fyzických osob, které nějakým způsobem získaly poﬁdérní půjčky, dostaly se do dluhové pasti a skutečně
jsou sociálními případy. Ale pak je tady podnikatelské
prostředí, kterému tato právní úprava svědčí a kde to
funguje. Pamatuji si stav v devadesátých letech, kdy se
dlužníci věřitelům vysmívali. A skutečně se často ani
do výkonu rozhodnutí nešlo. Vládla bezmoc. Prodávaly se pohledávky za zlomek ceny, hlavně aby se to
nějakým způsobem sprovodilo ze světa. Proto považuji
tento návrh za výrazné snížení dostupnosti práva pro
občany České republiky a pro právnické osoby.
Rád bych se zmínil ještě o jedné věci. Podle mých
údajů až 40 % povinných se zdržuje mimo své trvalé bydliště. Na tento jev navrhovaná novela absolutně
nereaguje. My jsme nedávno v ústavněprávním výboru
měli novelu zákona o centrální evidenci obyvatelstva,
a abychom něco udělali pro lidi, bude zavedeno, že si
na jakémkoliv místě můžete změnit svůj trvalý pobyt,
tedy nejen v obci, ve které bydlíte. V Praze si změníte bydliště z Kroměříže třeba do Náchoda. Co to
znamená? Připustíme-li tento systém, musíme počítat
s exekuční migrací. Lid je vzdělaný. Musíme počítat
s tím, že jestliže odstraníme formální administrativní
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překážky, není problém v dnešní době se přestěhovat
a zřídit si trvalé bydliště u někoho v bytě. A za pár set
korun můžete mít fakticky klid od exekuce. Několik
takových příkladů z praxe jsem jako advokát už zažil
a mám je zmapované.
Kolega mě upozornil ještě na jeden problém, který
mě nenapadl. Jako poslanec ze severních Čech připomněl také obrovský korupční potenciál. Jestli ten systém bude pevně dán a bude platit místní příslušnost,
můžeme vyloučit, že se povinný přestěhuje a domluví
se s nějakým exekutorem, že po něm nepůjde ze všech
sil a nebude využívat všech prostředků? Já jsem se třeba
v minulosti skutečně jako advokát potkal s tím, že se
kamarád s kamarádem domluvil, že měl na sebe jaksi preventivní exekuci. Vyrobil si závazek, dal na sebe
exekuci, a to generální inhibitorium ho chránilo proti
všem ostatním exekucím – žil si spokojeně. Skutečně
bych se nechtěl ničeho takového dožít.
Svůj příspěvek jsem nazval „Kudy ven?“ Vnímám
složitou situaci exekutorů. Počet exekucí evidovaných
v centrální evidenci jen za poslední čtyři měsíce narostl
o čtyři procenta. Exekuce na fyzické osoby tvoří 96 %
z tohoto počtu. Počet exekuovaných fyzických osob však
nadále výrazně klesá. Od října 2013 se snížil o 15 %,
z jednoho milionu na necelých osm set padesát tisíc. To
znamená, že každý dlužník má na sebe více a více exekucí. Klesá dokonce počet osob se dvěma či třemi exekucemi, ale strmě stoupá počet osob s multiexekucemi,
více než tři má již přes půl milionu dlužníků. Za poslední čtyři měsíce byl počet takových dlužníků o 10 %
vyšší. To znamená, že nově evidované exekuce směřují
z 95,9 % mezi již dříve exekuované osoby. A u všech
těchto exekucí je poměrně snížená šance na úspěch.
Ačkoliv jsem proti principu teritoriality, vnímám
velice ostře situaci soudních exekutorů, kterou je nutné řešit fakticky z ekonomických důvodů. Tu cestu,
světlo na konci tunelu, opravdu vidím v nepravé teritorialitě. Dal bych jí přednost před částečnou místní.
Myslím, že nepravá teritorialita je přesnější výraz. Kdy
by státní instituce a osoby ovládané jakýmkoliv způsobem, přímo, nepřímo, vládou České republiky byly
zavázány povinně využít místně příslušného exekutora.
Bavíme se o řešení, které je na úrovni exekutivy, nikoliv legislativy. Je to řešení, když bude politická vůle,
které můžeme přijmout relativně rychle a velmi úspěšně. A ten hlavní bonus a přínos tohoto řešení je, že získáme po vyhodnocení nějakého časového úseku tvrdá
validní data a budeme moci říct: Funguje teritorialita?
Nebo ne? Měli pravdu ti, nebo ti? Pak se můžeme rozhodnout, co s exekutory dál.

druhá je rozhodnuta chránit dosavadní koncept, třetí pak
připouští – či je dokonce nakloněna – možnosti tzv. nepravé teritoriality. Poslanci JUDr. Chvojka i Mgr. Vondráček však především připomínají potřebu velmi uvážlivého přístupu k dalším a dalším novelizacím. Klíčem
k řešení problému je, domnívám se, ve značné míře právě tento moment. Český právní řád je oslaben neustálými změnami – objektivně nevynucenými, ale zájmově
vnucenými. Na sympoziu se k této otázce vyjádřil místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Roman Fiala
v příspěvku nazvaném Poznámky ke kontextu principu
teritoriality.
Dovolil bych si po velmi konkrétních vystoupeních
kolegů říci několik slov, která snad včlení celou problematiku do širšího kontextu a pomohou nám trochu
si vydechnout od tvrdých a antagonistických postojů
jednotlivých reprezentantů názorových skupin.
Myslím si, že žijeme v době, kdy už mít dluhy není
hanba. I když starší generace pořád něco takového pod
kůží má a jenom nerada si uvědomuje, že moderní
fungování státu je životně spojeno s tím, že se s dluhy počítá a pracuje. Zdá se, že i právo podléhá módním vlivům a i vymahatelnost práva je akcentována
v módních vlnách, které se dají přirovnat k sinusoidě.
Za posledních dvacet let byly už minimálně dva výkyvy, dvě amplitudy, kdy jsme na jedné straně považovali
za důležitější vymahatelnost práva a posléze za důležitější ochranu dlužníků.

Je tedy zřejmé, že v parlamentních kruzích najdeme
zastánce nejméně tří směrů: jedna skupina horuje za změnu současného stavu a prosazuje princip teritoriality,
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Všechny konsekvence toho, co teď říkám, jsem si
uvědomil před nedávnem, kdy jsem byl na představení Kupce benátského v brněnském Městském divadle.
Řekl bych, že je to asi nejzajímavější provedení této
inscenace, jaké jsem kdy viděl. Na rozdíl od té lehké
distance, jak je hra pojímána třeba i ve ﬁlmovém provedení se slavným Laurencem Olivierem, v brněnském
divadle je vše hráno zcela otevřeně a natvrdo. Pokud
pomineme skutečnost výstředního požadavku věřitele
Shylocka, že nebude-li dlužník řádně plnit v penězích,
bude ho to stát libru masa z vlastního těla, všechno
ostatní se odehrává v realitě. Člověk by nikdy neměl
půjčovat na úrok. To je první vyznění hry. A druhé
plyne z toho, že hra je neuvěřitelně antisemitská. Věřitel končí zničen nejenom ekonomicky, ale i rodinně, osobně. Jako Hebrejec je přinucen konvertovat
ke křesťanství, je připraven o dceru, o rodinné zázemí.
Po tolika stech letech od Shakespeara si znovu klademe všechny tyhle otázky o podstatě věcí, jevů a vztahů, a pořád neznáme deﬁnitivní správnou odpověď.
Myslím si, že bychom se měli znovu zabývat rozdělením úkolů hmotného a procesního práva. Velmi často
dnes vidíme, že to, co se nám nelíbí v hmotném právu, se snažíme dohnat podivnými, nesrozumitelnými,
amatérskými zásahy do práva procesního. Když se nám
nelíbí občanský zákoník a důsledky, které z něj vyplývají, snažíme se cestou novelizace procesních předpisů věřitelům, dlužníkům, podle toho, jak se to hodí,
zamezit, aby dosáhli výsledků, které by pro ně jinak
vyplývaly z hmotného práva. Je třeba si znovu a znovu
opakovat, že hmotné právo by mělo být objektivní,
mělo by určovat základní vymezení práv a povinností
účastníků právních vztahů. Naproti tomu silný sociální aspekt by měl být svěřován právu procesnímu. To by
mělo být onou cestou, kterou se dlužníci ocitnuvší se
v nouzi budou schopni ochránit před přílišnou tvrdostí dopadu důsledků svých nemoudrých kroků v hmotněprávních vztazích.
V tomto směru máme mnoho co dohánět. Je velkou chybou, že občanský zákoník vstoupil v účinnost,
aniž byl současně vytvořen adekvátní procesní předpis.
Když se tvořila hmotněprávní úprava, mělo být každé
jednotlivé ustanovení, každý jednotlivý institut poměřen z hlediska funkčnosti v praxi novými procesními
předpisy, které by říkaly, zda hmotněprávní ustanovení
je dobře konstruováno a zda je realizovatelné. Nicméně
máme tu situaci, kdy procesní předpisy nebyly vytvořeny a asi hned tak nebudou.
Asi nejhorší varianta nastává, když se stále znovu
a znovu upravují procesní předpisy dílčími novelami. Jeden velmi vzdělaný a chytrý právník, kterého
si nesmírně vážím, opakovaně říká, že by si přál, aby
mohl volit stranu, která v předvolební kampani slíbí,
že nenavrhne jakýkoliv nový zákon a zabrání přijetí



jakéhokoliv nového zákona. Upřímně řečeno, asi by se
opravdu s naším právním řádem nic nestalo, kdyby se
na něj několik let nesáhlo.
To se vztahuje i na problém místní příslušnosti
exekutorů, teritoriality, nebo jak nazveme to, o čem
se tady bavíme. Ať už zůstaneme v černobílé podobě rozlišení, nebo v různých odstínech šedi přídomků
různých teritorialit, měli bychom si asi uvědomit, že
chyba byla na začátku. Když se zřizoval exekutorský
stav, zřejmě se měla tahle otázka rozhodnout a vyřešit.
Je to asi stejně tak špatné, že nebyla zavedena, nebo
nebyly předloženy důkladné argumenty, proč nebyla zavedena, jako bylo chybné zavedení katastrálních
úřadů jako správních orgánů. Katastrální úřady v devadesátých letech vznikly jako provizorní řešení, protože tehdy nebylo dost schopnosti, prostředků a zájmu
vytvořit knihovní soudy. Dnes by vyřešily bezpočet
problémů věcného práva. Už dávno bychom neměli
duplicitní zápisy v katastru nemovitostí. Ovšem v Čechách je provizorium často stejně trvanlivé jako umístění sovětských vojsk na území bývalého Československa. Obávám se tedy, že zřejmě nejmoudřejším řešením
bude, když se deﬁnitivní otázka řešení teritoriality spojí s novou kodiﬁkací civilního procesu. Protože jenom
v kontextu všech procesních otázek právních, sociálních i etických bude možné tento problém správně
a uspokojivě vyřešit.
Poukazuje-li místopředseda Nejvyššího soudu na komplexní charakter problému, jen to potvrzuje nutnost hledání stejně komplexního řešení. V tomto směru je „vložení“ institutu teritoriality do zákona problematické, neboť
by s největší pravděpodobností vyvolalo řetězový efekt. To
je neblahý postup, v našem chaotickém právním řádu bohužel velmi dobře známý. K mnohosti pohledů na celou
věc přidám další – citaci z dopisu, kterým se na sympozium omlouval čestný prezident Notářské komory ČR
JUDr. Martin Foukal. Napsal mi mimo jiné: „Toto téma
je jistě velmi zajímavé, debata probíhá již dlouhou dobu
a jak se zdá, nikdo nemá odvahu rozhodnout, jak to
v budoucnosti bude. Silné argumenty jsou slyšet z obou
stran. Na žádost jednoho z poslanců jsme na jaře tohoto
roku vypracovali oﬁciální stanovisko k této otázce, ve kterém se Notářská komora ČR vyjádřila mimo jiné tak,
že princip teritoriality v případě exekuční činnosti měl být
zaveden již od samého počátku vzniku profese soudních
exekutorů, že jeho absence je systémovou chybou. V důsledku nerovnoměrného rozložení zátěže exekutorů dochází ke kumulaci desetitisíců věcí v rukou několika soudních
exekutorů, což není slučitelné s chápáním výkonu této
činnosti, jíž byl soudní exekutor pověřen.“ To je nepochybně velmi zajímavý názor, zejména proto, že přichází
z další strany právnického spektra. Z téhož důvodu má
nepochybně smysl naslouchat též úvahám, které se rodí
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na scéně akademické. Některé z nich vybírám z vystoupení, které na sympoziu přednesl doc. Ing. Luboš Smrčka,
pedagog Vysoké školy ekonomické v Praze.
Jak zde již bylo řečeno, byli jsme požádáni o analýzu zpracování možných ekonomických dopadů zavedení teritoriality. Tato problematika je nová. Jsme tady
v oblasti, která je metodologicky prázdná pro každého akademika. Je to určitá výzva a příjemná záležitost.
Nicméně ten, kdo je první, vždy riskuje, že se stane
terčem kritiky, ať už oprávněné nebo neoprávněné.
Kdo chce, přečte si naši analýzu – jsou dvě, jedna
je delší, má sedmdesát jedna stránek. Ta byla určena
čistě pro Ministerstvo spravedlnosti. Bohužel jsou tam
některá data, která nejsou anonymizována. Pak je zpracována kratší verze, která má asi čtyřicet stran, byla
zveřejněna, je oﬁciální. Ta je k dispozici na stránkách
Ministerstva spravedlnosti.
Pokud se týče polemiky, kterou to vyvolalo, na našich stránkách www.vyzkuminsolvence.cz jsou seřazeny
všechny naše výstupy, všechny kritické hlasy, všechny
reakce na ně. Nejzávažnější je vystoupení kolegy Smejkala. Ale když si přečtete jeho posudek a naši práci,
zjistíte, že jsme ve shodě. Všichni říkáme totéž – nejsou data a pracujeme s tím, co máme k dispozici.
Chtěl bych se podívat na princip teritoriality z pohledu tří subjektů, kterých se jistě týká: soudních exekutorů, věřitelů a dlužníků.
Z dat, která nám Exekutorská komora a jednotliví
exekutoři poskytli, jsme došli závěru, že 52 % exekučních úřadů obsadilo 90 % trhu. To znamená, že je tady
skoro osmdesát exekučních úřadů, které mají pouze
10 % trhu. Tohle asi je situace, která není normální.
Rozdělili jsme exekutorské úřady podle nápadu.
Největší počet exekutorů se pohybuje v ročním nápadu od nuly do dva a půl tisíce. Jsou jenom čtyři exekutorské úřady, které mají nápad od třiceti do sedmdesáti tisíc. Při zavedení teritoriality by úřady s nápadem
do dvou a půl tisíce exekucí, kterých je nejvíce, musely
posílit zhruba o šest set padesát nebo o šest set dvacet
zaměstnanců, pokud bychom měli držet jakousi ideální představu o šesti stech exekucích na hlavu. A dalších
27 úřadů, které mají od dvou a půl tisíce do pěti tisíc
případů, by se muselo zvětšit o 93 zaměstnanců. To
jsou, myslím, data poměrně jasná a nezpochybnitelná,
pokud vycházím z toho, že Ministerstvo spravedlnosti
i Exekutorská komora mají dobré statistiky.
Druhým poskytovatelem dat byli systémoví věřitelé, kteří na dotazy Ministerstva spravedlnosti laskavě poskytli data. Šlo o telefonní operátory, splátkové
společnosti, banky, tedy gramotné účastníci trhu, kteří vědí, co to je ﬁnanční analýza. Moje pochybnost
o kvalitě těchto dat je nulová, nicméně ověřitelnost
v důsledku anonymizace je také nulová.

Když se podíváme na dosavadní vývoj, byl před
patnácti lety zaveden zákon, který umožnil vstup exekutorům na trh. V té době bylo 90 % exekucí vykonáváno místně příslušnými exekutory. V roce 2014 to
bylo pouze 9 % exekucí. Zde vidíme posun, který je
asi způsoben tím, že tito systémoví věřitelé jako největší účastníci trhu zjistili, že ten nebo onen exekutor
je lepší nebo horší. To je jeden poznatek.
Jasným a naprosto deﬁnovatelným způsobem, který si v té práci můžete přečíst, popisujeme, jak jsme
z těchto nedostatečných dat dospěli k tomu, o kolik
by pravděpodobně poklesla v případě zavedení teritoriality vymahatelnost pohledávek. To je další myšlenka,
kterou jsem chtěl v této souvislosti sdělit.
Třetí skupina, které se to nesporně týká, jsou dlužníci. Jsem rád, že tady zaznělo, že dlužník dluží. On
se do té situace dostal svým rozhodnutím, svojí chybou. On nesl odpovědnost a věřitel už jednou zaplatil
a ztratil. Nevím, proč by měl platit a ztrácet znovu.
Nerozumím tomu jako ekonom. Dlužník má samozřejmě nárok na to, aby veškeré vymáhání pohledávek probíhalo zákonným způsobem a v rámci všech
platných norem. Bohužel, když se podíváme na realitu, máme zde asi osm set padesát tisíc fyzických a sto
padesát tisíc právnických osob, kterých se ten problém
týká. Pan doktor Staněk zmínil, že to je poměrně velká
voličská základna. Máme 10,4 milionu obyvatel, 1,9
milionu je ve věku do osmnácti let, čili to nejsou voliči, takže nám tady zbývá nějakých osm a půl milionu.
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A z toho je těch osm set padesát tisíc dlužníků hodně.
Ale ono to není jenom osm set padesát tisíc. Většina
domácností je dvoučlenná. To už je skutečně velké číslo – přibližně 20 %.
Záleží na tom, jakým způsobem bude tlak na dlužníky vykonáván, aby se ti lidé nedostali do takové situace, že už nebudou mít co ztratit. A zkrátka půjdou
do ulic. Já tady vidím potenciál zhruba 20% voličské
základny, který v podstatě stmeluje jeden důležitý prvek: dluží a svůj život považují za zničený. Kdo jim dá
určitou naději na změnu, může je získat na svoji stranu. Politický marketing a behaviorální vědy nám říkají,
jakým způsobem můžeme s takovou masou pracovat.
To ale jsou spekulace. Jisté je, že není možné, aby
osmdesát procent úřadů v podstatě nemělo práci.
Jestliže akceptujeme fakt (který je mimochodem poněkud kormoutlivý a naznačuje, že se něco zanedbalo,
nejsou-li po patnácti letech činnosti exekutorů k dispozici
přesná čísla, byť nepomíjím starý bonmot, že tak či onak
je nejlepší statistika, kterou si sestavím sám), že sféra politická, soudní i sami exekutoři předkládají poměrně široké
spektrum alternativ (na každé nepochybně něco je, což
svědčí názoru, že je stále čas na debatu, nikoliv na nějaké ukvapené rozhodování, které bude mít třeba i nedozírné následky), je o to důležitější plně uplatnit i zásadu
audiatur et altera pars a dát slovo v rozpravě i těm, kteří nejsou bezprostředně vtaženi do procesu normotvorby,
soudní kontroly ani přímé realizace právní regulace. Pan
David Šmejkal je ředitelem Poradny při ﬁnanční
tísni a na sympozium představil zajímavý pohled opět



z kruhů stojících institucionálně mimo právnický stav.
Z jeho vystoupení nazvaného Naše zkušenost vybírám následující myšlenky.
Jsem ředitelem neziskové a nestátní organizace, kterou založili a podporují velcí věřitelé, banky a stavební
spořitelny právě proto, aby jejich klienti, kteří se dostanou do komplikovaných životních a ﬁnančních situací,
měli někoho, kdo jim skutečně pomůže nalézt cestu ven.
Náš typický klient je zhruba třicetiletá žena, nejčastěji
s nízkým vzděláním. Je to bohužel tak. Nejde jen o velice
nízkou ﬁnanční gramotnost, ale obecně o nízké vzdělání.
Jak se to projevuje v praxi? Fatální neznalostí základních
matematických cest, jak porovnávat jednotlivé nabídky.
Co jsou to procenta. Co je výhodnější, co je méně výhodné. Co je hodně rizikové, co je málo rizikové. Tyto
úvahy bohužel stávající dospělí nemohli protrénovat nanečisto ve škole. Teprve teď, v tomto školním roce se zavádí výuka ﬁnanční gramotnosti do základního školství.
Na druhou stranu – metody prodeje i následného vymáhání jsou natolik soﬁstikované, že jim náš běžný klient
nerozumí a těžko jim přichází na kloub.
Kde tedy vidím možnosti pro nějaké zlepšení stávající situace? Nalézáme velké množství exekucí, které by
mohly být spojeny, ale nejsou. Z toho potom vyplývá
obrovská suma vícečetných exekucí. Další oblast problémů, která pramení v nízkém vzdělání klienta, je též
nízké vnímání vlastní odpovědnosti za přijímání ﬁnančních rozhodnutí. Potíže rovněž vidíme na straně některých věřitelů, kteří nejsou ochotni přijímat dostatečnou
míru odpovědnosti za svoje chování a jednání na trhu.
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Jak tyto věci mohou být zlepšeny? My jsme velice
aktivně zapojeni do diskusí o novém zákonu o úvěru,
kde se hlubším a preciznějším způsobem řeší odpovědnost jak poskytovatele úvěru, tak klienta. V dobré právní úpravě vidím základ toho, aby se problémy
na straně dlužníků neustále nekumulovaly a nekončily mnohdy ve zbytečných exekucích. Odpovědnost
na straně věřitele se může projevovat i v rychlosti samotného vymáhání, ať už mimosoudního, nebo soudního. Především na straně komunální sféry vidíme
mnohdy laxnost a z toho vyplývající následné náklady
a problémy v budoucnosti. Další zákon, v jehož projednávání jsme aktivní a který se nás velice hluboce dotýká, je zákon insolvenční. Zde především navrhovaná
nemožnost podat insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení samotným dlužníkem je námi chápaná jako základní cesta, jak se vyhnout stávajícímu
nemorálnímu stavu, kdy na špatných a mnohdy neinformovaných rozhodnutích dlužníků, která potom
vedou do ﬁnančních kolapsů, parazitují ﬁrmy, které
dlužníkům nabízejí zpracování návrhu na oddlužení,
což já osobně nazývám obchod s chudobou. Omezení subjektů, které by mohly podávat návrhy na oddlužení za samotného dlužníka, považuji za jedinou
cestu, jak se tomu nemorálnímu obchodu s chudobou vyhnout. A samozřejmě samotná problematika
občanského soudního řádu a exekučního řádu, která
mnohdy – především, co se týče novel a přechodných
ustanovení – dělá v našich poradnách problémy.
Co se týče samotné práce exekutorů, domnívám se,
že velké zlepšení by mohlo nastat v případě efektivního
dozoru. Obávám se, že stávající systém je příliš kostrbatý a málo efektivní jak ze strany samotného Ministerstva spravedlnosti, tak ze strany místně příslušného exekučního soudu. A bohužel i ze strany vnitřního
systému kárných řízení Exekutorské komory. Tento
systém by měl být daleko transparentnější, měl by
vykazovat nějaké veřejné výsledky, například formou
ročních zpráv. Měl by být podkladem pro analytickou
práci novinářů a akademické obce.
Co se týče samotného principu teritoriality, podívám se na věc spíše pohledem ekonomickým. V případě, že velká část práce je koncentrována u malé části
exekutorů, může se nám stát, že v některých regionech
dopadneme tak, že exekutor nebude žádný. Že budou
někteří stávající exekutoři nuceni prostě opustit profesi. Z pohledu sociologického si umím představit situaci, kdy klient nebo dlužník, povinný, který nenajde
kontakt na žádného exekutora, nebo který bude muset
strpět exekuci pouze od exekutora v jiném regionu, než
sám povinný přebývá, a připouštím, že takový povinný bude méně motivován k tomu, aby s exekutorem
aktivně spolupracoval. Může to vést k jakési rezignaci
na straně dlužníka.

Myslím, že zkušenostní přístup k problematice teritoriality – stejně jako k jakémukoliv jinému zkoumanému
problému nebo jevu – je mimořádně důležitý. Zdá se, že
žijeme v době, která výrazně přeje přehnaným regulacím,
přebujelé byrokracii, různým formulářovým neřestem,
atd. Jedno z nejslavnějších slov dneška – kvóty – by bylo
podle mého názoru přímo ukázkou profanace práva, kdyby s právem mělo společného více, než jen to, že je v této
souvislosti zneužíváno. Jedna ze základních vad sociálního inženýrství spočívá v tom, že každý jeho závěr eo ipso
vylučuje konfrontaci s realitou, veriﬁkaci praxí. K tomu se
ale ještě z různých dalších pozic dostaneme. Konfrontujme tedy dále pohledy odborně právnické, politické, názory
ekonomické teorie a podnikatelské praxe. Se zajímavým
projevem, jehož podstatné myšlenky přinášíme, vystoupil
na sympoziu Milan Hrudka, tajemník odborné skupiny Sdružení dopravních podniků ČR.
Sdružení Dopravních podniků České republiky je
profesní asociace největších provozovatelů městské dopravy na území České republiky, která byla založena
v roce 1991. Asociace sdružuje celkem 19 největších
dopravců, kteří přepravní ročně téměř 2,2, miliardy
cestujících a jejich vozidla ujedou více než 326 miliónů kilometrů. Dopravci zajišťují dopravní obslužnost
v rámci smlouvy o veřejné službě, jejímž cílem je zajistit základní dopravní obslužnost, ostatní dopravní
obslužnost nebo dopravních potřeb státu ve veřejném
zájmu. V rámci úhrady kompenzace objednatelem
dopravy bylo z veřejných rozpočtů obcí v roce 2013
zaplaceno celkem 16,7 miliard Kč, v roce 2014 již
17,3 miliard Kč.
Jedním z fenoménů, který má přímý vliv a dopad
na výši úhrady kompenzace z veřejných rozpočtů obcí
je jízda cestujícího bez platného jízdního dokladu.
V rámci odborné veřejnosti se hovoří o tzv. krádeži
veřejné služby, protože jak již bylo uvedeno, přepravní
služby jsou jednotlivými dopravci poskytovány v režimu závazku veřejné služby. Je tudíž pochopitelné, že je
v zájmu Sdružení Dopravních podniků České republiky a Svazu měst a obcí, aby náš právní řád obsahoval
takové instituty, kterými lze účinně chránit hospodaření dopravců před v současné době zcela běžným jevem,
jako je neplacení jízdného cestujícími. Zde si dovolím
uvést několik čísel:
V roce 2014 bylo v rámci kontrolní činnosti uloženo celkem 89 041 ks přirážek v blokovém řízení
a 499 333 ks písemných přirážek k jízdnému, u kterých činila dlužná částka 743,5 mil. Kč. Jedná se pouze
o částku za prokazatelně zachycené případy. Ve skutečnosti však půjde o částku daleko vyšší. Zaplaceno
v rámci mimosoudního vymáhání bylo 150 175 ks
přirážek, což je 30,08 %. Dosažené procento zahrnuje i pohledávky, které někteří dopravci s ohledem
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na vysoké personální a materiální náklady související s vybudováním a provozováním vlastního oddělení pro vymáhání pohledávek v nalézacím a exekučním
řízení odprodávají za cenu, která se pohybuje od 3 %
do 17 % nominální hodnoty pohledávky. U dopravců,
kteří si pohledávky vymáhají ve vlastní režii, je v rámci
mimosoudního vymáhání pohledávek uhrazeno pouze
21 %. Mezi zaplacenými pohledávkami převažují především pohledávky za zapomenutou platnou časovou
jízdenku. Zbylé pohledávky musí dopravci vymáhat.
Pokud by tak nečinili, musela by se zvýšit kompenzace ztráty z veřejných rozpočtů obcí, protože cestující přestanou platit jízdné zcela, nebo by bylo nutné
přistoupit k mezení dopravy či zdražení jízdného, což
se samozřejmě dotkne těch poctivých cestujících, kteří řádně za poskytnuté služby platí. Z výše uvedených
důvodů je Sdružení dopravních podniků ČR nutné zahrnout mezi významné věřitele, kterých se ekonomicky významným způsobem dotýkají jakékoliv změny
v nalézacím nebo exekučním řízení, ale kteří na druhou stranu nemohou ovlivnit nebo omezit, komu své
služby budou poskytovat, jako tomu lze např. u bankovních institucí, telefonních společností apod.
Ještě než přejdu k formulaci důvodů, proč Sdružení dopravních podniků České republiky nesouhlasí se
zavedením teritoriality soudních exekutorů, si dovolím
ve stručnosti deﬁnovat, koho má teritorialita ochránit. Každý člen Sdružení dopravních podniků ČR má
ve Smlouvě o přepravě stanovenou maximální výši přirážky dle obecně platných právních předpisů, kterými jsou zákon o silniční dopravě a zákon o dráhách.



V současné době činí 1500 Kč. Tato maximální výše je
však uplatněna až v době, kdy cestující nevyužil možnost úhrady přirážky v blokovém řízení nebo platby během 7–15 dnů od data uložení přirážky. V těchto případech se výše přirážky pohybuje v rozmezí 40–50 %
její maximální hodnoty. Pokud cestující nevyužije možnost úhrady snížené přirážky, zasílá mu dopravce výzvu
k plnění dle § 142a o. s. ř. Při nezaplacení následuje podání žalobního návrhu, kde má cestující možnost podat
opravný prostředek. Po vydání pravomocného rozsudku do doby podání návrhu na výkon rozhodnutí má
cestující kdykoliv možnost svoji pohledávku zaplatit.
Pokud možnosti, které jsem zde uvedl, cestující nevyužije, a to z jakýchkoliv důvodů, je zde na místě otázka,
proč tím, kdo má být postižen, je věřitel.
Proti zavedení teritoriality exekutorů z pohledu
Sdružení vedou tyto důvody:
1. O způsobu vymáhání svých pohledávek by měl
rozhodnout věřitel. Zákonný rámec upravující způsob
provádění exekucí je již v po řadě změn právních předpisů dle našeho názoru dostačující a v potřebné míře
chrání také dlužníka. Teritorialita věřiteli zabrání svobodně nakládat se svými penězi.
2. Snížení vymahatelnosti pohledávek. V současné době existují značné rozdíly v úspěšnosti jednotlivých exekutorských úřadů, což prokazují zkušenosti
jednotlivých dopravců. Je zcela iluzorní se domnívat,
že vnuceným omezením výkonnějších úřadů a zajištěním práce pro ty méně výkonné a málo vybavené bude
kdokoliv motivován k větší efektivitě. Proto jsme přesvědčeni, že to je jeden z argumentů, který se negativně projeví především u věřitele. V současné mediální
a politické debatě zcela zapadl argument, že věřitel je
ve vztahu s dlužníkem tím, kdo je v právu a komu bylo
do jeho práv negativně zasahováno.
3. Morální a etické aspekty. Ze strany zastánců teritoriality často zaznívají argumenty týkající se neetického, ba dokonce nezákonného postupu některých
ojedinělých exekutorských úřadů. To je především pro
média a laickou veřejnost něco, co slyší, nicméně je to
dle našeho názoru argumentace pokrytecká. Všechny
exekutorské úřady mají stejnou kárnou odpovědnost,
jsou vázány stejnými pravidly a spadají pod kontrolu Ministerstva spravedlnosti. Nejpravděpodobnějším a nejčastějším stěžovatelem na postup soudního
exekutora je a bude vždy dlužník, který je exekutorem nucen vydat majetkovou hodnotu, již dobrovolně nevydal přímo věřiteli. Pokud je věřitel nespokojen
s prací exekutora, má možnost si dobrovolně zvolit takového, který mu poskytne zárukou, že využije všech
zákonných a dostupných prostředků k vymožení dluhu. Subjektivní zlepšení dlužníkovy situace tak bude
vždy nepřímo úměrné uspokojení oprávněných zájmů
věřitele a efektivitě vymáhacího procesu. Zavedení
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teritoriality tedy může zlepšit postavení dlužníka pouze
v tom směru, že řada věřitelů s ohledem na personální
a materiální náklady a na kvalitu vymáhání některých
exekutorských úřadů na vymáhání některých pohledávek zcela rezignuje. Zde považuji na místě položit otázku, zda toto není hlavním cílem zavedení teritoriality,
protože i takové názory z některých politických kruhů
při projednávání legislativních opatření zazněly. Pak je
ale potřebné otevřeně to sdělit.
4. Za zcela nesmyslný považujeme argument týkající se vzdálenosti a tedy fyzické dostupnosti příslušného
exekutorského úřadu pro dlužníka. V případě zavedení
krajské teritoriality je dostupnost příslušných exekučních soudů, například s využitím prostředků hromadné
dopravy, z některých menších obcí časově a logisticky
výrazně náročnější než doprava mezi Prahou a Brnem.
V současné době co do množství drtivě převládají imobiliární exekuce nad mobiliárními, tudíž pro největší
objem vedených exekucí postrádá zavedení teritoriality
jakýkoliv smysl. Podle dostupných pramenů více než
40 % dlužníků nebydlí a nemá majetek v místě svého
trvalého pobytu, takže přinejmenším v tomto procentuálním rozsahu není možné spolehlivě zjistit, zda se
důraz na místní příslušnost exekutorského úřadu zcela nemine účinkem. Podle zkušeností z exekutorských
úřadů, s nimiž dopravci spolupracují, je počet dlužníků, kteří projeví vůli nahlídnout do spisu, mizivý.
5. Zavedení teritoriality bude mít ekonomický
a personální dopad pro věřitele – dopravce. Podle údajů jednotlivých dopravců se počet osob, které nemají
trvalý pobyt v místě působení dopravce, pohybuje dle
velikosti města od 11 do 45 % ze všech cestujících,
kteří byli v roce 2014 zaevidováni za jízdu bez jízdenky. Některé typy pohledávek (konkrétně pohledávky
za nezaplacené jízdné) jsou dnes vymahatelné jedině
díky tomu, že si je věřitel (dopravce) schopen dohodnout „beznákladové“ exekuce se svým exekutorem. Je
nutné si zde na rovinu přiznat, že bez tohoto principu by vymáhání těchto pohledávek bylo pod hranicí ekonomické návratnosti. V případě zavedení teritoriality nebude věřitel spolupracovat s jedním nebo
dvěma exekutorskými úřady, ale zcela určitě s několika desítkami exekutorských úřadů. S každým úřadem bude nezbytné sjednat písemnou dohodu, jak
a v jaké periodě bude věřitel informován o stavu vymáhání pohledávky, o způsobech narovnání mezi exekutorem a věřitelem v případě nedobytné pohledávky, o podání přihlášek do dražeb a insolvencí apod.
Všechny tyto vícenáklady včetně nezbytných softwarových úprav ponese věřitel. Všechny tržní subjekty budou nuceni promítnout do svého hospodaření ztrátu
způsobenou snížením vymahatelnosti svých pohledávek. V případě bank a nebankovních společností se to
může promítnout do cen jejich produktů, stejně tak

jako u energetických společností nebo mobilních operátorů. V případě dopravních podniků se tento výpadek může promítnout buď do zvyšování cen jízdného,
což postihne především slušné a platící cestující, nebo
do navýšení objemů ﬁnančních prostředků na kompenzaci prokazatelné ztráty z veřejných rozpočtů obcí.
Oprávněnému věřiteli tedy bude vnuceno rozhodování, zda nechat kompenzovat svou ztrátu pouze svými
zákazníky nebo dokonce všemi daňovými poplatníky,
anebo zda omezí rozsah svých služeb, což v některých
případech odporuje veřejnému zájmu.
6. Teritorialita vyhovuje většině exekutorů. Jako
v každé jiné profesi je mezi exekutory dle našeho názoru jen menšina úspěšných a věřiteli vyhledávaných
úřadů. Stanovisko profesní organizace přijaté většinovým principem tedy bude logicky odrážet zájem té
většiny, kterou z rozličných důvodů věřitelé (klienti)
vyhledávají méně. Zájem většiny exekutorských úřadů
se rozhodně neshoduje se zájmem věřitelů. Jako každý
podnikatel i exekutor bude vždy usilovat o co největší ekonomickou efektivitu fungování vlastního úřadu,
která se ovšem v rámci připravované úpravy dostane
do rozporu se zájmy věřitelů. Rovnoměrným rozdělováním nových případů mezi jednotlivé exekutorské
úřady zmizí dle našeho názoru konkurenční tlak, který
by exekutory motivoval ke kvalitně odváděné práci.
Na tomto místě by bylo možno připomenout i slova
JUDr. Tomáše Sokola na již připomínaném loňském kulatém stole: „Podle mého názoru je zcela lhostejné, jestli exekutor má být komisař, nebo podnikatel. Je realizátorem státního rozhodnutí, rozsudku. A má ho vykonat
pokud možno co nejrychleji a co nejefektivněji pro toho,
v jehož prospěch byl vydán. To je princip právního státu,
to je vymahatelnost práva. Všechno, oč usiluje jeden každý exekutor nebo jejich komora, by mělo být podřízeno
tomuto zadání, tomuto principu.“ Zdá se, že přinejmenším z hlediska odpůrců teritoriality to je jeden z důležitých vzkazů těchto debat: abychom pro stromy nezapomněli na les. Na problematice teritoriality zaujme jistě
mimo jiné otázka zdánlivě terminologická, ve skutečnosti
ale odhalující procesní kontext tohoto institutu. Požádal
jsem proto zkušeného soudce Městského soudu v Praze
Mgr. Tomáše Mottla o úvahu na téma pracovně nazvané Teritorialita a místní příslušnost na výběr daná.
Z předneseného vystoupení jsem k publikaci vybral dále
uvedené myšlenky.
Je bezesporu otázkou politické shody, zda místní
příslušnost bude, nebo nebude zavedena pro činnost
soudních exekutorů. Na druhou stranu je to otázkou i právní, ne však na úrovni podzákonného práva,
ale na úrovni práva ústavního, dokonce až na úrovni ochrany základních lidských práv a svobod. V této
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souvislosti akcentuji zejména to, že exekutor se skutečně nachází v určité dichotomii, pokud jde o jeho
postavení. Na jedné straně je podnikatelem se všemi
okolnostmi, které se k tomu pojí, s prostředím, v jakém pracuje, prostředky, které používá, a s motivacemi, které jako podnikatel musí mít. Na druhou stranu
naprosto bezpochyby vykonává činnost soudu. Exekutor se nachází v postavení soudu a jako soud rozhoduje.
Sami exekutoři mohou popsat, vysvětlit, jaké množství činnosti v jejich denní práci představuje klasické
soudní rozhodování o návrzích, jimiž je vedena exekuce. Rozhodují o tom, zda exekuce vůbec bude pokračovat, neboť mají v rukou zastavení řízení. Rozhodují
o tom, zda bude odložena, pokud posuzují důvody pro
odklad exekuce. Rozhodují o tom, jak bude naloženo
s výtěžkem exekuce. A v neposlední řadě mají v rukou
i otázky procesní, jako například rozhodování o podjatosti svých zaměstnanců, především vykonavatele, což
je mimořádně významné. Rozhodnutí o tom má být
postaveno na posouzení vztahu k oprávněnému. Pak
ovšem zkrátka musí být garantována nezávislost takového rozhodnutí. A ta nezávislost nebude garantována
nikdy, pokud nebude podrobena klasickým soudním
pravidlům, mezi něž patří i místní příslušnost. Proto
je tu určitá paralela s uchopením místní příslušnosti
u soudu v nalézacím řízení a diskutovaným uchopením
příslušnosti soudního exekutora v exekučním řízení.
V nalézacím řízení je to prostě jasné. Bez existence
místní příslušnosti nebude nezávislosti soudu. Mohu
to dokumentovat myšlenkou, kterou mi vnuknul Karel
Havlíček, když mě navedl na to zabývat se možností
soudu nebýt vázán základní obecnou místní příslušností, která je daná podle obecného soudu žalovaného,
tedy podle bydliště žalovaného. V nalézacím soudním
řízení je dána základní místní příslušnost podle soudu
žalované osoby, domácího soudu. Tento princip je vystavěn na dlouhodobé myšlence, že má-li být žalovaný
žalován, má-li být popotahován soudem, nechť se tak
děje u soudu, kde je on doma, a ne u soudu, který si
vybere žalobce, který notabene rozhoduje o tom, zdali
vůbec žalovaný bude žalován.
Toto je obecné pravidlo, které je však v několika
případech prolomeno výjimkami. A těmi výjimkami
je buď soudní příslušnost výlučná, kde je nějaký státní
zájem na tom, aby probíhalo soudní řízení v určitém
místě, například v místě, kde bydlí mladistvý, a tak
dále. Dále je to příslušnost na výběr daná, kde si může
žalobce vybrat, zda bude žalovat žalovaného v místě,
kde pracuje, v místě, kde se stala škoda, a podobně.
A pak je to především místní příslušnost sjednaná podle § 89a občanského soudního řádu. Totiž, mají-li
účastníci možnost sjednat si místní příslušnost soudu
pro nalézací řízení, jinými slovy se tím říká, že soud
má působnost vykonávat svou soudní moc kdekoliv



ve státě, u kteréhokoliv soudu, který si ti dva dohodnou. Praktická zkušenost je taková, že vždy je to dohodnutý soud věřitele. Soud banky, například. Proto
tyto dohody vždycky vedou k soudu, který sídlí v místě velkých věřitelů, především bank. Druhý praktický
poznatek je, že i s těmito dohodami, které tedy stát
umožňuje, aprobuje, jsou spojeny určité excesy, které
deformují soudní prostředí. Je naprosto známým dopadem toho, že se sjednávají dohody nejenom v místě,
kde sídlí velcí věřitelé, ale také tam, kde je velmi dobrá
zkušenost s tím, že daná kauza bude u daného soudu
vyřízena. Zkrátka, kde je dobrá zkušenost s tím, že
daný soud v krátké době zpracuje velké množství návrhů. Typickým příkladem je Obvodní soud pro Prahu
1. Vychyluje to rovnováhu postavení účastníků řízení, vychyluje to úroveň nastavení základních garancí,
protože u takového soudu je soustředěn nápad soudních žalob. Takový soud má pak automaticky možnost
uplatnit větší množství soudců, protože zkrátka soudci
se přidělují k danému soudu podle systemizovaných
míst, která se počítají podle nápadu soudních věcí.
Závěr bych chtěl dokumentovat na slovech belgického soudního exekutora Alexe Dockerse, který vystoupil
před půl rokem na konferenci Asociace malých a středních podnikatelů. Jeho vystoupení bylo mimořádně zajímavé a poutavé zejména v tom, že dokumentoval vývoj celostátní plošné působnosti belgických exekutorů
v Belgii a podobně v okolních zemích Beneluxu. Doložil, že v Holandsku je to nastavení vlastně stejné. Pro mě
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to bylo mimořádně přínosné v tom, že vysvětlil, že k té
situaci došlo zhruba od sedmnáctého století tím způsobem, že původně soudní exekutoři v tamním prostředí
byli jakýmisi soukromými pomocníky místních rychtářů, kteří měli výkonnou pravomoc vymáhat dluhy, ale
jen pro velmi malé okrsky, prakticky pouze pro území
obce, ve které sídlili. V následujících dvou stoletích postupně via facti zjistili, že dluhy přesahují území obce,
začali zajišťovat vymáhání dluhů i pro věřitele z jiných
obcí, pro pohledávky, které přesahovaly to území, a to
tak, že vytvářeli faktická spojení s jinými exekutory, kteří
sídlili v jiných okrscích. To v průběhu dvou set let vedlo
k tomu, že vytvořili celostátní organismy, ve výsledku
dokonce ﬁrmy. Belgický exekutor vysvětlil, že v prostředí Belgie právnické osoby mají možnost vymáhat pohledávky s pravomocí soudu. Což tedy vedlo k tomu, že se
etablovalo několik velkých ﬁrem pro území Belgie, které
začaly vymáhat pohledávky různých věřitelů.
Proč to říkám? V Belgii tento stav nastal po dlouhém
vývoji, v situaci, kdy veřejnost byla srozuměná, právní
povědomí belgických věřitelů i dlužníků bylo kultivováno dvousetletým nepřerušeným vývojem právní úpravy,
zatímco v České republice se na to šlo přesně opačně.
Zřídili se soudní exekutoři v roce 2001 a byl to krok
nepochybně žádoucí, správný, neboť do té doby právo
nebylo vykonatelné. Ale dostali tu největší působnost, jakou mohli dostat, v situaci, kdy obyvatelstvo s tím nebylo srozuměno. Úroveň právní kultivace byla nízká. A ani
sami exekutoři zřejmě s tím neuměli naložit. Což vedlo
k současnému stavu, který možná nakonec nejlépe popsal doktor Foukal, který upozornil, že bylo chybou, že
v roce 2001 místní příslušnost zavedena nebyla.
Zahraniční zkušenosti, které připomněl ve svém vystoupení Mgr. Mottl, vnímáme někdy v tuzemsku spíše jako
osvěžení průběhu debat. Ve skutečnosti však tvoří významný zdroj poučení, který nám leckdy umožňuje konfrontovat
poznatky, k nimž se klopotně dostáváme krok za krokem,
s vývojem, který v jiných zemích mají třeba i dávno za sebou. Neobjevovat pokud možno objevené je sice imperativem zdravého rozumu, v naší praxi však tato poučka nijak
přehnaně nezakořenila. I z tohoto pohledu doporučuji vnímat obsahové zaměření projevu pana Martina Leyshona,
který působí jako prezident Národní asociace soudních
exekutorů Anglie a Walesu (chairman of The High Court
Enforcement Oﬃcers Association).
Velká otázka, která stojí před každým z nás, zní:
Nastal čas pro změnu? Bez jakýchkoliv pochybností
je skutečnost, že Evropská unie nám otvírá možnosti,
jako tu dnešní, abychom navzájem mohli sdílet informace, poučit se ze situace z jiných zemí a činit informovaná rozhodnutí. Tím, že sdílíme informace, vytváříme partnerství a dokážeme lépe využívat příležitosti.

Naše Asociace existuje zhruba 128 let. V roce 1887
náš parlament schválil zákon o šerifech, soudních exekutorech. Až do roku 2004 jsme v naší vlasti byli ve stejné
situaci, jako jste vy, a diskutovali jsme o podobných změnách. Tenkrát šerifové, soudní exekutoři, měli pravomoc
vydávat veškeré návrhy, které schválil Nejvyšší soud. Šerifové, soudní exekutoři, byli jmenováni královnou a dále
si jmenovali své „pravé ruce“, soudní úředníky. Prováděli
jsme veškerá vymáhání a měli jsme své vlastní přidělené
okresy. Byli jsme zapojeni jako osoby samostatně výdělečně činné, nebyli jsme zaměstnáni vládou. Zlatým pravidlem bylo to, že pokud jste neměli oprávnění, nemohli
jste vymáhat ani vydávat nařízení či rozsudek.
Taková situace byla jak pro nás, tak pro vládu velmi
frustrující. Proč? Existovalo padesát dva různých hrabství nebo oblastí jurisdikce v Anglii a Walesu, kde žije
zhruba padesát šest milionů lidí. Každé hrabství nebo
oblast obsluhovalo přibližně třicet pět různých exekutorských kanceláří. Služby, které jsme poskytovali našim
věřitelům, kolísaly od úžasné úrovně u některých exekutorských kanceláří až po ty příšerné u dalších. Neexistovala potřeba zlepšovat kvalitu naší práce, standardy.
Nemuseli jsme mít žádné internetové stránky. Nemuseli
jsme investovat do marketingu, nemuseli jsme investovat
do žádných telefonních systémů. A určitě jsme se nemuseli zapojovat do spolupráce s našimi věřiteli.
Nemuseli jsme vymáhat nařízení po období čtyř
týdnů. Nepožadovalo se po nás, abychom včas odpovídali na dopisy, e-maily nebo faxy. Pokud klienti neměli
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možnost vybrat si soudního vykonavatele, nepotřebovali jsme zlepšovat naše služby. Neexistovala konkurence.
Věřitelé si stěžovali. Proč nemůžeme použít vás, pane
Leyshone? Proč musíme použít tamhle toho kolegu?
V roce 2004 se najednou vláda vzpamatovala a udělala velmi chytré rozhodnutí. To zastaralé jméno – šerifové – nám bylo odebráno a byli jsme přejmenováni
na autorizované soudní exekutory. Velká změna spočívala v tom, že byly zrušeny hranice. Najednou jsme mohli
vymáhat kdekoliv po celém území Anglie nebo Walesu.
Standardy se desetinásobně zlepšily. Klienti, věřitelé, kteří měli násobné dlužníky, několik žalob, mohli využívat
jedinou společnost soudního exekutora, namísto toho,
aby se obraceli na pětatřicet různých kanceláří. Stalo se
něco, co před tím bylo nevídané. Najednou jsme začali
navštěvovat klienty. Proč? Protože jsme věděli, že pokud
nebudeme pracovat dobře, naši klienti mohou využít
služby konkurenčního soudního exekutora. Standardy
se zlepšily, zprofesionalizovali jsme se a začali jsme být
velmi zaměřeni na samotného klienta a jeho potřeby.
Pokud bychom se vrátili se do systému před rokem 2004, znamenalo by to historické snížení úrovně
našich služeb a byla by to katastrofa.
Dnes dopoledne jsem slyšel argumenty pro i proti.
Tak to prozkoumejme. Regionální působnost versus národní působnost. Co mluví proti regionálním hranicím?
Je to konkurence, to je zdravé. Zlepší se standardy a udržují se na vysoké úrovni. Vaše vlastní podnikání může
růst bez jakéhokoliv omezení. Nemáte žádné omezení
ani ve výši vašich příjmů. Ovšem, co je nejdůležitější,
je spokojenost klienta. A spokojenost vlády. A je to také
dobré pro plánování důchodu. Podívejme se na to, co
mluví pro regionální hranice. Za prvé, žádná konkurence, za druhé žádné standardy a za třetí, buď žádná, nebo
nízkokvalitní služba zákazníkům, našim klientům.
Co jsme prožívali v roce 2004, bylo naprosto totožné s tím, co prožíváte vy tady a teď. I my jsme byli rozděleni. Někteří šerifové, soudní exekutoři, byli pro, někteří proti této změně. Co bylo ale nesmírně důležité, je
to, že jsme pravidelně konzultovali s vládou a vláda nás
zapojovala do tohoto procesu. Napomohli jsme vytvořit legislativu. Vláda má v nás velkou důvěru, protože
vidí, že úroveň, kvalita našich služeb se nesmírně zvedla
v porovnání s tím, jak jsme pracovali před rokem 2004.
Musím se přiznat, že tenkrát jsem byl velice nešťastný
z toho, že se ruší teritorialita a Anglie i Wales se otvírají bez hranic. Míval jsem maličkou kancelář a přidělené
regiony. V současnosti mám více než dvě stě zaměstnanců a každoročně pro své klienty vymohu padesát milionů euro. Moje ﬁrma je v žebříčku prvních deseti ﬁrem
ve Velké Británii. Ovšem ty ostatní ﬁrmy, které se ocitly
v první desítce, jsou větší, mají zhruba patnáct set zaměstnanců. Jako Asociace máme svěřeno více než pět
set milionů euro k vymáhání každý rok. V celé Anglii



a Walesu existuje více než dva a půl tisíce soudních exekutorských ﬁrem, které vymáhají více než tři miliony
případů za rok. Takže ten trh je obrovský. Ovšem pokud
by zůstaly zachovány regionální hranice, místní příslušnost, nikdy bychom neměli možnost takto vyrůst.
Jaká je naše budoucnost? Neustále probíhají diskuse s ministerstvem spravedlnosti, což je klíčem k úspěchu. Jsme si zcela jisti, že díky tomu, že máme zdravou
konkurenci, podařilo se nám docílit vysokých standardů. A jsme takovou pojistkou vymáhacího procesu. Vláda nám každoročně přidává další práci, což je
vždycky dobrá zpráva.
Sympozium otevřelo v závěrečné části prostor též pro
diskusi z účastnického pléna, které mimochodem bylo skutečně rozsáhlé. Do této části rozpravy se přihlásil jako první Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor, Exekutorský
úřad Liberec, který mimo jiné uvedl následující úvahy.
Rád bych vyjádřil svůj názor na to, jak osobně vnímám problematiku teritoriality. Nebude to tedy názor
prezidia Exekutorské komory, bude to názor jednoho,
možná průměrného, vlastně teď spíše neúspěšného exekutora. Pan ministr nás totiž ve svém nedávném vystoupení v Českém rozhlase rozdělil na exekutory úspěšné, to
je těch 20 % exekutorů, kteří ovládají 80 % trhu, a zbytek – to jsme my, ti neúspěšní. Donedávna jsem si myslel, že jsem vcelku úspěšný, ale budu ctít názor pana ministra a pohovořím k vám tedy jako exekutor neúspěšný.
Proč jsem vždy podporoval nějakou formou místní
příslušnosti? Důvodů je několik. Nebudu detailně probírat každý z nich. První, co se mi na místní příslušnosti
líbí, je podřízenost exekutora jednomu soudu. Pokud by
to nebyla příslušnost okresní, tak v rámci kraje minimálně to, že by se u krajského soudu sjednocovala judikatura
a bylo by na ni spolehnutí, což by z hlediska posledního
vývoje exekuční legislativy věci určitě prospělo.
Nebojím se toho, jak někteří kolegové říkali, že by
se mohlo stát, že v rámci jednoho soudu si na toho exekutora někdo zasedne. Teď jsem absolvoval kontrolu ze
soudu a byla to kontrola poměrně hloubková. Doufám,
že dopadla dobře, a nemám z ní pocit, že by si soud snad
chtěl na mě dokazovat, že kontrola musí vždycky něco
najít. První věc je tedy otázka dohledu, který by se měl
zavedením místní příslušnosti posílit. Mělo by to hlavně
umožňovat průběžnou kontrolu činnosti exekutora. Pokud totiž dochází k nějakým excesům, pak proto, že stížnostní agenda, námitkové řízení a další kroky se vedou
u řady soudů, takže nikdo vlastně nemá přehled o tom,
co soudní exekutor dělá špatně. Chybí koncentrace poznatků o tom, jak ten který exekutorský úřad funguje.
Druhý důvod je otázka efektivity exekučního řízení. Jak jsme tady slyšeli už z některých dat Exekutorské komory, běží v současné době přes čtyři miliony
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exekučních řízení. Ale problém je především v tom, že se
hrozně otvírají nůžky, narůstá totiž jejich počet. Za dva
roky běžících exekucí přibyl jeden milion, což je čtvrtina. Naopak klesá počet exekuovaných osob. Klesá také
o čtvrtinu. Z milionu fyzických osob, které byly podrobeny exekuci před dvěma lety, je dnes jenom sedm set
padesát tisíc osob. Co to znamená? To není pozitivní
vývoj, to je vývoj k tomu, že multiexekuce zaplavují naši
agendu. A v současné době je 50 % exekucí zahajováno
vůči osobám, které mají už deset a více exekucí. Pokud
exekutoři pracují na teritoriu celého státu, nikdy se ty
exekuce u jednoho exekutora nesejdou. A všichni ti exekutoři, kteří se podílejí na exekucích vůči jedné osobě,
vynakládají naprosto zbytečně náklady, které by nemuseli vynaložit, respektive by je vynaložili jenom jednou.
To potom vede k tomu, že ti povinní, vůči kterým ještě
je možné něco vymoci, v podstatě hradí náklady na bezúspěšné exekuce, jejichž počet se v současné době už blíží
80 %, a v novém nápadu je to ještě horší.
To je můj osobní pohled, proč bych preferoval zavedení místní příslušnosti. Nejdůležitější z těch důvodů je nezávislost soudního exekutora, která by měla
být brzdou korupčních jednání.
Další diskutující JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., ředitel
Ústavu práva a právní vědy, se zaměřil na poznámky
k některým názorům, jež zazněly v předchozích částech
sympozia. Vybírám následující postřehy.
Svůj příspěvek pojímám spíš jako syntézu toho, co
jsem zaslechl k tématu zejména při posledních takto tematicky zaměřených akcích Pražského právnického podzimu, samozřejmě včetně toho, co už bylo řečeno tady.
Z toho, co jsem zaslechl, si osobně dělám závěr, že
navrhovaná právní úprava, zahrnující zavedení teritoriality, oprávněným nepomůže. Ztráta možnosti vlastní
volby exekutora, který bude napříště proti vůli věřitele
přikázán kogentním ustanovením zákona, nemůže být
přece pozitivním výstupem. Placení obligatorních záloh přinese vyšší transakční náklady. Pokud by měl být
zaveden rovný nápad činnosti podle místní příslušnosti, tak tomu, podle mého názoru, také moc nepřidá.
Exekutor se bude vždy z povahy věci zajímat o pohledávky s vyšší bonitou, s vyšší pravděpodobností vymožení. U pohledávek menší bonity nebo nižší možnosti
uspokojení se spokojí s učiněním formálních úkonů.
Z exekutora se tak stane skutečně úřad se vším
všudy, v tom nejpejorativnějším slova smyslu. Dojde
k poklesu efektivity vymáhání pohledávek a ke snížení kvality služby poskytované oprávněným. Některé exekutorské úřady nebudou na změnu personálně
připraveny, jiné budou naopak hromadně propouštět,
neboť se jim rapidně sníží počet zakázek. Zavedením
pravidelného nápadu kauz zmizí z činnosti exekutorů

podnikatelský prvek a s tím spojená snaha zlepšovat
pro klienta neustále svoje služby. To už tady také zaznělo zejména v příspěvku britského kolegy. Zcela potom
zmizí hlavní ekonomický motor každé podnikatelské
činnosti, kterým je konkurence dalších subjektů.
Ten, kdo fandí tomuto přístupu, rozumí slovům
„podnikatelský přístup“ a „tržní přístup“. Ten, kdo nikoliv, to pochopitelně slyší jinak. Povinné zálohy udělají
ze slabších exekutorských úřadů v podstatě malé státní
úřady, vybírající peníze a formálně odesílající dopisy, bez
snahy skutečně realizovat některé nepříliš populární úkony, například mobiliární exekuce. Fakt, že se přes 90 %
exekucí dnes realizuje mimo teritorialitu spádového exekutorského úřadu, není chybou oprávněných, ale odrazem jejich přirozeného tržního chování, k němuž je patrně nějaký důvod, tedy třeba kvalita, rychlost exekuce.
Další poznámku mám k bagatelním pohledávkám,
které by mohly být přestat vymáhány úplně, popřípadě
by se jejich prodejem různým obchodním společnostem
zvýšil proﬁt a byznys, tedy obchodníkům s pohledávkami, kteří na rozdíl od exekutorů nejsou při vymáhání
pohledávek vázáni etickými vnitřními komorovými pravidly, ale ani kogentními ustanoveními zákona.
Zavedením teritoriality by došlo ke zhoršení pozice
oprávněného, který je v mém světě „dominus litis“ exekuce. Možná by ovšem došlo ke zlepšení pozice povinného, jenže ve směru, kterým si to snad nikdo nepřejeme.
Když se pan poslanec Vondráček rétoricky ptal, v čem
by bylo třeba toto zlepšení pozice povinného spatřovat,
možná je prostou odpovědí to, že by se vymáhání pohledávek zdrželo. Politická scéna by tedy zase získala body.
Konečně došlo by ke zhoršení pozice tržně úspěšných
exekutorských úřadů, do jejichž podnikání by stát bezprecedentně – až na úrovni nuceného omezení jejich dosavadní agendy – zasáhl. To musíme akcentovat. V českém právním prostředí takové pokusy bohužel nejsou
výjimkou, ale je to určitě věc nežádoucí a dělá to z nás
banánový stát. Zřídíme určitý segment, například družstevní záložny, o deset let později ho zakážeme. Se všemi
obrovskými zásahy do vlastnických struktur a majetkových práv. Napřed dáme pravomoci rozhodcům, o deset
let později je v podstatě judikatorně zakážeme. Napřed
zřídíme volnou soutěž exekutorů, a teď se tedy uvažuje
de facto o zákazu velkých exekutorských úřadů.
Z řeči britského exekutora zazníval akcent na komerční řešení věci. Říkal, že to zvedá kvalitu služeb. Tam,
kde on hovoří o kvalitě služeb, my máme často v uchu
spíše veřejnoprávní pojetí. Zatímco on mluví o marketingu, trhu, my máme v hlavě slova jako soudní exekutor, úřad, nepodjatost. Tedy ten jeho akcent je vyloženě
soukromoprávní, náš akcent jasně veřejnoprávní.
Pokud chceme méně excesů, určitě zaveďme teritorialitu. Pokud chceme ale vyšší vymahatelnost práva,
ponechme stávající stav. Akcentovat soukromoprávní
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nebo veřejnoprávní větev pohledu, tedy současný stav
anebo teritorialitu, je otázka politická, kterou my tady
nevyřešíme. I tak mnohokrát děkuji za to, že ta dnešní debata přinesla alespoň minimálně mně velký korektiv – přiznání toho, že ani tato věc není černobílá.
Dále v debatě vystoupila šéfredaktorka časopisu
Rodinné listy, advokátka JUDr. Daniela Kovářová, která především omluvila neúčast předsedy České advokátní komory. JUDr. Martin Vychopeň ji pověřil, aby
tlumočila na sympoziu, že představenstvo České advokátní komory zastává stanovisko svobodné volby exekutora.
Současně vyjádřil osobní stanovisko, že on sám by považoval za rozumnou částečnou, nepravou nebo omezenou
teritorialitu, podle níž by se stát, státní orgány a podniky
s účastí státu řídily zásadou teritoriality, zatímco soukromí věřitelé by měli svobodu volby. Ve vlastním diskusním
příspěvku dr. Kovářová mj. uvedla následující myšlenky.
Denně dojíždím z Rokycan do Prahy vlakem. Dnes
jsem mluvila s jedním spolucestujícím, který je docentem chemie, a ten mě přivedl na myšlenku, že právo
používáme nějakým špatným způsobem. Všichni si
pamatujeme na funkce práva z právnické fakulty. Ale
momentálně nemám pocit, že by právo pomáhalo řešit
problémy ve společnosti. Myslím, že právo používáme,
abychom měli klid. Proto odpouštíme dluhy a souhlasíme s osobním oddlužením. Ne proto, aby to pomohlo,
ale abychom měli klid od těch, kteří nám život komplikují. Od těch, kteří nerespektují právo. Návrhy na změnu teritoriality, na změnu procesních předpisů mi připadají velmi podobné tomuto pojetí. Kdybychom totiž



chtěli skutečně vymoci dluh, nebudeme dlužníky stále
omlouvat. Pak bychom museli přestat s oním přehnaným lidskoprávním pohledem, asi bychom znovu zavedli vězení pro dlužníky, možná pranýře. Odtajnili bychom tváře dlužníků, zejména těch multiexekuovaných,
a jejich osobní údaje. A možná bychom zrušili i Úřad
na ochranu osobních údajů a třeba i Kancelář veřejného
ochránce práv. Ale to my ve skutečnosti přece nechceme.
My vlastně jenom chceme mít klid a ten si kupujeme
nástroji, které legislativně přijímáme.
Pan doktor Fiala tady hovořil o tom, že dnes jsou
dluhy normální. Já si dovolím s ním nesouhlasit. Část
z nás má také dluhy. Všichni s nimi žijeme, řekla bych,
možná, že každý z nás v nějaké části svého života dluh
měl. Řada z nás má hypotéky a úvěry. Milí přátelé, cítíte se při tom dobře? Když jste podepisovali ty příšerné
smlouvy s bankami, měli jste dobrý pocit? Spíte klidně?
Neovlivňuje to váš pohled na váš život? Nenutí vás to
činit jistá rozhodnutí, která byste třeba neudělali, kdybyste hypotéky neměli? Doktor Fiala se tady zmiňoval
o krásné literatuře. Můj syn nastoupil před několika týdny na střední školu a dostal seznam povinné literatury.
Odhlédněme od toho, že ten seznam není moudrý, protože tam ﬁgurovaly tituly jako Epos o Gilgamešovi nebo
Shakespearův Romeo a Julie. Je otázka, jestli by vhodnější literatura nebyla právě Kupec benátský. Já mám ale
jiný tip z mého mládí. Román Elsy Trioletové, francouzské autorky s ruskými kořeny, první manželky Louise
Aragona, Růže na úvěr. Hlavní hrdinka, krásná žena, si
tak dlouho půjčovala, až nebyla schopna žádné dluhy
platit. A na poslední stránce, milí přátelé, ji sežraly krysy.
Já osobně tedy soudím, že správné by bylo nedlužit nic.

SOUDCE 10/2015
PRAŽSKÝ PRÁVNICKÝ PODZIM 2015

Čtyři roky spravuji pohledávky Městské části Praha 5. Jsou to pohledávky ze samosprávné činnosti.
Když jsem před čtyřmi roky nastupoval na úřad do oddělení správy pohledávek, měli jsme exekuce roztroušeny všude možně. Tento roztroušený stav nebyl vůbec
vhodný. Vybral jsem proto tři exekutory z původních
dvanácti. Ne proto, že bych byl zastáncem teritoriality
nebo jejím radikálním odpůrcem, ale proto, že Městská
část Praha 5 má speciﬁcké pohledávky. Jsou to především pohledávky z nájmu bytů a nebytových prostor.
Proč jsem učinil ten výběr? Ne proto, aby to měli
dlužníci blízko, to v žádném případě. Dlužníci, občané
Prahy 5, kteří měli blízko i Obvodní soud pro Prahu 5,
tam stejně nechodili. K exekutorům, co si pamatuji za ty
čtyři roky, což je zhruba čtyři sta exekucí, přišli asi čtyři lidé. Tyto exekutory jsem vybral především proto, že
mají zkušenost s reálným vymáháním pohledávek. Dovedou velmi kvalitně zvládat agendu vyklizení bytů a nebytových prostor, což je pro nás podstatné.
Návrh na rozdělování exekucí podle principu teritoriality považuji za naprosto nešťastný pro náš případ.
Vezměte si exekuce na vyklizení. Jsou exekutoři, kteří s tím mají rozsáhlé zkušenosti, kteří mají například
osm vykonavatelů, a jsou potom exekutoři, kteří s tím
zkušenost nemají v podstatě žádnou. Nemohu a nejsem
ochoten akceptovat, že soud bude exekuce na vyklizení
prostě přidělovat podle jakési místní příslušnosti. Jsou
to opravdu citlivé záležitosti a leckdy velice složité.
Celá záležitost teritoriality, která se řeší v Exekutorské komoře už asi pět let, nemá valný výsledek. Teď se
bavíme například o nepravé teritorialitě. Koho se týká?
Týká se obcí, které mají opravdu speciﬁcké pohledávky
a bytové fondy? Nebo se to obcí netýká? O jaké subjekty
se vůbec jedná? Týká se to samosprávné činnosti, nebo
správní činnosti v přenesené působnosti? Po šesti letech
nevidím žádný skutečný výstup a nevím, zda problémy
teritoriality byly diskutovány se širší odbornou veřejností
z veřejné správy a s těmi, kteří spravují pohledávky státu.

v drtivé většině na straně věřitelů. Proto ani náš postoj
k otázce teritoriality není překvapivý. Je to spíš směs
skepse a obav z toho, co by její zavedení znamenalo.
Na druhou stranu je nutno říci, že obce a města představují speciﬁcký druh věřitele. Mají povinnost
pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře.
Víte, že to je poměrně aktuální téma, představitelé měst
a obcí jsou neustále popotahováni za to, jak nakládají se
svým majetkem. Ze zákona jsou povinni řádně vymáhat
pohledávky. To znamená, že by asi člověk očekával, že
se budou snažit vykonávat tuto činnost co nejúčinněji. Zároveň jsou speciﬁčtí v tom, že musí zvýšenou měrou hledět na sociální aspekty této činnosti. Jak už znělo
u případů dlužníků, na kterých váznou tzv. multiexekuce, jsou to dost často občané vyloučených lokalit nebo
míst, kde vyloučené lokality pravděpodobně vzniknou.
Důsledek vzniku těchto lokalit a životní situace jejich
obyvatel potom řeší v první řadě právě zase obce. To znamená, že určitě nelze obce a města podezřívat z toho, že
by měly zájem na nějakých drakonických postupech při
vymáhání pohledávek. Už jen proto, že na rozdíl od jiných skupin věřitelů jsou pod poměrně přísnou kontrolou veřejnosti a jakýkoliv exces při vymáhání pohledávky
se následně využije nebo spíš zneužije v politickém boji.
Sociální aspekt postavení dlužníka je zohledněn
i v tom, že obce, které mají příslušný aparát, zvažují
u pohledávek, u nichž je to možné, zda využijí postupy
soudního exekutora, nebo budou hledat jiné prostředky,
ať už je to možnost vymáhat prostřednictvím celní správy, případně postupovat samy jako správce daně.
Tady několikrát zazněla otázka tzv. nepravé nebo částečné teritoriality. Pochopil jsem, že ta koncepce není
ještě úplně uchopena, není ještě přesně deﬁnováno, co
by v tom mělo být zahrnuto. Byl bych velmi rád, kdyby proběhla diskuse se zástupci samosprávy, protože zde
cítím určitý nesoulad s ústavně zakotveným právem
na ochranu vlastnictví. Nevím, proč zrovna obce, případně kraje, by měly být tou druhou kategorií věřitelů,
kterým se podle našeho názoru výrazně sníží možnost
chránit svůj majetek a efektivně vymáhat tyto pohledávky. Domníváme se, že navíc, je-li tato snaha o zavedení
teritoriality prezentována jako ochrana dlužníka, je potřeba říci, že obce budou zřejmě mezi těmi posledními
věřiteli, které by nebraly ohledy na své dlužníky.

Mgr. Zdeněk Mandík, vedoucí legislativně-právního oddělení Svazu obcí a měst, se v diskusi rovněž věnoval zkušenostem z činnosti místních orgánů veřejné správy.

Do diskuse výrazným způsobem zasáhl též JUDr. Vladimír Plášil, viceprezident Exekutorské komory ČR,
z jehož příspěvku jsme zachytili tyto úvahy a závěry.

Svaz obcí a měst je zájmové sdružení právnických
osob, které sdružuje na 2600 českých měst a obcí, v nichž
žije přes 80 % české populace. Našimi členy jsou všechna statutární města, s výjimkou poněkud speciﬁckých
Teplic. Není zcela překvapivé, že jde o skupinu stojící

Dnes jsme tady zaslechli řadu velmi zajímavých názorů, které se týkají místní příslušnosti. Myslím si, že
všechny tyto názory jsou naprosto legitimní. Nicméně otázkou pohříchu politickou je to, jaký bude přijat
zákon, jak bude vypadat novelizace exekučního řádu.

Praktický pohled z další oblasti přinesl na sympozium Ing. Michal Křepinský, vedoucí oddělení správy
pohledávek odboru majetku a investic OÚ Městské
části Praha 5, z jehož diskusního příspěvku jsme zaznamenali několik důležitých úvah.
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Žijeme hypertroﬁí práva, novelizací exekučního řádu
máme už čtyřicet čtyři. Zde se chci vrátit k platformě,
která by asi měla být zohledněna před tím, než bude
přijato jakékoliv, zdůrazňuji naprosto jakékoliv, zákonné
řešení. Paní prezidentka Exekutorské komory ve svém
projevu použila termín nadužívání exekucí. Tento termín bychom si měli opravdu velice vštípit v naši každodenní pracovní paměť. Protože řada exekucí je skutečně
neúspěšná. Exekuční návrhy jsou podávány oprávněnými v podstatě pouze proto, aby si v rámci oprávek tu svoji jednoznačně nevymožitelnou pohledávku odepsali. Já
bych se zde přimlouval, a v tomto stojím za názorem naší
paní prezidentky, aby určitou prevencí nadužívání exekucí bylo jejich, byť minimální, zpoplatňování, nebo alespoň zpoplatňování určitých úkonů v odvolacím řízení.
Pokud si projdete třeba sběrné spisy odvolacích
soudů, jednotlivých rejstříků CO, tak se dostanete
ke skutečnosti, že jeden účastník řízení se ve své konkrétní kauze otočí u odvolacího soudu zhruba čtyřikrát
až pětkrát. Je to zejména v souvislosti s exekucí prodejem nemovitých věcí. Neplatí žádný poplatek, ví, že
může dělat obstrukce, že ho to nic nestojí. Tady je skutečně zoráno pole pro to, aby exekuce byly nadužívány.
Několikrát zde mými předřečníky bylo zmíněno, že
exekuce se opakují. Že jde o multiexekuce. A že v současné době jsou vedeny zhruba čtyři miliony exekucí.
Tady není něco v pořádku. Čtyři miliony exekucí, to
je meziroční nápad v tak lidnaté zemi, jako je Ruská
federace. Asi bychom se tedy měli skutečně zamyslet
nad tím, jak nadužívané exekuce eliminovat a jak přestat zvýhodňovat určité oprávněné.
To ovšem souvisí také s další legislativní činností.
Souvisí to s regulací nebankovních peněžních ústavů,
s účinným trestněprávním postihem skutkové podstaty trestného činu lichvy. A samozřejmě s ﬁnanční gramotností. To jsou podle mě body platformy, která by
měla být přece jenom prozkoumána předtím, než bude
přijato zákonné řešení, týkající se místní příslušnosti.
Pokud bude přijata zákonná úprava o místní příslušnosti takzvané pravé, je to otázkou zmenšení nebo
zvětšení jednotlivých exekučních úřadů. Budou úřady,
které budou propouštět třeba sto zaměstnanců. Kdo
jim zaplatí odstupné? Postaví se stát a zákonodárce
do role garanta takových plateb, které budou některé soudní exekutory čekat? Na druhou stranu ti, kteří
budou přijímat větší množství případů, budou muset vzít v úvahu i takové drobnosti, jako je pronájem
kvalitních větších nebytových prostor. Budou si muset
obstarat další školené zaměstnance. Čili bude tady asi
otázka případné dostatečné legisvakanční lhůty.

Dalším problémem, souvisejícím s tím, bude-li
přijato to nebo ono řešení, bude otázka počtu úřadů. Řada výkonných exekučních soudců říká: Máme
okresy, kde je jeden exekutorský úřad. Pokud nebude
doplněn druhým, z důvodů čistě technických v rámci toho justičního okresu, budeme řešit otázky každodenní administrativní problematiky. A nejsme schopni
třeba v případě dlouhodobého onemocnění soudního
exekutora zaručit, zda zastupování z druhého obvodu
nebo z druhého soudního okresu bude zcela efektivní.
Podle mého skromného názoru budeme muset zvážit i tyto zdánlivě podružné problémy.
Další diskutující – Eva Svobodová, ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, se k problematice teritoriality exekutorů
vyjádřila z pohledu sdružení, které reprezentuje.
My se tomuto tématu věnujeme dlouhodobě a mohu
jasně prohlásit, že Asociace malých a středních podniků
nepodporuje místní teritorialitu. Podle našeho názoru
se jedná o nezdravé posílení dlužníka na úkor věřitele.
Máme za to, že naše prostředí není připraveno na místní
teritorialitu. A pokud se podíváme na situaci v celé Evropě, dochází k opaku. Rozšiřuje se teritorialita do větších
územních celků, ať už je to třeba Belgie nebo Francie,
Španělsko, Portugalsko nebo třeba Estonsko. Případně
se od ní úplně upouští, například v Nizozemí.
O dopadech, které svědčí proti zavedení teritoriality, hovořil docent Smrčka z Vysoké školy ekonomické.
Nebudu opakovat to, co v té studii jsou uvedeny. Jenom
bych chtěla zmínit ještě jeden pohled za kolegy z České
bankovní asociace, který je také významný. Podle jejich
názoru by místní teritorialita přibrzdila úvěrové aktivity,
neboť zvýší pravděpodobnost, že vzroste podíl nesplácených úvěrů. Za situace, kdy jedna banka bude obsluhována několika desítkami náhodně vybraných exekutorů,
v jednotlivých regionech může dojít k přímému ohrožení úvěrových aktivit banky. Což samozřejmě zase má
dopad na podnikatelskou sféru. Takže Asociace po velmi
pečlivém zvážení navrhuje kompromisní řešení v podobě
nepravé teritoriality i s tím, že by se nový systém mohl
odzkoušet a pak vyhodnotit a pokračovat případně dál.
Dnes vám celá řada zaměstnavatelů řekne, že má
problém přijmout zaměstnance, za kterým se netáhne
exekuce. Pochopitelně se setkáváme s obrovským nárůstem administrativy ve ﬁrmách, které říkají, že potřebují jednu nebo několik účetních, které se věnují
pouze exekucím. I to jsou náklady, které nesou podnikatelé na svých bedrech. Mějme to na paměti, prosím.

s podporou Soudcovské unie ČR, České advokátní komory, Exekutorské komory ČR,
Unie podnikových právníků ČR a dalších institucí, organizací a jednotlivců
s mediální podporou Lidových novin s jejich pravidelné pondělní přílohy Právo a justice



