
 

 

 

 

V Praze dne 23.01.2023 

PŘIPOMÍNKY k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 
č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových 
výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

 
 
I. Obecně k návrhu zákona  
 
a. Bylo rozhodnuto, že u návrhu se neprovede hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

(RIA), tudíž chybí jakékoliv vyhodnocení dopadů na oprávněné, jakož i na věřitele, kteří svou 
pohledávku dosud nevymáhají prostřednictvím exekučního řízení. Věřitelé jako celek jsou přitom 
subjektem, jehož se změna exekutorského tarifu bezvýhradně dotýká. Jde nejen o společnosti 
nebo podnikatele, ale i o fyzické osoby. Dotčeným subjektem jsou jistě i daňoví poplatníci 
a spotřebitelé. Snížená vymahatelnost je totiž způsobilá zapříčinit kompenzaci ztrát věřitelů 
(jak z komerční sféry, tak z oblasti veřejné správy) v cenách zboží a služeb pro řádně platící občany. 

 
b. Na straně věřitelů mohou v souvislosti s předloženým materiálem vznikat přímé náklady. Zejména 

kvůli navrhované změně záloh na náklady exekuce při zvažovaném navýšení o daň z přidané 
hodnoty. Poddimenzované personální obsazení úřadů (kvantitativní i kvalitativní) v důsledku jejich 
dlouhodobě neřešené finanční situace také znamená snížení kontaktnosti, frekvence informování, 
nebo dokonce zpomalení a zneefektivnění řízení. Problematické je z hlediska oprávněného 
i povinného množství neobsazených exekutorských úřadů, o něž není zájem právě kvůli 
nákladnému provozu. 

 
c. Návrh zcela opomíjí nutnost změny záloh na náklady exekuce. Principiálně nelze souhlasit s tím, 

aby se náklady řízení přesouvaly na oprávněného, jemuž zákon přiznává nárok na úhradu 
pohledávky. 500 Kč je navíc částka pro mnoho věřitelů limitující. Postrádají plnění, která jim povinní 
nevrátili, další náklady museli vynaložit na právní zastoupení a není myslitelné, aby byli nuceni 
hradit pokračovací zálohu v průběhu exekučního řízení. Zvláště za situace, kdy má průměrný 
povinný jako fyzická osoba 6,15 exekuce (data EK ČR k 30.12.2022 z portálu statistiky.ekcr.info) 
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a na oprávněného přijde řada např. se splátkami z příjmu až po více než 4 až 5 letech. K razantnímu 
zhoršení této situace došlo dalším navýšením nezabavitelné částky. 

 
d. Není zřejmé, jaký cíl navrhovaná úprava sleduje. V důvodové zprávě jsou předložena data o roční 

míře inflace nebo průměrné hrubé mzdě, jež se však nepromítají do navrhovaných změn. 
Exekutorský tarif se v případě peněžitých plnění snižuje, namísto aby kompenzoval dlouholeté 
podfinancovaní exekutorských úřadů, které má vliv na jejich výkonnost. Snížená efektivita 
způsobená zejména kritickou personální situací na exekutorských úřadech se samozřejmě může 
promítat do vymáhání práva, a bránit tak oprávněným v dosažení jejich soudem uznaných nároků. 

 
e. Má-li být cílem novelizace exekutorského tarifu přispět k zajištění vymahatelnosti práva 

prostřednictvím dorovnání neadekvátně nízkých odměn a nákladů, lze očekávat spíše navýšení 
sazeb, nikoliv návrat na úroveň minimální odměny z roku 2017 a snížení paušálu na náhrady 
hotových výdajů. V úpravě se fakticky přihlíží k sociálnímu aspektu ochrany povinných bez toho, 
aby byly reflektovány zájmy všech účastníků řízení. 
 

f. Z pohledu všech účastníků řízení, nejen oprávněných, je způsob rozdělení odměn i paušálních 
náhrad hotových výdajů dle výše jistiny velmi chaotický, složitý a nekoncepční. Povede 
k nejasnostem, které se negativně odrazí na exekučních řízeních a budou vyžadovat širokou 
osvětovou kampaň u laické veřejnosti. S ohledem na nutnou motivaci úřadů k efektivnímu 
provedení exekuce je smysluplné zachovat odměnu odvislou od výše vymoženého plnění. Stát by 
měl věřitelům zajistit právo, že menší pohledávka (resp. exekuce s nižší jistinou) bude vymožena 
stejně kvalitně jako jiná výše pohledávky nad arbitrárně určenou hranicí. Dle zkušenosti drobných 
i významnějších oprávněných lze konstatovat, že nižší pohledávka automaticky neznamená 
snadnější průběh vymožení. Zejména pro věřitele z řad fyzických osob je přitom reálná možnost 
dobrat se uspokojení menších částek klíčová. 

 
g. Předkladatel zřejmě s odkazem na dříve předloženou argumentaci předpokládá vzájemnou 

souvislost mezi výší odměny soudního exekutora a rychlostí exekučního řízení, kdy by snížení 
odměny exekutora mělo vést k rychlejšímu průběhu řízení. Tato domnělá kauzalita nebyla nikdy 
prokázána. Oprávnění naopak vnímají, že výše odměny soudního exekutora má motivační prvek. 
Zároveň slouží k udržení nestrannosti a nezávislosti soudního exekutora, který vykonává 
přenesenou působnost státu. 

 
h. Předkladatel rovněž opomíjí možné dopady navrhované úpravy na bezpečnost. Přitom dojde-li 

ke snížení vymahatelnosti práva, existuje riziko, že se někteří věřitelé mohou uchýlit 
k nestandardním, resp. nelegálním způsobům, jak prosadit svá práva. 
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II. Zásadní připomínky 
 
K § 12 odst. 3 a 4 
Zálohy na náklady exekuce hrazené oprávněnými by se měly snížit nebo zrušit. Je nedůvodné, aby 
exekuce nebyla vedena po uplynutí 6 let, pokud oprávněný neuhradí pokračovací zálohu. (Vizte 
argumentace v bodě Ic.) Snižuje se tím vymahatelnost práva a důvěra občanů v efektivní systém 
vymáhání. K zavedení záloh na další vedení exekuce došlo překotně, bez potřebné diskuse a v důsledku 
nepřehledného hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích novely exekučního řádu (která 
později vyšla jako zákon č. 286/2021 Sb.) v Poslanecké sněmovně v roce 2019. 
 
Výše zálohy nesmí perzekvovat menší věřitele, kteří se kvůli neuhrazené pohledávce sami ocitají 
v ekonomicky tíživé situaci. Oprávnění již tak musejí nést jho spojené s prodloužením řízení kvůli 
navýšení nezabavitelné částky. Snížení zálohy z 500 Kč alespoň na 300 Kč splní účel, jelikož nižší částka 
postačí exekutorům na dodatečné náklady a současně dostatečně motivuje oprávněné ke zvážení, zda 
má smysl pokračovat ve vymáhání exekuce, nebo by bylo lépe ji zastavit. 
 
Samotné navýšení záloh na další vedení exekuce o příslušnou daň z přidané hodnoty, je-li exekutor 
jejím plátcem, je protiústavní, jelikož není dovoleno zákonem a podzákonný předpis ho jako povinnost 
stanovit nemůže. Záloha na další vedení exekuce není nákladem exekuce dle § 87 odst. 1 a § 90 odst. 1 
exekučního řádu, tudíž ji exekutor nesmí navýšit o DPH. Exekuční řád v § 55 odst. 8, 11 a § 90 odst. 3 
neukládá exekutorovi právo navýšit zálohu na další vedení exekuce o DPH. 
 
Nadto by se jednalo o další přímý náklad pro oprávněné. Pro věřitele, kteří jsou plátci DPH, 
by uplatněný nárok na odpočet zjevně převýšil administrativní zátěž spojenou s přiznáním k dani 
z přidané hodnoty a kontrolním hlášením. Pro oprávněné, kteří nejsou plátci DPH, by navýšení záloh 
znamenalo zvýšení jejich nákladů. Nákladem oprávněného se navíc nestává složená, ale spotřebovaná 
záloha. 
 
Navrhujeme změnit znění § 12 odst. 3 a 4, jelikož na oprávněné nelze přenášet sociální ochranu 
povinných, která má být úlohou státu, a ukládat jim dodatečné zálohy na vymožení jejich právního 
nároku: 
„(3) Je-li exekuce vedena pro pohledávku, při jejímž vymáhání již byla jednou exekuce zastavena, nebo 
k vymožení nákladů řízení z exekuce, která byla zastavena a náklady řízení nebyly zaplaceny, činí záloha 
na náklady exekuce 300 Kč. 
(4) Záloha na další vedení exekuce činí 300 Kč.“ 
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III. Další připomínky 
 
K § 6 odst. 3 
Z pohledu oprávněných je navrhované snížení odměny soudního exekutora nežádoucí, neboť bude 
znamenat stagnaci celého systému. Nízká odměna nebude exekutory motivovat k efektivní činnosti. 
Řízení se budou protahovat a vymahatelnost práva výrazně utrpí, což zasáhne obchodní 
či odběratelsko-dodavatelské vztahy a v důsledku celou ekonomiku. V kombinaci s dalšími kroky 
přijatými v posledních letech ve prospěch povinných vyvstává riziko, že dluhy budou řešeny jinými než 
oficiálními a standardními způsoby. Kategorie odměn dle výše jistiny je pro účastníky řízení navíc velmi 
nepřehledná. 
 
Navrhujeme nesnižovat minimální odměnu za provedení exekuce, resp. ji adekvátně dorovnat 
na základě dostupných dat o inflaci a průměrné mzdě tak, aby úřady byly s to investovat mimo jiné 
do svého rozvoje a zvyšování kvality ve prospěch všech účastníků řízení. Navrhujeme, aby princip 
odměny zůstal motivační a neodvíjel se od výše jistiny. Tzn. navrhujeme upravit znění § 6 odst. 3: 
„Odměna podle odstavce 1 činí nejméně 3.000 Kč.“ 
 
K § 11 odst. 1 
V § 11 odst. 1 písm. a navrhujeme ponechat 50% výši odměny (při plnění ve lhůtě dle § 46 odst. 6 
exekučního řádu). Cílem je, aby pro povinné zůstalo motivací uhradit pohledávku ještě před zahájením 
exekučního řízení – na základě předžalobní výzvy nebo nalézacího řízení. Data oprávněných ukazují, 
že dobrovolná plnění v rámci 30 dnů od zahájení exekuce se vlivem snížení odměn soudních exekutorů 
nezvýšila. 
 
Navrhujeme ponechat § 11 odst. 1 písm. a v původním znění: „ve výši 50 % odměny podle § 6, jde-li 
o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky“. 
 
K § 13 odst. 1 
Dvě kategorie paušálu jsou podobně jako v případě odměny zmiňované výše velice chaotické 
a nepřispívají ke srozumitelnosti a čitelnosti nákladů z pohledu účastníků řízení. Problematická 
je především teze zakládající se na arbitrárním určení výše vymáhané jistiny. Zavádějící je neověřený 
předpoklad, že náklady spotřebované na vymáhání pohledávky s jistinou do 10.000 Kč jsou 
automaticky menší než u pohledávek s vyšší jistinou. Povinností soudního exekutora je vymoci celou 
částku, nikoliv pouze jistinu. Není smysluplné, aby při vymáhání částky např. ve výši 20.000 Kč s jistinou 
do 10.000 Kč byl paušál nižší než při vymáhání stejně vysoké celkové pohledávky, kde je však jistina 
10.001 Kč. 
 
Navrhujeme proto toto znění § 13 odst. 1: „Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti 
náhrada hotových výdajů v paušální částce 4 500 Kč.“ 
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K § 13 odst. 4 
S ohledem na předkladatelem uváděná data o ekonomické situaci nelze rozumět záměru zkrátit 
náhrady hotových výdajů v případě dobrovolného plnění povinného, a to dokonce na úroveň 
před 01.04.2017. Mají-li být pokryty skutečné náklady exekutorského úřadu na tato řízení a na chod 
těchto institucí, je třeba sazbu přiměřeným způsobem navýšit, aby případné ztráty nemusely být 
opětovně nepřímo přenášeny na oprávněné – např. formou záloh na pokračování exekuce. 
 
Navrhujeme proto upravit znění § 13 odst. 4 takto: „Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 
výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí-li zálohu na snížené náklady exekuce 
a náklady oprávněného, náleží exekutorovi namísto náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů 
v paušální částce 2.000 Kč.“ 
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