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III. 

 

 

Odůvodnění 

 

Obecná část 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

 Cílem předkládaného návrhu je snížení exekutorského tarifu v souladu se závěry 

materiálu Analýza problematiky exekučního prostředí s akcentem na dislokaci exekutorských 

úřadů a nákladovost exekuce.  

 Nezbytnost navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

jsou podrobně uvedeny v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonným zmocněním 

 

 Předkládaná vyhláška je vypracována na základě zmocnění obsaženého v § 131 písm. 

a) exekučního řádu, které stanoví, že Ministerstvo spravedlnosti se zmocňuje, aby stanovilo 

výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů, náhrady za doručení písemností 

a náhrady za ztrátu času, včetně přiměřené výše zálohy, a je s tímto zmocněním v plném 

souladu. 

 

3. Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami 

 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU 

a návrh není s právem EU v rozporu. Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu ČR 

zapracovávány ani mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, a návrh není 

s těmito smlouvami v rozporu.  

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

 Platný právní stav je obsažen ve vyhlášce 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 právních 

předpisů. 

 V podrobnostech k platnému právnímu stavu odkazujeme na Závěrečnou zprávu 

z hodnocení dopadů regulace. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady 

na životní prostředí 

 

 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady jsou uvedeny 

v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace. 
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 Dopady na životní prostředí se nepředpokládají. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

 Předkládaná právní úprava v plné míře respektuje rovnost před zákonem a zákaz 

diskriminace, stejně jako rovnost mužů a žen. Jde o návrh, který se týká parametrů odměny 

soudního exekutora a na uvedenou problematiku nemá přímý dopad. 

 

7. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

 Předkládaná právní úprava s sebou nenese žádné změny, které by zasahovaly do práva 

na ochranu soukromí nebo ochranu osobních údajů. Jde o parametrickou změnu způsobu 

výpočtu odměny soudních exekutorů. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

 Návrh nemění postup soudních exekutorů ani soudů související s určováním odměny 

soudního exekutora. Lze tedy mít za to, že nepředstavuje zvýšení korupčních rizik. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

 Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

 

Zvláštní část 

 

K čl. I: 

 

K bodu 1 (§ 6 odst. 1): 

 

 V ustanovení upravujícím sazby odměny soudního exekutora za exekuci k vymožení 

peněžitého plnění se před tarifní pásmo do 3 000 000 Kč základu vkládá tarifní pásmo nové 

(do 50 000 Kč základu), v němž se sazba odměny snižuje na 10 % ze základu. Ve vztahu 

k obdobné výši pohledávky byla do advokátního tarifu vyhláškou č. 120/2014 Sb., kterou 

se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů 

a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších 

předpisů, doplněna zvláštní úprava týkající se snížené náhrady nákladů řízení v občanském 

soudním řízení. 

 Podle platné právní úpravy činí odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité 

částky do 3 000 000 Kč základu 15 % a z přebývající částky do 40 000 000 Kč základu 10 %. 

Nově bude odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky do 50 000 Kč činit 10 % 

ze základu, z přebývající částky do 3 000 000 Kč 15 % ze základu a další pásma zůstanou 

nezměněna. 

 

 

K bodu 2 (§ 6 odst. 3, § 11 odst. 2): 

 

 Vyhláška č. 330/2001 Sb. upravuje v § 6 odst. 3 minimální odměnu soudního 

exekutora v exekuci k vymožení peněžitého plnění, která v současnosti činí 3 000 Kč (pokud 
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nejde o odměnu v případě, kdy povinný splnil svoji povinnost na základě výzvy soudního 

exekutora, a exekutorovi náleží odměna snížená). Z § 11 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 330/2001 Sb. 

plyne, že zanikne-li pověření soudního exekutora k vedení exekuce rozhodnutím soudu 

o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo změnou exekutora, činí odměna 

exekutora, jehož oprávnění zaniklo, 3 000 Kč, nestanoví-li se dále jinak; pokud exekutor před 

tím, než z výše uvedených důvodů zaniklo jeho pověření k vedení exekuce na peněžité plnění, 

již vymohl část pohledávky, náleží mu odměna stanovená podle § 6 vyhlášky z výše 

vymožené části pohledávky, nejméně však ve výši 3 000 Kč. 

 Lze tedy shrnout, že platná právní úprava předpokládá s uvedenými výjimkami 

minimální odměnu soudního exekutora ve výši 3 000 Kč, a to jak tehdy, když exekuce skončí 

vymožením nebo zastavením, tak tehdy, když pověření soudního exekutora zanikne z důvodu 

vyloučení pro podjatost nebo změny exekutora. 

 Návrh předpokládá, že minimální odměna bude snížena na 2 000 Kč. 

 

K čl. II (přechodné ustanovení): 

 

 Nová právní úprava se bude vztahovat na řízení zahájená po dni účinnosti 

předkládaného návrhu. Jak bylo uvedeno výše, základem odměny je zpravidla výše 

vymoženého plnění bez nákladů exekuce a nákladů oprávněného, nebylo by tedy vhodné 

z části základu počítat odměnu platnou sazbou a z části sazbou novou (v případě, kdy by část 

plnění byla vymožena před účinností a část po účinnosti). Vhodné by nebylo ani určit odměnu 

novou sazbou v případě, kdy byly některé úkony směřující k vymožení učiněny před účinností 

a k vymožení plnění by došlo až po nabytí účinnosti navrhované právní úpravy. 

 

K čl. III (účinnost): 

 

 Účinnost navrhované právní úpravy se stanoví na 1. leden 2017. 
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