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IV. 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

 

Vyhláška, 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 

 

1.2 Definice problému 

 

 Z analytické činnosti Ministerstva spravedlnosti (Analýza problematiky exekučního 

prostředí s akcentem na dislokaci exekutorských úřadů a nákladovost exekuce přístupná 

na internetových stránkách ministerstva) vyplynulo, že současný systém vymáhání 

pohledávek v exekuci poskytuje prostor pro snížení odměn soudních exekutorů. Snížení 

nákladů exekuce, do nichž odměna soudního exekutora náleží, by přispělo nejen ke zlepšení 

sociální situace dlužníků, ale i k rychlejšímu vymožení pohledávek věřitelů, protože by vyšší 

částka z vymoženého plnění, z nějž se uhrazují rovněž náklady exekuce a náklady 

oprávněného, mohla být použita na úhradu jejich pohledávek. Pozitivní dopad by tato změna 

mohla mít i na státní rozpočet v oblasti sociálních dopadů na dlužníky. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu 

 

 Náklady exekuce jsou vymezeny v § 87 odst. 1 exekučního řádu. Náklady exekuce 

jsou odměna soudního exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených 

hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, odměna 

a náhrada nákladů správce závodu, a je-li soudní exekutor nebo správce závodu plátcem daně 

z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle 

zvláštního právního předpisu. Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada 

za ztrátu času je nákladem exekuce do výše stanovené prováděcím právním předpisem. 

Účelně vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi 

oprávněný. 

 Náklady exekuce hradí soudnímu exekutorovi zpravidla povinný, v případě zastavení 

exekuce hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil, tedy povinný 

nebo oprávněný. 

  Odměna soudního exekutora za výkon exekuční činnosti je úplatou za činnost 

vykonávanou osobně exekutorem nebo jeho zaměstnanci, pokud zákon výslovně nestanoví, 

že za takovou činnost exekutorovi náleží zvláštní náhrada, kterou může být jen náhrada 

za doručení písemnosti nebo náhrada za ztrátu času. Jakákoliv jiná činnost exekutora a jeho 

zaměstnanců je zahrnuta odměnou1 a zvláštní úhrada za ni exekutorovi nenáleží.2 Odměna 

kryje soudnímu exekutorovi výdaje vzniklé v souvislosti s činnostmi, které by byl soudní 

exekutor povinen hradit, i kdyby nebyl pověřen vedením konkrétního řízení, jako jsou např. 

                                                           
1 Podle ust. § 1 odst. 3 exekučního tarifu v odměně exekutora je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní  

a jiné práce v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora. 
2 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 526. 
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úhrady za nájemné, energie, mzdy zaměstnanců, pojištění, silniční daň apod. Z uvedeného 

vyplývá, že odměna kryje i náklady vzniklé soudnímu exekutorovi za vyplacené mzdy 

zaměstnancům za jejich činnost včetně případných přesčasů (např. kopírování, zpracování 

údajů ze spisu, práce se spisem, provádění elektronické lustrace apod.). Náhrada za čas 

zaměstnanců exekutora stejně jako čas jeho samotného při práci je zahrnuta v odměně 

exekutora.3 

 Výpočet odměny soudního exekutora při vymáhání peněžité pohledávky upravuje 

vyhláška č. 330/2001 Sb. v § 5 a 6. Základem odměny je zásadně výše exekutorem 

vymoženého plnění, které však nezahrnuje náklady exekuce a náklady oprávněného. Pokud 

při exekuci prodejem movitých věcí dochází k výplatě více pohledávek z výtěžku, 

je základem pro určení odměny ta část vymožené částky, která byla na tyto pohledávky 

vyplacena. Pokud při exekuci prodejem nemovitých věcí nebo při exekuci postižením závodu 

byly uspokojeny zcela nebo zčásti nároky oprávněného, toho, kdo do řízení přistoupil jako 

další oprávněný anebo věřitele povinného, který podal přihlášku, je základem pro určení 

odměny ta část rozdělované podstaty, kterou byly takto uspokojeny nároky těchto osob. Je-li 

vedena exekuce na základě exekučního titulu, ve kterém se oprávněnému přiznává nárok 

na opětující se plnění, je základem pro určení odměny součet hodnot plnění, která byla 

vymožena. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, 

je základem pro určení odměny pětinásobek hodnoty ročního plnění. 

 Vymožené plnění definuje exekuční řád v § 46 odst. 4 - za vymožené plnění 

se považuje plnění získané provedením exekuce některým ze způsobů podle § 59 odst. 1 ex.ř., 

provedením exekuce podle § 46 odst. 6 ex.ř. (splnění vymáhané povinnosti včetně úhrady 

snížených nákladů exekuce ve lhůtě stanovené výzvou soudního exekutora) nebo hrazené 

na vymáhanou povinnost od uplynutí lhůty stanovené ve výzvě soudního exekutora a vydání 

exekučního příkazu do provedení exekuce podle tohoto exekučního příkazu. 

 Odměna soudního exekutora se vypočítává procentními sazbami ze základu; tyto 

sazby činí 

 

do 3 000 000 Kč základu 15 % 

z přebývající částky do 40 000 000 Kč základu 10 % 

z přebývající částky do 50 000 000 Kč základu 5 % 

z přebývající částky do 250 000 000 Kč základu 1 % 

částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává 

 

 Odměna soudního exekutora činí minimálně 3 000 Kč. 

 

 Exekuční řád a exekutorský tarif počítá rovněž se snížením odměny soudního 

exekutora. V případě, kdy povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění 

vymáhané povinnosti splní vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce 

a náklady oprávněného, náleží soudnímu exekutorovi odměna ve výši 50 %, jde-li o peněžité 

plnění, a 30 %, jde-li o nepeněžité plnění. 

 V případě zastavení exekuce na peněžité plnění se odměna soudního exekutora 

vypočítává z vymožené části pohledávky, nejméně však činí 3 000 Kč, a to i tehdy, pokud 

peněžité plnění ani zčásti vymoženo nebylo, tedy i v případě bezvýslednosti exekuce. 

 

 Hotové výdaje se soudnímu exekutorovi hradí buďto jako výdaje prokázané nebo 

paušální částkou (§ 13 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2001 Sb.). Paušální částka činí 3 500 Kč 

a zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám 

                                                           
3 Dtto, s. 794. 
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provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření opisy, fotokopie 

a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. Prokázané 

náklady lze nahradit, pokud převyšují paušální částku. 

 Do paušální náhrady hotových výdajů není zahrnuta náhrada účelně vynaložených 

hotových výdajů na znalecké posudky a překlady, které je soudní exekutor povinen prokázat.  

 Vyhláška č. 330/2001 Sb. předpokládá rovněž snížení paušální částky hotových 

výdajů na polovinu (1 750 Kč) v případě, kdy povinný splnil vymáhaný nárok ve lhůtě 30 dnů 

ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, a nepřevyšuje-li vymožené plnění 

10 000 Kč. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

1.4.1 Soudní exekutoři 

 

 Předkládaná právní úprava se týká především soudních exekutorů, protože přináší 

snížení sazby a minimální hranice odměny za exekuci k vymožení peněžitého plnění. Jak 

plyne z níže uvedených výpočtů, nedojde k takovému snížení odměny, které by znamenalo 

nepřijatelný zásah do ekonomiky exekutorského úřadu nebo které by mělo zásadní vliv 

na finanční ohodnocení soudního exekutora (např. ve srovnání se soudcem okresního soudu). 

  

1.4.2 Oprávnění v exekučním řízení 

 

 Oprávnění nebudou navrhovanou právní úpravou dotčeni přímo, s výjimkou případů, 

kdy jim v exekučním řízení bude uložena náhrada nákladů řízení, jejichž součást tvoří 

odměna soudního exekutora. 

 Snížení odměn by oprávněným mělo přinést rychlejší vymáhání jejich pohledávek 

v exekuci, protože z vymoženého plnění, které se rozděluje na vymáhanou pohledávku, její 

příslušenství, náklady oprávněného a náklady exekuce, bude možno k uspokojení vymáhané 

pohledávky využít větší díl než podle platné právní úpravy. 

 

1.4.3 Povinní v exekučním řízení 

 

 Povinným v exekučním řízení navrhované opatření přinese zlepšení jejich sociální 

situace, protože jsou to zpravidla oni, kdo hradí náklady exekuce. Prospěch jim přinese 

i dřívější uhrazení jejich dluhu (nebude např. narůstat příslušenství pohledávky). 

 

1.4.4 Stát 

 

 Lze předpokládat, že předkládaná právní úprava by mohla přispět i k přesunu části 

nezaměstnaných ze sféry „šedé ekonomiky“ do sféry ekonomiky legální, což by mohlo přinést 

snížení nákladů na státní rozpočet. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

 

 Cílem předkládané právní úpravy je snížení odměny soudního exekutora v souladu 

se závěry výše zmíněné analýzy. Důsledkem tohoto snížení by mělo být rychlejší 

uspokojování pohledávek vymáhaných v exekuci, což přinese výhody jak oprávněným, tak 

povinným v exekučním řízení. Vyloučit nelze ani příznivé dopady na státní rozpočet. 

 Hospodaření exekutorského úřadu ani přiměřené příjmy soudního exekutora by podle 

výsledků analýzy návrhem neměly být dotčeny. 
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1.6 Zhodnocení rizika 

 

 Pokud by předkládaná právní úprava nebyla přijata, nebyla by využita možnost 

vyplývající ze zmíněné analýzy zrychlit vymáhání pohledávek v důsledku snížení odměny 

soudních exekutorů. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

Nulová varianta: Platná právní úprava zůstane nezměněna. 

 

Varianta A: Odměna soudního exekutora bude snížena tím způsobem, že bude zařazeno nové 

tarifní pásmo do 50 000 Kč základu, v němž bude odměna činit 10 %; z přebývající částky 

do 3 000 000 Kč základu zůstane odměna ve výši 15 % ze základu a další tarifní pásma 

nebudou měněna. 

 Minimální odměna bude snížena z 3 000 Kč na 2 000 Kč, a to i v případě zastavení 

exekuce, vyloučení soudního exekutora nebo změny soudního exekutora. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Náklady 

 

 K posouzení nákladů předkládaného materiálu na soudní exekutory je možno využít 

modelové příklady exekutorských úřadů z výše zmíněné analýzy, kdy analýza pro modelaci 

příkladů využila data poskytnutá Exekutorskou komorou a zároveň bylo čerpáno z konceptů 

exekutorských úřadů, které jsou zpracovávány pro potřeby konkurzů na obsazení uvolněných 

exekutorských úřadů, kdy jejich součástí je vždy model budoucího exekutorského úřadu, 

který obsahuje nákladovou stránku. 

 

3.1.1 Modelový příklad - exekutorský úřad podle platné právní úpravy 

 

V rámci modelového příkladu je počítáno s již zaběhnutým exekutorským úřadem 

působícím na trhu od roku 2001.  

Jednotlivé nákladové položky byly tam, kde to bylo možné, pro kontrolu porovnány 

s daty uváděnými soudním exekutorem Mgr. Polanským v jeho modelu „Úřad soudního 

exekutora po 2 letech činnosti, cca 10 tis řízení/rok“, který byl prezentován v rámci kongresu 

Právní prostor konaného dne 19. 4. – 20. 4. 2016.  

Z provedené modelace vyplývá, že příjmovou část modelu zásadně ovlivňuje zejm. celková 

vymahatelnost a do značné míry také velikost ročního nápadu, přičemž se vzrůstajícím 

nápadem rostou i náklady, avšak zpravidla nikoliv v přímé úměrnosti (nejzásadnějším 

způsobem náklady mzdové, poštovné, IT, …), výsledek hospodaření tudíž bude stoupat, 

naopak v případě sníženého nápadu bude výsledek hospodaření klesat, zároveň však budou 

klesat i náklady, avšak nikoliv v přímě úměře, případný rozdíl však nelze označit jako 

zásadní. 

 

 

I. Příjmy z exekuční činnosti 

 

Východiska: 

- exekutorský úřad se sídlem v Praze; 
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- zaměstnanci: soudní exekutor, exekutorský kandidát, exekutorský koncipient, vykonavatel, 

administrativní pracovník; 

- spisy vedeny elektronicky (IS AURA); 

- vymahatelnost: 25 %;4 

- průměrná výše vymáhané pohledávky (jistina): 60 000 Kč;5 

- očekávaná výše odměny: 9 000 Kč6; 

- paušální výše náhrady hotových výdajů: 3 500 Kč - paušální náhrada hotových výdajů 

se návrhem nemění (popř. 1 750 Kč snížená);7 

- roční nápad exekucí: 2 400.8 

 

Tabulka exekucí, které skončily vymožením v rámci jednoho roku 

 

Rok Velikost 

ročního 

nápadu 

Celková 

vymahatelnost 

Vymoženo 

ve lhůtě 

podle § 46 

odst. 6 EŘ 

Vymoženo 

po lhůtě 

podle § 46 

odst. 6 EŘ 

Vymoženo 

řízení 

celkem 

1* 2 400 25 % 24** 576 600 
* Vycházíme z toho, že jde o rovnoměrné rozložení exekucí, tedy o exekuce, které skončily vymožením v daném 

roce např. po 1 roce vymáhání, dvou letech vymáhání, 5 letech vymáhání atd. 

** Z dohledové činnosti MSp lze odhadem dospět k závěru, že zhruba 1% všech řízení skončí vymožením  

ve lhůtě pro dobrovolné plnění. 

 

Tabulka roční výše vymožené odměny a náhrad hotových výdajů v rámci výše uvedeného 

nápadu 

 

Rok Velikost 

ročního 

nápadu 

Celková 

vymahatelnost 

Celková 

výše 

odměny a 

náhrad 

hotových 

výdajů v Kč, 

v případě 

uhrazení ve 

lhůtě podle 

§ 46 odst. 6 

Celková 

výše 

odměny a 

náhrad 

hotových 

výdajů v Kč, 

v případě 

uhrazení po 

lhůtě podle 

§ 46 odst. 6 

Odměna a 

náhrady 

hotových 

výdajů v Kč 

celkem 

                                                           
4 Podle odhadů Ministerstva spravedlnosti, ale také podle prohlášení EK ČR (naposledy dne 28. 1. 2016 v rámci 

diskuze zástupců EK ČR, MSp a Člověka v tísni pořádané Institutem pro politiku a společnost) se průměrná 

vymahatelnost pohybuje v rozmezí 20 % – 25 %. 
5 Vizte odůvodnění legislativní iniciativy EK ČR „Kvalifikovaná předžalobní výzva“, výše upřesněna také dne  

28. 1. 2016 v rámci diskuze zástupců EK ČR, MSp a Člověka v tísni pořádané Institutem pro politiku  

a společnost). K uvedenému je nutno mít na zřeteli, že částka 60 000 Kč představuje průměrnou výši jistiny, 

průměrná výše celé vymáhané pohledávky, a z ní odvislá odměna, by tak byly nesporně vyšší. Pro úplnost také 

uvádíme, že medián výše pohledávek je částka 9 323 Kč, která odpovídá odměně ve výši 3 000 Kč. Pro potřeby 

výpočtu však není možné počítat s mediánem, neboť by nebyly zohledněny všechny pohledávky nad 9 323,- Kč, 

což by zapříčinilo naprosté zkreslení výše odměn.   
6 15 %, minimálně však 3 000 Kč, v případě plnění ve lhůtě dle § 46 odst. 6 EŘ 1 500 Kč. 
7 V naprosté většině případů jsou hotové výdaje uplatňovány v rámci paušální výše náhrady. 
8 Roční nápad více jak poloviny všech exekutorských úřadů se pohybuje v rozmezí 0 – 2 500 řízení ročně  

(viz SMRČKA, Luboš a Jan PLAČEK. Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek,  

na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních legislativních řešení. 2015,  

s. 9.). Předmětný roční nápad tak reprezentuje zhruba středně velký exekutorský úřad. 
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EŘ EŘ 

1 2 400 25 %* 192 000 7 200 000 7 392 000 
* Přestože k vymožení 25 % z veškerých vymáhaných pohledávek nedojde v rámci konkrétního řízení okamžitě 

v 1. roce po jeho zahájení (zpravidla se bude jednat zhruba o 5 let), lze po jistém zjednodušení v rámci již 

zaběhlého EÚ počítat s tímto číslem i v období 1 roku. 
    
II. Náklady spojené s výkonem činností soudního exekutora 

 

 Vstupní náklady 

 

V rámci modelu nebude počítáno s počátečními investicemi na pořízení základního 

vybavení (server, stolní PC, notebook, scanner, tiskárna, informační systém soudního 

exekutora, drobná spotřební elektronika, kancelářský nábytek, výstavba webu, trezor, 

automobil, vybavení pro vykonavatele, zabezpečení úřadu aj.), jelikož tyto investice byly 

u zaběhnutých úřadů již vynaloženy v minulosti a v průběhu roku bude u modelového úřadu 

docházet toliko k jejich údržbě. 

 

 Fixní náklady 

 

- zaměstnanci 

 

4 zaměstnanci – exekutorský kandidát, exekutorský koncipient, vykonavatel, další 

zaměstnanec pro plnění administrativních a ekonomických úkolů (1 zaměstnanec na plný 

úvazek na nápad 600 spisů ročně)9 + soudní exekutor 

 

Měsíční mzdové náklady10 

 

Pracovní pozice Měsíční hrubá mzda 

v Kč 

Měsíční náklady v Kč 

celkem 

Roční náklady  

v Kč celkem 

Kandidát 38 000 50 920 611 040 

                                                           
9 Při určení počtu zaměstnanců jsme vycházeli z výsledků analýzy „Vliv teritoriality soudních exekutorů 

na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních 

legislativních řešení.“ Zpracovatelé při určení průměrného počtu řízení připadajícího na jednoho zaměstnance 

vycházeli z anonymizovaných dat o personálním obsazení jednotlivých EÚ, která poskytla samotná EK ČR. 

Jelikož zpracovatelé odhalili signifikantní rozdíly v personálním obsazení dle nápadu podobných EÚ, ale také 

nepoměr mezi jednotlivými skupinami zaměstnanců (kandidáti, koncipienti, vykonavatelé …) nezbylo než 

hodnotit personální sílu jednotlivých exekutorských úřadů souhrnně, tedy počtem zaměstnanců celkem a dále 

přepočíst nápad exekucí na 1 zaměstnance exekutorského úřadu.  

Z provedených výpočtů pak bylo patrné, že jako obvyklý se jeví počet maximálně 600 exekucí na 1 zaměstnance 

exekutorského úřadu ročně. V tomto pásmu se nachází přibližně 90 procent všech exekutorských úřadů a lze 

tedy předpokládat, že se jedná o praxí ověřené pravidlo. Vyšší nápady exekucí připadající na 1 zaměstnance pak 

lze považovat spíše za extrémy, které jsou velmi pravděpodobně způsobeny nedostatky v dostupných 

statistikách. Pro ilustraci můžeme tento nápad srovnat s výkonnostním měřítkem referenta exekučního úseku na 

exekučním soudu, kdy na něho ročně připadá 3256 exekučních věcí. 
10 Podle dat obdržených od EK ČR se průměrný mzdový náklad na zaměstnance pohybuje mezi 420 000 - 

604 000 Kč/rok. Tento mzdový náklad odpovídá zhruba hrubé mzdě mezi 26 000 – 38 000 Kč měsíčně. Vyšší 

z těchto hodnot nesporně odpovídá průměrné hrubé mzdě exekutorského kandidáta, přičemž v případě dalších 

zaměstnanců bude tento výdaj podstatně nižší. 
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Koncipient 27 00011 36 180 434 160 

Vykonavatel 26 07212 34 937 419 244 

Další 

zaměstnanec 

26 07213 34 937 419 244 

 

Roční náklad celkem: 1 883 688 Kč  
 

Pro srovnání je nutné poukázat na model exekutorského úřadu Mgr. Polanského, který 

při 4x vyšším nápadu má personální náklady ve výši 1 855 598 Kč, tedy téměř stejné jako 

modelový úřad. Personální náklady modelového úřadu jsou tak oproti skutečnému stavu 

nadhodnoceny.    

 

- nájem 

 

průměrná cena 233 Kč/m2/měsíc14 v Praze; 

velikost pronajímané plochy 70m2; 

roční náklad celkem 195 720 Kč 

 

Správa budovy a vedení kanceláře 

 

Položka Cena v Kč bez DPH Doba 

IS AURA (5 licencí)15* 20 000 rok 

Servisní IT práce 

(10h/měsíc) 

12 500 měsíc 

Účetnictví a daně16 2 000 měsíc 

Základní kancelářské 

potřeby** 

3 000 měsíc 

Internet a telefony 

(O2 - 4x mobilní tarif Free 

CZ á 749 Kč, O2 Internet 

PROfi 40 Mb/s á 749 Kč, 

pevná linka O2 Volání CZ  

á 247 Kč) 

4 741 měsíc 

                                                           
11 Podle průzkumu společností LegalJobs.cz, portálu Právní prostor.cz a Spolku českých právníků Všehrd 

zveřejněném na http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/mzdy-advokatnich-koncipientu-se-zasadne-

lisi dosahuje modální hodnota výdělků koncipientů částky 19 500 Kč, průměr je však 27 000 Kč, přičemž 

v rámci modelu bylo počítáno právě s částkou průměrnou. 
12 Podle údaje ČSÚ k 3. čtvrtletí roku 2015 v sekci Administrativní a podpůrné činnosti (mezi něž jsme zařadili  

i vykonavatele) činí průměrný hrubý příjem těchto zaměstnanců 17 656 Kč měsíčně. V rámci podkladů 

předkládaných pro výběrová řízení na uvolněné exekutorské úřady je pravidelně počítáno s částkou kolem 

19 000 Kč (včetně případných výkonnostních příplatků). Abychom předešli možným výkyvům příjmů v rámci 

jednotlivých částí ČR, analýza počítá s částkou 26 072 Kč, která představuje celkovou průměrnou výši příjmů 

ve 3. čtvrtletí roku 2015 (podle Českého statistického úřadu). 
13 Podle údaje ČSÚ k 3. čtvrtletí roku 2015 v sekci Administrativní a podpůrné činnosti (do které jsme zařadili  

i další zaměstnance) činí průměrný hrubý příjem těchto zaměstnanců 17 656 Kč měsíčně. Abychom předešli 

možným výkyvům příjmů v rámci jednotlivých částí ČR, analýza počítá s částkou 26 072 Kč, která představuje 

celkovou průměrnou výši příjmů ve 3. čtvrtletí roku 2015 (podle Českého statistického úřadu). 
14 K datu 2/2010 http://www.dashofer.cz/download/pdf/ncm2_ukazka_cenovych_map.pdf. 
15 http://www.aura.cz/is-soudni-exekutor/. 
16 Vedení účetnictví do 100 dokladů s vedením daňové evidence http://www.e-fram.cz/cenik, 

http://www.daneaucetnictvi.com/ceny-sluzeb/, http://www.taxdan.cz/cenik-sluzeb/    
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Energie (elektřina, voda, 

plyn)*** 

41 350 rok 

* Na každého pracovníka, včetně soudního exekutora, připadá jedna licence. 

** Psací potřeby, papír, cartridge a další základní kancelářské potřeby. 

*** Vycházeno z údajů poskytnutých odborem správy úřadu - teplo: 200 Kč/m2/rok, voda: 850 Kč/osoba/rok, 

elektřina: 330 Kč/m2/rok. 

 

Správa budovy a vedení kanceláře celkem v Kč: 328 242 Kč 

 

Model exekutorského úřadu Mgr. Polanského, který má 4x vyšší nápad, má náklady 

na IT ročně 657 051 Kč. Modelový úřad zde popisovaný má náklady na IT 170 000 Kč, což 

naprosto koresponduje s modelem Mgr. Polanského, neboť modelový úřad je 4x menší, při 

stejné velikosti by náklady na IT byly 680 000 Kč.    

 

- poplatky a pojištění 

 

Poplatek/pojištění Cena v Kč/ Interval 

poplatek EKČR 8 000 / rok 

profesní pojištění exekutora* 32 500 / rok 

poplatek za koncipienta 1 500 / rok 

poplatek za vykonavatele 500 / rok 

 
Náklady na cestovné, ubytování a stravování, 

které jsou spojeny s účastí na výchovných 

akcích pořádaných komorou pro koncipienty 

a vykonavatele (§ 20, § 26 stavovského 

předpisu)** 

 

12 000 / rok 

* Vzhledem k výši mediánu vymáhaných pohledávek (9 323 Kč), jakož i vzhledem k průměrné výši 

vymáhaných pohledávek (60 000 Kč), se jeví jako dostačující nejnižší možný limit pojistného plnění 5 000 000 

Kč (Slavia pojišťovna a.s.). 

** V souladu se Vzdělávacím plánem EKČR pro rok 2016 – 3 jednodenní školení pro vykonavatele a 9 školení 

pro exekutorské koncipienty. 

 

Poplatky a pojištění celkem: 54 500 Kč 

 

 Variabilní náklady 

 

Položka Cena v Kč Interval Poznámka 

Poštovné + obálka* 1 206 576 + 14 566 ročně  

Cestovní výdaje** 382 974 ročně  

Opravy, údržba*** 7 500 měsíc kancelářské 

vybavení, technika, 

automobil, úklid 

Bankovní poplatky 

**** 

 

30 000 ročně vedení účtů ve 

zvláštním režimu, 

pohyby na účtech 

atp. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNABUAPAXV)
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* Podle údajů EK ČR připadne na jedno řízení v průměru 11, 4 poštovní zásilky na řízení v obálce typu i nebo 

iii. Podle údajů odboru správy úřadu MSp činí průměrná cena obálky v nákupech MSp 0,5324 Kč a průměrná 

cena doporučené zásilky standard do 50g 46,6 Kč. EK ČR uvedla průměrnou cenu obálky 2 Kč a průměrnou 

cenu poštovného 44,1 Kč. Při výpočtu jsme tak vycházeli vždy z nižší z uvedených částek. 

** Předpoklady: 1 vykonavatel, 250 pracovních dnů v roce (230 po odpočtu dovolené), každý 5. den provádí 

administrativní práce (46 dnů v roce), 186 dnů provádí úkony na místě (zpravidla se bude jednat o větší 

množství řízení), přičemž maximální výdaj cestovného bude vždy činit 1 500 Kč (za společnou cestu ve více 

exekučních řízeních vedených týmž exekutorem náleží náhrada cestovních výdajů pouze jednou). Podle údajů 

EK ČR činí průměrný náklad za místní šetření 2 059 Kč, přičemž s touto částkou bude také dále počítáno 

(nicméně je nutno uvést, že EK ČR do těchto nákladů počítá i náklady mzdové, které jsou již započteny výše). 

*** V rámci položky údržby je zahrnuto obměňování hardware a software, kdy částka 7 500,- Kč měsíčně pro 

údržbu může odpovídat i nákupu nové techniky.  

**** Podle údajů EK ČR činí náklad na spis průměrně 50 Kč. V daném případě však analýza přihlíží pouze 

ke spisům, v nichž došlo k vymožení (600 řízení), poplatek je tak presumován toliko za odchozí platby. 

 

Variabilní náklady celkem: 1 724 116 Kč 

 

Model exekutorského úřadu Mgr. Polanského, který má 4x vyšší nápad, má náklady 

na poštovné ročně 1 272 900 Kč. Modelový úřad má náklady na poštovné 1 221 142 Kč. 

Cestovní náklady má model Mgr. Polanského ročně 221 331 Kč. Modelový úřad má cestovní 

náklady 382 974 Kč.  

Náklady na dopravní prostředky činí v modelu Mgr. Polanského ročně 158 168 Kč. 

Modelový úřad předpokládá tyto náklady ve výši 90 000 Kč. Náklady na dopravní prostředky 

modelového úřadu jsou tak nadhodnoceny, neboť odpovídají více než ½ úřadu Mgr. 

Polanského, který je však 4x větší. 

Finanční náklady (bankovní poplatky) činí v modelu Mgr. Polanského ročně 28 039 

Kč. Modelový úřad má tyto poplatky ve výši 30 000 Kč. Bankovní poplatky modelového 

úřadu jsou tak nadhodnoceny, neboť jsou vyšší než u 4x většího úřadu.  

 

III. Výkaz zisku a ztrát za 1 rok 

 

Položka nákladů Cena v Kč bez DPH 

Nájem17 195 720 

Energie 41 350 

Mzdové náklady 1 883 688 

Poplatky a pojištění 54 500 

IS + servis 170 000 

Daňové a účetní služby 24 000 

Kancelářské potřeby 36 000 

Internet + telefon 56 892 

Cestovní výdaje 382 974 

Opravy, údržba 90 000 

Bankovní poplatky 30 000 

Poštovné + obálky 1 221 142 

CELKEM 4 186 266 

 

Vymožená plnění + paušální náhrady 

hotových výdajů 

Celkem v Kč 

Rok 7 392 000 
                                                           
17 V rámci nájemného se počítá i s nájmem přiměřeně velkého prostoru (nebytového) pro potřeby skladování 

movitých věcí z mobiliárních exekucí. Zároveň je nutné podotknout, že často jsou movité věci po soupisu 

ponechány u povinného.  
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Výsledek hospodaření v Kč 

Náklady 4 186 266 

Výnosy 7 392 000 

Celkem (před zdaněním) 3 205 734 

 

Průměrný plat soudce okresního soudu18 1. 1. 2016  

Měsíční hrubý plat v Kč 

97 626 Kč 

 

IV. Závěr  

 

Z provedené modelace vyplývá, že příjmovou část modelu zásadně ovlivňuje zejm. 

celková vymahatelnost a do značné míry také velikost ročního nápadu, přičemž 

se vzrůstajícím nápadem rostou i náklady, avšak zpravidla nikoliv v přímé úměrnosti 

(nejzásadnějším způsobem náklady mzdové, poštovné, IT, …). Další zásadní veličinou 

podstatně ovlivňující příjmovou část modelu je výše vymáhané pohledávky. Výpočty byly 

provedeny s vymáhanou částkou ve výši 60 000 Kč, tedy s pohledávkou v průměrné výši 

jistiny vymáhané v exekučním řízení (počítáno bez příslušenství).  

Z výše uvedeného modelu vyplývá, že středně velký exekutorský úřad může být 

ziskový, a to i za současného stavu průměrné vymahatelnosti pohledávek v exekučním řízení. 

Předmětný model přináší soudnímu exekutorovi nezdaněný měsíční příjem ve výši  

267 145 Kč, což mnohonásobně překračuje průměrnou výši hrubé mzdy v ČR19  

i průměrné příjmy soudce okresního soudu. 

Přes jistá zjednodušení modelu na výdajové, ale také na příjmové stránce nelze dospět 

k závěru, že by ekonomická situace exekutorských úřadů byla napjatá, natož kritická 

(i s přihlédnutím k současnému počtu bezvýsledných exekucí), naopak se zde nachází 

dostatečný prostor pro případné snížení nákladů exekuce. 

 

V. Porovnání modelového případu s údaji vedenými Generálním finančním ředitelstvím 

 

Za účelem porovnání skutečných příjmů soudních exekutorů s vypracovaným 

modelem poskytlo Generální finanční ředitelství Ministerstvu spravedlnosti statistická data 

týkající se příjmů soudních exekutorů za zdaňovací období let 2013 a 201420 členěná podle 

způsobu, jakým jsou vykazovány příjmy a výdaje: 

- daňová evidence; 

- podvojné účetnictví; 

- výdaje uplatňované procentem. 

 

Příjmy soudních exekutorů za zdaňovací období 2013 a 2014 

 

Soudní exekutoři 

                                                           
18 Údaj Ministerstva spravedlnosti. Podle § 28 EŘ se úkony exekutora považují za úkony soudu. Podle § 52 odst. 

2 EŘ nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád  

a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému 

zaměstnanci soudu. S ohledem na výše uvedené se, s jistým zjednodušením, nabízí – pro účely zjištění výše 

ohodnocení - výkon činnosti exekutora srovnávat s výkonem činnosti soudce. 
19 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2015  
20 Jedná se o 115, resp. 122 subjektů, kteří mají podané vyměřené daňové přiznání za příslušné zdaňovací období 

roku 2013, resp. 2014. 
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počet platných k 20. 1. 2016 156 

Z toho: 

počet subjektů, které mají podané vyměřené přiznání k dani z příjmů za 

zdaňovací období roku 2013/2014 115/122 

Z toho: 

uplatnili výdaje procentem - má i jiné příjmy bez uplatnění daňového 

zvýhodnění na děti 1/1 

vedou daňovou evidenci 54/57 

Z toho: 

mají i jiné příjmy uplatňují daňové zvýhodnění na děti 6/4 

mají i jiné příjmy neuplatňují daňové zvýhodnění na děti 7/14 

mají jen příjmy dle § 7, případně §8 zákona o daních z příjmů a uplatňují daňové 

zvýhodnění na děti 26/25 

mají jen příjmy dle § 7, případně §8 zákona o daních z příjmů a neuplatňují 

daňové zvýhodnění na děti 15/14 

vedou účetnictví 60/64 

Z toho: 

mají i jiné příjmy uplatňují daňové zvýhodnění na děti 11/13 

mají i jiné příjmy neuplatňují daňové zvýhodnění na děti 6/8 

mají jen příjmy dle § 7, případně §8 zákona o daních z příjmů a uplatňují daňové 

zvýhodnění na děti 26/25 

mají jen příjmy dle § 7, případně §8 zákona o daních z příjmů a neuplatňují 

daňové zvýhodnění na děti 17/18 

 

Z uvedené tabulky mimo jiné vyplývá, že pouze jeden soudní exekutor uplatňuje 

výdaje procentem, ostatní soudní exekutoři vedou daňovou evidenci nebo účetnictví zhruba 

v poměru 50:50. Vzhledem ke skutečnosti, že povinnost vést účetnictví mají fyzické osoby, 

které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní 

rok částku 25 000 000 Kč, lze subjekty vedoucí daňovou evidenci (resp. uplatňující paušál) 

považovat za spíše (co do rozsahu portfolia a velikosti úřadu) za menší soudní exekutory 

a naopak subjekty vedoucí účetnictví lze považovat za větší soudní exekutory. 

Z výše uvedené tabulky také vyplývá, že některé subjekty (celkem 30 ze 114 subjektů, 

resp. 39 ze 121 subjektů), vykazují vedle příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních 

z příjmů) také příjmy ze závislé činnosti, nájmu nebo ostatní (§ 6, 9 a 10 zákona o daních 

z příjmů). Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona o daních z příjmů) byly podřazeny 

pod příjmy ze samostatné činnosti z důvodu, že se většinou jedná o úroky na běžných účtech. 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona o daních z příjmů) jsou spíše doplňkovou činností 

a ve vztahu k celkovým příjmům nepředstavují zásadnější nebo převažující příjem. 

 

Ve vztahu k daňovému zatížení soudních exekutorů je možno uvést, že v roce 2013 

činilo daňové zatížení všech soudních exekutorů v průměru 831 000 Kč, přičemž v roce 

2014 se již jednalo zhruba o 1 008 500 Kč, daňové zatížení tak meziročně vzrostlo o 21 %, 

což bylo odvislé od 26 % nárůstu příjmů. 

 

Následující tabulka zobrazuje průměrnou hodnotu základu daně z příjmů soudních 

exekutorů, průměrnou hodnotu celkových příjmů a průměrnou hodnotu daně  

po uplatnění slevy za roky 2013 a 2014, přičemž pro vyšší vypovídací hodnotu došlo 
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k vyřazení subjektů, které vedle příjmů ze samostatné činnosti vykazují také příjmy  

ze závislé činnosti, nájmu nebo ostatní. Současně pro přehlednost nerozlišujeme subjekty 

využívající a nevyužívající daňové zvýhodnění na dítě. Subjekty však dělíme podle způsobu, 

jakým jsou vykazovány příjmy a výdaje.  

 

2013 – Daňová evidence 

Daňové subjekty mají příjmy podle § 7, případně příjmy pouze podle § 8 zákona o daních z příjmů 

Počet subjektů: 41 Základ daně v Kč Příjmy celkem v Kč Daň po uplatnění slevy v Kč 

Průměrná hodnota 2 236 248  2 305 624  393 521  

 

2013 – Podvojné účetnictví 

Daňové subjekty mají příjmy podle § 7, případně příjmy pouze podle § 8 zákona o daních z příjmů 

Počet subjektů: 43 Základ daně v Kč Příjmy celkem v Kč Daň po uplatnění slevy v Kč 

Průměrná hodnota 5 824 848  6 009 940  1 203 214  

 

2014 – Daňová evidence 

Daňové subjekty mají příjmy podle § 7, případně příjmy pouze podle § 8 zákona o daních z příjmů 

Počet subjektů: 39 Základ daně v Kč Příjmy celkem v Kč Daň po uplatnění slevy v Kč 

Průměrná hodnota 2 113 897  2 177 146  365 171  

 

2014 – Podvojné účetnictví 

Daňové subjekty mají příjmy podle § 7, případně příjmy pouze podle § 8 zákona o daních z příjmů 

Počet subjektů: 43 Základ daně v Kč Příjmy celkem v Kč Daň po uplatnění slevy v Kč 

Průměrná hodnota 6 076 156  6 243 835  1 259 923  

 

Průměrný příjem menších a větších subjektů v Kč po zdanění (celkem za roky 2013 a 2014) 

Daňová evidence 1 795 727 

Podvojné účetnictví 4 718 933 

 

Z dat poskytnutých Generálním finančním ředitelství lze dospět k závěru, že průměrný 

roční příjem menších soudních exekutorů se pohybuje pod hranicí 2 miliónů Kč, průměrný 

roční příjem větších soudních exekutorů pak pod hranicí 5 miliónů Kč. Jednoduchým 

zprůměrováním těchto 2 hodnot pak dospějeme k číslu kolem 3 miliónů Kč (3 257 330 Kč), 

což je zhruba částka, ke které jsme dospěli v souvislosti s modelem středně velkého 

exekutorského úřadu.   

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNABUAPAXV)



13 

 

3.1.2 Modelový exekutorský úřad po snížení nákladů exekuce 

 

Lze mít za to, že ekonomické výsledky modelového exekutorského úřadu uvedené 

v předchozím bodu umožňují snížení odměny soudního exekutora tak, jak je uvedeno 

v návrhu. Předpokládaný dopad této změny je naznačen v následující tabulce, jejímž 

základem je předchozí model průměrného exekutorského úřadu. 

 

Tabulka roční výše vymožené odměny a náhrad hotových výdajů  

 

Rok Velikost 

ročního 

nápadu 

Celková 

vymahatelnost 

Celková 

výše 

odměny a 

náhrad 

hotových 

výdajů v Kč, 

v případě 

uhrazení ve 

lhůtě podle 

§ 46 odst. 6 

EŘ 

Celková 

výše 

odměny a 

náhrad 

hotových 

výdajů v Kč, 

v případě 

uhrazení po 

lhůtě podle 

§ 46 odst. 6 

EŘ 

Odměna a 

náhrady 

hotových 

výdajů v Kč 

celkem 

1 2 400 25 %* 162 000 5 760 000 5 922 000 
* Přestože k vymožení 25 % z veškerých vymáhaných pohledávek nedojde v rámci konkrétního řízení okamžitě 

v 1. roce po jeho zahájení (zpravidla se bude jednat zhruba o 5 let), lze po jistém zjednodušení v rámci již 

zaběhlého EÚ počítat s tímto číslem i v období 1 roku. 

 

Výnos ve výši 5 922 000 Kč přináší po odečtení výdajů hospodářský výsledek ve výši  

1 735 734 Kč, což přináší oproti současnému stavu pokles hospodářského výsledku o zhruba 

46 %, nicméně tento upravený model přináší soudnímu exekutorovi nadále nezdaněný 

měsíční příjem ve výši 144 645 Kč. 

 

Oprávněným a povinným navrhovaná změna žádné náklady nepřinese. 

 

3.1.3 Dopady na státní rozpočet  

 

V případě snížení odměny podle předloženého návrhu, lze očekávat negativní dopady na 

státní rozpočet, a to především v rámci DPH. Bude se jednat o snížení ve dvou základních 

pásmech. V pásmu do 20 000,- Kč, kdy bude odměna stejná bez ohledu na vymáhanou částku, 

a v pásmu do 50 000,- Kč. Nad částky 50 000,- Kč nedojde ke změně.  

 

 U pohledávek do 20 000,- Kč bude nižší výběr DPH o 15,4%. Odměna za exekuci ukládající 

zaplacení peněžité částky je 3 000,- Kč, náhrada hotových výdajů pak 3 500,- Kč. Celkem jde 

tedy o 6 500,- Kč, z čehož DPH činí 1 365,- Kč. Po navrhovaném snížení bude celková částka 

5 500,- Kč, z čehož DPH bude 1 155,- Kč.    

 

U pohledávek do 50 000,- Kč bude nižší výběr DPH o 22,7%. Odměna za exekuci 

ukládající zaplacení peněžité částky je 7 500,- Kč, náhrada hotových výdajů pak 3 500,- Kč. 

Celkem jde tedy o 11 000,- Kč, z čehož DPH činí 2 310,- Kč. Po navrhovaném snížení bude 

celková částka 5 500,- Kč, z čehož DPH bude 1 785,- Kč.    

 

Snížíme-li některé příjmy soudních exekutorů, sníží se samozřejmě i daň z příjmů 

z nich vybraná. Průměrné daňové zatížení (daní z příjmů) SE činilo v roce 2014 zhruba 
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1 008 500 Kč, z toho však nelze stran chystaného snížení tarifu a možného snížení příjmů a 

tím i vybraných daní ničeho vyvozovat, obdobné platí i pro zdravotní a sociální. 

 

 

3.2 Přínosy 

 

 Pro oprávněné navrhovaná právní úprava bude znamenat přínos v podobě dřívějšího 

vymožení jeho pohledávky v exekuci. 

 

 Pokud jde o povinné, kteří by hradili náklady exekuce, lze v souvislosti s pohledávkou 

ve výši 60 000 Kč, která je použita ve výše zmíněných modelových případech, konstatovat, 

že náklady exekuce budou při vymáhání této pohledávky sníženy o 2 500 Kč (podle platné 

právní úpravy by odměna činila 9 000 Kč, podle navrhované právní úpravy bude činit 6 500 

Kč). 

 V případě pohledávky ve výši 25 000 Kč bude odměna snížena o 1 250 Kč (podle 

platné právní úpravy by odměna činila 3 750 Kč, podle navrhované právní úpravy činí 2 500 

Kč). 

 Půjde-li o pohledávku ve výši 5 000 Kč, odměna soudního exekutora bude nižší 

o 1 000 Kč (odměna podle platné právní úpravy - 3 000 Kč, odměna podle návrhu - 2 000 Kč, 

v tomto případě jde o minimální odměny).  

 Jak bylo uvedeno výše, snížení nákladů exekuce by mělo přinést nejen zlepšení 

sociální situace povinných, ale mohlo by přispět i k tomu, že někteří nezaměstnaní, na které 

je vedena exekuce a kteří buďto nejsou zaměstnáni vůbec nebo jsou zapojeni do „šedé 

ekonomiky“, si najdou legální zaměstnání. Jejich dluh totiž bude v důsledku snížení nákladů 

exekuce dříve vymožen a v takovém rozsahu jako podle platné právní úpravy by se nemělo 

zvyšovat ani příslušenství pohledávky. Povinní se tedy např. dříve dostanou do situace, kdy 

jejich mzda nebude postižena exekucí a kdy budou moci pro své potřeby využívat vše, 

co si vydělají. 

 

 Ke zkrácení exekučního řízení v důsledku navrhovaného snížení odměny soudního 

exekutora v případě exekuce srážkami ze mzdy lze uvést tyto modelové příklady: 

 

výše vymáhané pohledávky 60 000 Kč 

vymáhané náklady exekuce podle platné 

právní úpravy (odměna + paušální částka 

náhrady hotových výdajů)/podle navrhované 

úpravy 

9 000 Kč + 3 500 Kč = 12 500 Kč/ 

6 500 Kč + 3 500 Kč = 10 000 Kč 

celkem vymáháno (platná/navrhovaná právní 

úprava) 

72 500 Kč/70 000 Kč 

výše čisté mzdy 12 000 Kč 

nepostižitelná částka  10 060 

srážka ze mzdy (jde o nepřednostní 

pohledávku) 

1 940 Kč 

podle platné právní úpravy vymoženo za  37,4 měsíců 

podle navrhované právní úpravy vymoženo 

za 

36, 1 měsíců 

 

výše vymáhané pohledávky 25 000 Kč 

vymáhané náklady exekuce podle platné 

právní úpravy (odměna + paušální částka 

3 750 Kč + 3 500 Kč = 7 250 Kč/ 

2 500 Kč + 3 500 Kč = 6 000 Kč 
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náhrady hotových výdajů)/podle navrhované 

úpravy 

celkem vymáháno (platná/navrhovaná právní 

úprava) 

32 250 Kč/31 000 Kč 

výše čisté mzdy 12 000 Kč 

nepostižitelná částka  10 060 

srážka ze mzdy (jde o nepřednostní 

pohledávku) 

1 940 Kč 

podle platné právní úpravy vymoženo za  16,6 měsíců 

podle navrhované právní úpravy vymoženo 

za 

16 měsíců 

 

výše vymáhané pohledávky 5 000 Kč 

vymáhané náklady exekuce podle platné 

právní úpravy (odměna + paušální částka 

náhrady hotových výdajů)/podle navrhované 

úpravy 

3 000 Kč + 3 500 Kč = 6 500 Kč/ 

2 000 Kč + 3 500 Kč = 5 000 Kč 

celkem vymáháno (platná/navrhovaná právní 

úprava) 

11 500 Kč/10 000 Kč 

výše čisté mzdy 12 000 Kč 

nepostižitelná částka  10 060 

srážka ze mzdy (jde o nepřednostní 

pohledávku) 

1 940 Kč 

podle platné právní úpravy vymoženo za  5,9 měsíců 

podle navrhované právní úpravy vymoženo 

za 

5,2 měsíců 

 

 Důsledkem navrhovaného snížení tarifu může být také situace, kdy pohledávka 

vymáhaná v exekuci bude uspokojena jedním způsobem exekuce (např. přikázáním 

pohledávky z účtu, na němž bude po doručení vyrozumění o právní moci částka postačující 

k uhrazení snížené pohledávky) a nebude již nutno přistoupit k dalšímu způsobu provedení 

exekuce.  

 

 Podle údajů Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Ústí nad Labem, 

Kontaktního pracoviště Louny je na tomto kontaktním pracovišti podíl uchazečů o zaměstnání 

s exekucemi k ostatním uchazečům takovýto: 
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 Z dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů je na uvedeném kontaktním pracovišti 

následující podíl osob s exekucí: 

 

 
 

 K 31. prosinci 2015 Lounsko evidovalo 5 007 nezaměstnaných osob, počet 

evidovaných osob s exekucí činil 1 087. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 2 449 osob, 

které jsou v evidenci 12 měsíců a déle. Z těchto dlouhodobě evidovaných uchazečů byla proti 

704 osobám vedena exekuce. 

 

 Z materiálu Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho 

nezaměstnaného (Jahoda, Robert, Godarová, Jana. Praha: 2015, Výzkumný ústav práce 

a sociálních věcí, v.v.i., 47 str.), plyne, že podle odhadu obsaženého v této práci se průměrné 

náklady veřejného sektoru, které jde spojit s jednou nezaměstnanou osobou, v roce 2014 

pohybovaly kolem 207 tis. Kč za rok. Na těchto nákladech se z velké míry podílejí nevybrané 

daně (cca 44 %) a náklady na všechny sociální dávky (cca 35 %). 
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 Konkrétní dopad snížení nákladů exekuce na veřejné rozpočty lze jen těžko 

odhadovat. Pokud bychom vycházeli např. z toho, že na kontaktním pracovišti Úřadu práce 

ČR v Lounech v důsledku přijetí navrhované právní úpravy dojde k tříprocentnímu snížení 

nezaměstnanosti osob, na které je vedena exekuce, došlo by ke snížení počtu nezaměstnaných 

o 33 osob a v důsledku toho by nedocházelo k výše zmíněnému zatížení veřejných rozpočtů 

v celkové výši 6 831 000 Kč ročně. 

 

4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant a stanovení pořadí variant a výběr 

nejvhodnějšího řešení 

 

 Lze konstatovat, že zatímco nulová varianta neumožní využít prostor pro snížení 

nákladů exekuce, který plyne z výše zmíněné analýzy problematiky exekučního prostředí, 

varianta A přinese nejen snížení těchto nákladů, což je výhodou zejména pro povinné, ale lze 

předpokládat, že by s ní mohlo být spojeno i rychlejší vymáhání pohledávek, případně 

i snížení nákladů na státní rozpočet. 

 

 Proto předkládané legislativní řešení vychází z varianty A. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

 Za implementaci regulace bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti, které 

je orgánem státního dohledu nad soudními exekutory. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

 Účinnost regulace bude přezkoumána do 31. prosince 2019. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

 Předkládaný materiál vychází z materiálů Analýza problematiky exekučního prostředí 

s akcentem na dislokaci exekutorských úřadů a nákladovost exekuce a Odhad nákladů 

veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného a z podkladů poskytnutých 

Kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR v Lounech. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

JUDr. Renata Červená 

RCervena@msp.justice.cz 

tel. 221 997 358 

 

Mgr. Radomír Čujan 

RCujan@msp.justice.cz 

tel. 221 997 290 
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