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VI. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh 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 

Ministerstvo 

vnitra 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace v bodu 3.1.3 Dopady na 

státní rozpočet je ve třetím odstavci uvedeno, že "Po navrhovaném snížení bude 

celková částka 5 500,- Kč, z čehož DPH bude 1 785,- Kč." Výše celkové částky 5 

500,- Kč je však určena chybně, správně měla být uvedena celková částka 8 500,- 

Kč (odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky ve výši 5 000,- Kč 

plus náhrada hotových výdajů ve výši 3 500,- Kč). DPH ve výši 1 785,- Kč je při 

sazbě daně 21 % vypočtena ze základu daně 8 500,- Kč již správně. 

vyhověno 

Ministerstvo 

financí 

V páté části závěrečné zprávy z hodnocení dopadu regulace – „porovnání 

modelového případu s údaji vedenými Generálním finančním ředitelstvím“ jsme 

identifikovali některé nepřesnosti, na které upozorňujeme: 

Ke konstatování na straně 11, že vede-li osoba účetnictví, při současné existenci 

zákonné povinnosti vést účetnictví, přesáhne-li obrat částku 25 mil. Kč, lze 

předpokládat, že tato osoba je subjektem s většími příjmy, upozorňujeme, že 

vedení účetnictví pod výše uvedenou hranici je dobrovolné; nelze tedy předjímat, 

že jsou to ti, s většími příjmy. 

vyhověno 

Ministerstvo 

financí 

V tabulce zobrazující průměrné hodnoty základu daně, celkových příjmů a daně 

po uplatnění slev, za roky 2012, 2013 a 2014 (str. 12), je zřejmý, při porovnání 

základu daně a příjmů celkem, pouze nepatrný objemový rozdíl a je tedy otázkou, 

zda je tento nepatrný rozdíl dán skutečně minimálními výdaji (náklady) nebo se 

nevyhověno 
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jedná o nepřesnost. Při základním předpokladu, že může poplatník využít při 

skutečných nízkých výdajích (nákladech) možnosti paušalizace, která pro roky 

2013 a 2014 činila 40% a nově zavedené omezení čerpání výše tohoto paušálu do 

částky 800 tis. Kč, by rozdíl mezi údaji (celkové příjmy, základ daně), byť 

sumarizovanými, měl být v podstatně vyšších hodnotách. 

Ministerstvo 

financí 

V bodě 3.1.2 (konec odstavce za tabulkou, str. 13) doporučujeme nahradit 

„nezdaněný měsíční příjem“ např. výrazem „příjem před zdaněním“. 

vyhověno 

Ministerstvo 

práce a sociálních 

věcí 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Zásadní připomínky:  

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (Zpráva či RIA): 
Vzhledem k níže uvedenému jsme toho názoru, že materiál „Návrh 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“ v podobě, v jaké je předložen, nemůže obstát. 

Samotný návrh vyhlášky není řádně zdůvodněn a úpravy v něm navrhované a 

jejich konotace nejsou zevrubně zanalyzovány. Požadujeme proto doplnění 

a zpřesnění RIA.  

Dle našeho názoru se RIA dostatečně nezabývá některými relevantními 

problémy, např.: 

- jako problematické vnímáme definování problému, který by měl být 

návrhem vyhlášky řešen. Ve Zprávě je konstatováno, že z Analýzy problematiky 

exekučního prostředí s akcentem na dislokaci exekutorských úřadů a nákladovost 

exekuce vyplynulo, že současný systém vymáhání pohledávek v exekuci 

poskytuje prostor pro snížení odměn soudních exekutorů, a následně jsou 

uvedeny některé pozitivní dopady případného snížení odměn (resp. nákladů 

exekuce). Závěry, ke kterým předkladatel v části 1.2 RIA dospívá, považujeme 

 

- odůvodnění i Závěrečná zpráva 

z hodnocení dopadu regulace byly 

přepracovány a doplněny 

 

 

 

 

 

 

 

 

- definice problému byla v Závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadu regulace 

dopracována 
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spíše za prostředek k dosažení určitého cíle, nikoliv však za definici problému.  

- z materiálu není zřejmé, proč předkladatel navrhuje snížení minimální 

odměny exekutora právě na 2 000 Kč ani proč se snižuje sazba odměny na 10% 

v novém tarifním pásmu do 50 000 Kč. Není zde uvedeno např. porovnání 

s jinými zvažovanými variantami či úprava dané problematiky v jiných zemích. 

- v dokumentu jsou zmiňovány pouze dvě varianty řešení – a to varianta 

nulová a varianta A (tedy zvolená varianta). Toto nepovažujeme za dostatečné 

a odpovídající navrhované změně. 

- nejsou dostatečně identifikováný všechny dotčené subjekty  a dopady na 

ně. RIA opomíjí např. daňové poplatníky, zaměstnance soudních exekutorů, aj., 

kterých se návrh beze všech pochyb také může dotýkat. 

- nejsou dostatečně propracovány finanční dopady a zejména není v materiálu 

dostatečně jasně rozpracovaná podoba cílového stavu v případě přijetí návrhu 

vyhlášky. Slovní spojení jako „mělo být“, „nelze vyloučit“ či „neměly by být“, 

která se objevují v části 1.5 RIA, nepůsobí přesvědčivě a nejsou dle našeho 

názoru odpovídající. 

 

- varianty doplněny 

 

 

 

- varianty doplněny 

- pokud jde o daňové poplatníky, je 

v Závěrečné zprávě popsán dopad na 

výběr daně z přidané hodnoty, dopad 

na výběr dalších daní nelze 

kvantifikovat; dopad na zaměstnance 

soudních exekutorů by předkládaná 

právní úprava, jak plyne ze Závěrečné 

zprávy, mít neměla 

- formulace Závěrečné zprávy 

vycházejí z toho, že z povahy věci 

taková zpráva může dopady 

předkládané právní úpravy pouze 

předjímat, nemůže je však kategoricky 

postulovat 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Připomínka: 

K materiálu obecně: Doporučujeme do materiálu doplnit „Analýzu 

problematiky exekučního prostředí s akcentem na dislokaci exekutorských úřadů 

a nákladovost exekuce“, na kterou se v materiálu odkazuje. Ačkoliv je tento 

dokument dohledatelný na stránkách Ministerstva spravedlnosti, považujeme za 

vhodné ho přiložit k materiálu jako celku. 

 

doplněn odkaz na příslušnou 

internetovou stránku 

Ministerstvo 

zemědělství 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

obrany 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

dopravy 

bez připomínek 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFRK5LYM)



4 
 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

kultury 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

bez připomínek 
 

místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a inovace 

Zásadní připomínka: 
     Požadujeme stažení materiálu z meziresortního připomínkové řízení a jeho 

dopracování. 

Odůvodnění: 

     V obecné rovině souhlasíme s nutností změny exekučního řízení, nicméně 

navrhované změny povedou ještě k větším rozdílům mezi jednotlivými 

exekutorskými úřady – velké pocítí negativní ekonomické dopady v konečném 

důsledku podstatně méně než malé, které jsou již nyní na hranici (či pod hranicí) 

možnosti ekonomických limitů fungování. Centralizace vymáhání pohledávek 

několika exekutorskými úřady bude mít negativní dopad na vymahatelnost práva 

v ČR. 

     Navrhované změny nijak nereflektují riziko monopolizace exekuční činnosti. 

Pokud malé exekutorské úřady zaniknou v důsledku nízkých odměn (z nichž 

nebude možné hradit výkon exekuční činnosti), bude zcela zásadně poškozena 

zásada konkurence soudních exekutorů, na nichž je současné exekuční řízení 

založeno. Nízká konkurence povede ke zhoršení služeb poskytovaných soudními 

exekutory účastníkům řízení – jedná se tak o riziko poškození práv účastníků 

řízení, které není ve zprávě RIA dostatečně analyzováno. 

     V důsledku snížení exekutorského tarifu, které povede k zániku malých 

exekutorských úřadů, bude nutné přijmout další legislativní změny – při ukončení 

činnosti malých úřadů nebude mít dle současné legislativní úpravy kdo převzít 

 

 

 

 

- nepředpokládáme, že by v důsledku 

navržené změny mělo dojít 

k centralizaci vymáhání pohledávek u 

několika exekutorských úřadů; 

důsledkem navržené změny by neměl 

být zánik exekutorských úřadů, ale 

zvýšení jejich efektivnosti. 

Navrhovaná právní úprava upustila od 

zařazení sníženého tarifního pásma a 

závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 

regulace byla dopracována tak, že byla 

zohledněna Exekutorskou komorou 

ČR namítaná potřeba vyššího počtu 

zaměstnanců na určitý nápad; lze mít 

za to, že modelové případy uvedené 

v Závěrečné zprávě nyní představují 

příklady efektivního exekutorského 
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spisy a pokračovat v řízení (exekutoři se vzájemně zastupují dle § 16 exekučního 

řádu, přičemž každý exekutor má jen jednoho zástupce – jakmile skončí více 

exekutorů, skončí současně i jejich vzájemné zastupování, které představuje 

pojistku pro chod celého systému). Exekutorské úřady zůstanou neobsazené (při 

ukončení úřadu z ekonomických důvodů jej nikdo nebude mít zájem obsadit) a 

nebude možné pokračovat ve vedení exekuce a dluh vymáhat, případně exekuci 

ukončit při vymožení dluhu – pokud exekuce nebude mít kdo skončit, majetek 

bývalých dlužníků bude nadále zajištěn exekučními příkazy, což je zásadní 

porušení práva účastníků řízení domáhat se stanoveným postupem svého práva u 

nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu 

podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Navrhované změny, které 

jsou způsobilé zcela změnit systém exekuční činnosti, by měly být provázány s 

dalšími legislativními opatřeními, které eliminují riziko porušení ústavních práv 

účastníků řízení. Předkladatel by dle našeho názoru měl spolu s návrhem na 

změnu tarifu předložit návrh zákona, kterým zabezpečí přechod spisů z 

uvolněných exekutorských úřadů na jiný subjekt, který exekuční řízení dokončí. 

     Ve zprávě RIA není dostatečně popsáno, jaký efekt budou mít navrhované 

změny na další parametry exekučního řízení (např. na právo dle čl. 36 Listiny 

základních práv a svobod). Soudní exekutor má být na základě § 2 exekučního 

řádu nezávislý, zároveň jeho úkony jsou považovány dle § 28 téhož zákona za 

úkony exekučního soudu (srov. např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. 

Pl. ÚS 28/13 a Pl. ÚS 33/11 týkající se nezávislosti soudní moci). Odůvodnění 

předkládaného návrhu se z velké části zaměřuje na snížení odměny soudního 

exekutora, ale již nevěnuje pozornost dalším dopadům na dlužníky a věřitele 

(včetně např. rychlosti a efektivity exekučního řízení – dle § 46 exekučního řádu 

má exekutor zajišťovat rychlé a účelné vedení exekuce, k čemuž ovšem musí mít 

zajištěny i ekonomické podmínky). Uvedené pravidlo, podle kterého má každé 

snížení nákladů exekuce pozitivní dopad na sociální situaci dlužníků a rychlost 

vymožení pohledávek by v absurdním případně vedlo ke snížení odměny 

exekutora až na 0,- Kč. Taková změna by však znamenala konec vymáhání 

pohledávek v České republice. 

     Zpráva RIA uvádí dopady na exekutorské úřady prostřednictvím značně 

úřadu, který má reálné základy a jehož 

fungování se současné exekutorské 

úřady mohou přiblížit 

- opět je třeba zdůraznit, že MSp 

nepředpokládá v souvislosti 

s předkládanou právní úpravou 

problémy spojené se zánikem 

exekutorských úřadů; k věci je však 

možno dodat, že exekuční řád již nyní 

zakotvuje institut zástupce soudního 

exekutora, který vykonává exekuční 

činnost namísto soudního exekutora, 

kterému zanikl výkon exekutorského 

úřadu; novelizace exekučního řádu 

předložená do připomínek obsahuje 

řešení rozdělení spisů úřadu, který se 

nepodaří obsadit 

- zhodnocení souladu s ústavním 

pořádkem bylo doplněno 

- Závěrečná zpráva se dopady 

na účastníky exekučního řízení 

zabývá, v tomto ohledu byla ještě 

doplněna. Cílem předkládaného 

návrhu je optimalizace výpočtu 

odměny soudního exekutora při 

respektování oprávněných zájmů 

povinných a zájmů oprávněných, 

nikoliv vychýlení rovnováhy mezi 

těmito zájmy ve směru naznačeném 

v připomínce 

 

-  byl dopracován další model 
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zobecňujícího modelového příkladu (kapitola 3), který nemusí postihovat realitu 

desítek menších exekutorských úřadů. Dle našeho názoru by tento příklad měl 

být rozpracován do několika kategorií podle velikosti exekutorského úřadu 

(případně dle regionů). V případě, že by mohlo u některých exekutorských úřadů 

dojít k ukončení jejich činnosti, považujeme za nutné rovněž zpracovat analýzu 

souvisejících rizik, zejména co se týče časového dopadu na exekuční řízení a 

vymahatelnost pohledávek. Zároveň by se zpráva RIA měla věnovat vztahu mezi 

navrženým snížením odměny soudního exekutora a obsazeností (resp. 

obsaditelností) v současné době neobsazených exekutorských úřadů. Závěrem 

uvádíme, že problematiku exekučního řízení je nutné řešit systémově, 

a ne dílčími – byť na první pohled líbivými – kroky spočívajícími jednostranně 

ve snížení nákladů na straně dlužníka, které nejsou podloženy důkladnou 

analýzou. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

exekutorského úřadu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a 

legislativu 

Připomínky: 

obecně k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

1. Doporučujeme upřesnit definici problému v příslušné části ZZ RIA. 

Samotnou skutečnost, že existuje „prostor pro snížení odměn soudních 

exekutorů“, bez bližšího vysvětlení, proč, popř. v jakém konkrétním segmentu, 

jsou odměny exekutorů považovány za nepřiměřeně vysoké, nelze označit za 

problém. Definici problému je třeba založit na podrobné analýze skutkového 

stavu umožňující posoudit jeho podstatu a rozsah, stejně jako nejefektivnější 

formu jeho řešení; v tomto směru je třeba doplnit ZZ RIA např. o porovnání 

odměn a faktických nákladů exekutorů na vymožení pohledávky, a to ve vztahu 

k jednotlivým typovým případům, tj. s rozlišením výše pohledávky, způsobu 

jejího vymožení a délky jejího vymáhání, stejně jako o strukturu vymáhaných 

pohledávek z hlediska těchto faktorů a míru rovnoměrnosti jejich rozložení mezi 

jednotlivé exekutorské úřady. 

2. Doporučujeme řádně vymezit cíl navrhované úpravy. V části ZZ RIA 

popisující cílový stav se za cíl označuje snížení odměny soudního exekutora 

v konkrétní navrhované podobě (prostřednictvím odkazu na analýzu obsahující 

 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 

regulace byla přepracována 

- definice problému byla upřesněna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cíl navrhované právní úpravy byl 

upřesněn 
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rovněž pouze navrhované řešení). Takto vymezený cíl determinuje konkrétní 

podobu navrhované úpravy, aniž by umožňoval posoudit, nakolik je její přijetí 

společensky žádoucí. Cílový stav se musí vztahovat k dosažení určitých hodnot, 

v daném konkrétním případě připadá v úvahu např. nastavení optimální výše 

exekutorských odměn s ohledem na efektivitu exekučního řízení a na oprávněné 

zájmy všech dotčených subjektů (exekutorů, věřitelů, dlužníků).  

3. Doporučujeme vymezit více možných variant řešení vedoucích 

k relevantnímu cíli navrhované úpravy a řešících problém stávajícího stavu (viz 

předchozí připomínky). Stávající vymezení variant je  

(v důsledku nedostatečné definice problému a nevhodného vymezení cílového 

stavu) provedeno pouze formálně, s omezením na nulovou a zvolenou variantu. 

Navrhovaná varianta přitom zjevně nepředstavuje jediný možný způsob snížení 

odměny exekutorů, a to nejen pokud jde o její konkrétní parametry (tj. konkrétní 

rozsah snížení minimální odměny, nastavení nejnižšího pásma výše pohledávek 

pro určení odměny a procentní sazba této odměny), ale i pokud jde o typové 

řešení (tj. koncentrace snížení odměn právě do oblasti nejnižších pohledávek; 

oproti např. snížení závislosti odměny na výši vymáhaných pohledávek, která 

není odůvodněna analogicky stoupajícími náklady exekutora). Všechny varianty 

způsobilé dosáhnout nastaveného cíle a koncipované se zohledněném analýzy 

stávajícího stavu je pak třeba navzájem porovnat z hlediska všech relevantních 

přínosů a nákladů, a to pro všechny dotčené subjekty.  

4. Doporučujeme upřesnit a doplnit vymezení nákladů a přínosů zvolené 

varianty. Pokud jde o náklady, omezují se na odhadované snížení příjmů 

exekutorů, a to na modelovém příkladu nákladů a příjmů „průměrného 

exekutorského úřadu“. Tento modelový příklad, jak je koncipován, 

pravděpodobně zcela neodpovídá skutečnému průměru exekutorských úřadů 

(např. není zřejmé, jak byl z údaje o nápadu 0-2500 exekucí ročně u více než 

poloviny exekutorských úřadů dovozen průměrný roční nápad všech 

exekutorských úřadů ve výši 2400 exekucí; „zjednodušený“ předpoklad ohledně 

vymožení pohledávek v prvním roce po zahájení exekuce je spíše zavádějící, 

neboť nezohledňuje náklady exekutorů spojené s opakovanými úkony u 

dlouhodobě vymáhaných pohledávek (včetně těch zcela nevymahatelných); 
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současně platí, že (i korektně odhadnuté) důsledky navrhované úpravy pro 

průměrný exekutorský úřad neposkytují plnou představu o všech relevantních 

dopadech na exekutory. V závislosti na výraznosti odchylek jednotlivých 

exekutorských úřadů od tohoto průměru (např. ohledně celkového ročního 

nápadu, struktury vymáhaných pohledávek z hlediska jejich výše apod.) může 

navrhovaná úprava na některé z nich dopadnout disproporčně tvrdě (nerentabilita 

jejich činnosti), což může mít další negativní dopady (dlouhodobé uvolnění 

některých exekutorských úřadů apod.). Současně zcela chybí vyhodnocení 

eventuálních nepřímých dopadů na další subjekty (zejména na věřitele, pokud jde 

o vymahatelnost jejich pohledávek). Pokud jde o přínosy, v předložené 

kvantifikované podobě u zkrácení exekučního řízení jsou nepochybně zcela 

marginální (necelý měsíc) a je třeba vysvětlit, proč je překladatel považuje za 

podstatné. U uvedených sociálních dopadů není zřejmé, na čem předkladatel 

založil odhad snížení nezaměstnanosti (osob pohybujících se z důvodů exekucí 

v šedé ekonomice) o 3 % v důsledku navrhované úpravy; takový dopad 

se s ohledem na zanedbatelný význam navrhované úpravy na jednotlivého 

dlužníka (tj. snížení celkové částky vymáhané v jedné exekuci maximálně o 

1000- 2500 Kč) nejeví pravděpodobným. 

5. Doporučujeme doplnit do ZZ RIA informace o průběhu a výsledku 

konzultačního procesu, tj. podrobně popsat, s jakými subjekty byla navrhovaná 

úprava konzultována, jaké jejich připomínky v ní byly zohledněny a naopak 

jakým jejich připomínkám nebylo vyhověno, vždy s příslušným zdůvodněním.  

6. Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést konkrétní indikátory, 

podle nichž bude posuzována účinnost navržené právní úpravy, tj. naplnění jejích 

cílů, popř. její nezamýšlené důsledky.  

Výběr těchto indikátorů není vhodné provádět až ex post, mimo jiné i s ohledem 

na potřebu včasného shromáždění dat nezbytných pro tento přezkum. 
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Česká národní 

banka 

 
 

 

Úřad vlády České 

republiky - odbor 

kompatibility 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno 

právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 
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