
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
I. Obecná část 

 
a) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů 

navrhované právní úpravy 
 

V současné době je velmi diskutována otázka zavedení místní příslušnosti exekutorů. 
Podle současného systému je možné, aby si oprávněný vybral kteréhokoli exekutora bez 
ohledu na to, kde je jeho sídlo. Volba exekutora je tedy pouze v rukou oprávněného, který 
není ve své volbě nikterak limitován. Takovéto uspořádání však není standardní. Je třeba 
si uvědomit, že soudní exekutor je podle zákona úřední osobou, tedy orgánem veřejné moci, 
kterou exekuční a další činností pověřil stát. Stát přenesl část své moci, tedy prostředky 
způsobilé zajistit vymožení nesplněné povinnosti, právě na tyto osoby. Přičemž při výkonu 
státní moci je obvyklé, aby orgány nebo osoby, které tuto vykonávají, byly určeny pravidly 
o místní příslušnosti. Takovéto uspořádání vychází z čl. 38 Listiny základních práv a svobod: 
„Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.“. 
Toto pravidlo je respektováno nejen v řízení nalézacím, ale i v řízení vykonávacím, když 
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, určuje, který soud je místně příslušným 
v konkrétní exekuční věci. 

 
V případě výkonu rozhodnutí prostřednictvím exekutora, však žádná pravidla místní 

příslušnosti exekutorů neexistují. Exekutor je tedy místně příslušným pro vedení exekuce 
v obvodu celé České republiky, bez ohledu na umístění jeho sídla i bez ohledu na bydliště 
povinného. Takovýto systém však vede k tomu, že se zvyšují náklady na exekuci samotnou 
a dále se exekutor pro povinného může stát prakticky nedostupným, neboť jeho kancelář 
může být stovky kilometrů daleko. Je nepochybné, že takováto úprava znepřístupňuje 
exekutora povinnému. 

 
Principu zavedení místní příslušnosti exekutorů byl Senát nakloněn již v minulosti, když 

dne 18. července 2012 přijal v rámci projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
(senátní tisk č. 375, 8. funkční období) pozměňovací návrhy, s nimiž vrátil návrh zákona zpět 
Poslanecké sněmovně (usnesení č. 678). Mezi těmito pozměňovacími návrhy Senátu byl i bod 
17, který měnil dosavadní § 28 a nově normoval, že místně příslušným exekutorem 
je exekutor se sídlem v obvodu exekučního soudu. Dále pak, že nepůsobí-li v obvodu 
exekučního soudu žádný exekutor nebo je-li tento z provedení exekuce vyloučen, 
pak je místně příslušným k vedení exekuce exekutor se sídlem v obvodu krajského soudu, 
do jehož obvodu patří obvod exekučního soudu. Poslanecká sněmovna však na svém znění 
setrvala, a proto k zavedení místní příslušnosti nedošlo. 
 

Východiska navrhované právní úpravy 
 

Z důvodů výše uvedených se navrhuje upravit pravidla místní příslušnosti exekutorů tak, 
aby jednak respektovala postavení exekutorů jako konkurujících si podnikatelů, 
ale respektovala i skutečnost, že na exekutora byl státem přenesen výkon státní moci. Cílem 
by měla být vyšší ochrana práv povinných, neboť zúžením místní příslušnosti exekutorů, 
dojde ke zvýšení dosažitelnosti exekutorů povinným, ať již pro zaplacení vymáhané částky, 
řešení splátkových kalendářů či pro prostou možnost nahlédnut do exekučního spisu. 
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Krajská místní příslušnost 
 

Navrhovaná právní úprava zavádí místní příslušnost exekutorů v obvodu jednotlivých 
soudních krajů. Obvod kraje byl zvolen zejména z toho důvodu, že lépe respektuje postavení 
exekutorů jako konkurujících podnikatelů a současně zachovává oprávněným reálnou 
možnost volby. V současné době je v České republice 160 exekutorů, tedy v případě krajské 
příslušnosti bude mít oprávněný možnost volby z cca 20 exekutorů. V případě okresní 
příslušnosti by se možnost volby blížila nule, neb průměrně by v okrese bylo 1,8 exekutora. 

 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky. 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, když 

lépe reflektuje čl. 38 Listiny základních práv a svobod.  
 

 
c) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 
 

Právo Evropské unie se na problematiku upravenou předloženým návrhem nevztahuje. 
 
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána. 
 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s vyhlášenými mezinárodními 
smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jakož 
i s obecně uznávanými a dodržovanými zásadami mezinárodního práva.  
 
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí. 
 
 Navržená právní úprava nemá přímý vliv na rozpočty veřejných ani soukromých 
subjektů.  
 

Předmětná změna bude mít pozitivní dopad na specifické skupiny osob, zejména 
osoby sociálně slabé, neb dojde v řadě exekucí k přiblížení exekutora osobě povinného. 
Povinný tak nebude muset vynakládat zbytečně vysoké částky za cestovné k exekutorovi. 
Shodně by mělo dojít ke snížení nákladů exekuce, neb ani exekutor nebude muset vynakládat 
vysoké částky na cestovné v případech velké vzdálenosti sídla exekutora a bydliště 
povinného. 
  
 Navrhovaná právní úprava nemá žádné sociální dopady ani dopady na životní 
prostředí. 
 
f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
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Úprava nemá dopadů ve vztahu k ochraně soukromí či osobních údajů. Návrh žádným 
způsobem nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí či osobních údajů. 

 
g) Zhodnocení korupčních rizik. 
 

Tato úprava nepředpokládá žádná korupční rizika. 
 

 
Zvláštní část 

 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 
 
Navrhuje se, aby exekuci mohl vést pouze exekutor, jehož sídlo exekutorského úřadu je v 
obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného. Podmínky stanovené 
doposud, tedy že exekuci může vést exekutor označený v návrhu oprávněným a zapsaný 
v rejstříku zahájených exekucí, zůstávají zachovány. Nově se zavádí místní příslušnost 
exekutora, kdy exekucí bude moci být pověřen a tuto bude moci provést pouze exekutor, 
jehož sídlo je v obvodu krajského soudu, ve kterém je i exekuční soud povinného. Exekuční 
soud povinného je pak určen v ustanovení § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění. 
Toto ustanovení v odstavci 2 určuje, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož 
obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo 
pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou 
osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který 
je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty 
první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně 
příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. 
 
K bodu 2 
 
Do ustanovení týkajícího se vyloučení exekutora z vedení exekuce se promítá pravidlo 
pro určení exekutora pouze v obvodu krajského soudu, ve kterém je i exekuční soud 
povinného. 
 
K bodu 3 
 
Navrhuje se upravit postup řízení v případě, kdy je podán exekuční návrh k místně 
nepříslušnému exekutorovi. V takovém případě exekutor vyzve oprávněného, aby označil 
jiného exekutora, který bude místně příslušným. Současně ho poučí, že pokud takového 
exekutora neoznačí, bude jeho exekuční návrh odmítnut. K usnadnění volby místně 
příslušného exekutora se ukládá původnímu exekutorovi povinnost označit v poučení obvod 
krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného. Odstavec druhý pak upravuje lhůtu 
k předání spisu místně příslušnému exekutorovi a v návaznosti na to určuje nový počátek 
běhu lhůty k pověření a nařízení exekuce.  
 
K bodu 4 
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V ustanovení o pověření a nařízení exekuce se doplňuje situace, kdy žádajícím o pověření 
nebude exekutor, kterému došel exekuční návrh, ale kterému byl exekuční návrh postoupen 
postupem podle § 39a. 
 
 
K bodu 5 
 
Nově je třeba upravit postup pro případy, kdy o pověření a nařízení exekuce požádá exekuční 
soud exekutor, který však nesplňuje podmínku místní příslušnosti. V takovém případě soud 
exekutora exekucí nepověří, ale vrátí návrh exekutorovi k postupu v souladu s ustanovením 
§ 39a exekučního řádu, který stanoví nový postup, kterým dojde k předání věci místně 
příslušnému exekutorovi. Poté, co věc bude novému exekutorovi předána je tento povinen 
do 15 dnů požádat exekuční soud o pověření a nařízení exekuce. 
 
K bodu 6 a 7 
 
Ustanovení upravující změnu exekutora se mění tak, aby bylo nepochybné, že i v případě 
změny exekutora je nezbytné, aby tento měl sídlo exekutorského úřadu v obvodu krajského 
soudu, v jehož obvodu má povinný exekuční soud. 
 
 
K čl. II 
 
Navrženým přechodným ustanovením se upravuje postup pro případ, kdy exekuční řízení 
bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V takto zahájených řízeních bude 
postupováno podle dosavadní právní úpravy. 
 
Výjimku tvoří situace, kdy po účinnosti zákona v řízení zahájeném před jeho účinností, bude 
podán návrh na změnu exekutora. V takovém případě bude postupováno podle pravidel 
upravených tímto zákonem, tedy novým exekutorem bude moci být pouze exekutor, jehož 
sídlo exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud 
povinného. 
 
 
K čl. III 
 
Navrhuje se stanovit účinnost 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.  
 
 
 
 
 
 
V  Praze dne           2014 
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