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Aktuální vývoj exekucí v ČR

Celkový počet exekucí

4 670 000

4 679 200

4 500 000

4 476 069

Počet dlužníků v exekuci

863 000

822 000

790 000

756 815

2017

2018

2019

2020

Počet nových exekucí

597 412

499 512

507 764

201 033
(402 066?)



Legislativní vývoj v oblasti exekucí
Od roku 2001 již přes 50 změn exekučního řádu

• 2015: závazné pořadí postihu majetku dlužníka, výčet nezabavitelných věcí, zákaz dražby obydlí 
dlužníka pro dluhy do 30 000 Kč, omezení postihu příjmu a účtu manžela/ky dlužníka

• 2017: snížení exekučního tarifu

• 2020: zákaz dražby obydlí dlužníka pro dluhy do 100 000 Kč, omezení postižitelnosti daňového 
bonusu a odstupného

• Opakované zvýšení nezabavitelné částky

+   Snížení odměn advokátů, zpřísnění poskytování
spotřebitelských úvěrů, zmírnění podmínek oddlužení

Posílení postavení dlužníka



V čem je problém?

Staré exekuce

Vícečetné exekuce

Vysoké náklady
Zdlouhavost vymáhání

Komunikace a součinnost

Blokování nezabavitelného 
příjmu dlužníka



Teritorialita ani sněhulák nejsou všelék
Co by způsobila teritorialita sněhulák

Snížení počtu starých exekucí NE NE

Snížení nákladů pro dlužníka NE ?

Snížení nákladů pro věřitele NE NE

Snížení výdajů státu NE NE

Přiblížení exekutora dlužníkovi NE NE

Zjednodušení komunikace s exekutory NE NE

Pokles vymahatelnosti pohledávek ANO ANO

Zdražení služeb pro platící zákazníky ANO ANO



Hrozba výrazného propadu vymahatelnosti

Důvody očekávaného poklesu

• Snížení motivace exekutorů kvůli odstranění 
konkurence 

• Pokles motivace exekutorů kvůli jistému příjmu 
v podobě povinných záloh

• Rovnoměrné rozdělení případů mezi exekutory 
bez ohledu na kvalitu, efektivitu a úspěšnost 
jejich práce

• Rezignace věřitelů na exekuční vymáhání z 
důvodu povinných záloh a vysoké 
administrativní náročnosti

Důkaz?
• Analýza VŠE vypracovaná pro 

Ministerstvo spravedlnosti.
• Situace na Slovensku – věřitelé hlásí 

pokles vymahatelnosti o 20 až 40 %.



Platit budou poctiví občané

Věřitelé si ztráty způsobené poklesem vymahatelnosti budou nuceni kompenzovat

Soukromí věřitelé 
zdraží služby

Veřejné subjekty 
budou čerpat více 
dotací z veřejných 
rozpočtů



Skutečná řešení



Kompromisní řešení
Pobočková teritorialita s výběrem exekutora
• Věřitel si vybírá exekutora ze soudního kraje, v němž má dlužník trvalé bydliště, skutečné 

bydliště, sídlo nebo v němž se nachází jeho majetek

• Exekutor musí mít v daném soudním kraji sídlo nebo pobočku úřadu pro osobní styk s 
veřejností

• Pakliže exekutor umožní účastníkům řízení dálkový přístup do spisu, může být pověřen 
vedením exekuce i mimo soudní kraj, v němž má své sídlo či pobočku

ü Přiblížení exekutora dlužníkovi tam, kde je to vhodné
ü Nulové navýšení nákladů a administrativy věřitele
ü Úspora nákladů a času dlužníka
ü Zachování stávající vymahatelnosti pohledávek



Děkuji za pozornost


