
Platforma za teritorialitu 
 
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,  
 
již řadu let se mezi exekutory vede diskuse, zda se přiklonit k zavedení územní působnosti – 
teritorialitě - soudních exekutorů. Sněm exekutorské komory v roce 2011 v době 10. výročí naší 
činnosti schválil a uložil, že je třeba prosazovat „částečnou“ teritorialitu. V listopadu 2013 v průzkumu 
organizovaném prezidiem exekutorské komory ČR bylo více než 85 % odevzdaných odpovědí pro 
zavedení územní působnosti soudních exekutorů - „teritoriality“. Pracovní skupina pro zavedení 
teritoriality ustavená na podzim loňského roku vedením komory se 2 x sešla - materiály pro ni 
zpracované se však zřejmě z opatrnosti mezi ostatní ani nedostaly – její efektivní činnosti se těžko 
dočkáme. O teritorialitě tedy vedeme několik let rozsáhlé kuloární diskuse a mezitím se naše 
profese propadá do stále větší mizérie. 
 
Každý nový ministr spravedlnosti v poslední době proklamuje, že chce zatočit s exekutory - zejména 
tím, že nám přidá povinnosti, zvýší dohled, zpřísní sankce, odejme pravomoci a sníží odměny. 
Veřejnost si o nás stejně myslí, že jsme loupežníci, kteří za své nájezdy napříč republikou neoprávněně 
berou miliardy, takže nás takový zásah nezabolí. Jako profese jsme veřejně srovnáváni s lichváři, či 
nezákonnými vymahači, a beztrestně se o nás otře každý, kdo chce získat přízeň oněch 10 % 
obyvatelstva – tedy 1 001 289 fyzických osob, na které je aktuálně vedena a neskončena exekuce (a 
těch je evidováno v systému centrální evidence exekucí 3,4 milionu – tedy 3,4 exekuce na jednoho z 
nich). Dotčených osob bude ale zřejmě ještě více – jsou to i příslušníci rodin toho milionu přímých 
dlužníků.  
 
Troufáme si říci, že většina z nás jsou erudovaní odborníci pocházející často z řad zkušených soudců, 
státních zástupců, či advokátů, kteří i desítky let působili v oblasti civilního procesu – jde o osoby 
s vysokým morálním a profesním kreditem, o odborníky na danou právní disciplínu. Disciplínu, která 
za více než 12 let platnosti exekučního řádu doznala složitého vývoje, od dob, kdy jsme jako exekutoři 
prakticky jen sepisovali majetek a vydávali exekuční příkazy přes provádění všech úkonů při prodeji 
nemovitostí a podniků až aktuálně k posuzování podmínek pro zahájení exekuce, či rozhodování o 
jejím odkladu nebo zastavení. Tomuto zásadnímu posunu v činnosti exekutora však naprosto 
neodpovídá posun v jeho postavení – v postavení exekutora jako státem pověřeného orgánu 
veřejné moci, který má již skutečně nestranně rozhodovat o právech a povinnostech sporných 
stran, ale kterého si nadále vybírá – či lépe „najímá“ – oprávněný, tedy jen jeden z účastníků 
řízení, kteří by si ale dle Listiny základních práv a svobod i dle zákona měli být v řízení rovni. 
 
Víme, že kredit naší profese kazí pouze několik „exekutorů“, jejichž jména a excesy opakovaně 
promílala a neustále promílají média a vůči kterým směřuje jednou více, jindy méně oprávněná kritika 
účastníků i odborné či laické veřejnosti mající i odraz v kárných řízeních. Jsou to „exekutoři“ kteří 
neunesli tíhu zodpovědnosti za vlastní činy, nedokázali efektivně řídit svůj úřad nebo ve snaze o 
maximalizaci vlastního zisku zvolili při vlastním provádění exekuční činnosti, při hospodaření se 
svěřenými prostředky nebo při získávání portfolií vymáhaných pohledávek cestu na hraně, a často i za 
hranou morálky, racionality i práva. Někteří z nich již naše řady opustili, neboť byli úřadu zbaveni či 
„dobrovolně“ odešli, další dosud v našem stavu zůstávají. Bohužel vidět a slyšet je hlavně o nich. 
 
Již nyní je finanční situace v mnoha menších úřadech neúnosná. Náklady na provádění exekucí jsou 
stále vyšší a odměny a náhrady se snižují – nejen úpravami tarifů, ale zejména poklesem 
vymahatelnosti pohledávek, které se neustále opakují vůči týmž subjektům (z milionu fyzických osob 
zapsaných v CEE jich 600 tisíc má více exekucí – průměr u těchto multi exekuovaných blíží číslu 5 na 
jednoho!). Kolik takových pohledávek je reálně vymahatelných, jistě víte. 
 
Šancí na stabilizaci profese a obnovení naší vlastní hrdosti a nastolení soudržnosti stavu dává 
podle nás toliko zavedení teritoriality - systému, kdy bude v daném obvodě nápad rozdělován 
rovnoměrně, podle pořadí exekutorů.  



Exekutoři by jako úřední osoby přestali provádět „obchodní činnost“ spojenou se získáváním 
exekučního byznysu, přestali by vést vzájemný konkurenční boj a předpokládáme, že by přestali mít i 
hlavní důvod drancování povinných osob takovými způsoby, které se vymakají nejen pravidlům 
morálky, ale i dikci zákona a jaké dnes, někteří ve snaze „zalíbit se“ vlastním oprávněným a získat 
další zakázky, bohužel uplatňují. Přestaly by se tak současně zavdávat médiím či politickým 
populistům podněty náš stav neustále napadat a očerňovat. 
 
Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce 
exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávající právo a šetřící práva jak věřitele, tak 
dlužníka - a mající řízení svého úřadu plně v rukou. 
 
Jsme si jisti, že všichni exekutoři se v takovém systému nejen uživí, ale budou i prosperovat – to 
vyplývá i z údajů o počtu exekucí v soudních obvodech, které má komora k dispozici a které jsme 
všichni obdrželi společně s dotazníkem při shora zmíněném průzkumu. Současně navrhujeme usilovat, 
aby exekutoři převzali některé agendy, které stát provádí draho, či neefektivně – např. doručování 
soudních písemností v daném obvodě a aby znovu začali sepisovat bezdůvodně odejmuté exekutorské 
zápisy. Můžeme usilovat i o převzetí i přímé vymáhání bagatelních pohledávek bez nalézacího řízení. 
 
Odmítáme hrozby „zestátněním exekucí“ - realisticky uvažující člověk ví, že by to byla nejen jistá 
cesta zpět do říše druhotné platební neschopnosti, ale hlavně by si takový zvrat vyžádal přijetí stovek 
či spíše tisíců státních zaměstnanců a navýšení nákladů resortu justice ročně v řádu stovek milionů 
korun, namísto přínosu z DPH a dalších daní, které nyní stát z provedených exekucí od exekutorů 
vybere. Nesouhlasíme s tvrzením odpůrců, že při zavedení teritoriality dojde k libovolnému navýšení 
počtu úřadů v jednotlivých obvodech a že se tedy exekutorské úřady „neuživí“ - při srovnání nápadu 
podle obvodů je daleko lépe vidět, kde je úřadů nedostatek a či kde by měl exekutor uvažovat o 
přeložení. K výraznému navýšení počtu úřadů již ale došlo – a to právě proto, že nemuselo být 
přihlíženo k rozložení nápadu – zvýšení počtu „konkurujících si“ úřadů je totiž možné kdykoliv.  
 
Uvědomujeme si, že jedním z důsledků proklamovaných změn v tarifech může být určitý pokles počtu 
exekucí, neboť někteří obchodníci s pohledávkami ztratí motivaci a nebudou tak, jako dnes – tedy 
zadarmo - zbytečně zkoušet vymoci drobné pohledávky tam, kde je jejich vymožení krajně 
nepravděpodobné – u dlužníků pod mnohačetnými exekucemi. Pokles nápadu nepochybně vyváží 
výrazně vyšší efektivita činnosti, která bude prováděna nejen na menším území, ale i vůči výrazně 
menší skupině subjektů a vedení více řízení na tutéž osobu bude výrazně levnější. Svou funkci 
předpokládanou zákonem i judikaturou budou moci začít plnit přiměřené zálohy.  
 
Návrh úpravy zákona obsahující teritorialitu máme k diskusi připravený, domníváme se, že je nutné jej 
prezentovat způsobem, který se již osvědčil: vzpomeňte na „Kácovskou výzvu“ a na období od 
poloviny roku 2011, kdy jsme po rezignaci vedení komory na pokus o úpravy nevhodných ustanovení 
tzv. velké novely o.s.ř. a e.ř. přímým jednáním s ministerstvem, poslanci a senátory dokázali společně 
změnit celou řadu takových ustanovení a alespoň zmírnit negativní dopady, které neuvážené úpravy na 
námi vedená řízení měly.  
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, žádáme ty z Vás, kterým shora uvedené myšlenky připadají 
rozumné a nastíněné řešení smysluplné, aby vyjádřili podporu v naší společné činnosti 
v prosazování zavedení územní působnosti soudních exekutorů - „teritoriality“. Uvítáme Vaši 
odezvu emailem, případně přímo podpisem pod tuto výzvu. 
  
V Praze dne 4.2.2014 
 
JUDr. Ing. Petr Kučera      Mgr. Petr Polanský 
Soudní exekutor Kladno      Soudní exekutor Liberec 
nám. Starosty Pavla č. 5      Voroněžská 144/20 
272 01 Kladno       460 01 Liberec 
petr@kucera-spol.cz      polansky@exekuceliberec.cz 


