
Závěr 

 

Tato diplomová práce měla za cíl v obecné rovině na jedné straně blíže popsat a 

objasnit postup při výkonu rozhodnutí, resp. exekuci dle EŘ, na druhé straně pak zejména 

poukázat na odlišnosti mezi těmito dvěma možnými způsoby vymáhání uložených povinností 

po povinném, přestože je úprava jednotlivých způsobů provádění exekuce v obou procesních 

předpisech v zásadě podobná. Je nutné bohužel v této souvislosti nejprve podotknout, že 

v současnosti se exekuce stávají trendem, běžným řešením platební neschopnosti či neochoty 

dlužníka platit své dluhy.  

Je zřejmé, že zavedením exekučního řádu do našeho právního prostředí došlo ke 

značnému zlepšení pozice věřitelů v tomto státě. Exekuční řízení dle EŘ svým 

institucionálním oddělením od soudu a pravomocemi soudního exekutora nabízí pro 

oprávněného nepochybně rychlejší a efektivnější způsob, než je tomu v případě výkonu 

rozhodnutí. Jestliže k tomu přičteme zainteresovanost exekutora (podnikatele) na úspěchu 

exekuce, oprávnění exekutora vůči třetím osobám při zjišťování informací o majetku 

povinného, institut generálního inhibitoria, prakticky žádnou iniciativu ze strany 

oprávněného, atd., tak zde máme hlavní příčiny toho, proč věřitelé stále více opouštějí starý a 

nepružný výkon rozhodnutí prováděný soudem a obracejí se na soudního exekutora. Tuto 

skutečnost dokládají i statistické údaje exekutorské komory o tom, že v loňském roce bylo 

nařízeno 718.000 exekucí a v porovnání s tím naopak „pouze“ okolo 300.000 soudních 

výkonů rozhodnutí. Na opačné straně však nemůžeme zapomenout na řadu  problémů a 

nejasností, které sebou provádění exekuce dle EŘ přináší. Nelze nezmínit hlasy odpůrců 

tohoto předpisu, kteří namítají, že soudní exekutor má v dnešní době až příliš velké 

pravomoci, kritice je rovněž podrobováno v praxi se hojně vyskytující zabavování majetku 

nevinných cizích osob, výhodné nakupování movitých věcí či nemovitostí při dražbě 

prováděné exekutorem, apod. Tento zákon má však i přes své nepopíratelné nedostatky 

jednoznačně kladný vliv na celkovou právní jistotu při vymáhání pohledávek a práva vůbec.  

I když je tedy na první pohled celkem zřejmá výhodnost vymáhání pohledávky 

prostřednictvím exekutora, stále ještě mnoho věřitelů volí cestu soudního výkonu rozhodnutí. 

Hlavním důvodem můžou být v tomto případě zejména peníze. Za podání návrhu na výkon 

rozhodnutí zaplatí navrhovatel při vymáhání peněžitého plnění nad 15.000,- Kč soudní 

poplatek ve výši 2 % z vymáhané částky, nejvýše však 50.000,- Kč. Naproti tomu někteří 



exekutoři požadují po věřiteli zaplacení zálohy na odměnu za provedení exekuce, která může 

činit až 30 % z jejich celkové odměny a tato částka pak může převýšit uvedený soudní 

poplatek za výkon rozhodnutí. 

Do budoucna bude proto zajímavé sledovat úvahy o dalším vývoji těchto dvou 

institutů, tedy výkonu rozhodnutí a exekuce dle EŘ, zejména otázku vzájemného vztahu a 

součinnosti soudního exekutora a exekučního soudu. Jedním z řešení může být například 

osamostatnění exekučního řízení dle EŘ a zrušení soudního výkonu rozhodnutí, jiné skupiny 

budou zajisté navrhovat další omezení ingerence exekučního soudu do exekučního řízení, atd. 

Tyto možné změny však můžou být aktuální spíše v horizontu následujících několika let. 

 
 


