
Novela exekučního řádu - řešení pro vysokou administrativní zátěž
zaměstnavatelů

Stručný přehled k novele exekučního řádu (ST 545) a řešení vysoké administrativní zátěže
podnikatelů, kteří zaměstnávají osoby v exekuci, a dalších tzv. součinnostních subjektů.

Administrativní zátěž zaměstnavatelů a dalších subjektů

V současném systému exekucí nejsou koncentrována řízení proti povinným. Na jednom
dlužníkovi tak peníze může vymáhat a zpravidla vymáhá více exekutorů. Zbytečně se tak
násobí administrativa spojená s poskytováním informací exekutorům a zvyšují se náklady
exekuce. Deset exekucí jednoho zaměstnance může spravovat i deset exekutorů a
zaměstnavatel je pod hrozbou pokuty se všemi deseti exekutory povinnen komunikovat,
hlídat jejich pořadí, vypočítávat výši srážky a poskytovat další součinnost. Exekuce jsou při
hledání zaměstnání někdy větší překážka než např. záznam v trestním rejstříku.

Náklady (nejen) zaměstnavatelů
● Podle šetření Svazu průmyslu a dopravy

činí administrativní náklady na
zaměstnání osoby s vícečetnými
exekucemi až 2500 Kč měsíčně

● V anketě Hospodářské komory
podnikatelé zvolili exekuce na mzdy
zaměstnanců absurditou roku 2019

● Kromě zaměstnavatelů jsou zbytečnou
administrativou zatíženy rovněž banky,
Katastrální úřad, zdravotní pojišťovny,
ČSSZ, Úřad práce a další subjekty

Celospolečenské dopady
Náklady spojené se zaměstnáváním osob v
exekuci vedou k tomu, že zůstávají na
Úřadu práce nebo jsou vytlačováni do šedé
ekonomiky, což má tyto důsledky:
● Snížení vymahatelnosti dluhů - z

nelegálního příjmu se nesplácí
● Ztráty státního rozpočtu na nevybraných

daních, povinném pojištění a
poskytnutých sociálních dávkách

● Sociální vyloučení a ztráta důvěry ve stát
a demokracii

Pozměňovací návrhy, které zavádějí princip 1 dlužník - 1 exekutor

Zbytečnou administrativní zátěž zaměstnavatelů a dalších subjektů lze odstranit
jednoduchým legislativním řešením - zavedením koncentrace řízení. Druhou a další
exekuci vedenou na stejného dlužníka by vždy vedl exekutor pověřený první exekucí. Řešení
v několika variantách nabízí několik pozměňovacích návrhů k projednávané u (ST 545):

Čistá teritorialita poslance Kolaříka
dalších, PN 7403

Spotřebitelská teritorialita poslance
Výborného, PN 7422

Nepravá teritorialita poslance Feriho,
PN 7418

Aktuální znění novely exekučního
řádu, ST 545

Koncentrace řízení v téměř 100 % případů

Koncentrace řízení v asi 70 % případů

Koncentrace řízení asi v 20 % případů

Bez koncentrace řízení

Přehled k novele exekučního řádu (ST 545) zpracovali za Platformu za reformu exekucí Věnek Bonuš
(Rekonstrukce státu) a Radek Hábl (Institut prevence a řešení předlužení).

www.exekucninerad.cz

https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/11740-exekuce-firmy-zatezuji-financne-i-administrativne
https://www.komora.cz/news/absurdita-roku-2019-podnikatele-musi-se-statem-resit-exekuce-svych-zamestnancu/
https://exekucninerad.cz

