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ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ 
 

Na základě objednávky Exekutorské komory ČR, Na Pankráci 1062/58, 140 00 
Praha 4, IČ: 70940517, DIČ: CZ70940517, jsem se ujal zpracování odborného 
vyjádření, které má provést odborné posouzení obsahu, formy, východisek a závěrů 
dokumentu „Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na 
délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy alternativních 
legislativních řešení“, zpracovaného dne 26. 5. 2015 doc. Ing. Lubošem Smrčkou, 
CSc. a Ing. Janem Plačkem (dále jen „autoři“). 

1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO VYJÁDŘENÍ  

1.1 Podklady poskytnuté objednatelem  
SMRČKA, L., PLAČEK, J. Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost 
pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry exekučního řízení, návrhy 
alternativních legislativních řešení. 26. 5. 2015, 40 stran (dále jen „dokument“). 

1.2 Archiv zpracovatele 
1. ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a 

manažery. Brno: Computer Press, 2011, s. 27. 

2. MATOUŠKOVÁ, I. Vědecké metody ve společenských vědách. In: Václav LIŠKA 
a kolektiv. Vědecké metody pro doktorandy. Praha: ČVUT Praha, 2010, s. 41-83. 

3. HINDLS, R., HOLMAN, R., HRONOVÁ, S. a kol. Ekonomický slovník. Praha: 
C.H.Beck, 2003. 

4. SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., 
aktualizované a rozšířené vydání. Praha: GRADA, 2013, 488 str. 

5. Veřejně přístupné zdroje na síti Internet (viz příp. odkazy pod čarou). 

V textu odborného vyjádření jsou odkazy na výše uvedené zdroje informací uváděny 
ve tvaru (1.1.x), resp. (1.2.x) nebo jako odkazy pod čarou. 

1.3 Zdroje informací a výchozí předpoklady  
Zpracovatel zpracoval vyjádření na základě informací, uvedených výše.  

Odborné vyjádření bylo zpracováno na základě informací a podkladů poskytnutých 
zpracovateli objednatelem (cit. dokument 1.1.1), a dále informací, které měl 
zpracovatel k dispozici na základě svých zkušeností a vědomostí, jakož i dalších 
zjištěných poznatků, jejichž zdroje jsou zde uvedeny. 
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2 NÁLEZOVÁ ČÁST ODBORNÉHO VYJÁDŘENÍ 
V této části jsou uvedeny jak jednotlivé části dokumentu vytvořeného autory – tyto 
jsou uvedeny kurzívou, tak komentáře zpracovatele k nim se vztahující.  

2.1 Struktura dokumentu 
Posuzovaný dokument má následující strukturu: 

 

2.2 Úvod, poznámky ke vzniku studie 
V úvodu je uvedeno, že: 

1. Analýza byla zpracována na základě zadání Ministerstva spravedlnosti České 
republiky (dále jen „MSp“). 

2. Autoři jsou členy pracovní skupiny MSp ČR pro zavedení teritoriality 
exekutorských úřadů. 
Není zřejmé, jaké zadání MSp autoři obdrželi, protože dokument neobsahuje v tomto 
smyslu žádnou informaci. Žádné otázky, které by zadavatelé zadali autorům, zde 
nejsou uvedeny. Nelze tedy posoudit ani správnost zadání, jeho případnou neutralitu 
či naopak návodnost (zadání, ze kterého přímo či nepřímo vyplývá, jakého cíle má 
být studií dosaženo).  

Ze samotného názvu skupiny „pro zavedení teritoriality exekutorských úřadů“ by bylo 
možno dovozovat, že cíle skupiny jsou zavést teritorialitu exekutorských úřadů, ale 
toto již je pouze v rovině dohadů.  

Především ale zde chybí zásadní součásti pro každou vědeckou a odbornou práci 
(podrobně viz Posudková část dále), kterými ve fázi zadávání studie, analýzy či 
jakéhokoliv jiného podobného dokumentu by měly být přinejmenším: 

1. formulace teoretického nebo praktického sociálního problému; 

2. formulace teoretické hypotézy, která má být potvrzena nebo vyvrácena; 
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3. formulace souboru pracovních hypotéz. 

2.3 Zdroje informací 
První část výše zmíněné kapitoly „Úvod, poznámky ke vzniku studie“ se ve 
skutečnosti zabývá tím, jaká data je možné získat o činnosti exekutorů, a převažuje 
zde konstatování, že prakticky žádná ucelená a systematická data neexistují. Autoři 
zde mj. uvádějí: 

 Autoři se cítí být povinováni v této souvislosti ozřejměním některých detailů 
souvisejících se způsoby a mechanismy získávání dat, neboť jde o situace a 
postupy, které jsou jinak z vědeckého hlediska nestandardní. 

 Autoři cítí potřebu formulovat svoje překvapení nad faktem, že co se týká 
ekonomických výsledků a reálného průběhu exekučních řízení, neexistují 
žádné veřejně dostupné seriózní statistiky nad rámec zcela bazálních 
informací. 

 K nyní dostupným informacím patří počet příslušných soudních rozhodnutí, 
počet zahájených exekučních řízení, celkový počet řízení, která v daném 
období probíhají, počet povinných a některé další naprosto elementární údaje. 
Tato data ale nejsou dostupná v žádné rozumné struktuře,… 

 …nyní běžně dostupné informace neumožňují zkoumat ekonomické okolnosti 
činnosti soudních exekutorů z hlediska efektivity. 

 Jak zdůrazníme v závěru, považujeme tuto situaci principiálně za chybnou… 
Za této situace je velice zvláštní, když po konstatování těchto výhrad k existenci, 
resp. převážně neexistenci použitelných údajů se vůbec autoři pustili do zpracování 
dokumentu, a to aniž by postupovali standardním vědeckým postupem, který lze 
znázornit např. takto: 

 
Obr. 1 – Základní etapy výzkumu 

 

V kvantitativním výzkumu se obvykle setkáme s těmito kroky: 

1. formulace teoretického nebo praktického sociálního problému; 

2. formulace teoretické hypotézy; 

3. formulace souboru pracovních hypotéz; 

4. rozhodnutí o populaci a vzorku; 

5. pilotní studie 

6. rozhodnutí o technice sběru informací 

7. konstrukce nástrojů pro tento sběr; 

8. předvýzkum; 
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9. sběr dat; 

10. analýza dat; interpretace, závěry, teoretické zobecnění. 

Účelem pilotní studie je zjistit, zda je výzkum např. v dané populaci vůbec možný. 
Naproti tomu účelem předvýzkumu je odzkoušení nástrojů (př. dotazníku), které byly 
pro výzkum zkonstruovány.1 

Místo toho autoři v části „Zdroje informací“ uvádějí, že „…nejsou však k dispozici 
téměř žádná relevantní data, která by umožňovala seriózním způsobem jednoduše 
prozkoumat efektivitu exekučních řízení a především sledovat efektivitu práce 
jednotlivých exekutorských úřadů. V této situaci bylo nezbytné obrátit se ve 
spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti České republiky na jednotlivé exekutorské 
úřady se žádostí o vstřícnost a o poskytnutí některých informaci. Tímto způsobem 
byly získány alespoň dílčí údaje, neboť většina exekutorských úřadů potřebná data 
neposkytla. Tyto dílčí údaje budou dále interpretovány. Nicméně data ze samotných 
exekutorských úřadů mohou být z mnoha důvodů neodpovídající realitě, neboť 
logicky zachycují pouze jednu stranu vztahů a navíc mohou být velmi nebezpečně 
ovlivněna některými extrémními případy zcela vybočujícími z obvyklého rámce. 
Jedná se zejména o zcela odlišnou strukturu oprávněných (věřitelů) a povinných 
(dlužníků) u jednotlivých exekutorských úřadů.“. 
Toto sdělení je třeba interpretovat tak, že byl získán jakýsi, blíže nespecifikovaný 
objem dat z menšího množství exekutorských úřadů, přičemž autoři sami uznávají, 
že tato data nemusí odpovídat realitě a jejich interpretace může být ovlivněna 
extrémními případy. 

Dále uvádějí, že „byla požádána o součinnost také skupina věřitelů (oprávněných). 
Někteří z nich nám poskytli velmi cenné informace, na kterých v dalších částech této 
studie do značné míry stavíme. Ačkoliv nejde o čísla natolik sofistikovaná, jako byly 
údaje některých exekutorských úřadů, převažují zde významné bonusy v podobě 
porovnatelnosti a vypovídající hodnotě takto získaných dat, které zcela zastiňující 
malusy v podobě omezeného vzorku.“. 

Opět nevíme nic o tom, podle jakého klíče byli věřitelé vybráni, jakým způsobem byla 
zajištěna jejich reprezentativnost, nevíme, jaké informace poskytli a především sami 
autoři uznávají, že se jedná o omezený vzorek. 

Konečně posledním zdrojem dat jsou podle autorů oficiální soudní statistiky 
Ministerstva spravedlnosti ČR. Tvrdí, že „Tato data byla podstatná k analýze toho, 
jakým způsobem by se teritorialita promítla do rozložení činnosti na jednotlivé 
exekutorské úřady.“, ale současně, že „Data za rok 2015 jsou zcela nevyhovující. Pro 
další analýzy tak byla nejčastěji uvažována data roku 2014.“. O obsahu a 
věrohodnosti dat není ale možné nic zjistit. 

2.4 Princip teritoriality 
Autoři definují princip teritoriality jako „situace, ve které místně příslušný soudní 
exekutor (na různé úrovni místní příslušnosti – viz dále) dostává přiděleny případy od 
místně příslušného soudu a to takzvaně „rovnoměrně“, tedy např. podle pořadí, v 
jakém se jednotlivé případy dostaly do fáze, ve které mohou být předány exekutorovi 
k vymožení pohledávky oprávněného (rovný nápad). Pokud tedy hovoříme o 
teritorialitě, pak ve smyslu teritoriality s takzvaným rovným nápadem činnosti. To tedy 

                                            
1 MATOUŠKOVÁ, I. Vědecké metody ve společenských vědách. In: Václav LIŠKA a kolektiv. Vědecké 
metody pro doktorandy. Praha: ČVUT Praha, 2010, s. 41-83. 



7 
 

znamená, že věřitel (oprávněný) nemá vůbec možnost zvolit si k vymáhání 
pohledávky exekutorský úřad.“. 

Je třeba říci, že jsou zde složeny do sebe (či přes sebe) dva principy: 

1. teritoriální příslušnost („na různé úrovni místní příslušnosti“ – nikde není podrobněji 
vysvětleno, co se tím myslí), 

2. rovnoměrný nápad, kdy bude v rámci daného teritoria exekutor dostávat přidělené 
případy od místně příslušného soudu. 

Podstatné je ovšem tvrzení, že v rámci teritoriality „věřitel (oprávněný) nemá vůbec 
možnost zvolit si k vymáhání pohledávky exekutorský úřad“, což zřejmě definuje 
východisko autorů či zadání objednatele dokumentu. 

Je třeba říci, že se nejedná o exaktní definici teritoriality, ale o pokus o vymezení 
jakéhosi rovnostářského přístupu na bázi (také) teritoriality. 

Teritorialitu je totiž třeba vnímat jako princip místní příslušnosti podobně, jak je 
vymezen v ust. § 11 a § 84 až 88 občanského soudního řádu. Podle něj je místně 
příslušný obvykle okresní nebo krajský soud podle principů v tomto předpisu 
uvedených.  

Naproti tomu zajištění rovnoměrnosti nápadu se používá v jistém smyslu v rámci 
soustavy soudů v rámci jednotlivých soudů tzv. rozvrhem práce2 (který ovšem může 
zohledňovat jakékoliv další specifika soudu, soudců či senátů včetně zajištění 
speciality) a rovněž soudem vydaným rozvrhem pověřování notářů úkony v řízení o 
dědictví, který vychází z data narození zůstavitele. Uvedené systémy mohou, ale 
nemusí vést k rovnoměrnosti nápadu a mohou zohledňovat jakékoliv další potřebné 
aspekty organizace a řízení soudu resp. soudního obvodu. 

Existuje i možnost rovnoměrného, resp. vhodněji řečeno přiměřeného obsazení 
teritorií počtem úřadů, a to konkrétně notářských úřadů3, které nicméně (s výjimkou 
výše zmíněného řízení o dědictví) nejsou teritoriálně omezeny ve své působnosti. 
Zde se jedná spíše o zajištění rovnoměrnosti rozmístění úřadu v rámci ČR, nežli o 
rovnoměrnost nápadu. 

Pro úplnost je třeba uvést, že v souvislosti se sítí exekutorských úřadů existují i 
návrhy na tzv. nepravou teritorialitu, kdy by územní omezení platilo pouze pro 
vymáhání pohledávek státu, zatímco soukromé osoby by si mohli zvolit exekutora 
bez omezení, jako doposud. Touto variantou se posuzovaný dokument nezabývá, 
nicméně zpracovatel uvádí, že tento návrh zakládá nerovnost mezi osobami 
soukromého a veřejného práva a jeho praktický přínos se jeví – alespoň bez 
zpracování studie vycházející z komplexní statistiky vztahující se k této otázce – za 
sporný či neprokázaný. 

V dalším textu dokumentu jsou citovány názory různých odborných a zájmových 
skupin, přičemž autoři považují „…otázku teritoriality jako oblast střetu dvou zájmů, 
které je nutné vyvažovat. Za prvé jde o náklady exekuce a s tím související efektivitu 
exekuce a za druhé jde o lepší kontrolu soudních exekutorů a zájem na jejich 
profesionalitě a obecně řečeno kvalitě výkonu jejich profese vzhledem ke 
konkurenčnímu prostředí soudních exekutorů.“. 

Tyto názory představují jakousi rešerši, aniž by byly zásadním způsobem využitelné 
pro nezávislou, vědeckou a odbornou studii. 
                                            
2 Viz vyhl. Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb. ze dne 23. prosince 1991, o 
jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů  
3 Podle § 8 odst. 2 notářského řádu počet notářských úřadů v obvodu každého okresního soudu 
ustanoví ministr po vyjádření Komory. 
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2.5 Omezení věřitelů a transakční náklady 
Hlavní myšlenky autorů v této části dokumentu jsou následující: 

 Současné uspořádání umožňuje zákazníkovi svobodnou volbu. 
 … v případě velkého firemního zákazníka je možná dlouhodobá a komplexní 

spolupráce s vybraným exekučním úřadem. 
 Existence transakčních nákladů implikuje to, že pokud by transakční náklady 

převyšovaly předpokládanou hodnotu získanou vymožením pohledávky, tak 
by se zákazník takové pohledávky ani nesnažil vymáhat, čímž by docházelo k 
tomu, že pohledávky o nízké nominální hodnotě by nebyly vymáhány vůbec 
nebo by byly vymáhány jinými způsoby. 

 Zároveň by to i posilovalo tendence vedoucí k odkupu pohledávek a 
pohledávky by se tak mohly a v případě zavedení teritoriality i pravděpodobně 
budou řetězit (balíkovat) dle své místní příslušnosti. 

 V případě nespokojenosti zákazníka není dokonce i v současnosti nejmenší 
problém exekutorský úřad vyměnit za jiný v průběhu konkrétního exekučního 
řízení (ačkoliv tento proces není zcela snadný). Toto vytváří a posiluje 
konkurenční prostředí trhu. 

 Co konkurenční prostředí neutváří zcela, je regulovaná cena. … věc vyžaduje 
další analýzu a rozbor. 

 Přiřazování kauz dle místní příslušnosti ale de facto zajišťuje exekutorským 
úřadům zakázky bez ohledu na poskytovanou kvalitu a přístup ke klientovi a 
řešení jeho kauzy. 

 … vynaložené zdroje, čas a úsilí by mohly být podstatně nižší než v případě 
dokonalé konkurence. 

 Bylo by velmi ekonomicky naivní předpokládat, že kvalitu služby bude možné 
v prostředí lokálního monopolu nastoleného prostřednictvím teritoriality 
prosadit díky regulované ceně. 

 Exekutor v prostředí nemožnosti růstu (neboť teritorialita znamená zároveň 
uzákonění velikosti exekutorského úřadu) minimalizuje činnost svého úřadu, 
neboť jeho maximalizací by pouze vytvářel další náklady. 

 … profesní čest, která nedovolí soudnímu exekutorovi nevymáhat pohledávku, 
i když by to pro něj bylo ekonomicky nevýhodné. 

 Výše zmíněná fakta jsou naprosto objektivní a není možné je zpochybňovat 
bez toho, že by došlo k popření zcela většinových a dominantní ekonomických 
názorů. Na straně druhé z výše uvedeného nelze ve skutečnosti kvantifikovat 
odhad, nakolik dojde ke snížení vymahatelnosti a jaké škody tedy ponesou 
oprávnění. Tato celková metoda není k podobným konkrétním zkoumáním 
vhodná… 

Obecně lze s některými myšlenkami souhlasit, zejména s tou, že regulovaná cena je 
v protikladu s konkurenčním prostředím. Ale s tvrzením, že „Výše zmíněná fakta jsou 
naprosto objektivní a není možné je zpochybňovat bez toho, že by došlo k popření 
zcela většinových a dominantní ekonomických názorů.“ již souhlasit nelze.  

Objektivita všech uvedených údajných faktů (ve skutečnosti ale tvrzení autorů) 
nebyla žádným způsobem prokázána či ověřena. Jde o konstatování určitých premis, 
které nicméně jsou především vyjádřením názorů autorů, nežli tvrdými fakty a čísly 
podloženými skutečnostmi. Příkladem je tvrzení, že by „zavedení teritoriality 
posilovalo tendence vedoucí k odkupu pohledávek“, protože bez dalších zjištění 
nemůžeme odhadovat, proč a jak by se měli věřitelé místo na exekutory obracet na 
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vymahačské firmy, a to zejména bez provedení podrobného průzkumu a zpracování 
modelu výnosnosti obou variant pro věřitele. 

2.6 Personální pokrytí a sociální aspekt teritoriality 
Autoři uvádějí, že „Ve spolupráci s Exekutorskou komorou České republiky se 
analytickému týmu podařilo získat (anonymizované) informace o personálním 
obsazení jednotlivých exekutorských úřadů, díky čemuž bylo možné zpracovat 
analýzu personální připravenosti jednotlivých úřadů v případě zavedení teritoriality.“. 

Data ale nejsou nikde popsána a údajné závěry, z nich vyplývající, nejsou nijak 
prokázány. Např. pokud se uvádí, že „Podrobnější analýzou byly odhaleny 
signifikantní rozdíly v personálním obsazení jednotlivých exekutorských úřadů. 
Například rozdíl u dvou úřadů se srovnatelným nápadem 10 tisíc exekucí ročně činí 
celých 58 zaměstnanců.“, pak bez znalosti struktury onoho nápadu a dalších 
okolností (vnějších a vnitřních faktorů a ukazatelů), ale i celkové statistické 
reprezentativnosti získaných dat, nelze takto jednoduše činit závěry.  

Například úřad, který bude vymáhat pohledávky Dopravního podniku hl. m. Prahy 
nebo některého z podnikatelů v síťových službách (voda, elektro, plyn) nebo 
podnikatelů v oblasti služeb a sítí elektronických komunikací má zcela jiné podmínky 
a požadavky na svoji činnost, nežli úřad s vysokou diverzifikovaností pohledávek 
různé výše, či úřad, který bude vymáhat menší množství zato ale vysoce výnosných 
a dobře dobytných pohledávek.  

Proto Graf 1 na str. 7, který se odvolává na „vlastní výpočty“, aniž víme, o jaké 
výpočty se jedná, a zejména závěr o tom, že „jako optimální (či spíše obvyklý) se jeví 
počet maximálně 600 exekucí na 1 zaměstnance exekutorského úřadu ročně“ je 
třeba odmítnout jako nevědecké a nedostatečně podložené tvrzení. Je to podobné, 
jako by se řeklo „každý senát krajského soudu by měl vyřídit 50 spisů ročně“, a to 
bez ohledu, o jakou agendu a jaký úsek soudu se bude jednat a v jakém teritoriu 
bude daný senát působit.  

Ve stejném duchu je zpracována Tabulka 1 Změny v počtech zaměstnanců v případě 
zavedení teritoriality, kdy nevíme, jaký je algoritmus výpočtu, proč a jak byla 
nastavena jednotlivá čísla a co tím autoři dokazují. 

Tvrzení o tom, že „Na základě výše přijatého předpokladu, že optimální nápad 
exekucí na 1 zaměstnance exekutorského úřadu činí ročně maximálně 600 
exekučních titulů, vyplývá zejména nutnost personálního posílení zejména menších 
exekutorských úřadů…“ je zatíženo výše popsanou chybou při stanovení této výchozí 
premisy a nelze je bez dalšího akceptovat. 

Rovněž další tvrzení autorů: 

 Část věřitelů se přikloní k využívání alternativních postupů. 
 Část věřitelů rezignuje na vymáhání zcela, neboť existence obligatorní zálohy 

zvýší riziko další ztráty z celého obchodu nebo pohledávky, což bude 
vyhodnoceno jako riziko nepřiměřené vzhledem k potenciálu vymožení 
pohledávky. 

 …velcí věřitelé v minulosti svým odklonem od přidělování případů podle místní 
příslušnosti a příklonem k některým výkonnějším exekutorským úřadům 
prokázali, že analyzují situaci a eliminovali skutečnost informační asymetrie. 

 Lze však také předpokládat velmi masivní prodeje pohledávek velkých věřitelů 
specializovaným firmám s tím, že u těchto firem není racionální očekávat 
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stejný důraz na ochranu dobrého jména věřitele, jako u bankovních domů, 
pojišťoven, leasingových společností a podobně. 

 To by však znamenalo ve své podstatě zhoršení pozice povinných v procesu 
vymáhání vykonatelných pohledávek, neboť … v případě alternativních 
postupů se však dostáváme do oblasti zcela mimo zákonný rámec definovaný 
pro exekuční řízení a novou hranicí vymáhání jsou pak definice různých 
trestných činů. Přičemž není třeba pochybovat o tom, že některé subjekty 
fungující v tomto prostoru mají pouze minimální zábrany při jejich 
překračování. 

jsou tvrzeními již na první pohled subjektivními, nepodloženými žádnými 
kvantitativními údaji či potvrzenými hypotézami a jde ze značné části o spekulace. 

Se závěrem této části, podle kterého „Lze tedy dovodit, že zavedení teritoriality bude 
mít za jeden z důsledků pokles poptávky po službách exekutorských úřadů, což bude 
znamenat dopad do zaměstnanosti v řádu stovek pracovních míst. Tento úbytek 
poptávky se částečně přesune do oblasti alternativních postupů vymáhání 
pohledávek, částečně tato poptávka zmizí, neboť pro věřitele bude nejjednodušší a 
nejlevnější odepsání pohledávky.“, proto nelze souhlasit.  

Jen na okraj zpracovatel vyjádření poznamenává, že nikoliv problém teritoriality ano 
či ne, ale současný trend vlády, justice a různých tzv. lidskoprávních organizací, který 
v dlužnících posiluje vědomí, že si lze nerozumně půjčovat a své dluhy není třeba 
platit, současně s extrémním tlakem na snižování nákladů na vymáhání dluhů je tím 
důvodem, který vede k tomu, že řada věřitelů rezignovala a stále více bude 
rezignovat na vymáhání některých pohledávek.  

2.7 Rovnoměrnost nápadu exekucí 
Pokud se hned v první větě píše, že „Získaná data byla dále podrobena analýze z 
hlediska případného přerozdělení nápadu exekucí na jednotlivé exekutorské úřady.“, 
pak nevíme, o jaká data se jedná, co obsahují a především, již v úvodu dokumentu 
bylo uvedeno, že se týkají jen menšího objemu exekutorských úřadů a nejsou podle 
jednotné metodiky. Je tedy otázkou, proč a jak jsou vůbec další analýza či propočty 
v této části provedeny a k jak věrohodným (statisticky významným) výsledkům je 
možné dojít. 

Dalším východiskem, s nímž autoři vytrvale pracují, je, že „jedním z hlavních 
argumentů pro zavedení teritoriality bylo tzv. rovnoměrné rozdělení exekučních řízení 
mezi jednotlivé exekutorské úřady“ a že se požaduje rovnoměrnější rozložení nápadu 
exekucí mezi jednotlivé exekutorské úřady. Není zřejmé, z čeho ovšem vycházejí. 
Protože v dokumentu není uvedeno žádné zadání objednatele (MSp), lze se 
domnívat, že to mohlo být obsahem „neznámého“ zadání nebo diskuse v pracovní 
skupině MSp, jíž jsou oba autoři členy. Pak by se ale měl dokument jmenovat spíše 
„Jak dosáhnout rovnoměrnosti rozdělení exekučních řízení“ nebo „Jak dosáhnout 
ekonomické rovnosti exekutorských úřadů“ či podobně, přičemž je třeba zdůraznit, že 
požadavek na rovnoměrné rozdělení exekučních řízení není a nemůže být 
požadavkem ekonomickým či právním, ale jde pouze a jen o politické zadání, kde 
můžeme pro jeho přijetí či zamítnutí modelovat vývoj dalších ukazatelů souvisejících 
s činností exekutorů – pokud by ovšem taková data byla konzistentní, úplná a 
fakticky vůbec k dispozici. 

Autoři tvrdí, že „…zavedením teritoriality se zvýší medián počtu exekucí na jeden 
exekutorský úřad na 4 336 případů ročně (oproti 1 999 případů v současnosti). To je 
významný argument pro myšlenku teritoriality. Nicméně i při jejím zavedení by stále 
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existovalo asi osm úřadů s nápadem vyšším jak 10 tisíc exekucí ročně,…“. Nevíme 
z jakých dat a jak byly ony mediány stanoveny a především, co tím chtějí autoři 
dokázat. Je logické, že pokud bude nějakým organizačním, resp. legislativním 
opatřením zabráněno exekutorským úřadům, aby přijímali zakázky od věřitelů 
nacházejících se mimo jejich (a nevíme jak) stanovené teritorium (okres, kraj, jinak 
definované teritorium), mohlo by dojít k poklesu nápadu některých úřadů. Nijak ale 
nelze bez dalšího dovozovat, že se tento „přerozdělený“ nápad dostane rovnoměrně 
k většímu počtu jiných exekutorů. Je možné, že se pouze přesune od jednoho 
„velkého“ exekutora k druhému (nebude-li dalším opatřením bráněno exekutorům 
přijímat větší balíky pohledávek k vymáhání od jednoho subjektu). A samozřejmě je 
třeba počítat s tím, že i věřitelé mohou přijmout různý organizační opatření za tím 
účelem, aby zůstali u „svého“ exekutora, s nímž mají dobré zkušenosti.  

Tvrzení, že „Paretovo pravidlo v oblasti exekučních řízení skutečně platí“ nebylo nijak 
prokázáno. Rozhodně je nelze věrohodně odvodit z Grafu 2 Rozdělení nápadu 
exekucí mezi jednotlivé úřady (2013), kde je uvedeno „Zdroj: Data Exekutorské 
komory ČR, vlastní úprava“. 

Další údaje v této kapitole, např. o tom, jak hlasovali členové Exekutorské komory 
České republiky, nebo jaké jsou jejich ekonomické cíle, jsou z hlediska tohoto 
dokumentu zcela irelevantní. 

2.8 Stávající teritorialita 
Analýza zde provedená (jako obvykle nevíme, z jakých dat), dochází k závěru, že „Z 
dostupných údajů a statistik se nepodařilo prokázat či vyvrátit, že by samotná místní 
příslušnost exekutorského úřadu měla jakoukoliv (ať kladnou či zápornou) příčinnou 
souvislost ve vazbě na úspěšnost procesu vymáhání pohledávky.“.  

S tím, že se autorům nepodařilo nic zjistit, lze souhlasit.  

2.9 Regionální problematika a riziko nulové diverzifikace 
Tato část začíná tvrzením, že „Při zpracování analýzy exekučních řízení ve vazbě na 
teritorialitu je nutné přihlédnout i k dalšímu rizikovému faktoru, totiž k různé výtěžnosti 
obdobných pohledávek v odlišných regionech. Výtěžnost pravděpodobně souvisí 
velmi úzce s celkovou mzdovou hladinou v dané oblasti a také s mírou 
nezaměstnanosti, lze předpokládat i vliv některých dalších parametrů. Následující 
analýzy dokazují, že existují také významná teritoriální specifika ve skladbě 
povinných i oprávněných.“. Samo autoři zde uvádějí, že „Znovu se zde dostáváme do 
statistické nouze, neboť pouze obtížně je možné najít odpovídající data. Tedy je 
jenom značně obtížné zjišťovat například závislost počtu exekucí na tisíc obyvatel 
například na podílu sociálně vyloučeného obyvatelstva, dosaženém vzdělání, míře 
religiozity a podobně.“. 

Je otázkou vědecké poctivosti a zachování nestrannosti, aby za situace, kdy autor 
pochybuje o statistické kvalitě dat, s nimiž pracuje, na jejich základě konstruoval 
jakékoliv předpoklady, natož pak hypotézy či závěry. Pokud autoři uvádějí, že „Ke 
srovnání teritoriálních specifik byla použita data, které poskytl jeden konkrétní 
oprávněný s celorepublikovou působností, jehož pohledávky vymáhá jediný 
exekutorský úřad,…“, pak dle názoru zpracovatele je třeba jakýkoliv další výstup 
autorů v této části bez dalšího zkoumání odmítnout. Celá tato kapitola nesplňuje 
požadavky vyplývající z metodiky a metodologie vědecké práce. 
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2.10 Snížení vymahatelnosti 
Tato část je nepřezkoumatelná, neboť nevíme, s jakými daty autoři pracují, na 
základě čeho a jakou statistickou přesností a hladinou významnosti dospěli 
k tvrzením, jako „mezi jednotlivými exekutorskými úřady existují významné rozdíly v 
jejich schopnostech měřených vymoženým procentem z pohledávky“. Celá tato 
kapitola nesplňuje požadavky vyplývající z metodiky a metodologie vědecké práce. 

2.11 Kvantifikace dopadů teritoriality 
V úvodu autoři staví předpoklad „Budeme-li z těchto srovnatelných a 
verifikovatelných dat dále vycházet a stanovíme-li několik dalších předpokladů, 
podaří se nám kvalifikovaně odhadnout a kvantifikovat přímé dopady zavedení 
teritoriality exekutorských úřadů z pohledu rozdělení nápadů mezi různé exekutorské 
úřady působící na trhu.“. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, data nejsou ani srovnatelná, ani verifikovatelná, 
nejsou zpracována standardními statistickými postupy a nejsou přezkoumatelná. 
Proto veškerý obsah této kapitoly lze označit jako za „přesné počítání s nepřesnými 
čísly“.  

Lze to ukázat hned na prvním tvrzení „Prvním předpokladem naší úvahy je 
skutečnost, že mezi „prémiové“ exekutorské úřady patří přibližně 20 úřadů. Tržní 
podíl těchto 20 exekutorských úřadů v případě zavedení teritoriality poklesne na cca 
10 procent. Zbývajících 90 procent bude tedy rozděleno mezi „ostatní“ exekutorské 
úřady (konkrétně mezi 139 exekutorských úřadů).“. Přitom podle vysvětlující 
poznámky pod čarou jsou ony „prémiové“ úřady ty, které si zvolili výše uvedení 
oprávnění, kteří autorům poskytli svá data.  

Takže: 

- jde o data z nereprezentativního vzorku vzhledem k problematice posuzování 
exekucí v ČR, 

- nevíme, jaká data jsou a nemůžeme je přezkoumat, natož verifikovat výpočty 
autorů, 

- nevíme, jak dospěli autoři k tvrzení, že „Tržní podíl těchto 20 exekutorských 
úřadů v případě zavedení teritoriality poklesne na cca 10 procent.“, 

- ani proč „Zbývajících 90 procent bude tedy rozděleno mezi „ostatní“ 
exekutorské úřady (konkrétně mezi 139 exekutorských úřadů).“. 

Předpoklad, že „…celkový trh s exekucemi“ byl ´rovnoměrně´ rozdělen mezi 159 
exekutorských úřadů (při zachování stávajícího stavu jejich počtu). Kterýkoliv 
exekutorský úřad by tak měl mít „tržní podíl“ 0,63 procenta.“ je ničím nepodloženým 
předpokladem autorů, který nemá oporu v žádných konkrétních číslech; alespoň ne 
v těch, které jsou v dokumentu uvedeny. 

Naopak lze souhlasit s tím, co uvádějí autoři dále, že „změna vnějších podmínek 
vždy vede ke změně chování ekonomických subjektů“, ovšem to ještě neznamená, 
že se naplní druhá část jejich úvahy, tj. že „Monopolizace prostředí tedy samozřejmě 
významným způsobem změní preference při volbě způsobu vymáhání pohledávek, a 
to v neprospěch monopolistického prostředí.“ (nemluvě o tom, že formulace je 
nesrozumitelná).  

V každém případě ale závěr, k němuž v této části diskuse autoři docházejí, tj. 
„Jelikož však nemáme jakýkoliv způsob, jak určit velikost změny (dokonce nejsme 
schopni ani říci, zda bude marginální nebo významná, pouze předpokládáme, že 
spíše významná), předpoklad nezměnění preferencí je jediný racionální způsob, jak 
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pokračovat v procesu odhadu dopadů teritoriality na vymahatelnost pohledávek.“ je 
ve skutečnosti vyjádřením rezignace na vědecký přístup a dostatečnou objektivitu 
zpracování. 

Také další premisy autorů, jako: 

- nejlepší exekutorský úřad z množiny „ostatních“ je vždy stejně úspěšný, jako 
nejhorší exekutorský úřad z množiny „prémiových“ exekutorských úřadů, 

- skupina „ostatních“ exekutorů má stejnou variabilitu mezi úspěšnými a 
neúspěšnými exekutory (vyjádřeno procentem poměru nejnižšího výkonu vůči 
nejvyššímu), jako skupina „prémiových“ exekutorů, 

jsou ničím nepodložená, resp. dostatečně neprokázaná tvrzení.  

Větší část této kapitoly proto rovněž nesplňuje požadavky vyplývající z metodiky a 
metodologie vědecké práce. 

2.12 Formulace propočtů 
Jak je již zvykem v tomto dokumentu, autoři uvádějí, že „Vlastní sestavení 
jednotlivých vzorců vychází, jak už bylo uvedeno výše, z dat, která byla poskytnuta 
oprávněnými.“ a dále že aplikují výše uvedené předpoklady. 

K obsahu kapitoly se proto nelze vyjádřit, je nepřezkoumatelná a výsledky, zda 
uvedené, je třeba považovat za pouhé spekulace. 

Závěrečné, tučně a velkými písmeny uvedené tvrzení, že „Z výše uvedeného je 
jednoznačně prokazatelné, že by zavedení teritoriality vedlo ke snížení 
vymahatelnosti. Na základě námi sestaveného modelu, lze konstatovat, že pokles 
bude minimálně v řádech desítek procent.“ nebylo prokázáno pomocí vědecké 
metodiky a s využitím statisticky přijatelných postupů na základě dostatečně 
reprezentativních dat.  

2.13 Návrh legislativních cílů 
Obsah této kapitoly značně vybočuje ze zaměření a cílů doposud zpracovaného 
dokumentu, neboť zde jsou uvedeny návrhy, které s teritorialitou vůbec nesouvisejí. 
Ve skutečnosti se nejedná o návrhy legislativní, ale spíše politicko-organizační. 

Zpracovatel k nim uvádí: 

1. Elektronizace vedení spisu je neřešena v resortu MSp přes návrhy, na kterých se 
podílel i zpracovatel, systematicky po dobu cca 20ti let.  

2. Představa autorů o vedení exekutorského spisu „na jednom centrálním místě 
(například MSp) se vzdáleným přístupem do každého spisu ze strany: 

o exekutorského úřadu pověřeného exekucí 

o povinného 

o oprávněného 

o kontrolních orgánů MSp 

o kontrolních orgánů EK 
o případných dalších subjektů“ 

je v rozporu s principy nezávislé práce exekutorů a s právním rámcem daným 
zákonem č. 120/2001 Sb., exekučním řádem, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
pak s ust. § 31 tohoto zákona o mlčenlivosti. 

3. „Snížení počtu exekutorských úřadů (nová definice regionálního pokrytí), v rámci 
procesu by bylo možné řešit problém špatně fungujících úřadů a úřadů s vysokým 
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výskytem excesů (v poměru k počtu nápadů).“ Není zřejmé, jakým způsobem by toto 
mělo být realizováno, resp. stávající právní úprava, ale i budoucí právní úprava nic 
takového neumožňuje bez toho, že by zásadním způsobem byla dotčena práva již 
existujících exekutorských úřadů.  

Další zde uvedená tvrzení, jako  

 „příliš vysoký počet exekutorských úřadů vede k tomu, že náklady exekučního 
řízení jsou zbytečně vysoké (aby byl zajištěn hospodářský blahobyt soudních 
exekutorů a jejich zaměstnanců),“, 

 „přiměřenou produktivitu práce (efektivitu při vymáhání) mají spíše střední a 
větší úřady“, 

 „průměrný počet vyřizovaných věcí i medián vyřizovaných věcí by měly být 
významným způsobem vyšší, než jaké jsou nyní a také vyšší, než jaké by 
zajišťovalo zavedení teritoriality soudních exekutorů“, 

jsou nepodložená či neprokázaná a zjevně podjatá (viz expresivní výraz „blahobyt 
soudních exekutorů“). 

4. Lze souhlasit s tím, že exekuční řád neupravuje postup při odvolání z 
exekutorského úřadu; zavedení možnosti „nucené správy“ nad exekutorským 
úřadem, které by řešilo případné nucené převzetí exekutorského úřadu, by mělo být 
do zákona zapracováno. Toto ovšem nijak nesouvisí s problematikou teritoriality. 

Pokud ale autoři opět v tučně a velkými písmeny zdůrazněném závěru uvádějí, že 
„Autoři studie jsou přesvědčeni, že uskutečněním jiných legislativních a systémových 
kroků, než jakým je zavedení teritoriality a rovného nápadu případů, je možné 
dosáhnout z ekonomického hlediska lepších výsledků směřujících navíc nikoliv ke 
zlepšení hospodářských výsledků části (většiny) exekutorských úřadů, ale ke 
skutečnému zlepšení situace pro věřitele i dlužníky (oprávněné i povinné) v procesu 
vymáhání pohledávek formou. [věta není dokončena – pozn. zpracovatele]“, pak se 
zpracovatel domnívá, že žádný z uvedených návrhů nemá, resp. nebude mít vliv na 
zlepšení situace pro věřitele i dlužníky (oprávněné i povinné) v procesu vymáhání 
pohledávek. Přinejmenším to ale v posuzovaném dokumentu nebylo nijak prokázáno. 

3 POSUDKOVÁ ČÁST ODBORNÉHO VYJÁDŘENÍ 

3.1 Metodika vědecké práce 
Aby mohla být práce považována za vědeckou nebo alespoň odbornou s využitím 
vědeckých metod, je třeba, aby používala vhodnou metodiku a vědecké metody 
práce.  

Vědecká metoda je systematickým, promyšleným a objektivním postupem k získání 
poznatků a dosažení cíle. Metoda představuje způsob, jak se od určitého 
východiskového stavu dospěje určitou uspořádanou (cílevědomou) činností k 
nalezení či objasnění vědeckých poznatků a zákonitostí zkoumaného objektu.4 

„Vědecké poznání je objektivní a verifikovatelné (ověřitelné). Ovšem objektivnost 
ještě sama o sobě neznamená správnost. Objektivnost totiž znamená jen to, že 
výsledek našeho zkoumání, nezávisí na tom, co si myslíme či přejeme my jako 
výzkumníci, ale je daný daty, tzn. objektivně přístupnými a kontrolovatelnými údaji. 
Pokud určitý postup (sled kroků) vykoná předepsaným způsobem za předepsaných 

                                            
4 ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Brno: Computer 
Press, 2011, s. 27. 
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okolností kdokoli, měl by při zkoumání daného jevu dojít k podobným výsledkům. Tím 
dostává vědecké poznání i další vlastnost a to ověřitelnost a opakovatelnost. 
Poznatek, který není možné empiricky znovu ověřit, je nevěrohodný.“5 

Obecné schéma výzkumu lze zobrazit např. takto:6 

 
Přitom postup při zpracování vědecké či odborné práce (dále jen práce) by měl 
obsahovat tyto kroky v následující posloupnosti: 

1. Stanovení předmětu zkoumání a výzkumného cíle. 

2. Formulace hypotéz, resp. otázek, na které má práce odpovědět. Hypotézy musí 
být naformulovány, naplánovány, experimentálně ověřeny, vyhodnoceny a 
interpretovány. 

Základní postup, který se v těchto případech aplikuje, se skládá ze tří kroků: 

 logický konstrukt i univerzální výrok deduktivně rozložíme do řady přímých, 
konkrétních a bezprostředně ověřitelných výroků – jedná se o deduktivně 
vyvozené hypotézy; 

 tyto přímé výroky – hypotézy ověřujeme tak, že porovnáváme tyto konkrétní 
předpoklady s empiricky získanými daty; 

 když jsou hypotézy (předpoklady) ve shodě s daty, induktivně podporují 
pravdivost logického konstruktu anebo univerzálního výroku (i teorie). 

Pokud získaná data odporují naším hypotézám, buď byl chybný náš konstrukt 
(teorie), nebo jsme pochybili při deduktivním vyvozování hypotéz, anebo jsme se 
zmýlili při sbírání a vyhodnocování dat.7 

                                            
5 MATOUŠKOVÁ, I. Vědecké metody ve společenských vědách. In: Václav LIŠKA a kolektiv. Vědecké 
metody pro doktorandy. Praha: ČVUT Praha, 2010, s. 41-83. 
6 MATOUŠKOVÁ, I., op. cit. 



16 
 

3. Stanovení metod, které budou použity – empirické metody (pozorování, měření, 
experiment) a obecně teoretické metody (analýza, syntéza, indukce, dedukce, 
generalizace, abstrakce, komparace, analogie) apod. 

Každé fázi vědecké práce či výzkumu zpravidla odpovídají určité metody, které v 
konkrétní fázi práce převažují. Požadovaného výstupu odborné aktivity bude 
nicméně obvykle dosaženo za použití kombinace několika metod. 

4. Rozhodnutí o technice sběru informací a konstrukce nástrojů pro tento sběr. 

5. Sběr dat. 

6. Analýza dat. 

7. Interpretace dat, závěry – potvrzení nebo vyvrácení hypotéz, případně teoretické 
zobecnění. 

Co se týká zpracování dokumentů, jako je dokument posuzovaný, je třeba dbát také 
na dodržení zásad podobných, jako při zpracování znaleckých posudků.8 

Dokument tohoto typu, který na základě nějakých zjištění uvádí jakési výsledky a tyto 
interpretuje a dále zobecňuje, musí být komplexní, úplný, vnitřně konzistentní, 
nezávislý a nestranný a opakovatelný. Použité metody musí být zvoleny důvodně a 
odůvodněně a musí splňovat požadavek vzájemné kontroly. Údaje použité při 
zpracování dokumentu musí být spolehlivé a musí být užity transparentně. 

3.2 Vyjádření k posuzovanému dokumentu 
Posuzovaný dokument podle zpracovatele nesplňuje ani požadavky vyplývající 
z metodiky a metodologie vědecké práce, ani z citovaných zásad pro znalecké 
posudky. Nevíme, jaké je zadání a hypotézy autorů, jsou zde uváděny premisy, které 
nejsou ničím prokázány, primární data nejsou k dispozici, postupy a výpočty nejsou 
dostatečně popsány, o statistické reprezentativnosti použitých dat by se dalo zřejmě 
s úspěchem pochybovat. Závěry nevyplývají z dat a jejich zpracování, přinejmenším 
nikoliv na dostatečné hladině statistické významnosti, ale jsou zřejmě subjektivními 
názory autorů.  

Autoři sami přiznávají, že větší okruh konzistentních dat není vůbec k dispozici. Za 
této situace je velice zvláštní, když po konstatování těchto výhrad k existenci, resp. 
převážně neexistenci použitelných údajů se vůbec autoři pustili do zpracování 
dokumentu, a to aniž by postupovali standardním vědeckým postupem. 

Dokument působí značně neobjektivně a nevědecky; nevíme, z jakých dat se 
vycházelo, jsou nám pouze předkládány grafy a tabulky (viz obsáhlá příloha), které 
jsou dílem nesrozumitelné, dílem z nich můžeme udělat několik protichůdných závěrů 
a především všechny jsou při absenci primárních dat nepřezkoumatelné až 
nevěrohodné. 

                                                                                                                                        
7 MATOUŠKOVÁ, I., op. cit. 
8 Viz např. Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návrhů smluv o koupi 
účastnických cenných papírů (ZNAL), verze 2.0. Komise pro cenné papíry, srpen 2004. Tyto zásady 
byly stanoveny s přihlédnutím a v souladu s požadavky kladenými na znalecký posudek všeobecně 
uznávanými oceňovacími standardy European Valuation Standards 2000 vydanými The European 
Group of Valuers’ Association, Uniform Standards of Professional Appraisal Practice 2002 vydanými 
The Appraisal Standard Board, Bussines Valuation Standards 2001 vydanými American Society of 
Appraisers a International Valuation Standards 2001 vydanými International Valuation Standards 
Comitee. 
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3.3 Závěry 
Toto odborné vyjádření zpracovatele si neklade za cíl přispět k rozhodování, zda je 
třeba a jakým způsobem řešit místní příslušnost (teritorialitu) či jiné aspekty nápadu 
exekutorských úřadů. Bylo zpracováno na žádost Exekutorské komory ČR pouze 
jako vyjádření k předloženému dokumentu autorů „Vliv teritoriality soudních 
exekutorů na vymahatelnost pohledávek, na délku vymáhání a na další parametry 
exekučního řízení, návrhy alternativních legislativních řešení“ z hlediska obecné 
metodologie vědecko-výzkumné činnosti a systémového přístupu. 

Zpracovatel ve vztahu k obsahu dokumentu konstatuje následující: 

I. Dokument nesplňuje požadavky na vědecké či odborné dílo, je tendenční, 
vyjadřuje zřejmě subjektivní názory autorů a nemůže sloužit jako podklad pro 
jakékoliv rozhodnutí ohledně teritoriality. Zpracovatel zdůrazňuje, že ani pro, ani proti. 

II. Otázka posuzování ekonomiky exekutorských úřadů, počtu soudních exekutorů a 
jejich zaměstnanců nebo výtěžnosti či délky trvání exekucí není cestou k rozhodnutí 
o teritorialitě, což je výlučně politickou otázkou.  

III. Odůvodňovat změnu v systému exekucí či naopak její absenci výše uvedeným 
dokumentem na bázi nereprezentativních dat a jejich nepřezkoumatelnou interpretací 
není možné. 

IV. Soudní exekuční řízení slouží k nucenému výkonu nejen rozhodnutí soudních, ale 
i rozhodnutí jiných státních orgánů, pokud to zákon výslovně připouští. V rámci 
pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů 
včetně zřizování exekutorského zástavního práva. Plnění tohoto úkolu (výkon 
rozhodnutí) má pak funkci jak zajištění přímého uspokojení přiznaných nároků, tak i 
funkci preventivní. Proto každý zásah do existujícího systému exekutorů musí být 
velice promyšlený a nepodléhat populismu (vládnímu a stranickému), či konkurenční 
závisti (některých exekutorů).  Principy volné hospodářské soutěže a konkurenční 
vztahy jsou velice důležité pro všechny profese tohoto typu. Mají-li být tyto principy 
nějakým způsobem modifikovány, musí se tak stát v důsledku výše zmíněného 
politického rozhodnutí, za které ponese ten, kdo je učiní, příslušnou odpovědnost. 
Posuzovaný dokument ale nemůže sloužit pro objektivní rozhodnutí v otázce 
teritoriality, natož pak pro zavedení rovnoměrného nápadu a nemůže ani být použit 
jako alibi pro případné politické rozhodnutí. 

V. Pokud by skutečně měl být zpracován dokument – analýza současného stavu 
efektivity exekutorských úřadů, která by obsahovala i modely dopadu legislativních 
změn, muselo by se tak stát pomocí standardních vědeckých postupů a na základě 
dostatečného množství relevantních dat, které by umožňovaly seriózním způsobem 
prozkoumat efektivitu exekučních řízení a především sledovat efektivitu práce 
jednotlivých exekutorských úřadů ve vztahu k vnějším i vnitřním ukazatelům. Bude se 
ale nepochybně jednat o proces v delším časovém rámci, který by nicméně mohl být 
zahájen vypracováním metodiky o sběru dat o činnosti exekutorů. 

 

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. 
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