
V rámci diskuzí k připravované novele se pouze nesměle objevily návrhy či připomínky, že 

by bylo třeba řešit případy i tzv. nástupnictví v exekučních úřadech. Tímto pojmem není 

myšlen postup striktně stanovený v § 15 a násl. ex.ř. Jde spíše o postup, kdy soudní 

exekutor z vlastního rozhodnutí požádá o odvolání ať už např. z důvodu věku nebo ze 

zdravotních důvodů či prostě z důvodu, že už nechce tuto funkci vykonávat, ale současně 

má zájem, aby úřad kontinuálně pokračoval v činnosti. Podle stávající úpravy (§ 10 ex.ř.) 

přichází v úvahu pouze postup, kdy na uvolněné místo jmenuje ministr nového exekutora na 

základě výběrového řízení. Do tohoto řízení se však může přihlásit každý, kdo splňuje 

podmínky uvedené v § 9 ex.ř., tedy i osoby, které sice splňuji podmínky zákona, ale nikdy 

předtím se v exekutorském prostředí nepohybovaly.  

Podle mého názoru  je tato úprava naprosto nedostačující a měly by být uplatněny principy 

stanovené v ustanoveních upravujících zastupování exekutora, tzn. že novým exekutorem by 

měl být jmenován v prvé řadě někdo z kandidátů končícího exekutora, pokud by jich nebylo, 

tak z kandidátů exekutorů jmenovaných v obvodu příslušného okresního soudu, případně 

kandidátů v obvodu krajského soudu. Pokud by kandidátů bylo v dané skupině více, mohlo 

by proběhnout výběrové řízení. V každém případě by mělo být posíleno postavení 

odstupující soudního exekutora, který by měl mít právo pokud ne přímo určit svého 

nástupce, tak mít podstatné slovo při jeho výběru. 

Důvody pro takový postup jsou nasnadě. Především by šlo o kontinuitu exekucí a řízení 

exekutorských úřadů, neboť podle mých zkušenosti jsou exekutorští kandidáti zapojování 

aktivně nejen do exekutorské činnosti samé, ale i do řídící činností úřadu. Plynulým 

převzetím úřadu by byly odstraněny značné problémy, které vznikají při přebírání úřadu ať už 

v souvislosti s náhlým úmrtím exekutora nebo jeho odvoláním z jakýchkoli důvodů. 

V případech, kdy soudní exekutor nemá v úřadu kandidáta, nastupovaly by postupně další 

shora uvedené varianty. 

Jsem si vědom, že mnou nanesená úvaha naznačenou problematiku neřeší a ani nemůže 

řešit zcela. A z různých důvodů zřejmě o jejím řešení nebylo ani vážně uvažováno. I proto, 

že pro většinu soudních exekutorů a jejich legislativců to z i důvodu věku není prvořadá 

záležitost. Pokud ale novely exekučního řádu budou pokračovat takovým tempem jako 

dosud, může se tato problematika stát aktuální.  
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