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1 Manažérske zhrnutie
Novela Exekučného poriadku, ktorej podstatná časť je účinná od apríla 2017, zásadne zreformovala exekučné
konanie. Návrh na začatie exekučného konania možno podať len elektronicky a len na jeden súd – Okresný
súd Banská Bystrica (OS BB), pričom elektronická je aj ďalšia komunikácia medzi súdom a exekútorom.
Zákonodarca zaviedol náhodný výber exekútor, bez možnosti ovplyvniť prideľovanie vecí, čo mali garantovať
technické a programové prostriedky ministerstva spravodlivosti. Táto zmena mala zabezpečiť väčšiu mieru
nestrannosti exekútorov, ich rovnomerné zaťaženie a konsolidáciu exekútorských úradov.1
Náhodný výber exekútora neplatí, ak sa voči jednému povinnému vedie viac exekučných konaní. Vtedy
exekúciu OS BB pridelí tomu exekútorovi, ktorý už vedie inú exekúciu voči rovnakému povinnému. Cieľom
bola väčšia efektivita exekúcií a zníženie nákladov na exekúciu – do účinnosti zákona viacero exekútorov
vyžadovalo súčinnosť od totožných inštitúcií ohľadom toho istého povinného.2 Výnimku z náhodného
výberu má aj vyžadovanie ochrany utajovaných skutočností.
Analytické centrum MS SR považuje vyše štyri roky účinnosti zákona za dostatočne dlhý čas, ktorý umožňuje
analyzovať vplyv zmeny Exekučného poriadku.3 Za sledované obdobie si zvolilo čas od účinnosti zákona do
polovice roka 2021. Preverovalo, či sa konania naozaj zefektívnili, aký vplyv mali zmeny na exekútorské úrady
a na náklady účastníkov konania. Zameralo sa aj na to, či sú exekútori rovnomerne zaťažení, či už v rámci
obvodov krajských súdov, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky.
Priemerná dĺžka exekučného konania sa od apríla 2017 znižuje, čo naznačuje jeho postupné zefektívňovanie.
Od vydania poverenia po ukončenie spravidla prebieha samotná činnosť exekútora, čo tvorí najdlhší čas
z celého konania. Exekúcia v takom prípade trvá v priemere 10 mesiacov. Dĺžka konania môže závisieť od
faktorov ako solventnosť dlžníka alebo veľkosť vymáhaných pohľadávok. Najdlhšie trvala exekúcia v období,
keď zákon vstúpil do účinnosti. Naopak, najkratšie lehoty v exekúcii možno vidieť v prvej polovici roka 2021.
Tieto poznatky však vychádzajú z limitovaných dát. Nie všetky exekúcie začaté v neskorších rokoch (napr.
2020, 2021) sa už mohli skončiť. Zároveň exekúcie, ktoré skončili do septembra 2018, nebolo možné zahrnúť
do datasetu, lebo príznak, ktorý definuje stav konania (a teda ukončenie exekúcie) bol do systému pridaný až
fázami konania na jeseň 2018. Lehoty za rok 2020 a prvej polovice roka 2021 mohlo ovplyvniť šírenie covid19. Legislatíva umožnila napríklad odloženie peňažných exekúcií začatých po 12. marci 2020, najdlhšie však
do 1. decembra 2020.4 Zákonodarca tiež predĺžil plynutie niektorých lehôt – predovšetkým lehotu na podanie
návrhu na zastavenie exekúcie vo všetkých exekučných veciach.
Vďaka novele sa čiastočne naplnil zámer rovnomerného zaťaženia exekútorov. Kým na úrovni obvodov
krajských súdov sú exekútori v prevažnej miere zaťažovaní rovnomerne, pri pohľade na rozdeľovanie
prípadov v rámci Slovenskej republiky to tak nie je. Najviac zaťažení sú v priemere exekútori v obvode
Krajského súdu Nitra, najmenej v obvode Krajského súdu Bratislava. Tí majú takmer 2,3-násobne menej
pridelených vecí ako exekútori v Nitre.
Novela zákona mohla pomôcť konsolidácii exekútorských úradov. Ich počet sa znížil. Kým ku koncu roka 2016
bolo na Slovensku 323 exekútorských úradov, na konci roka 2020 ich bolo 266. Pokles rovnako badať aj v
1

zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=430413
2 Dôvodová správa k zákonu č. 2/2017 Z. z.. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=430413
3 RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie, bod 2.1.3; odporúča sa max. 4 roky po nadobudnutí účinnosti
4 Zákon č. 62/2020 Z. z.. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/62/20210521
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prípade exekútorských koncipientov. Za obdobie rokov 2017 a 2020 nebol nikto vymenovaný za súdneho
exekútora.
Plnenie cieľa zákonodarcu zvýšiť priemernú vymoženú sumu nie je možné analyticky vyhodnotiť. Exekútori
sú povinní o vymožených nárokoch viesť prehľadnú evidenciu podľa pridelených vecí.5 Keďže je však
technicky náročné spojiť tieto výkazy a vymožené sumy v nich s jednotlivými exekúciami, detailné sledovanie
agendy v tejto oblasti nateraz nie je možné. Analytické centrum to hodnotí ako jeden z nedostatkov
nastavenia sledovania exekučného konania.
Z rovnakého dôvodu sa nedá vyhodnotiť ani to, či zmena legislatívy znížila alebo zvýšila množstvo
pohľadávok, pri ktorých sa nevymôže žiadna suma. Počet nevymožených exekúcií pri fyzických osobách môže
byť jasnejší po piatich rokoch od účinnosti zákona – pravdepodobne na prelome rokov 2023 a 2024, keďže
v prvých mesiacoch bol nápad nižší a postupne sa zvyšoval v rokoch 2018 a 2019. Zákonodarca zaviedol
pravidlo automatického zastavenia exekúcie exekútorom:
a) ak sa pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby do 30 mesiacov (2,5 roka) od začatia exekúcie
alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli
byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora;
b) pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od
posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť
postihnuté exekúciou, a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.6
Exekučné konanie prináša účastníkom náklady. Súdne poplatky na začiatku platia oprávnení, ak nie sú od nich
oslobodení. Zmena legislatívy pre väčšinu oprávnených nemusela priniesť nominálne zníženie nákladov, skôr
ich mohla v niektorých prípadoch navýšiť. Zrušilo sa zvýhodnenie pri podávaní návrhu na exekučné konanie
elektronickou formou. Čiastočné, hoci nie významné, zvýšenie nákladov mohla priniesť náhrada trov
exekútora za zaručenú konverziu dokumentov. Naopak, novela upravila preddavky na začiatku exekučného
konania. Kým do apríla 2017 ich mohol exekútor požadovať pri peňažných aj nepeňažných exekúciách, po
novom je to len v prípade nepeňažných exekúcii.
Novela Exekučného poriadku priniesla vyššiu ochranu dlžníkov. Zlepšila procesnú ochranu, zvýšila sumy,
ktoré nemožno exekúciou postihnúť a zaviedla možnosť uhradiť exekúciu do 2 000 eur v splátkach, prípadne
odložiť si exekúciu zo sociálnych dôvodov. Zákonodarca riešil aj znižovanie nákladov povinného. Zrušil spodnú
hranicu odmeny pre exekútora v prípade peňažných exekúcií, zaviedol paušálnu náhradu 60 € za výdavky,
ktoré zahŕňajú najmä vedenie spisu, cestovné, poštovné a služby elektronických komunikácií.7 Z dostupných
dát sa konkrétna úspora nákladov nedá vyčísliť, keďže nie je známa dĺžka konaní pred účinnosťou novely.
Zároveň sa nedá presne určiť, koľko úkonov a aké robia jednotliví exekútori počas exekučného konania.
Analytická správa ukazuje nedostatky pri sledovaní exekučného konania. Nie sú dostupné viaceré údaje
do 31. marca 2017. Nedajú sa preto porovnať dĺžky exekučných konaní pred novelou a po nej. Zároveň nie sú
dostupné spoľahlivé údaje o vymožiteľnosti exekúcií, ani dáta na sledovanie dôvodov zastavenia exekúcií.
Analytické centrum odporúča posúdiť možnosť podrobnejšieho sledovania viacerých dát, ktoré by
umožňovali hodnotiť a porovnávať dĺžku exekučného konania. Odporúča jednotne sledovať aj štruktúrované
5

§ 29 ods. 6 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdných exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších
predpisov.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20210315.html
6 § 61n ods. 1 písm. c), d) zákona č. 2/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/2/20170701
7 Relevans. 2017. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Naposledy navštívené 27.9.2021.
https://www.relevans.sk/novela-zakona-o-sudnych-exekutoroch-exekucnej-cinnosti/
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údaje o vymožiteľnosti exekúcií, o dôvodoch zastavenia nových exekúcií a vytvoriť pravidelný report
neukončených exekučných konaní začatých od apríla 2017.
Exekučná legislatíva v mnohých prípadoch narába s nominálnymi hodnotami. Týka sa to napríklad paušálnych
náhrad pre exekútora, súm, ktoré nemôžu byť zexekvované, ale i možnosti požiadať o rozdelenie dlžnej sumy
na splátky. Analytické centrum MS SR preto odporúča naviazať nominálne sumy na finančný alebo
percentuálny ukazovateľ – napríklad infláciu. Konkrétne odporúčania Analytické centrum MS SR prináša
v závere tejto správy.

3

2 Kontext
„Exekučné konanie je druhá fáza civilného procesu. Nejde o obligatórnu fázu, ale spravidla prísne fakultatívnu,
ktorá je založená na dispozičnom princípe. Inak povedané, či civilný proces dospeje do fázy exekučného
konania, závisí od uplatnenia dispozičného princípu v konkrétnom prípade zo strany oprávneného. Len celkom
výnimočne môže exekučné konanie prebiehať, respektíve sa začať aj bez návrhu - v prípade exekúcie
takzvaných justičných pohľadávok a v prípade takzvanej personálnej exekúcie podľa Civilného
mimosporového poriadku.“8
Legislatívnym základom exekučného konania je Exekučný poriadok (zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov).
Upravuje najmä exekučné konanie, postavenie účastníkov a exekútora, veci a majetok, ktoré možno
a nemožno postihnúť.
Exekučný poriadok prijala Národná rada Slovenskej republiky v roku 1995. Odvtedy prešiel viacerými
zmenami. Jedna z podstatných noviel vstúpila do praxe od apríla 2017 (zákon č. 2/2017 Z. z.). Súčasťou novely
boli aj zmeny v ďalších zákonoch, ktoré sa týkajú exekučného konania, napríklad zákon č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Popri tom Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo
novú vyhlášku (č. 68/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov). Nahradila pôvodnú vyhlášku
z roku 1995 (vyhláška č. 288/1995 Z. z. odmenách a náhradách súdnych exekútorov).
Zmeniť exekúcie a exekučné konania si vláda SR dala za cieľ v Programovom vyhlásení vlády na roky 2016 až
2020. Cieľom bolo zabezpečiť rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov
v exekučnom konaní a súčasne pomôcť občanom, ktorí sa najmä v dôsledku exekúcií ocitli v dlhovej pasci.
Chcela sa postarať o desaťtisíce ľudí, ktorí v dôsledku vymáhania dlhov trpia a napomôcť im k oddlženiu.9
Existujúci stav bol neudržateľný. V centrálnom registri exekúcií bolo k 31. marcu 2017 vedených 2,6 milióna
exekúcií, v Súdnom manažmente bolo evidovaných 3,2 milióna neskončených starých exekúcií.
Nedochádzalo k exekvovaniu majetku povinného, ani k zastaveniu exekúcie napriek tomu, že povinný bol
nemajetný. Významnú rolu v tom zohrávala skutočnosť, že značná časť právnej praxe presadzovala pravidlo
zastavenia exekúcie ako nemajetnej len vtedy, ak s tým oprávnený súhlasil. „Taktiež významnú úlohu
zohrávala aj úvaha, že každá osoba je entitou, ktorá potenciálne v budúcnosti môže nejaký majetok
nadobudnúť. Vo výsledku sa značná časť kapacity rozhodovacej činnosti slovenských súdov upína
k spravovaniu všetkých týchto „starých“ exekučných konaní.“10
Pri zmenách v exekúciách vláda SR plánovala pripraviť novú legislatívu na zefektívnenie vymáhania
pohľadávok pre veriteľov a zároveň primerane chrániť základné práva dlžníka. Zvažovala dokonca, aby sa
v prípade existencie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia nevyžadovalo poverenie súdu. Chcela
zároveň určiť jednoznačný spôsob a rozsah určovania výšky trov exekúcie a zaviesť procesné pravidlá na
umožnenie rýchlejšej a funkčnejšej vymožiteľnosti právom chránených nárokov. Dopomôcť k tomu mala
elektronizácia konania a zriadenie exekučného súdu.11
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Števček M., Kotrecová A., Tomašovič M., Molnár P. a kol. Exekučný poriadok. Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2018.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2016 až 2020.
https://www.vlada.gov.sk/data/files/6483_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky.pdf
10 Dôvodová správa k zákonu č. 233/2019 Z. z.. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465950
11 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020. https://www.vlada.gov.sk/data/files/6483_programove-vyhlasenie-vladyslovenskej-republiky.pdf
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Niektoré plány vláda zhmotnila do návrhu exekučnej legislatívy v druhej polovici roka 2016. S úpravami pri
legislatívnom procese zámer presadila a nové pravidlá v exekučných konaniach vstúpili do praxe začiatkom
roka 2017. V exekučnom konaní došlo k významnému posilneniu elektronickej komunikácie. Exekučné
konanie a jednotlivé procesné úkony sa po novom budujú na elektronických formulároch, ktoré účastníka
konania prevádzajú procesom, pričom majú vylúčiť vady a chybovosť pri podaniach.
Od implementácie zmien v exekučnej legislatíve ubehli viac ako štyri roky, čo je dostatočne dlhá doba na ich
zhodnotenie. Predmetom analýzy je štúdia dopadov zákona č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok a o zmene a doplnení ďalších zákonov a vyhlášky č. 68/2017 Z. z., ktorou
sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. Exekučný
poriadok v znení neskorších predpisov.
Cieľom bolo kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie dopadov a pomenovanie implementačných
nedostatkov, ktoré bude nutné riešiť pri prípadných ďalších zmenách legislatívy.
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3 Metodológia
3.1 Výskumné otázky a hypotézy
Predmetom analýzy je štúdia dopadov zákona č. 2/2017 Z. z. Prijatím legislatívy prišlo k zásadným zmenám
v exekučných konaniach, pričom cieľom analýzy je kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotiť tieto zmeny.
Analyzovaný zákon chcel ovplyvniť viaceré oblasti exekučného konania a jeho účastníkov. Zmena sa mala
dotknúť všetkých procesov exekučného konania a všetkých zainteresovaných subjektov. Významným prvkom
bola elektronizácia a koncentrácia konania na jeden okresný súd – v Banskej Bystrici – a zavedenie
náhodného ustanovovania exekútorov okrem situácie, keď na jedného povinného spadá viac exekúcií.
Zákonodarca vytvoril predpoklad zabezpečenia vyššej ochrany dlžníka a rovnomernejšieho zaťaženia
exekútorov.
Komplexnosť zmeny sa v prípade analýzy prejavila do formulovania viacerých výskumných otázok (VO):
VO-1: Naplnila novela zákona cieľ prepracovať procesné pravidlá za účelom zrýchlenia konania?
VO-2: Naplnila novela zákona cieľ odbremenenia súdov od exekučnej agendy?
VO-3: Vytvorila novela zákona podmienky pre detailné sledovanie riešenia exekučnej agendy?
VO-4: Naplnila novela zákona ciele voči exekútorom (eliminácia vplyvu oprávnených, rovnomerné zaťaženie,
konsolidáciu exekútorských úradov)?
VO-5: Priniesla novela zákona zníženie nákladov na exekúcie zo strany oprávnených a povinných?
VO-6: Zvýšila novela zákona vymáhateľnosť pohľadávok?
VO-7: Zabezpečila novela zákona poskytnutie primeranej ochrany dlžníkom?
VO-8: Vytvorila novela zákona predpoklady pre realizáciu oddlženia?
Hoci pri množstve stanovených otázok bude povaha analýzy exploratívna, pri niektorých témach je možno
formulovať konkrétne hypotézy, ktorých verifikácia, resp. falzifikácia môže byť postavená na dátovej analýze.
Zmena mala priniesť zefektívnenie – skrátenie exekučného konania. Jeho dĺžkou rozumieme čas od podania
na súd po ukončenie exekúcie. Preto hypotéza stanovená pre toto pozorovanie je formulovaná tak, že:

H1: Legislatívna zmena priniesla zníženie priemerného času trvania exekučného konania – od podania na
súd po ukončenie exekúcie.
V prípade, že nebudú dostupné porovnateľné dáta pre staré exekučné konania a za prijatia predpokladu, že
systém a proces sa plynúcim časom zefektívňuje, môže byť formulovaná alternatívna hypotéza a to:

H1alt: Priemerná dĺžka trvania exekučného konania sa znižuje.

Prijatie nového zákona a s ním spojených procesov malo znížiť náklady jednotlivých strán. Za náklady pre
účely tejto analýzy považujeme priame a nepriame náklady oprávnených a povinných. Posudzovali sme len
tie náklady, ktoré priamo súvisia s exekučným konaním. Hypotézy sú teda nastavené nasledovne:
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H2a: Zmena legislatívy priniesla zníženie nákladov zo strany oprávnených.
H2b: Zmena legislatívy priniesla zníženie nákladov zo strany povinných.
Výrazné dopady predpokladala zmena aj smerom k exekútorom a ich úradom. Hypotézy v tejto oblasti sú
formulované nasledovne:

H3a: Exekútori sú po legislatívnej zmene zaťaženejší rovnomernejšie než pred ňou.
H3b: Legislatívnou zmenou došlo ku konsolidácií exekútorských úradov.
Na zamýšľanú zvýšenú vymožiteľnosť sa dá nazrieť z dvoch pohľadov – zvýšená vymožená suma, alebo
zvýšený počet pohľadávok, pri ktorých je pre oprávnených vymožená aspoň nejaká suma. Preto sú hypotézy
stanovené nasledovne:

H4a: Zmena legislatívy zvýšila priemernú vymoženú sumu.
H4b: Zmena legislatívy znížila množstvo pohľadávok, pri ktorých sa nevymôže žiadna suma.
Na zvýšenie ochrany povinných sa dá pozrieť aj z hľadiska súm, ktoré nemôže exekútor v konaní dlžníkovi
zablokovať. Rovnako sa na ňu dá pozrieť nepriamo – napríklad možnosťou požiadať o odklad exekúcie či
splatiť ju v splátkach. Hypotéza sa preto nastavila nasledovane:

H5a: Zmena legislatívy zvýšila ochranu povinného v exekučnom konaní.

3.2 Štruktúra analýzy a použité dáta
Analýza je rozdelená do štyroch častí.
Prvá časť sa venuje efektívnosti exekučného konania a zámeru skrátiť toto konanie. Obsahom tejto časti je:





náhľad na zmenu priemerných dĺžok konania v čase;
analýza počtu živých exekúcií v porovnaní s nápadom berúc do úvahy aj zákon č. 233/2019 Z. z. o
ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vstúpil do
účinnosti začiatkom roka 2020;
pohľad na početnosť fyzických odmietnutých a chybových podaní.

Na určenie priemerných dĺžok sú použité dáta, ktoré Analytickému centru poskytol OS BB. Dataset obsahuje
všetky konania, ktoré boli ukončené s jednotlivými dátumami dôležitými pre konanie (dátum prvého podania,
dátum pridelenia veci na súde, dátum vydania poverenia, dátum ukončenia exekúcie). Z nich sú počítané
jednotlivé priemerné dĺžky v dňoch. Ich štruktúra sa nachádza v prílohách tohto dokumentu.
Dáta z OS BB sú zároveň použité aj na analýzu chybových a odmietnutých fyzických podaní, ktoré chcela
zmena zákona eliminovať. Podkapitola sa zaoberá aj efektívnosťou definovanou ako vysporiadanie sa so
začatými exekúciami. Pri jej vyhodnotení pracujeme s dátami neukončených nových exekúcií v porovnaní
s nápadom a v kontexte neukončených starých exekúcií. Dataset je skoncipovaný z dát OS BB a z rezortnej
štatistiky.
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Stavy neukončených exekúcií na konci mesiacov sme vypočítali na základe vydaných poverení a ukončených
exekúcií v danom mesiaci, keďže takéto dáta do minulosti chýbajú. Príznak, na základe ktorého je možné
určiť, či je exekúcia ukončená, bol do systému pridaný až v septembri 2018 v rámci fáz konania. Preto sme sa
rozhodli stavy neukončených exekúcií počítať až od januára 2019. Tieto stavy teda neodrážajú celú genézu
vývoja neukončených exekúcií, ani ich presné počty na konci mesiacov. Ukazujú však trend vývoja.
Druhá časť sa venuje plánovanému dopadu zákona na exekútorské úrady. Rozoberá dva pohľady na
problematiku – rovnomerné zaťaženie jednotlivých exekútorských úradov a konsolidáciu exekútorských
úradov. Rovnomerné zaťaženie exekútorských úradov kvantitatívne analyzujeme prostredníctvom dát z
košov rozdelenia exekúcií medzi jednotlivých exekútorov, ktorými disponuje OS BB. Ten rozdeľuje exekúcie
na základe náhodného výberu exekútorom v obvode krajského súdu, v ktorom má povinný trvalé bydlisko.
Takýto postup nenastane, ak je voči jednému povinnému vedených viac exekúcií. Exekúciu dostane v takom
prípade ten exekútor, ktorý už realizuje skôr začatú exekúciu proti tomu istému povinnému. Neprideľovanie
náhodným výberom platí aj v prípade exekútora, ktorému bol prerušený alebo pozastavený výkon funkcie,
výkon funkcie mu zanikol alebo bol ustanovený jeho zástupca.
Štruktúra týchto dát pozostáva z názvu obvodu krajského súdu, spisovej značky, dátumu pridelenia, mena
exekútora, IČO exekútora, čísla koša. Tabuľka 1 znázorňuje typy košov, ktoré sa v datasete nachádzajú.
Tabuľka 1: Typy košov rozdelenia exekúcií

Číslo koša
1
2
3
4
5
6
7

Definícia koša
do 100 eur
do 500 eur
do 2 000 eur
do 10 000 eur
nad 10 000 eur
výživné - bez ohľadu na sumu
nepeňažné

Dáta sú následne spracované tak, aby boli vyčistené údaje o exekútoroch, ktorí ukončili činnosť, o údaje,
ktoré boli omylom zapísané alebo pridelené automaticky z dôvodu existencie exekúcie u rovnakého
povinného (uplatnenie výnimky z Exekučného poriadku). Vypočítané sú aj počty exekúcií jednotlivých
exekútorov v rámci košov, a tak vzniká štruktúra datasetu pozostávajúca z mena exekútora, IČO exekútora,
ID exekútora, názvu obvodu krajského súdu, čísla koša a počtu pridelených exekúcií.
Správy o činnosti Slovenskej komory exekútorov a o činnosti súdnych exekútorov sú použité na vytvorenie
datasetu potrebného na analýzu konsolidácie exekútorských úradov. Zo všetkých údajov, ktoré jednotlivé
správy obsahujú, sú pre naše účely najrelevantnejšie počty vymenovaných a zaniknutých exekútorov,
zapísaných a vyčiarknutých exekútorských koncipientov, celkové počty exekútorov a exekútorských
koncipientov.
Tretia časť sa venuje priamym a nepriamym nákladom exekučného konania. Analytické centrum si pre účely
tejto analýzy vybralo len tie náklady, na ktoré mala zmena Exekučného poriadku priamy vplyv. Išlo o Exekučný
poriadok, zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Pri reforme
exekučného konania Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo aj novú vyhlášku č. 68/2017 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. Exekučný
poriadok v znení neskorších predpisov.
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Dôležitým dátumom pri príprave tejto časti analýzy bol 1.4.2017. Vtedy do účinnosti vstúpila podstatná časť
zákona č. 2/2017 Z. z. a do o praxe vstúpila aj vyhláška č. 68/2017 Z. z. Analýza porovnáva legislatívu účinnú
do 31.3.2017 a od 1.4.2017. Porovnávajú sa jednotlivé poplatky, trovy či útraty, prípadne iné zmeny, ktoré
majú priamy či nepriamy vplyv na náklady účastníkov konania. Dokument neporovnáva odmeny, ktoré môžu
platiť účastníci konania svojim právnym zástupcom podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb. Exekučná právna úprava nemala na ich nominálnu výšku vplyv.
Štvrtá kapitola hľadá odpoveď na otázku, či zmena zákona vytvorila predpoklady na realizáciu skutočne
uhradenej exekúcie. Analytické centrum však nevie povedať, či k tomu reálne aj dochádza, keďže nemá
k dispozícii relevantné údaje. Táto časť analýzy sa venuje aj tomu, či sa vďaka zefektívneniu konania zvyšuje
ochrana dlžníkov. Rovnako posudzuje výšku súm, ktoré nemožno zexekvovať. Aj v tomto prípade porovnáva
legislatívu do 31.3.2017 a od 1.4.2017.
Celá analýza zároveň kladie dôraz na to, či zmena zákona vytvorila podmienky na detailné sledovanie
exekučného konania. Na tento zámer sme nevyhradili samostatnú kapitolu, keďže ide o prierezovú tému,
ktorá sa dotýka každej z predstavených častí. Na prípadné problémy alebo dobré riešenia upozorňujeme
priebežne.
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4 Analýza
4.1 Zefektívnenie exekučného konania
Jednou z hlavných zmien, ktorú priniesol zákon č. 2/2017 Z. z, bola elektronizácia exekučného konania a jeho
sústredenie na OS BB. Od tejto zmeny si zákonodarca sľuboval zefektívnenie celého procesu exekučného
konania.
Prvý spôsob, ako vyhodnotiť úspešnosť tohto zámeru, je pozrieť sa na dĺžku exekučného konania. Pôvodným
zámerom bolo porovnať dĺžku starých exekúcií s tými, ktoré sa riadili novou zákonnou úpravou. Dáta,
z ktorých by sa dali určiť dĺžky konania pre staré exekúcie však nie sú k dispozícii. Zvolili sme preto iný prístup,
pri ktorom sme analyzovali, či má dĺžka exekučného konania po zmene zákona rastúci alebo klesajúci trend.
To zodpovedá testovaniu alternatívnej hypotézy, ktorá bola formulovaná pre prípad nedostatočných dát pre
staré exekúcie. Pre analýzu sme zvolili štyri pohľady (Tabuľka 2). Dĺžka konaní je zaradená do jednotlivých
mesiacov v grafoch ukazujúcich vývoj priemerných dĺžok na základe dátumu prvej udalosti.
Tabuľka 2: Analyzované pohľady na priemernú dĺžku konania

Pohľad
1. Prvý nápad až pridelenie veci na súde
2. Pridelenie veci na súde až vydanie poverenia
3. Vydanie poverenia až ukončenie exekúcie
4. Pridelenie veci na súde až po ukončenie

Hlavná zodpovednosť
Oprávnený/Exekútor
Súd
Exekútor/Súd
Súd/Exekútor

Kvôli interpretácii priemerných dĺžok uvádzame, že pracujeme s dátami, ktoré majú limity. OS BB vie presne
vyhodnotiť, v ktorej fáze sa konanie nachádza, až od septembra 2018. Vtedy sa na súde nasadili fázy konania,
ktoré určujú, v akom stave sa nachádza spis. Preto sa v datasete, za rok 2017 a časť roka 2018, nachádzajú
len dlhšie konania, o krátkych nie je záznam. V rokoch 2020 a 2021 sú zasa v dátach kratšie konania, keďže
ostatné ešte neboli ukončené.
Spomedzi všetkých pohľadov najdlhší časový úsek exekučného konania zachytáva tretí pohľad (vydanie
poverenia – ukončenie exekúcie). Vtedy prebieha samotný výkon činnosti exekútora a jeho dĺžka závisí od
mnohých faktorov: napríklad od solventnosti povinného alebo veľkosti vymáhaných pohľadávok. Graf 1
ukazuje spomínaný problém s dátami pre výpočet priemerných dĺžok konania. Zachytáva počet vydaných
poverení v jednotlivých mesiacoch a počet neukončených exekúcií (dáta k 23. 8. 2021).
Pomer neukončených exekúcií k vydaným povereniam sa v čase prirodzene zvyšuje. Nízke hodnoty
priemerných dĺžok sa najmä v roku 2021 (ale aj pre iné obdobie) budú postupne zvyšovať. Zároveň je možné
pozorovať nízky počet neukončených exekúcií v roku 2017 a časti roka 2018, keďže od vydania poverení
ubehlo veľa času. Pri interpretácii priemerných dĺžok konania preto treba pamätať, že pre ich výpočet existujú
limity.
Druhý spôsob nazerania na efektivitu konania po zmene zákona je porovnanie počtu chybových a fyzických
odmietnutých podaní s celkovým nápadom. Na to, aby bolo konanie efektívne, musí byť podiel takýchto
podaní čo najmenší, aby oprávnení už na začiatku konania nemali problémy s uplatnením práv.
Posledným rozmerom efektivity exekučného konania, ktorým sa zaoberáme, je pomer neukončených
exekúcií k nápadu. Chceme sa tým pozrieť na to, ako sa OS BB vysporadúva s vecami, a či sa znova nezvyšuje
počet neukončených exekúcií.
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Graf 1: Vydané poverenia a z nich neukončené exekúcie (k 30.6.2021)

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica

4.1.1 Priemerná dĺžka konania od prvého podania po pridelenie veci na súde
Pomocou tohto pohľadu zisťujeme, či administratíva súvisiaca s podaním návrhu neadekvátne nezdržuje
konanie pre oprávneného. Takýmito administratívnymi záležitosťami, ktoré súd nedokáže ovplyvniť, môže
byť vytvorenie platobného príkazu systémom alebo čakanie súdu na prijatie platby súdneho poplatku. Vec je
na súde pridelená, až keď je platba spárovaná s návrhom.
Zákon umožňuje uhradiť súdne poplatky platobnou kartou, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.
Súdny poplatok páruje vždy sprostredkovateľ, bez ohľadu na to, akým spôsobom je uhradený. To môže
spôsobiť zdržanie pridelenia návrhu v priemere o dva pracovné dni. Tento krok je možné skrátiť vytvorením
možnosti platby, pri ktorej by sa informácia o úhrade dostala na exekučný súd bezprostredne po uhradení.
Graf 2 zobrazuje priemerný počet dní na mesačnej báze, ktorý prebehne od dátumu prvého podania návrhu
po pridelenie veci na súde. Pre lepšie porozumenie dátam stĺpce zobrazujú, z akého počtu konaní sú dĺžky
počítané. Okrem priemeru je zobrazený aj medián (hodnota, ktorá sa nachádza presne v strede hodnôt za
jednotlivé mesiace za predpokladu, že sú dáta zoradené). Tento štatistický ukazovateľ je menej náchylný na
extrémne hodnoty, preto v analýze dopĺňa priemer. Takáto prezentácia dát sa opakuje vo všetkých štyroch
pohľadoch na dĺžku konania.
Administratíva spojená s platbou súdneho poplatku za návrh na vykonanie exekúcie výrazne nepredlžuje
dĺžku konania pre oprávneného. Táto doba sa výrazne nemení. Trvá v priemerne 6 dní, pričom najkratšie
oprávnení čakali na pridelenie veci na súde začiatkom a koncom sledovaného obdobia. Toto môže súvisieť
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s limitmi dát, ktorým sa venujeme samostatne v podkapitole o limitoch analýzy. Najdlhšie trvalo vysporiadať
sa s administratívou súvisiacou s platbou súdneho poplatku v apríli 2020.
Medián ukazuje, že priemer bol ovplyvnený v niektorých mesiacoch extrémnymi hodnotami, čo je
najviditeľnejšie v marci 2018, v januári 2019, vo februári 2020, či v septembri a v októbri 2020. V týchto
mesiacoch sa nachádza zopár konaní, ktorým administratíva trvala dlhšie a zvýšila priemer pre celý mesiac.
Graf 2: Priemerná dĺžka konania od prvého podania po pridelenie veci na súde

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica

4.1.2 Priemerná dĺžka konania od pridelenia veci na súde po vydanie
poverenia
Po doručení návrhu na vykonanie exekúcie, súd do 15 dní vydá poverenie na jej vykonanie. Keď zistí
nedostatky v návrhu, vyzve oprávneného na ich odstránenie do päť pracovných dní od doručenia výzvy.12
To môže potenciálne predĺžiť dobu od doručenia návrhu súdu až po vydanie poverenia na vykonanie
exekúcie.
Graf 3 sa pozerá na túto časť exekučného konania po jednotlivých mesiacoch, dátach sú zahrnuté len
ukončené konania. Zároveň je prerušovanou čiarou naznačená lehota 15 dní od doručenia návrhu súdu,
v rámci ktorej je súd povinný vydať poverenie na vykonanie exekúcie (ak neexistujú dôvody na zamietnutie).

12

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1995/233/20201031.html
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Z porovnania vyplýva, že OS BB stíha vydávať poverenia v zákonnej lehote. Priemerné dĺžky môžu naznačovať,
že po nadobudnutí účinnosti zákona mal OS BB problém vydať poverenie do 15 dní. Pohľad na medián tento
predpoklad vyvracia, keďže ten sa okrem prvého mesiaca nedostal nad hranicu zákonnej lehoty. Navyše, pri
opravných podaniach, ktoré sú súčasťou datasetu, môže najdlhšie rozhodnutie trvať najviac 22 dní. Táto
hranica nebola okrem apríla 2017 v žiadnom mesiaci prekročená.
Znova dávame do pozornosti limity analýzy, ktoré výrazne ovplyvňujú nazeranie na dáta a rozoberáme ich na
konci podkapitoly o zefektívnení exekučného konania.
Graf 3: Priemerná dĺžka konania od pridelenia veci na súde po vydanie poverenia

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica
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4.1.3 Priemerná dĺžka konania od vydania poverenia po ukončenie exekúcie
Graf 4: Priemerná dĺžka konania od vydania poverenia po ukončenie exekúcie

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica

Tretí pohľad sa sústreďuje na časť konania, v ktorom exekútor po vydaní poverenia vykonáva potrebné úkony
na zabezpečenie vykonania exekúcie. Je prirodzené, že je z dosiaľ predstavených čiastkových častí konania
najdlhšia – medzi dôvody ovplyvňujúce jej trvanie môže patriť aj výška vymáhanej pohľadávky, či solventnosť
dlžníka. Analýza sa zameriava na to, či sa v priebehu času od apríla 2017 jej dĺžka skracuje. Ako sme viackrát
spomenuli, interpretáciu dát je potrebné robiť v kontexte ich limitov, ktoré majú signifikantný vplyv na
vypočítané hodnoty.
Graf 4 ukazuje, že priemerná dĺžka od vydania poverenia po ukončenie exekúcie sa postupne znižuje.
Priemerná dĺžka tejto časti konania za celé sledované obdobie je desať mesiacov (304 dní). Z dostupných dát
vyplýva, že najdlhšie trvala hneď po nadobudnutí účinnosti zákona. Naopak najkratšie dĺžky je možné
pozorovať v prvom polroku 2021. Medián kopíruje priemerné hodnoty, mierne sa s nimi rozchádza len od
októbra 2018 približne do začiatku roka 2021. Jednotlivé priemerné hodnoty teda nie sú výrazne ovplyvnené
vzdialenými pozorovaniami.
Dostupné dáta ukazujú, že konanie po vydaní poverenia súdom sa postupne zefektívňuje. Dĺžka tejto časti
konania klesá, do októbra 2018 výrazne. Od tohto mesiaca je pokles miernejší, no trend zostáva rovnaký aj
počas pandémie COVID-19. Zároveň je náročné predikovať, ako by dáta vyzerali, ak by v nich boli zahrnuté
všetky konania spred zavedenia fáz konania na OS BB, alebo by boli ukončené všetky konania, v ktorých bolo
vydané poverenie. Tento prípad ilustruje, že nastavenie procesov tak, aby bolo možné kvalitne sledovať
agendu, je dôležitým aspektom elektronizácie súdnictva a tvorby zákonov. Na základe kvalitných
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a spoľahlivých dát je možné nastavenie agendy relevantne vyhodnocovať a poznatky z analýzy využívať pri
tvorbe novej legislatívy.

4.1.4 Priemerná dĺžka konania od pridelenia veci na súde po ukončenie
Graf 5: Priemerná dĺžka konania od pridelenia veci na súde po ukončenie exekúcie

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica

Štvrtým prístupom k dátam o dĺžke konania bol pohľad na konanie od pridelenia veci na súde až po ukončenie
exekúcie (Graf 5). Ide o komplexnejší pohľad, ktorý spája predošlé dve časti konania a pozerá sa na to, či sa
jeho dĺžka celkovo skracuje.
Celé konanie od pridelenia veci na súde až po ukončenie exekúcie v sledovanom období trvalo v priemere
316 dní. Najdlhšie bolo bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zákona, najkratšie koncom roka 2020.
Medián zostáva blízko priemerných hodnôt okrem časového úseku od októbra 2018 do začiatku roka 2021.
Keďže je tento pohľad zostavený z predošlých, tak je prirodzene znova možné pozorovať výraznejšie
skracovanie dĺžok do októbra 2018 a miernejší pokles od tohto mesiaca po polovicu roka 2021. Z dostupných
dát však možno pozorovať kontinuálny pokles od nadobudnutia účinnosti zákona do polovice roka 2021.
Znova je potrebné pripomenúť, že ide o vyhodnotenie dostupných dát, ktoré majú výrazné limity a pri
zahrnutí všetkých dát by závery mohli byť odlišné.
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4.1.5 Odmietnuté fyzické a chybové podania
Graf 6: Porovnanie nápadu a odmietnutých fyzických a chybových podaní

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica a rezortnej štatistiky

Efektívnosť exekučného konania je možné analyzovať aj prostredníctvom procesov. Jednou z hlavných zmien,
ktorú novela zákona priniesla, je elektronizácia exekučného konania a procesných úkonov. Cieľom bolo v čo
najväčšom rozsahu odstrániť vady a chybovosť podaní.13 Ak sú procesy pre podanie návrhu nastavené
správne, odbremeňujú súd od vracaní podaní a rozhodovaní o tých istých podaniach. Oprávnenému tiež
zjednodušujú prístup k spravodlivosti.
V priemere sa na OS BB mesačne doručí približne 100 fyzických alebo chybových podaní. Najviac
odmietnutých fyzických alebo chybových podaní evidoval OS BB v decembri 2018, a to 440. Na druhej strane
v septembri a októbri roka 2018 nebolo evidované ani jedno takéto podanie.
Porovnanie odmietnutých fyzických alebo chybových podaní s nápadom ukazuje, že takýchto podaní je
minimum. V priemere ich podiel za celé obdobie dosahuje 0,7 % nápadu, pričom zostáva približne rovnaký
každý mesiac. Odchýlkou z normy bol december roka 2018, aj v tomto prípade odmietnuté fyzické alebo
chybové podania tvorili len 3,2 % nápadu. Elektronizácia exekučného konania splnila zámer zákonodarcu
a pomohla výrazne obmedziť počet chybných podaní.

13

Dôvodová správa k zákonu č. 2/2017 Z. z.. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=430413
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4.1.6 Efektívnosť ako vysporiadanie sa s exekúciami
Podľa prechodných ustanovení zákona č. 2/2017 Z. z. sa exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017
dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Vyriešenie „ starých“ exekúcií by pri tempe
ukončovaní exekučných konaní v čase predkladania návrhu zákona trvalo viac ako 12 rokov.14 Reakciou na
tento stav bol zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní (ZoUNEK), ktorý vstúpil do
účinnosti začiatkom roka 2020.
Problém dospel až do štádia, keď pri predkladaní návrhu ZoUNEK bolo na Slovensku vedených 2,6 milióna
starých exekúcií.15 Údaj v dôvodovej správe k zákonu nemusel byť úplne presný, keďže existovali viaceré
odhady, ktoré hovorili o tom, že počet takýchto exekúcií je medzi 2,6 až 3,5 milióna. ZoUNEK nastavil pravidlá,
podľa ktorých sa staré exekúcie majú postupne ukončovať.
Graf 7: Porovnanie neukončených starých a nových exekúcií (spolu)

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica a rezortnej štatistiky

Po zastavení starej exekúcie dal zákon oprávneným možnosť podať opätovný návrh, ktorý sa však už riadi
novou právnou úpravou a podáva sa len na OS BB. Následkom mohlo byť zvýšenie počtu neukončených
exekúcií aj v registri Ek.16 Pre analyzovanie efektívnosti exekučného konania je preto relevantné pozrieť sa

14

Dôvodová správa k zákonu č. 233/2019 Z. z.. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465950
Dôvodová správa k zákonu č. 233/2019 Z. z.. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465950
16 Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/233/20200101.html
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na to, ako sa vyvíja počet neukončených exekúcií, ktoré sa riadia právnou úpravou účinnou od 1. apríla 2017
v kontexte toho, koľko návrhov na súd prichádza a ako sa vyvíja počet neukončených starých exekúcií.
Ako uvádzame vyššie, stavy neukončených nových exekúcií sú počítané až od januára 2019, keď ich bolo
možné vypočítať na základe vydaných poverení a ukončených exekúcií. Preto neodrážajú reálne počty
neukončených nových exekúcií, ktorých bolo k 23. 8. 2021 približne 438-tisíc.17
Graf 7 porovnáva vývoj neukončených starých exekúcii s vývojom neukončených nových exekúcií.
Prerušovaná čierna čiara ukazuje dátum nadobudnutia účinnosti ZoUNEK. Počet neukončených starých
exekúcií od začiatku roka 2019 mierne klesal z 3,25 milióna na menej ako 3 milióny v januári 2020. Výraznejší
pokles prišiel po nadobudnutí účinnosti ZoUNEK, keď sa počet neukončených starých exekúcií do júna 2021
znížil na 911-tisíc. Pokles sa postupne spomaľuje, dôvodom môžu byť námietky, o ktorých ešte nerozhodli
okresné súdy.
Počet neukončených nových exekúcií nedosahuje úroveň starých. Z mesiaca na mesiac však lineárne rastie,
od prvého polroka 2021 ešte rýchlejšie. Od januára 2019 dosiahol počet neukončených nových exekúcií vyše
331-tisíc (od apríla 2017 podľa dostupných dát 438-tisíc). Počty neukončených starých exekúcií a počty
neukončených nových exekúcií sa k sebe pomalým tempom približujú.
Graf 8: Porovnanie neukončených starých a nových exekúcií (oddelene)

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica a rezortnej štatistiky
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Dáta o neukončených exekúciách je možné získať len v reálnom čase, prostredníctvom exportu. Dátami o stavoch neukončených
exekúcií v minulosti nedisponujeme.
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Pre vyhodnotenie efektívnosti konania je dôležité, pozrieť sa aj na to, aký je vzťah medzi nápadom
a neukončenými exekúciami. Bližší pohľad na dáta pre nové exekúcie odkrýva vzťah neukončených exekúcií
v registri Ek s nápadom návrhov na vykonanie exekúcie. Nápad v porovnaní so stavmi neukončených nových
exekúcií na konci mesiacov zostáva konštantný. Jeho najvyššia úroveň je pritom 42 666 a najnižšia 9 164.
Vysoké hodnoty nápadu je možné spravidla pozorovať na prelome rokov. Výnimkou sú máj a jún v roku 2021.
Naopak najnižší nápad je z mája 2020. V oboch posledných prípadoch mohla mať na počet prichádzajúcich
návrhov vplyv pandémia koronavírusu. Graf 8 však ukazuje, že rozdiel medzi nápadom a neukončenými
novými exekúciami sa z mesiaca na mesiac zväčšuje. V priemere každý mesiac sledovaného obdobia narastie
počet neukončených nových exekúcií o 11 047 pri priemernom nápade 16 613 návrhov.
Nové pravidlá platné od apríla 2017 sa chceli problému neustáleho rastu počtu neukončených nových
exekúcií vyhnúť ustanovením, podľa ktorého exekútor exekúciu zastaví, ak sa od začatia exekúcie alebo od
posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by stačili aspoň na úhradu
trov exekútora.18 Pri fyzických osobách je relevantná lehota päť rokov, pri právnických 2,5 roka. Išlo o zásadnú
zmenu oproti predošlej úprave, pri ktorej značná časť právnej praxe presadzovala pravidlo na zastavenie
exekúcie ako nemajetnej len vtedy, ak s tým súhlasil oprávnený.
S prihliadnutím na túto zmenu je možné očakávať zastavenie rastu neukončených nových exekúcií po apríli
2022 (prvý mesiac po piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti zákona), pravdepodobne až na prelome
rokov 2023 a 2024, keďže počet neukončených exekúcií v porovnaní s vydanými povereniami posledné
mesiace roka 2018 a pre rok 2019 je vyšší ako v roku 2017 (pozri Graf 1). Bude nutné v predmetnom období
sledovať trend vývoja neukončených nových exekúcii a vyhodnotiť, či ustanovenie plní svoju funkciu.
V prípade starej exekúcie upovedomenie o zastavení exekútor zašle oprávnenému podľa ZoUNEK najneskôr
do 120 dní od jej zastavenia. Ak ide o starú exekúciu, ktorá sa zastavuje ku dňu účinnosti ZoUNEK,
upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému do 180 dní od nadobudnutia
účinnosti zákona.19 Pohľadávka, ktorú exekútor vymáhal v starej exekúcii po ukončení konania podľa ZoUNEK
nepremlčí skôr ako uplynie jeden rok. Oprávnený má možnosť podať opätovne návrh na vykonanie exekúcie
– tzv. repodaj.20 Túto skutočnosť treba zohľadňovať pri porovnávaní neukončených tzv. starých a nových
exekúcií, keďže je možné, že v druhom polroku 2020 a následne v prvom polroku 2021 sa v nápade objavili
návrhy na vykonanie exekúcií, ktoré je náročnejšie ukončiť.
Graf 9 ukazuje podiel opätovných podaní na celkovom nápade v mesiaci. Napriek tomu, že na sledovanie
opätovných podaní boli zákonom nastavené procesy, dáta sú v tejto veci z technických príčin dostupné až od
6. 7. 2020. Chyby v zbere údajov OS BB odstránil až v júli 2020, preto Graf 9 zobrazuje len 12 mesiacov dát.
Mesačne tvorí podiel opätovných podaní približne 9 % až 18 % nápadu. Veľké množstvo opätovných návrhov
prišlo posledné dva mesiace prvého polroku roka 2021. Aj napriek vysokému celkovému nápadu v týchto
mesiacoch dosiahol podiel opätovných podaní 18 percent, čo je vysoká hodnota. Môže to naznačovať, že sa
do neukončených exekúcií dostávajú také, ktorých ukončenie je náročnejšie. To môže mať za následok rastúci
počet neukončených konaní. Z dostupných dát to však nevieme s určitosťou povedať, keďže nevieme zistiť,
či sú exekúcie na základe opätovných podaní náročnejšie, a teda trvajú dlhšie oproti ostatným.
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§ 61n ods. 1 písm. d) zákona č. 2/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/2/20170701
19 § 5 ods. 3 zákona č. 233/2019 Z. z. ZoUNEK. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/233/20200101
20 § 48 Zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20210315
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Graf 9: Porovnanie nápadu a opätovných podaní

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica a rezortnej štatistiky

4.1.7 Závery a limity podkapitoly „Zefektívnenie exekučného konania“
Významným prvkom zmeny zákona bola elektronizácia konania, od ktorej si zákonodarca sľuboval okrem
iného zefektívnenie exekučného konania. Analýza nazerala na splnenie tohto predpokladu rôznymi
spôsobmi: vyhodnotila zmenu dĺžky konania v čase, vývoj chybových podaní, ako aj neukončené exekúcie
v kontexte nápadu a neukončených starých exekúcií.
Pre testovanie predpokladu skrátenia dĺžky konania po zmene zákona by bolo optimálne porovnávať dĺžku
exekúcií, ktoré sa riadia starou právnou úpravou a tých, ktoré sa riadia novou. Dáta o starých exekúciách však
v takomto rozsahu nie sú dostupné. Preto sme zvolili alternatívny prístup. Testovali sme, či sa znižuje
priemerná dĺžka exekučného konania.
Dáta naznačujú, že priemerné dĺžky konania sa naozaj znižujú. Deje sa to hlavne v časti procesu po vydaní
poverenia, kde exekútor vykonáva potrebné úkony na zabezpečenie výkonu exekúcie. Zároveň sa ukazuje, že
aj samotný súd sa dokáže vysporiadať s návrhmi na vykonanie exekúcie v stanovenej zákonnej lehote a
administratívne úkony spojené s podávaním návrhu neúmerne nepredlžujú konanie pre účastníka.
Pri interpretácii výsledkov je však dôležité poznať limity dát, s ktorými sme pracovali. Aj keď bolo zámerom
zmeny zákona zlepšiť sledovanie exekučnej agendy elektronizáciou, až do zavedenia fáz konania na OS BB
v septembri roka 2018 nebolo možné relevantne určiť, v akej fáze sa konanie nachádza, a teda určiť dĺžku
ukončených konaní. Ovplyvňuje to aj priemerné dĺžky konania, ktoré sú prezentované v tejto analýze.
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Počty pozorovaní v grafoch ukazujú menej dát pre rok 2017 v porovnaní s rokom 2018. Dôvodom je, že
OS BB vedel určiť, či konanie skončilo, až od zavedenia fáz konania. Do datasetu pre rok 2017 sa preto dostali
dlhšie konania, o tých kratších nemáme informáciu. Preto je aj možné pozorovať strmší pokles priemerných
dĺžok do októbra 2018. S ohľadom na dáta je potrebné interpretovať aj priemerné dĺžky pre roky 2020
a 2021, osobitne pre posledné mesiace roka 2020 a prvý polrok 2021. V datasete sa nachádzajú len krátke
konania, keďže dlhé sa nestihli skončiť. Preto je možné pozorovať najmä v mesiacoch roku 2021 veľmi nízke
hodnoty priemerných dĺžok, ktoré nie úplne zodpovedajú celkovej realite.
Procesy podávania návrhov sú nastavené efektívne, keď pozorujeme len minimálny počet chybových alebo
odmietnutých fyzických podaní. Naznačuje to, že proces podania návrhu na vykonanie exekúcie nie je
zbytočne zložitý.
Pri porovnaní starých a nových neukončených exekúcií s nápadom je možné vidieť, že počet neukončených
nových exekúcií má lineárne stúpajúci trend, pričom za obdobie od roku 2019 po jún 2021 sa dostal na úroveň
332-tisíc (celkovo za celé obdobie ku 23.8.2021 približne 438-tisíc).
Pri absencii dát o počte neukončených starých exekúcií do 31. 3. 2017 nie je možné povedať, či je trend pri
nových exekúciách rýchlejší alebo pomalší. Platí však, že počet neukončených nových exekúcií po štyroch
rokoch stále nedosahuje úroveň počtu neukončených starých exekúcií. Zároveň treba upozorniť na
ustanovenie novely zákona, ktoré má za úlohu predísť kumulácii počtu neukončených nových exekúcií.
Exekútor podľa neho exekúciu majetku fyzických osôb zastaví, ak sa do piatich rokov od začatia alebo od
posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a stačili
by aspoň na úhradu trov exekútora. Pri právnických osobách je lehota kratšia – 2,5 roka.
V tejto súvislosti je namieste pravidelne sledovať a reportovať vývoj počtu neukončených nových exekúcií
(napr. na mesačnej báze). Dôležité je to pre mapovanie ďalšieho vývoja, obzvlášť po tom, čo v apríli 2022
uplynie päť rokoch od účinnosti zákona. Postupne bude možné overiť, či je zákonná možnosť zastavenia
exekúcie dostatočným opatrením na odvrátenie neúmerného kumulovania počtu nevybavených exekúcií,
ako sa to dialo v minulosti.
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4.2 Dopady na Exekútorské úrady a exekútorov
Zákon č. 2/2017 Z. z. nanovo nastavil fungovanie exekútorov v rámci exekučného konania. Najzásadnejšou
zmenou bolo zavedenie náhodného výberu exekútora pre každé exekučné konanie. Od tejto zmeny si
zákonodarca sľuboval rovnomerné prideľovanie vecí, konsolidáciu exekútorských úradov, ale aj väčšiu mieru
nestrannosti exekútorov.
Zámerom analýzy bolo hodnotiť všetky tri ciele tejto zmeny, ale pre vyhodnotenie nestrannosti exekútorov
potrebuje Analytické centrum ukončiť integráciu lokálnej databázy OS BB a nastaviť procesy spracovania
a reportovania integrovaných dát. Preto sa táto časť analýzy venuje iba dvom aspektom zmeny – pohľad na
dáta košov rozdelenia exekúcií a na dáta zo Správ o činnosti Slovenskej komory exekútorov.

4.2.1 Rovnomerné zaťaženie exekútorov
Tabuľka 3: Agregované dáta košov rozdelenia vecí exekútorom

Obvod
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Košice
Krajský súd Nitra
Krajský súd Prešov
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trnava
Krajský súd Žilina

Počet vecí
79 828
96 342
94 304
77 714
73 334
48 076
73 447
66 402

Počet
Priemerný počet vecí na jedného
exekútorov
exekútora
27
2 956,59
65
1 482,18
39
2 418,05
23
3 378,87
25
2 933,36
27
1 780,59
29
2 532,66
25
2 656,08
Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica

Náhodný výber exekútorov je založený na teritoriálnom princípe. Jednotlivé exekúcie sa rozdeľujú výberom
zo zoznamu exekútorov sídliacich v územnom obvode krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto pobytu
alebo sídlo povinného.21 Preto je možné vyhodnotiť, koľko vecí riešia exekútori v jednotlivých územných
obvodoch krajských súdov a aké je ich zaťaženie.
Zámerom novely zákona bolo aj to, aby sa exekútorom veci rozdeľovali s prihliadnutím na výšku a povahu
vymáhaných nárokov.22 Upravili sa na základe troch kritérií:




21

výška vymáhaných pohľadávok – generátor sa nastaví tak, aby každý exekútor v rámci jedného
kalendárneho roka mal pridelené rovnomerne veci s prihliadnutím na výšku vymáhaných
pohľadávok (malé, stredné a veľké pohľadávky);
povaha vymáhaných pohľadávok – rovnaký princíp ako v predchádzajúcom bode, bude
nastavený podľa povahy spôsobov vykonania exekúcie. Každý exekútor v rámci jedného
kalendárneho roka bude mať rovnaký počet exekúcií na vymoženie osobitne nepeňažného a
peňažného plnenia;

§55 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení zákona č. 2/2017 Z. z..
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20170401.html
22 Dôvodová správa k zákonu č. 2/2017 Z. z..
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=430413
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počet pridelených vecí – generátor sa nastaví tak, aby každý exekútor v príslušnom územnom
obvode mal v sledovanom čase pridelený rovnaký počet exekúcií. Zohľadní sa tak výkonnosť
jednotlivých exekútorských úradov.23

Tabuľka 3 ukazuje agregované dáta24 zo všetkých siedmich košov (pozri Tabuľka 1) prideľovania vecí
exekútorom v rámci územného obvodu krajského súdu. Najmenej exekúcií museli exekútori vybavovať
v obvode Krajského súdu Trenčín, najviac v obvode Krajského súdu Bratislava. Pri pohľade na priemerný
počet vecí na jedného exekútora však boli najmenej zaťažení bratislavskí exekútori – priemerný počet vecí
pre jedného exekútora je najnižší v štyroch zo siedmich košov. Dôvodom je vysoký počet exekútorov
v obvode Krajského súdu Bratislava. Na druhej strane, v priemere najviac pridelených exekúcií na jedného
exekútora bolo v obvode Krajského súdu Nitra. Rozdiel medzi týmito dvoma obvodmi je takmer 1 900
pridelených exekúcií na jedného exekútora.
Graf 10: Počet pridelených vecí v jednotlivých košoch po územných obvodoch krajských súdov

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica

23

Dôvodová správa k zákonu č. 2/2017 Z. z..
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=430413
24 Kumulované dáta pridelených exekúcií exekútorom podľa územných obvodov krajských súdov.
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Detailnejší pohľad na jednotlivé územné obvody krajských súdov, porovnanie zloženia a počtu vecí v košoch
jednotlivých exekútorov slúži ako druhý prístup k vyhodnocovaniu zaťaženosti exekútorov. Menej vecí
pripadalo na jedného exekútora v koši nad 100 eur, v koši nad 10 000 eur a v koši nepeňažných exekúcií
v obvode Krajského súdu Trenčín. Na druhej strane v územnom obvode Krajského súdu Nitra boli exekútori
najviac zaťažení v košoch do 500 eur, do 2 000 eur, do 10 000 eur a nad 10 000 eur. V koši do 100 eur a v koši
nepeňažných exekúcií boli najviac zaťažení exekútori z územného obvodu Krajského súdu Žilina. V koši
definovanom ako výživné bez ohľadu na sumu bolo najviac vecí na jedného exekútora v územnom obvode
Krajského súdu Banská Bystrica.
Graf 10 ukazuje, že počty exekúcií sa v jednotlivých košoch menia v závislosti od obvodu krajského súdu.
Príkladom môžu byť obvody Krajského súdu Bratislava, Krajského súdu Žilina a Krajského Trnava, kde je
približne rovnaký počet exekúcií pridelených do druhého a tretieho koša, čo v iných obvodoch neplatí.
Pri súčasnom nastavení zákona nie je možné rozdeliť exekúcie medzi územné obvody krajských súdov, či
zabezpečiť rovnaké rozdelenie exekúcií do košov naprieč územnými obvodmi. Počty exekúcií v obvodoch
závisia od viacerých faktorov, ako napríklad socio-ekonomická situácia či počet obyvateľov. Dáta ukazujú,
že rozdiel v zaťaženosti najviac a najmenej zaťaženého územného obvodu krajského súdu je významný.
Rovnomerné rozdelenie vecí exekútorom analyzujeme aj na úrovni územných obvodov krajských súdov.
Príloha 1 prezentuje základné deskriptívne štatistiky na úrovni obvodov krajských súdov a košov. Vyššie bol
predmetom záujmu hlavne priemerný počet vecí na jedného exekútora v rámci košov. Na analýzu
rovnomerného rozdelenia vecí v rámci obvodu sú z deskriptívnych štatistík najvýpovednejšie smerodajná
odchýlka a rozpätie. Prvý ukazovateľ hovorí o miere, v akej sa merané hodnoty pohybujú okolo priemeru
v rámci koša v obvode. Čím je smerodajná odchýlka menšia, tým sú hodnoty bližšie k priemeru. Nízka
hodnota smerodajnej odchýlky znamená približne rovnaké rozloženie exekúcií medzi exekútorov, väčšia,
naopak, veľmi rozdielne zaťaženie. Rozpätie zas definuje rozdiel medzi maximálnou a minimálnou hodnotou.
Hovorí o tom, ako je vzdialené najmenšie pozorovanie od najväčšieho.
Rovnomernejšie rozdelenie exekúcií je možné sledovať v posledných troch košoch. Smerodajné odchýlky
vykazujú nízke hodnoty, čo znamená, že v rámci obvodov krajských súdov náhodné pridelenie exekúcií spĺňa
zámer rovnomerného rozdelenia vecí exekútorom.25 Podobný záver možno konštatovať pri porovnaní
rozpätia jednotlivých košov. Najnižšie hodnoty opäť vykazujú posledné tri koše, aj keď pri koši číslo 5 vidno,
že rozdiel medzi najnižším počtom exekúcií a najvyšším sa pohybuje od 101 po 148.
Naopak, pri prvých štyroch košoch sú hodnoty smerodajných odchýlok a rozpätí vysoké, čo signalizuje
nerovnomerné rozdelenie vecí medzi exekútormi. Grafy v Prílohe 3-10 rozdelené podľa územných obvodov
krajských súdov a košov naznačujú, že v každom územnom obvode sa nachádza minimálne jeden exekútor,
ktorý má v porovnaní s ostatnými vyšší počet exekúcii v jednotlivých košoch. Exekúcie ostatných exekútorov
v jednotlivých košoch vyzerajú byť rozdelené rovnomerne.
Graf 11 slúži na zobrazenie rozdelenia skúmaných hodnôt a posudzovania prítomnosti extrémnych hodnôt.
Hranice obdĺžnika zobrazujú 1. a 3. kvartil (25 % a 75 % dát), pričom čiara v strede predstavuje medián
(stredná hodnota pri zoradení dátového radu a zároveň 2. kvartil). Odľahlé pozorovania sa definujú ako tie,
ktorých hodnota je vyššia ako 3. kvartil + 1,5*medzikvartilové rozpätie (rozdiel medzi 3. a 1. kvartilom) alebo
nižšie ako 1. kvartil – 1,5*medzikvartilové rozpätie. Odľahlé pozorovania sú v grafe naznačené bodkou.

25

Pri porovnaní smerodajných odchýlok košov môžu ich hodnoty skresľovať nižšie počty exekúcií v posledných košoch. Smerodajná
odchýlka závisí od dát, z ktorých je počítaná a preto pri nižších počtoch exekúcií jednotlivých exekútorov nemôže dosahovať tak
vysoké hodnoty ako pri vyšších počtoch exekúcií.
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Graf 11: Porovnanie rovnomernosti rozdelenia exekúcii v rámci košov

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica

Graf 11 potvrdzuje, že príčinou nerovnomerného rozdelenia exekúcií v prvých košoch sú niektorí exekútori,
ktorí majú pridelených oveľa viac alebo menej exekúcií. Je na ňom možné sledovať, že rozloženie exekúcií je
rovnomerné v rámci územných obvodov krajských súdov, keďže jednotlivé krabicové grafy sú stlačené až na
hrubé úsečky. Zároveň sa v jednotlivých košoch a územných obvodoch nachádzajú odľahlé pozorovania,
ktoré ovplyvňujú deskriptívne štatistiky ako smerodajná odchýlka a rozpätie. Tieto reprezentujú exekútorov,
ktorí majú v porovnaní s ostatnými v rámci koša pridelených výrazne viac alebo menej exekúcií.
Príkladom exekútora s nízkym počtom pridelených exekúcií v grafoch v Prílohe 3-10 je exekútor č. 21
v územnom obvode Krajského súdu Bratislava. Naopak, príkladom exekútora s vysokým počtom pridelených
exekúcií v porovnaní s ostatnými je exekútor č. 7 v územnom obvode Krajského súdu Košice. Dôvodom
nízkeho počtu pridelených exekúcií niektorým exekútorom v porovnaní so zvyšnými v rámci jedného obvodu
je spravidla prerušený výkon funkcie. Navyše, identifikovali sme exekútora, ktorý má pridelené exekúcie
v troch rôznych územných obvodoch.26
Vystupuje v nich buď ako náhradník27 za exekútorov, ktorým zanikla funkcia exekútora, alebo ako zástupca
exekútorov, ktorí majú prerušenú činnosť. Tento dôvod môže potenciálne vysvetľovať vysoké počty

26

Exekútor č. 38 v bratislavskom územnom obvode, exekútor č. 12 v nitrianskom územnom obvode a exekútor č. 32 v košickom
územnom obvode je ten istý.
27 § 16 ods. 7 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20210315.html
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pridelených exekúcií aj niektorým iným exekútorom. Medzi ďalšie dôvody môže patriť aj uplatnenie výnimiek
z náhodného výberu. Prvou z nich je ochrana utajovaných skutočností. Vtedy sa vyberie exekútor, ktorý spĺňa
podmienky na oboznamovanie sa s nimi. Druhou je situácia, kedy sa už voči povinnému vedie exekúcia. V
takom prípade OS BB vec pridelí tomu exekútorovi, ktorý exekúciu vedie. Účelom bola predovšetkým
hospodárnosť a efektivita exekučného konania voči oprávnenému a povinnému.28
Po vynechaní exekútorov, ktorí boli na základe analýzy identifikovaní ako tí, ktorí majú výrazne viac alebo
menej exekúcií (odľahlé pozorovania), je možné konštatovať, že rozdelenie exekúcií v jednotlivých košoch je
rovnomerné.
Toto je možné sledovať v Grafe 1229, ako aj prostredníctvom štatistík týkajúcich sa smerodajných odchýlok
a rozpätí. Najvyššia smerodajná odchýlka dosahuje hodnotu približne 9,5. Zároveň najvyššie pozorované
rozpätie pri úprave dát o odľahlé pozorovania dosahuje hodnotu 39 (pri minimálnej hodnote 897
a maximálnej hodnote 936) v danom obvode a koši.
Graf 12: Porovnanie rovnomernosti rozdelenia exekúcii v rámci košov bez odľahlých pozorovaní

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát z Okresného súdu Banská Bystrica

28

Števček M., Kotrecová A., Tomašovič M., Molnár P. a kol. Exekučný poriadok. Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2018, s.
272 - 276
29 Aj v tomto prípade vidno v niektorých prípadoch odľahlé pozorovania, ktoré sú však blízko hraničných hodnôt a vyplývajú zo silnej
rovnomernosti rozdelenia exekúcií. Zároveň je možné pozorovať zväčšenie krabicových grafov hlavne pri posledných košoch. Je však
potrebné uvedomiť si, že ide o malé počty pridelených exekúcií jednotlivým exekútorom, kde sú úrovne rozdielov medzi nimi nízke.
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4.2.2 Konsolidácia exekútorských úradov
Graf 13: Vývoj počtu exekútorov a exekútorských koncipientov

Zdroj: Vlastné spracovanie AC na základe dát zo Správ o činnosti SKE

Zmena zákona počítala aj s konsolidáciou exekútorských úradov. Tento aspekt sme analyzovali
prostredníctvom dát z výročných správ Slovenskej komory exekútorov (SKE). Na ročnej báze sa v nich
nachádzajú údaje o vymenovaných a zaniknutých exekútorských úradoch, ich počte, o zapísaných
a vyčiarknutých exekútorských koncipientoch a ich počte.
Zároveň je možné získať prehľad o činnosti exekútorských úradov, na základe údajov o počte sťažností,
nápade, ukončených a neukončených vecí. Pre naše potreby sme použili iba dáta o počtoch exekútorov
a exekútorských koncipientov, ktoré by mohli naznačovať, či sa zámer konsolidácie podarilo naplniť.
Ministerstvo spravodlivosti ako predkladateľ ustanovil ako predpoklad zaradenia súdneho exekútora do
systému náhodného výberu čestné vyhlásenie súdneho exekútora, že spĺňa personálne, materiálne a
technické podmienky na riadny výkon svojej činnosti.30 Podmienky ustanovil v Kancelárskom poriadku pre
súdnych exekútorov.31
Graf 13 ukazuje vývoj počtu exekútorov a exekútorských koncipientov, ktorých eviduje SKE. Vidieť v ňom
trend poklesu počtu exekútorských úradov aj ich koncipientov, ktorý sa však spomalil v roku 2020. Z týchto
dát však nie je možné povedať, či dôvodom bol zákon č. 2/2017, ktorý menil Exekučný poriadok, alebo sú za
nižším počtom iné faktory.

30

Dôvodová správa k zákonu č. 2/2017 Z. z..
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=430413
31 Opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. januára 2017 č. 38324/2017-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60.
https://www.aspi.sk/products/lawText/1/87825/1/2
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4.2.3 Závery a limity podkapitoly „Dopady na exekučné úrady“
Náhodný výber exekútorov bol jednou z najvýznamnejších zmien zákona. Zákonodarca si od nej sľuboval
väčšiu mieru nestrannosti exekútorov, ich rovnomerné zaťaženie a konsolidáciu exekútorských úradov. Pri
aktuálnom stave dát bolo Analytické centrum schopné sa pozrieť na dva z troch zamýšľaných cieľov.
Na rovnomerné zaťaženie exekútorov sme sa pozreli z dvoch pohľadov. Jeden skúmal, ako sú zaťažení
exekútori v porovnaní s kolegami v ostatných územných obvodoch krajských súdov. Zistili sme, že najviac
exekúcií bolo pridelených v rámci bratislavského obvodu, najmenej v rámci trenčianskeho.
Na presnejšiu analýzu zaťaženosti nestačí analyzovať absolútne čísla, ktoré sú pri súčasnom nastavení zákona
neovplyvniteľné. Pozreli sme sa preto, koľko vecí pripadá v priemere na jedného exekútora v rámci obvodu.
Ukazuje sa, že najmenej zaťažení exekútori sú v bratislavskom obvode. Naopak, najzaťaženejšími sú exekútori
v územnom obvode Krajského súdu Nitra. Toto tvrdenie platí aj pre väčšinu košov.
Porovnávanie na úrovni jednotlivých obvodov ukázalo, že výsledkom náhodného prideľovania je ich
rovnomerné rozdelenie, ale v jednotlivých košoch a územných obvodoch existujú exekútori s výrazne vyšším
alebo nižším počtom exekúcií. Takéto pozorovania v prvom pohľade na dáta ovplyvňovali deskriptívne
štatistiky, ktorými sa vyhodnocovala rovnomernosť rozdelenia exekúcií. Po ich odstránení je možné tvrdiť, že
exekúcie pri zvyšných exekútoroch sú rovnomerne rozdelené.
Nízke počty exekúcií sú spravidla následkom prerušenia činnosti exekútora, alebo jeho pôsobenia v pozícii
náhradníka či zástupcu. To môže spôsobovať aj to, že niektorí z nich majú viac exekúcií ako ostatní. Dôvodom
môže byť aj uplatnenie výnimky z náhodného výberu exekútora. Z dostupných dát však nevieme vylúčiť ani
iné faktory, ktoré by mohli vysoký počet pridelených exekúcií ovplyvniť.
Zo zistení vyplýva, že pri porovnávaní obvodov nie je možné hovoriť o rovnomernom rozdelení a zaťažení
exekútorov, keďže počty pridelených vecí na jedného exekútora sa výrazne líšia v závislosti od obvodu. Na
druhej strane, zámer zákona bol čiastočne naplnený v rámci jednotlivých obvodov pri porovnaní záťaže
exekútorov, ktorí v nich pôsobia. Existujú však exekútori, ktorým bolo pridelených výrazne viac alebo menej
exekúcií v porovnaní s ostatnými.
Pre analýzu konsolidácie exekútorských úradov sme mali obmedzený rozsah dát získaných zo Správ o činnosti
Slovenskej komory exekútorov. Na konsolidáciu sme sa preto snažili pozrieť prostredníctvom zmeny počtov
exekútorov a exekútorských koncipientov. Za posledné roky ukazujú mierny pokles, čo môže naznačovať, že
bol zámer novely zákona naplnený. Nevieme však vylúčiť iné faktory, ktoré mohli pokles spôsobiť.
Zámer vytvoriť podmienky na dôsledné sledovanie exekučnej agendy sa naplnil pri analýze košov
a rovnomernosti rozdelenia exekučných vecí. Na ostatných sledovaných cieľoch zatiaľ nie sú vytvorené
dostatočné podmienky. Konsolidáciu počtu exekútorských úradov je možné sledovať iba cez verejne
dostupné základné dáta. Hodnotenie nestrannosti exekútorov by si vyžadovalo technicky náročné kroky už
pri získavaní dát zo systému. Zároveň by následne bolo nevyhnutné či je ich kvalita dostatočná na analytické
hodnotenie. Je však dôležité spomenúť, že samotné náhodné prideľovanie exekútorov vytvára predpoklady
na ich väčšiu nestrannosť.
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4.3 Priame a nepriame náklady
Za exekučné konanie sa uhrádzajú poplatky a trovy. Kým súdne poplatky upravuje zákon o súdnych
poplatkoch, základný rámec pre odmenu exekútora a náhrady trov konania určuje Exekučný poriadok.
Konkrétnu výšku odmien či paušálnych náhrad upravuje podzákonný predpis – vyhláška účinná od apríla 2017
(vyhláška č. 68/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zaviedla niekoľko zmien, ktoré zásadným spôsobom
reformovali úpravu účinnú do konca marca 2017 (vyhláška č. 288/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Náklady na exekučné konanie sa delia medzi exekútora, účastníkov konania (oprávnený a povinný) a štát.
Exekútorovi patrí odmena, náhrada paušálnych výdavkov a nevyhnutných výdavkov spojených s vedením
konania, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami. Útraty účastníkov sa delia podľa toho, či ide o
oprávneného alebo povinného. Spoločne platia trovy, ktoré im vzniknú a trovy svojho zástupcu.
Od apríla 2017 legislatíva upravila aj rozsah trov právneho zastúpenia advokátom oprávneného. Určila limit
pre trovy a upravila priznanie náhrady trov podľa ustanovení upravujúce odmeny advokátom (vyhláška č.
655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb). Do začatia exekúcie
má podľa zákona účinného od apríla 2017 oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia najviac vo
výške odmeny za dva úkony právnej služby. Ak ide o peňažnú exekúciu, patrí mu náhrada trov právneho
zastúpenia najviac vo výške vymáhaného nároku podľa stavu ku dňu vydania poverenia na vykonanie
exekúcie. Dovtedy takáto úprava v zákone neexistovala.
Ako prvé sa uhrádzajú trovy exekútora (vždy najviac 24 percent z plnenia), neskôr istina, nasleduje
príslušenstvo vymáhanej pohľadávky, ktorú priznal exekučný titul a ako posledné sa hradia útraty
oprávneného. Trovy exekútora platí povinný splnením vymáhaného nároku alebo strpením uspokojenia zo
svojho majetku, ktorý podlieha exekúcii.
Trovy exekútora platí oprávnený vo vymedzených prípadoch a vtedy, ak súd rozhodol, že ich vznik možno
oprávnenému pričítať. Do úvahy vezme jeho procesné zavinenie. Výnimku predstavujú prípady exekúcií na
vymoženie pohľadávky na výživnom pre maloleté dieťa. Legislatíva myslí na situáciu, keď oprávnený v záujme
obísť platenie trov exekútora postúpi vymáhaný nárok. Upravil sa preto prípad zákonného ručenia. Voči
bývalým oprávneným sa takýto nárok nútene presadzuje žalobou na všeobecnom súde.
Trovami oprávneného sú výdavky, ktoré platí za zastupovanie v exekučnom konaní v súvislosti s podaním
návrhu na vykonanie exekúcie a v súvislosti s návrhom povinného na zastavenie exekúcie, výdavky na
zaplatený súdny poplatok a výdavky spojené s podaním návrhu na vykonanie exekúcie.
Trovami povinného sú výdavky, ktoré platí za zastupovanie v exekučnom konaní v súvislosti s návrhom na
zastavenie exekúcie. Oprávnený má voči povinnému nárok na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré
v exekučnom konaní platil.

4.3.1 Náklady oprávnených
Komunikácia v exekučnom konaní mohla prebiehať do konca marca 2017 kombinovane – poštou aj
elektronicky. Od apríla 2017 oprávnení podávajú návrh na vykonanie exekúcie výlučne cez elektronický
formulár do elektronickej schránky príslušného Okresného súdu Banská Bystrica. Môžu ho podať dvoma
spôsobmi – cez web Ministerstva spravodlivosti SR eŽaloby alebo cez portál Slovensko.sk. Podanie autorizujú
kvalifikovaným elektronickým podpisom.
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Exekučný titul a ostatné listiny sa pripájajú buď ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný,
alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou dokumentu v listinnej podobe a úrady
ho naďalej považujú za originál.

4.3.1.1 Platenie súdnych poplatkov
Tabuľka 4: Porovnanie súdnych poplatkov v exekučnom konaní zo strany oprávnených

Zákon č. 71/1992
Zb. o Súdnych
poplatkoch
účinný do
31/03/2017

Oblasti

Zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu
exekútorovi
Zľava v prípade podania návrhu elektronicky
Z návrhu na vykonanie exekúcie
Za rozhodnutie v exekučnom konaní
o zmene oprávneného alebo za vydanie dodatku
k povereniu na
vykonanie exekúcie, ak je dôvodom zmeny oprávneného
postúpenie vymáhaného
nároku alebo predaj podniku alebo jeho časti
Za rozhodnutie o návrhu oprávneného
na zmenu súdneho exekútora

Zákon č.
71/1992 Zb. o
Súdnych
poplatkoch
účinný od
01/04/2017

16,50 €

n/a

50% z poplatku
n/a

n/a
16,50 €

n/a

16,50 €

n/a

16,50 €

Zdroj: Zákon č. 71/1992 Zb. o Súdnych poplatkoch v znení zákona č. 2/2017 Z. z

V exekučnom konaní sa platí jediný súdny poplatok 16,50 eur (pozri tabuľka 4). Možno ho splatiť len šekom,
prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo platobnou kartou (od 1. novembra 2017).
Uhrádza ho oprávnený a týka sa podania návrhu na vykonanie exekúcie.
Keďže všetky návrhy sa na exekučný súd doručujú len elektronicky, Ministerstvo spravodlivosti SR zrušilo
v zákone o súdnych poplatkoch od začiatku apríla 2017 možnosť použitia zvýhodnenej sadzby súdneho
poplatku – 50-percentná zľava – na podanie elektronického návrhu. Oprávnený v takom prípade mohol
zaplatiť len 8,25 eur. Analytické centrum nevie vyhodnotiť, koľkým potenciálnym oprávneným mohol vzrásť
poplatok. Nie sú dostupné dáta, koľko oprávnených podávalo do 31.3.2017 návrhy na vykonanie exekúcie
elektronicky a koľko písomne.
V zákone o súdnych poplatkoch sa od apríla 2017 zaviedli nové poplatky na úkony, ktoré sa do konca marca
2017 nespoplatňovali. Ide o činnosť, ktorej vykonanie podnietil účastník konania vlastnou aktivitou
(postúpenie pohľadávky, predaj podniku alebo jeho časti). Takéto úkony nie je dôvod nespoplatňovať, keďže
rozhodnutia s tým súvisiace tvoria významnú časť agendy súdov.32 Platí to aj pri návrhoch na zmenu
exekútora v konaniach podľa pôvodnej právnej úpravy, kde má oprávnený možnosť vybrať si exekútora
a zmeniť ho bez udania dôvodu.
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Dôvodová správa k zákonu č. 2/2017 Z. z.. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=430413
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Oprávnení môžu byť v istých prípadoch oslobodení od súdnych poplatkov. Konkrétne subjekty taxatívne
vymedzuje zákon.33 Upravuje aj vecné oslobodenie od súdneho poplatku.34 Od poplatku je oslobodený aj ten,
komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.35 Platí pravidlo, ak bol
oprávnený oslobodený od súdneho poplatku v základnom konaní, vzťahuje sa na neho oslobodenie aj na
exekučné konanie. Oslobodiť od poplatku môže aj súd, ak to pomery účastníka odôvodňujú.36 O oslobodenie
môže žiadať aj fyzická osoba oprávnená podnikať (živnostník) a právnická osoba. Všetci účastníci musia mať
garantovanú možnosť uplatnenia svojich práv.37

4.3.1.2 Platenie odmeny pre exekútora
Tabuľka 5: Porovnanie poplatkov súdnym exekútorom zo strany oprávnených

Oblasti

Vyhláška č. 288/1995 Z. z. o
odmenách a náhradách
súdnych exekútorov účinná
do 31/03/2017

Vyhláška č. 68/2017 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia
Exekučného poriadku účinná od
01/04/2017

Odmena za spísanie návrhu na
vykonanie exekúcie do
zápisnice

16,60 €

16,50 €

- za každú naskenovanú stranu

n/a

0,10 €

- za každý dokument

n/a

0,50 €

Zmluvná odmena

áno

n/a

Devízoví cudzozemci

možnosť dohody na zmluvnej
odmene vo výške obvyklej v
štáte jeho bydliska alebo sídla,
alebo obvykle požadovaná za
obdobné právne služby v
cudzine

n/a

Zaručená konverzia:

Zdroj: Vyhláška č. 288/1995 Z. z.; Vyhláška č. 68/2017 Z. z.

Oprávnený okrem súdneho poplatku môže exekútorovi uhrádzať aj odmenu. Deje sa to vtedy, ak podáva
návrh na exekúciu prostredníctvom neho. Oprávnený takto môže využiť ktoréhokoľvek exekútora na
Slovensku, ak nemá občiansky preukaz s čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, alebo
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§ 4 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/71/20210501
34 § 4 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/71/20210501
35 § 4 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/71/20210501
36 § 254 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/
37 Števček M., Kotrecová A., Tomašovič M., Molnár P. a kol. Exekučný poriadok. Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2018, s.
281 - 286
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potrebuje k návrhu doložiť listinu, ktorú treba zaručene konvertovať. Exekútor zastupuje oprávneného pri
doručovaní písomností až do vydania poverenia na exekúciu.
Ak oprávnení podávajú návrhy cez exekútora, platia mu odmenu za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie
do zápisnice. Jej súčasťou je zaslanie návrhu elektronicky vrátane konverzie dokumentov. Hoci odmena sa
v porovnaní s právnym stavom do 31. marca 2017 symbolicky znížila o desať centov, exekútor si môže
uplatniť náhradu výdavkov za konverziu dokumentov – za každú naskenovanú stranu desať centov, za každý
dokument 50 centov (pozri tabuľku 5).
Takto nastavená odmena nemusí odzrkadľovať vývoj ekonomických nákladov súdneho exekútora a vývoj
hospodárstva – napríklad infláciu. Ak by odmenu legislatíva účinná od začiatku apríla 2017 nadviazala
napríklad na rast spotrebiteľských cien, v súčasnosti by dosahovala 18,14 eur.38 Rovnaké pravidlo by mohlo
platiť aj v prípade platieb za zaručenú konverziu.
Nová právna úprava od apríla 2017 neupravuje zmluvnú odmenu pre exekútora a nerieši ani ľudí alebo
obchodné spoločnosti, ktoré na Slovensku nemajú sídlo – takzvaní devízoví cudzozemci. Do konca marca 2017
si oprávnený mohol dohodnúť s exekútorom zmluvnú odmenu. To isté platilo aj pri devízových
cudzozemcoch. Exekútor si s nimi mohol dohodnúť odmenu, ktorá bola obvyklá v štáte jeho bydliska alebo
sídla obchodnej spoločnosti.

4.3.1.3 Uhrádzanie preddavkov v exekučnom konaní
Exekučný poriadok umožňoval do konca marca 2017 pýtať si preddavky na odmenu a náhradu hotových
výdavkov. Týkalo sa to exekúcie na peňažné aj nepeňažné plnenie. Výšku preddavku určoval exekútor,
nemalo však dochádzať k preplatkom a nesmel presiahnuť polovicu odmeny. Exekútor mohol zároveň
požadovať preddavok na trovy, ktoré sa týkali zabezpečenia hnuteľných vecí.
Pre exekútorov však v minulosti nemuselo dávať zmysel pýtať si preddavky, keďže ich uplatnenie mohlo viesť
k odchodu oprávneného ku konkurencii. Nové pravidlá v exekúciách zaviedli preddavky na nevyhnutné
výdavky, ktoré sa spájajú s vedením konania pri exekúciách na uspokojenie nárokov na nepeňažné plnenie.
Sú to také, ktoré spravidla bez uhradenia nie je možné vykonať.
Výšku preddavku určuje exekútor s odbornou starostlivosťou.39 V praxi to môže vyzerať tak, že ak ide o výkon
exekúcie vyprataním, urobí prieskum trhu a porovná dostupné ponuky. Suma nesmie presiahnuť polovicu
predpokladaných výdavkov na exekúciu. Preddavok má fakultatívny charakter – exekútor ho môže a nemusí
požadovať. Ak ho vyžaduje, jeho nezloženie môže mať pre oprávneného, ktorý nie je oslobodený od platenia
súdnych poplatkov, negatívne dôsledky. Exekúcia sa v takom prípade zastaví. Lehota na uhradenie nie je
kratšia ako 15 dní.

4.3.2 Náklady povinných
Výška odmien pre súdnych exekútorov v novele, ktorá vstúpila do účinnosti začiatkom apríla 2017,
vychádzala z pravidiel platných odmien pre exekučnú legislatívu do marca 2017. Odmeny sa delia podľa toho,
či ide o exekúcie na peňažné alebo nepeňažné plnenie.
Pri peňažných plneniach platí pravidlo percentuálnej výšky, dosahuje pätinu sumy vymoženej pohľadávky.
Nemôže však presiahnuť výšku vymáhaného nároku. Nová legislatíva zrušila minimálnu výšku odmeny.
38

INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. 2006. „Inflačná kalkulačka“. Naposledy navštívené 1.10.2021.
https://www.ineko.sk/kalk.html
39 § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20201031.html
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Dôsledkom bolo najmä zníženie nákladov pre povinných s dlhmi do 166 eur. Ako však vyplýva z nálezu
Ústavného súdu Českej republiky exekútor má z úspešne prevedenej exekúcie zisk, no zároveň nesie riziko,
že majetok povinného nebude stačiť na uspokojenie oprávneného a nákladov exekúcie. „Toto riziko, ktoré
exekútor nesie, je odôvodnené a do značnej miery kompenzované jeho v podstate monopolným postavením
pri realizácii exekúcie.“ 40
„Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných
titulov.“41 Napriek tejto zákonnej definícii o postavení exekútora sa vedú značné polemiky. Je síce
neoddeliteľnou súčasťou justičného systému a zaraďuje sa medzi takzvané orgány ochrany práva, na druhej
strane existujú špecifiká výkonu jeho funkcie. Tie umožňujú vnímať jeho postavenie ako slobodné povolanie
– predovšetkým v daňovo-právnych atribútoch sa exekútor považuje za podnikateľský subjekt.42
Zákon č. 2/2017 Z. z. posilnil postavenie exekútora ako orgánu verejnej moci. Nastavil nanovo fungovanie
exekútorov a exekútorských úradov v rámci exekučného konania. Zaviedol napríklad náhodný výber
exekútora pre každé exekučné konanie. Zrušenie voľby exekútora pre výkon exekúcie oprávneným prinieslo
jasnejšie rozlišovanie medzi výkonom slobodného povolania a orgánom ochrany práva. Dispozičný princíp
napríklad v otázke začatia exekučného konania však stále pretrval.43
Exekútorovi popri odmene patrí aj náhrada paušálnych výdavkov za exekúciu. Práve tie sa od začiatku apríla
2017 v porovnaní s obdobím do marca 2017 súhrnne znížili. Legislatíva po novom zaviedla finančné stropy.
Nová legislatíva spojila viaceré vedené exekúcie proti povinnému k jednému exekútorovi. Mohlo to spôsobiť
zníženie nákladov dlžníkov, keďže odmenu a trovy uhrádzajú po novom jednému exekútorovi a nie viacerým,
hoci náklady hradí za každú jednu exekúciu, ktorá sa voči nemu vedie. Takýto dopad predpokladalo aj
Ministerstvo spravodlivosti SR pri tvorbe legislatívy.
Nová právna úprava ponechala aj takzvanú motivačnú odmenu pre povinného. Ten, ak do 15 dní od
doručenia o začatí exekúcie zaplatí veriteľovi dlžnú čiastku, alebo splní inú povinnosť z exekučného titulu,
odmena ako aj úhrada paušálnych výdavkov je o polovicu nižšia.

4.3.2.1 Náklady na exekúcie na peňažné plnenie
Nové pravidlá pri odmenách za peňažné plnenie súdnym exekútorom zaviedli dve novinky – zrušili minimálnu
odmenu, ktorá mohla predražovať exekúcie do približne 166 eur a zaviedli strop na určenie výšky hotových
výdavkov. Základná sadzba odmeny súdnemu exekútorovi ostala aj po novom vo výške 20-percent zo základu
na jej určenie, čo je percento z vymoženého plnenia.
Do konca marca 2017 malé exekúcie predražovala spodná hranica odmeny pre exekútora – 33,19 eur.
Legislatíva upravila aj maximálnu hranicu odmeny – 33-tisíc eur, ktorá nemôže presiahnuť výšku vymáhaného
nároku podľa stavu ku dňu poverenia na vykonanie exekúcie. V porovnaní s minulosťou ide o nominálny
pokles približne o 200 eur (pozri tabuľka 6).
Exekútor dostane nižšiu odmenu od apríla 2017 aj vtedy, keď zriaďuje exekučné záložné právo na
nehnuteľnosť. Odmena mu patrí po novom len raz bez ohľadu na počet nehnuteľností v jednej exekúcii, kým
v minulosti ju dostával za každú zexekvovanú nehnuteľnosť. Právna úprava zároveň znížila základ odmeny
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Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. III. ÚS 1226/08, (2008). http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1226-08_1
§ 2 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení zákona č. 2/2017 Z. z..
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20170401.html
42 Števček M., Kotrecová A., Tomašovič M., Molnár P. a kol. Exekučný poriadok. Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2018.
43 Števček M., Kotrecová A., Tomašovič M., Molnár P. a kol. Exekučný poriadok. Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2018.
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o tri eurá v porovnaní s obdobím do marca 2017. Legislatíva tiež po novom neráta s odmenou pre upustenie
exekúcie pre plnenie povinného exekútorovi.
Tabuľka 6: Porovnanie odmien súdnemu exekútorovi za peňažné plnenie

Oblasti

Vyhláška č. 288/1995 Z. z. o
odmenách a náhradách
súdnych exekútorov účinná
do 31/03/2017

Vyhláška č. 68/2017 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia
Exekučného poriadku účinná od
01/04/2017

Odmena súdneho exekútora

20% zo základu na jej určenie

20% zo základu na jej určenie

Minimálna výška odmeny

33,19 eur

n/a

Maximálna výška odmeny

33 193,92 eur

33 000 eur

Odmena za zriadenie
exekučného záložného práva
na nehnuteľnosti

33,19 eur za každú
zexekvovanú nehnuteľnosť

30 eur za exekútorom zriadené
exekučné záložné právo na
nehnuteľnosti, ktorej výťažok zo
speňažovania tvorí rozdeľovanú
podstatu; odmena patrí len raz

Upustenie exekúcie pre
plnenie povinného exekútorovi

50 % z odmeny, ktorá patrí
exekútorovi, ak by exekúciu
riadne dokončil

n/a

Splnenie vymáhaného nároku
do uplynutia lehoty na podanie
návrhu na zastavenie exekúcie,
ktorý má odkladný účinok

n/a

10%

Upustenie od vykonania
exekúcie podľa § 46 ods. 344
zákona č. 233/1995 Z. z.
účinného do 31/03/2017

50 % z odmeny vypočítanej
podľa § 5 ods. 2

n/a

Vymáhanie dobrovoľného
neplnenia pokuty
exekútorom45

n/a

áno

Zdroj: Vyhláška č. 288/1995 Z. z.; Vyhláška č. 68/2017 Z. z

Ak dlžník uhradí dlžnú sumu do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, odmena pre
exekútora je desať percent zo základu na jej určenie. Pre povinného to môže znamenať ušetrenie nákladov.
Podobná „odmena“ pre povinného existovala aj v právnej úprave do 31.03.2017.
Novým ustanovením v Exekučnom poriadku je aj vymáhanie v prípade dobrovoľného neplnenia. Exekútor
takúto pohľadávku vymáha niektorým zo spôsobov určených na vymáhanie peňažných pohľadávok. Podľa
44

Plnenie exekútorovi má rovnané účinky, ako keby povinný plnil oprávnenému. Splnenie dlhu preukáže povinný písomným
potvrdením o splnení dlhu alebo jeho časti podľa § 36 ods. 10 alebo exekútor poukázaním prijatých plnení oprávnenému.
45 § 192 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20210315.html
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ustanovení o exekúcii na peňažné plnenie by sa teda mala určiť aj odmena exekútora, hoci samotná vyhláška
presné percento neupravuje.

4.3.2.2 Náklady na exekúcie na nepeňažné plnenie
Nová právna úprava nákladov povinným pri odmenách exekútorovi za nepeňažné plnenie ich zjednotila
a sprehľadnila, ale nepriniesla zníženie trov (pozri tabuľku 7).
Nové pravidlá zmenili koncept pri odmenách za vykonanie prác a výkonov. Kým po starom sa určovala
odmena pevnom sumou, po novom je v percentuálnom vyjadrení. Pevnými sumami právna úprava upravila
minimálnu a maximálnu hranicu. Povinný tak môže v porovnaní s minulosťou ušetriť, ale i zaplatiť viac.
Tabuľka 7: Porovnanie odmien exekútorovi za nepeňažné plnenie

Oblasti

Vyhláška č. 288/1995 Z. z. o
odmenách a náhradách
súdnych exekútorov účinná
do 31/03/2017

Vyhláška č. 68/2017 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia
Exekučného poriadku účinná od
01/04/2017

Odmena za vykonanie exekúcie
vyprataním nehnuteľnosti alebo
jej časti

165,97 eur za každú
vypratanú nehnuteľnosť; +
33,19 eur ak pri vypratávaní
nehnuteľnosti alebo jej časti
vypratáva aj príslušenstvo
alebo jej časti

200 eur za každú vypratanú
nehnuteľnosť alebo jej časť vrátane
príslušenstva nehnuteľnosti; najviac
2000 eur

Odmena za vykonanie exekúcie
vyprataním bytu alebo jeho časti

165,97 eur za každý
vyprataný byt alebo jeho
časť; + 33,19 eur ak
vypratáva aj vedľajšie
miestnosti a priestory určené
na užívanie s bytom - bez
ohľadu na počet

n/a

Odmena za vykonanie exekúcie
odobratím veci

33,19 eur za každú odobratú
vec, najviac 165,97 eur za
všetky odobraté veci na
základe jedného exekučného
titulu

30 eur za každú vec, najviac 200 eur
za všetky veci na základe jedného
exekučného titulu

- určená hodnota odobratej veci

10 % hodnoty, najmenej
33,19 eur

20% zo základu na jej určenie

20% zo základu na jej
určenie, od 33,19 eur do 33
193,92 eur

20% zo základu na jej určenie

Odmena za vykonanie exekúcie
rozdelením spoločnej veci
predajom

- spoločná hnuteľná vec

35

Oblasti

Vyhláška č. 288/1995 Z. z. o
odmenách a náhradách
súdnych exekútorov účinná
do 31/03/2017

Vyhláška č. 68/2017 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia
Exekučného poriadku účinná od
01/04/2017

- spoločná nehnuteľná vec

20% zo základu na jej
určenie, od 33,19 eur do 33
193,92 eur

20% zo základu na jej určenie

Odmena za vykonanie exekúcie
rozdelením spoločnej veci inak
než predajom

99,58 eur za každú odobratú
vec

100 eur za každú rozdelenú vec

Odmena za vykonanie exekúcie
uskutočnením prác a výkonov

99,58 eur

10% z hodnoty prác a výkonov;
najmenej 30 eur a najviac 1000 eur

Splnenie vymáhaného nároku do
uplynutia lehoty na podanie
návrhu na zastavenie exekúcie

n/a

50% z odmeny, ktorá by patrila za
exekúciu v nepeňažnom plnení

Zdroj: Vyhláška č. 288/1995 Z. z.; Vyhláška č. 68/2017 Z.

Za výraznú zmenu možno považovať nerozlišovanie medzi odmenami za vypratanie nehnuteľnosti
a vypratanie bytu. Vyhláška, ktorá vstúpila do praxe začiatkom apríla 2017, už nepozná odmenu za vypratanie
bytu, ale len nehnuteľnosti. Provízia ostala z pohľadu nákladov povinného neutrálna, ale je prehľadnejšia.
Kým do konca marca 2017 rozlišovala odmenu za vypratanie nehnuteľnosti a jej príslušenstva, teraz je
odmena v jednej výške. Vyhláška dve predchádzajúce odmeny zrátala a zaokrúhlila ich na celé euro nahor.
Odmena exekútorovi patrí len raz, ak sú súčasťou alebo príslušenstvom vypratávanej nehnuteľnosti aj
vedľajšie priestory. Inak sa situácia posudzuje, ak sa vypratáva viac samostatných nehnuteľností. Exekútorovi
patrí odmena za každú nehnuteľnosť do maximálnej výšky 2 000 eur. Takto stanovený strop do konca marca
2017 neexistoval.
Pravidlá od apríla 2017 dostali aj odmeny za vykonanie exekúcie odobratím veci. Výška minimálnej hranice
sa v porovnaní so stavom do konca marca 2017 síce mierne znížila, no pravidlá to vykompenzovali čiastočne
vyššou úpravou maximálnej odmeny pri viac odobratých veciach. Pri rozdelení spoločnej veci predajom
legislatíva zrušila minimálne sadzby. Ostalo len percentuálne určenie hodnoty odmeny.
Rovnako ako v prípade peňažných odmien, aj pri nepeňažných odmenách povinný dostal motivačnú možnosť
pod tlakom exekúcie splniť vymáhanú povinnosť do uplynutia lehoty na podanie návrhu na jej zastavenie
s odkladným účinkom. V takom prípade by exekútor dostal odmenu o polovicu nižšiu ako v prípade riadnej
exekúcie.

4.3.2.3 Náhrada paušálnych a nevyhnutných výdavkov exekútorovi
Od apríla 2017 pravidlá limitujú paušálne výdavky (Tabuľka 8). Môže sa to považovať za revolučnú zmenu.
V minulosti sa stávalo, že významne zvyšovali dlh a povinní mali problémy pri splácaní vymáhaného nároku.
Každá exekúcia posudzovala individuálny výdavok za úkon, ktorý legislatíva taxatívne upravovala. Medzi nimi
bolo napríklad získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomia o začatí exekúcie, či každé
zisťovanie účtu povinného. Kým v minulosti si exekútor mohol uplatniť niečo viac ako tri eurá za každý jeden
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úkon exekučnej činnosti, od apríla 2017 dostali paušálne výdavky limit. Zahŕňajú napríklad aj cestovné
náklady. Zmenou je aj demonštratívne určenie paušálnych výdavkov. Patria medzi ne napríklad náklady na
vedenie spisu, cestovné, či náklady spojené s podávaním správ exekútora o zisťovaní majetku.
Tabuľka 8: Porovnanie paušálnych výdavkov a náhrady hotových výdavkov exekútorovi zo strany povinných

Oblasti

Vyhláška č. 288/1995 Z. z. o
odmenách a náhradách
súdnych exekútorov účinná
do 31/03/2017

Vyhláška č. 68/2017 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia
Exekučného poriadku účinná od
01/04/2017

Paušálne výdavky

3,32 eur za každý 1 úkon
exekučnej činnosti

paušálny limit 60 eur

Splnenie vymáhaného nároku
do uplynutia lehoty na podanie
návrhu na zastavenie exekúcie

n/a

50% z odmeny, ktorá by patrila za
exekúciu v nepeňažnom plnení

Exekučné úkony medzi 18.00 h
navýšenie o 50% zo základu
a 8.00 h alebo v deň
odmeny
pracovného pokoja alebo voľna

n/a

Náhrada za stratu čas (pri
úkonoch vykonaných v mieste,
kde nie je sídlo exekútorského
úradu)

66 centov za každých začatých
30 minút

n/a

Náhrada hotových výdavkov

áno

n/a

Náhrada nevyhnutných
výdavkov

n/a

áno

Zdroj: Vyhláška č. 288/1995 Z. z.; Vyhláška č. 68/2017 Z. z

Predražovať exekúcie do konca marca 2017 mohli aj ďalšie poplatky, ktoré si exekútori pri úkonoch mohli
napočítať. Napríklad, ak exekútor pracoval po pracovnej dobe alebo počas víkendu alebo sviatku, k základnej
sume si mohol pridať polovicu zo základu odmeny. Vyhláška poznala aj náhradu za stratu času – úkony
realizované mimo miesta exekútorského úradu. Vtedy si exekútor za každú začatú polhodinu mohol
naúčtovať 66 centov. Nevýhodné to mohlo byť zvlášť vtedy, ak mal napríklad exekútor úrad v Bratislave
a musel dôjsť napríklad do Medzilaboriec. Po novom takáto úprava nie je, rovnako ako možnosť navýšenia
poplatku za úkony, ak ich realizuje mimo pracovného času.
Exekútor mal do konca marca 2017 nárok aj na náhradu hotových výdavkov, ktoré boli spojené s vedením
konania pri exekúcii. Náhrada zahŕňala najmä cestovné náhrady, poštovné, či znalecké náhrady a poplatky.
Legislatíva od apríla 2017 pozná už len náhradu nevyhnutných výdavkov. Musia však byť preukázané,
odôvodnené a účelne vynaložené a nesmú byť kryté paušálnymi výdavkami. Vyhláška rozdeľuje náhradu pri
exekúciách na peňažné a nepeňažné plnenie. Pri exekúciách na peňažné plnenie ide o vykonanie exekúcie
predajom hnuteľných vecí, nehnuteľností alebo podniku. Pri exekúciách na nepeňažné plnenie ide
nevyhnutné výdavky, ktoré sú spojené s vedením konania v rozsahu, v akom ich exekútor vynaložil.
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Tabuľka 9: Porovnanie výšky trov exekúcie, ktoré nesmú presiahnuť pri drobných exekúciách

Oblasti

Zákon č. 233/1995 Z. z.
Exekučný poriadok účinný do
31/03/2017

Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný
poriadok účinný od 01/04/2017

Trovy exekúcie

šesťnásobok výšky pohľadávky
bez príslušenstva, ak ide o
pohľadávku neprevyšujúcu 50
eur

n/a

Trovy exekúcie

päťnásobok výšky pohľadávky
bez príslušenstva, ak ide o
pohľadávku neprevyšujúcu
166 eur

n/a

Trovy exekúcie

dvojnásobok výšky pohľadávky
bez príslušenstva, ak ide o
pohľadávku neprevyšujúcu
500 eur

n/a

Trovy exekúcie

jedennásobok výšky
pohľadávky bez príslušenstva,
ak ide o pohľadávku
prevyšujúcu 500 eur

n/a

Zdroj: Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok

Zákonodarca zmenil od apríla 2017 aj ustanovenia trov exekúcií pri exekúciách do 2-tisíc eur, ktoré legislatíva
považuje za drobné exekúcie. Zrušil pri nich maximálne limity na trovy exekúcií (pozri tabuľku 9), ktoré boli v
legislatíve od júna 2014 (zákon č. 106/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zároveň však platilo
pravidlo, že ak trovy drobnej exekúcie presiahli násobok výšky pohľadávky, prevyšujúci násobok hradili
spolovice povinní a oprávnení.
Zrušenie tohto ustanovenia mohlo priniesť úsporu oprávneným a zároveň automaticky nemuselo znamenať
zvýšenie nákladov povinným pri drobných exekúciách. Platí tiež, že exekútor nemôže získať vyššiu odmenu
ako je výška vymáhaného nároku v čase začatia exekúcie.

4.3.3 Závery a limity pod kapitoly „Priame a nepriame náklady“
Zmeny v exekučnej legislatíve účinné od apríla 2017 zaviedli do praxe pri priamych a nepriamych nákladoch
viaceré reformy. Hoci sa v drvivej väčšine týkajú povinných, náklady upravila aj pre oprávnených. Dôvodom
môže byť, že trovy exekúcie v zásade platí povinný. Z priameho porovnávania právnej úpravy účinnej do
31.3.2017 a po 1.4.2017 sa dajú vo všeobecnosti vyčítať viaceré závery:
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zmeny priniesli zníženie nákladov na strane povinných;
zefektívnenie exekúcií môže zabrániť narastaniu úrokov z omeškania;
zmeny nepriniesli nominálne zníženie nákladov na strane oprávnených; legislatíva mohla skôr ich
výdavky v niektorých prípadoch priamo navýšiť;
preddavky na začiatok exekúcie sa sprehľadnili.

Takéto pozorovanie však má pri sledovaní vývoja nákladov exekučného konania limity. Analytické centrum
nevie vyčísliť konkrétnu výšku úspor nákladov dlžníkov, keďže neexistuje dataset dĺžky exekučných konaní do
31.3.2017. Nie je možné zistiť napríklad výšku nárastu úrokov, ani počet úkonov, ktoré exekútori počas
konania uskutočnili.
Ide preto o jedno z ďalších slabých miest sledovania exekučného konania. Dá sa však predpokladať, že výška
úrokov nebude priveľmi rásť, keďže exekútor pri fyzických osobách exekúciu po piatich rokoch zastaví za
zákonom stanovených podmienok. Pri právnických osobách je lehota o polovicu kratšia.
Slabým miestom je aj porovnávanie odmien pre advokátov zo strany účastníkov exekučného konania. Zmena
legislatívy v exekučných konaniach konkrétnu sadzbu pre advokátov nemenila. Zákonodarca zaviedol len
strop, ktorý si môžu oprávnení uplatniť ako trovy v exekučnom konaní. Keďže sa však útraty oprávnených
hradia ako posledné, náklady na advokáta sa oprávneným nemusia preplatiť a môžu si ich uhrádzať
samostatne. Trovy právneho zastúpenia si hradí zo svojho rozpočtu aj povinný.
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4.4 Ochrana dlžníkov a vymožiteľnosť plnenia
4.4.1 Ochrana dlžníkov
Ochrana povinných sa od apríla 2017 mierne zvýšila. Nová legislatíva zvýšila chránené sumy, ktoré exekútor
nemôže postihnúť. Exekútor nemôže v exekučnom konaní zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov
základnú sumu, ktorá zodpovedá sume životného minima. Nesmie siahnuť ani na hotové peniaze a peniaze
na účte, ktoré sú do istej výšky chránené. Rovnako sa to týka aj vecí, ktoré slúžia na plnenie pracovných úloh
alebo na podnikanie do výšky 331,94 eur. Kým táto čiastka ostala v porovnaní s obdobím do konca marca
2017 rovnaká, chránená hotovosť a finančné prostriedky na účte v banke vzrástli z pôvodných takmer 100 na
165 eur (pozri tabuľku 10).
Tabuľka 10: Porovnanie súm, ktoré exekútor nemôže zexekvovať

Oblasti

Zákon č. 233/1995 Z. z.
Exekučný poriadok účinný do
31/03/2017

Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný
poriadok účinný od 01/04/2017

Základná suma

suma životného minima

suma životného minima

Peniaze na účte

do 99,58 eur

do 165 eur

Veci slúžiace na plnenie
pracovných úloh alebo na
podnikanie

do 331,94 eur

do 331,94 eur

Hotové peniaze

do 99,58 eur

do 165 eur
Zdroj: Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok

Sumu životného minima vždy k 1. júlu upravuje rozhodnutím vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Od roku 2009 ju vláda SR zdvihla o vyše 30 eur – z vtedajších viac ako 185 eur na aktuálnych
viac ako 218 eur (pozri graf č. 14).Konkrétne pravidlá zrážania sumy v exekúcii upravuje Exekučný poriadok
v systéme tretinových zrážok. Tie však možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej
príslušenstva. Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného. Do nej sa započítavajú aj čisté odmeny za
vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa sumy poskytované na náhradu
nákladov spojených s pracovným výkonom, najmä pri pracovných cestách.
Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy, a zaokrúhli sa na eurocenty nadol na sumu
deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné
pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy,
ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.
V prípade, ak povinný vyživuje osoby, nepostihnuteľných je aj ďalších 25% zo životného minima na každú
vyživovanú osobu vrátane manžela. Pravidlá zrážok pri exekúciách upravuje aj nariadenie vlády.46 Po novom
by sa tieto pravidlá mali upraviť, pravdepodobne od januára 2022.47

46

Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/268/20160101
47 LP/2021/363 Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č 268/2006 o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone
rozhodnutia. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-363

40

Zmeny v legislatíve od apríla 2017 zvýšili aj nefinančnú ochranu povinných. Umožnili napríklad uhradiť dlh
v splátkach od minimálnej mzdy po 2-tisíc eur (pozri graf č. 15). Nárok na ne majú dlžníci automaticky, stačí
do pätnásť dní od doručenia upovedomia o začatí exekúcie zaplatiť najmenej 50 eur a požiadať o plnenie
v splátkach. Splátok môže byť desať, ich splatnosť je v deň, keď dlžník poslal exekútorovi prvú platbu. Počas
splácania dlhu sa odkladá samotná exekúcia, dlžník teda nemá zablokovaný účet. S exekútorom sa dajú
dohodnúť aj splátky väčších dlhov. To už však nie je automatické a musí s tým súhlasiť oprávnený.
Zvýšením ochrany je aj možnosť požiadať o trojmesačný odklad exekúcie, ak sa povinní náhle ocitli v ťažkej
životnej situácii. Žiadosť netreba špeciálne vysvetľovať. Stačí, keď dlžník do žiadosti napíše, že „bez svojej viny
sa prechodne ocitol v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať preňho alebo pre jeho
rodinných príslušníkov zvlášť nepriaznivé následky“. V takom prípade ostáva napríklad bankový účet
zablokovaný. Trojmesačný odklad exekúcie je automatický, na dlhšie obdobie sa dá exekúcia odložiť len po
dohode dlžníka s veriteľom. O odklad sa dá požiadať v každej exekúcii len raz.
Graf 14: Vývoj sumy životného minima

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výraznou zmenou pri ochrane dlžníka je aj automatické zastavenie exekúcie za zákonom stanovených
podmienok do piatich rokov pri fyzických osobách, do 2,5 roka pri právnických osobách. Koľko takých exekúcií
nateraz je, sa nedá z dostupných dát vyčísliť. Päť rokov od podania prvej exekúcie podľa nových pravidiel
uplynie v apríli 2022. Reálnejší pohľad na zastavovanie takýchto exekúcií môže byť v rokoch 2023 až 2024.
Z exekúcie sú vylúčené aj hnuteľné veci, ktoré povinný nevyhnutne používa. Exekučný poriadok ich taxatívne
vymenúva. Patria medzi ne hračky, domáce zvieratá, posteľ, rádio, snubný prsteň, ale i auto, či bežné súčasti
odevov, bielizeň a obuv.48 Novela Exekučného poriadku účinná od apríla 2017 zoznam vylúčených hnuteľných
veci nemenila.

48

§ 115 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20201031.html
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Graf 15: Vývoj pomeru minimálnej mzdy k hornej hranici na uplatnenie splátok

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo spravodlivosti SR

4.4.2 Vymožiteľnosť plnenia na exekúcie
Pridelenie viacerých exekučných konaní proti povinnému jednému exekútorovi je zásadnou novinkou. Okrem
úspory nákladov povinnému mohla umožniť funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov. Takýto
krok predpokladalo Ministerstvo spravodlivosti SR pri predkladaní novely Exekučného poriadku.49
Cieľom bola aj väčšia efektivita exekúcií, keďže dovtedy viacero exekútorov vyžadovalo súčinnosť od
totožných inštitúcií ohľadom toho istého povinného. Zjednodušiť sa mala aj komunikácia zamestnávateľov,
ktorí po zmenách vykonávali zrážky zo mzdy len voči jednému exekútorovi. Povinný mal podľa návrhu plniť
povinnosti (vyhlásenie o majetku, úhrada plnenia) jedinému exekútorovi a nie opakovane v rovnakom čase
viacerým.
Zároveň bolo zámerom novely zákona zvýšiť vymožiteľnosť, čo chcela overiť táto analýza dvoma spôsobmi:
porovnaním priemernej vymoženej sumy podľa starej a novej úpravy a porovnaním počtu pohľadávok, pri
ktorých sa nevymôže žiadna suma. K lepšej vymožiteľnosti malo prispieť dynamickejšie konanie
a zefektívnenie prostriedkov obrany a ochrany, ktoré Exekučný poriadok priznáva povinnému.
Z dostupných dát Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR nevie získať údaje o zvýšení alebo znížení
vymožiteľnosti plnenia exekúcií. Informácie nie sú dostupné a OS BB ich neeviduje. Alternatívou mohlo byť
využitie evidencie o vymožených nárokoch, ktoré mali exekútori povinnosť raz mesačne zasielať OS BB. Táto
povinnosť však od januára 2020 exekútorom zanikla. Dôvodom bolo zníženie administratívneho zaťaženia
exekútorských úradov a súdu.50 Exekútori sú stále povinní viesť evidenciu o vymožených nárokoch, no poslať
ju sú povinní iba na požiadanie súdu.51
Ide pritom o analytickú evidenciu o „stavoch vymožených peňažných prostriedkov podľa jednotlivých
exekučných vecí v účtovnej evidencii, ako aj exekučných spisoch. Z evidencie musí byť zjavný aktuálny stav
vymoženia pohľadávky oprávneného a trov exekútora - jednak pokiaľ ide o skutočne vynaložené náklady (toto
má význam pri tzv. predajových exekúciách), ako aj pokiaľ ide o stav uspokojenia trov exekútora.“52 Napriek

49

Dôvodová správa k zákonu č. 2/2017 Z. z..
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=430413
50 Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ukončení
niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1445) v druhom čítaní
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=468292
51 § 29 ods. 6 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20201031.html
52 Števček, M., Kotrecová, A., Tomašovič, M., Molnár, P. a kol. Exekučný poriadok. Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2018, s.
83 - 90.
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tomu je technicky náročné spojiť tieto výkazy a vymožené sumy v nich s jednotlivými exekúciami. Preto je
možné konštatovať, že v tejto oblasti detailné sledovanie agendy nie je v súčasnosti možné.

4.4.3 Závery a limity podkapitoly Ochrana dlžníkov a vymožiteľnosť plnenia
Zmeny v exekučnej legislatíve priniesli vyššiu finančnú aj nefinančnú ochranu povinných. Zákonodarca od
apríla 2017 v mnohých prípadoch zvýšil finančnú ochranu pre dlžníkov, keď zdvihol napríklad sumu na účte
nedotknuteľnú exekúciou z pôvodných 99,58 na 165 eur. Nastavenie pevnej sumy má však limity, keďže
nezohľadňuje vývoj ekonomiky vrátane rastu spotrebiteľských cien Ak by legislatíva nadviazala túto sumu
na infláciu v súčasnosti by dosahovala 181,42 eur.53
Zrážky v exekúciách možno vykonať podľa pravidiel, ktoré upravuje Exekučný poriadok, systémom
tretinových zrážok z čistej mzdy povinného, z ktorej sa odrátava základná suma. Nepostihnuteľnou je aj ďalšia
štvrtina životného minima na každú vyživovanú osobu. Základná suma je životné minimum, ktorého výšku
určuje vláda nariadením. Za posledných desať rokov sa zvýšilo o vyše 30 eur. Zaostáva však za vývojom cien,
podľa ktorého suma 185,19 eur z roku 2009 zodpovedá v roku 2021 sume 225,28 eur54, čo je o takmer sedem
eur viac ako životné minimum určené vládou.
Veľmi dôležitá je takzvaná nefinančná ochrana. Novela zákona umožnila splatiť dlh exekútorovi a rovnako
umožnila odložiť exekúciu na presne stanovený čas bez ohľadu na súhlas oprávneného. Či ide o účinnú
a využívanú ochranu zo strany povinných sa nedá presne kvantifikovať. Analytické centrum MS SR nemá
takéto dáta k dispozícii, čo poukazuje na ďalšie slabé miesto sledovania exekučného konania.

53

INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. 2006. „Inflačná kalkulačka“. Naposledy navštívené 10.9.2021.
https://www.ineko.sk/kalk.html
54 INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. 2006. „Inflačná kalkulačka“. Naposledy navštívené 10.9.2021.
https://www.ineko.sk/kalk.html
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5 Závery a pozorovania
Národná rada SR schválila zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa zmenil zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok.
Podstatná časť zákona vstúpila do účinnosti od apríla 2017, čo Analytické centrum považuje za dostatočne
dlhý čas na zanalyzovanie dopadov zmien v exekučnom konaní.
Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že nová legislatíva naplnila očakávanie Ministerstva spravodlivosti SR.
Po takmer štyri a pol roku od účinnosti zákona sa exekučné konanie postupne zefektívňuje, keďže jeho
priemerná dĺžka sa v čase znižuje. Výsledky však môžu byť ovplyvnené limitmi dát. Od začiatku apríla 2017
komunikácia medzi exekútorom a Exekučným súdom prebieha výlučne elektronickými prostriedkami.
Rovnako sa takýmto spôsobom podáva aj návrh na začatie exekučného konania.
Varovaním môže byť lineárne rastúci počet neukončených exekúcií, ktoré k 23. 8. 2021 dosiahli približne 438tisíc. Tento vývoj je potrebné sledovať aj s prihliadnutím na ustanovenie v zákone, podľa ktorého by sa mali
zastaviť exekúcie, ak sa do piatich rokov od začatia alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo
zistiť majetok alebo príjmy postačujúce aspoň na úhradu trov exekútora.55 Pri obchodných spoločnostiach je
lehota 30 mesiacov, teda o polovicu kratšia.56
Závery analýzy ukazujú postupné konsolidovanie exekučných úradov. Ich počet od roku 2017 postupne klesá,
hoci Analytické centrum nevie odpovedať, či na znižovanie počtu mal vplyv zákon č. 2/2017 Z. z.
Po novom si exekútora nevyberá oprávnený, ale je pridelený náhodným výberom. Cieľom bolo rovnomerne
rozložiť výkon exekúcie medzi jednotlivých exekútorov. Analytické centrum zistilo, že najviac celkových
exekučných konaní bolo v obvode bratislavského krajského súdu, najmenej v trenčianskom obvode.
V priemere však exekútori v Bratislave boli najmenej zaťažení, najviac zaťažení boli v obvode Krajského súdu
Nitra.
V systéme sú súdni exekútori, ktorí v jednotlivých obvodoch krajských súdov majú buď viac alebo menej
exekúcií ako ostatní. Pravdepodobným dôvodom je, že vystupujú ako náhradní alebo zastupujúci exekútori
za tých, ktorí napríklad prerušili alebo ukončili činnosť. Možným dôvodom je aj automatické prideľovanie
exekúcií toho istého povinného.
Zmena legislatívy znížila náklady pre povinných. Zrušila napríklad minimálnu odmenu pre exekútora, či
zaviedla strop na paušálne výdavky. Zvýšila aj ochranu povinného v exekučnom konaní, keďže umožnila platiť
exekúciu v splátkach, alebo zo sociálnych dôvodov na istý čas odložiť exekúciu. Nemusela však priniesť nižšie
náklady pre oprávnených. Zrušila okrem iného možnosť znížiť súdny poplatok o polovicu, ak návrh na začiatok
exekučného konania podáva elektronicky.
Analýza ukázala viaceré nedostatky v získavaní dát z exekučného konania. Analytické centrum MS SR nemá
k dispozícii viaceré údaje, ktoré by ukázali stav exekučného konania pred prijatím zákona č. 2/2017 Z. z.
Z tohto dôvodu sa napríklad nedá porovnať trvanie exekučného konania pred aprílom 2017 a po ňom.
Rovnako to platí v prípade porovnania dát o vymožiteľnosti exekúcií.
Analýza ukázala aj nedostatky exekučnej legislatívy. Viaceré nominálne sumy zostali na hodnote roka 2017,
pričom v roku 2021 by po zohľadnení inflácie mali inú reálnu hodnotu. Platí to aj pre možnosť uhradenia
exekúcie na splátky, ktorú zákon stanovil od výšky minimálnej mzdy po hodnotu dve tisíc eur. Takýto interval

55

§ 61n ods. 1 písm. d) zákona č. 2/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 233/1995 Z. z.. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/2/20170701
56 § 61n ods. 1 písm. c) zákona č. 2/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 233/1995 Z. z.. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/2/20170701
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sa zdá byť neefektívny, keďže minimálna mzda z roka na rok narastá. Analytické centrum zároveň nevie
vyhodnotiť takéto opatrenie, keďže štruktúrované údaje o dôvodoch odkladov exekúcií nie sú dostupné.
Analytické centrum MSSR prináša viacero odporúčaní, ktoré by mohli v budúcnosti zlepšiť možnosť
hodnotenia exekučného konania a zlepšiť exekučnú legislatívu, napríklad zvýšiť ochranu oprávnených
a povinných.

45

6 Odporúčania a ďalšie kroky
6.1 Odporúčania
Analytické centrum MS SR na základe vykonanej analýzy odporúča:
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pri tvorbe nových právnych úprav dbať na nastavenie procesov tak, aby umožňovali
vyhodnocovať ich zámery a porovnávať stav pred nasadením a po ňom;



sledovať a pravidelne prepočítavať priemerné dĺžky konania znova, aby bolo možné sledovať
trend vývoja;



pravidelne sledovať a reportovať vývoj neukončených exekúcií;



riešiť rozdielnu zaťaženosť exekútorov medzi územnými obvodmi krajských súdov;



riešiť preukázanú rozdielnu zaťaženosť exekútorov, ktorí sú náhradníkmi alebo zástupcami;



nastaviť štruktúru a zber údajov tak, aby bolo možné vyhodnotiť, či zákon vytvára predpoklady
pre realizáciu vymoženia exekúcie;



nastaviť nástroje na sledovanie agendy tak, aby bolo možné sledovať a analyzovať vymožiteľnosť;



nadviazať nominálne sumy (náhrada paušálnych výdavkov pre exekútora, súdne poplatky, sumy,
na ktoré sa nemôže siahnuť, výška paušálnych náhrad) na percentuálnu hodnotu, alebo iný
ekonomický ukazovateľ (inflácia, podiel z minimálnej či priemernej mzdy), čo by zabezpečilo
vyššiu ochranu dlžníkov a prepojilo odmenu pre exekútora s vývojom;



pri nastavovaní exekučnej legislatívy zohľadňovať závery CEPEJ;



horný interval úhrady dlhu v splátkach nadviazať na priemernú/minimálnu mzdu alebo infláciu;
zrušiť dolnú hranicu pri úhrade dlhu v splátkach; umožniť splácať dlh v exekúciu podľa
jednotlivých košov;



umožniť sledovať percentuálnu výšku vymožiteľnosti pri exekúciách na peňažné plnenia;



umožniť úhradu súdneho poplatku v exekučných konaniach prostredníctvom elektronického
platobného portálu verejnej správy, ak ide o povinnú formu elektronickej komunikácie medzi
účastníkom konania a súdom;



z § 197 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. z dôvodu nadbytočnosti odstrániť: „Výška odmeny
exekútora pri exekúcii na vymoženie práva na peňažné plnenie sa určí ako percento z
vymoženého plnenia a nemôže presiahnuť výšku vymáhaného nároku podľa stavu ku dňu
vydania poverenia na vykonanie exekúcie.“
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/71/20170401.html
Zákon č. 106/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/106/
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení zákona
č. 125/2016 Z. z..
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20160701.html
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20201031.html
Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/233/20200101.html
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8 Prílohy
8.1 Deskriptívna štatistika košov rozdelenia vecí exekútorom
Príloha 1 - Neupravené dáta
Obvod
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín

Kôš Spolu
Priemer
1
6035
223,52
2
33646 1246,15
3
26960
998,52
4
9273
343,44
5
2503
92,70
6
1229
45,52
7
182
6,74
1
9217
141,80
2
34157
525,49
3
33682
518,18
4
13247
203,80
5
4942
76,03
6
846
13,02
7
251
3,86
1
6589
168,95
2
40168 1029,95
3
30086
771,44
4
12723
326,23
5
3242
83,13
6
1339
34,33
7
157
4,03
1
6210
270,00
2
30433 1323,17
3
27582 1199,22
4
9695
421,52
5
2822
122,70
6
847
36,83
7
125
5,43
1
4826
193,04
2
31292 1251,68
3
24615
984,60
4
9155
366,20
5
2371
94,84
6
932
37,28
7
143
5,72
1
3714
137,56
2
18712
693,04
3
16883
625,30

Smerodajná
Počet
odchýlka
Min
Max Rozpätie exekútorov
44,42
202
389
187
27
269,97 1167 2436
1269
27
216,42
933 1929
996
27
76,69
320
678
358
27
20,03
82
183
101
27
14,00
38
101
63
27
2,94
4
19
15
27
62,53
53
465
412
65
137,80
222 1356
1134
65
151,41
166 1350
1184
65
51,07
84
467
383
65
19,08
28
160
132
65
4,09
2
36
34
65
1,63
1
10
9
65
44,34
57
320
263
39
276,40
233 2075
1842
39
213,02
166 1596
1430
39
89,56
77
676
599
39
22,58
31
179
148
39
9,99
8
73
65
39
1,37
1
9
8
39
37,58
105
322
217
23
219,69
348 1619
1271
23
200,99
311 1484
1173
23
75,96
83
515
432
23
22,89
28
171
143
23
4,89
17
44
27
23
1,38
2
10
8
23
58,03
162
382
220
25
298,32 1102 2615
1513
25
232,15
862 2044
1182
25
92,65
306
790
484
25
21,15
79
190
111
25
10,57
32
80
48
25
1,90
4
13
9
25
25,56
50
232
182
27
135,51
294 1256
962
27
136,17
269 1219
950
27
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Obvod
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina

Kôš Spolu
Priemer
4
5906
218,74
5
1924
71,26
6
845
31,30
7
92
3,41
1
6918
238,55
2
27614
952,21
3
26247
905,07
4
8928
307,86
5
2629
90,66
6
1010
34,83
7
101
3,48
1
9203
368,12
2
23748
949,92
3
23177
927,08
4
6861
274,44
5
2186
87,44
6
1046
41,84
7
181
7,24

Smerodajná
Počet
odchýlka
Min
Max Rozpätie exekútorov
51,01
109
453
344
27
18,15
38
156
118
27
9,81
11
76
65
27
1,55
1
8
7
27
74,15
26
459
433
29
262,51
148 1712
1564
29
237,85
177 1583
1406
29
80,45
55
532
477
29
24,03
15
155
140
29
10,94
4
70
66
29
1,45
1
6
5
29
81,82
324
642
318
25
217,14
864 1646
782
25
248,41
818 1770
952
25
68,26
247
526
279
25
26,55
73
194
121
25
12,85
34
84
50
25
3,23
2
18
16
25

Príloha 2 - Upravené dáta o extrémne hodnoty
Obvod
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Bratislava
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
Krajský súd Košice
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Smerodajná
Počet
Kôš Spolu
Priemer odchýlka
Min
Max Rozpätie exekútorov
1
5033
209,71
5,39
202
224
22
24
2
28182 1174,25
4,27 1167 1184
17
24
3
23515
940,60
3,84
933
948
15
25
4
8077
323,08
2,48
320
329
9
25
5
2189
87,56
2,48
82
92
10
25
6
1043
41,72
2,01
38
45
7
25
7
151
6,04
1,21
4
8
4
25
1
6766
123,02
7,30
107
137
30
55
2
26099
501,90
3,65
494
509
15
52
3
28298
487,90
6,99
466
499
33
58
4
10688
194,33
2,30
189
200
11
55
5
3928
72,74
1,78
68
76
8
54
6
759
12,65
1,78
9
18
9
60
7
192
3,56
0,90
2
5
3
54
1
4842
161,40
3,18
156
169
13
30
2
31945
998,28
5,31
987 1011
24
32
3
23162
747,16
4,34
740
759
19
31
4
10109
315,91
2,94
310
321
11
32
5
2479
79,97
2,01
75
84
9
31
6
1029
33,19
1,38
30
36
6
31

Obvod
Krajský súd Košice
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Nitra
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Prešov
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trenčín
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Trnava
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina
Krajský súd Žilina

Smerodajná
Počet
Kôš Spolu
Priemer odchýlka
Min
Max Rozpätie exekútorov
7
133
3,80
0,68
2
5
3
35
1
5489
274,45
3,02
270
279
9
20
2
28466 1355,52
8,21 1341 1371
30
21
3
25787 1227,95
8,37 1215 1245
30
21
4
9097
433,19
6,12
426
449
23
21
5
2623
124,90
2,47
122
131
9
21
6
703
37,00
1,41
35
40
5
19
7
113
5,38
0,67
4
6
2
21
1
2786
174,13
2,25
171
179
8
16
2
23567 1178,35
3,76 1172 1185
13
20
3
19450
926,19
6,05
911
938
27
21
4
7582
344,64
3,51
339
353
14
22
5
1980
90,00
2,88
85
95
10
22
6
583
34,29
0,77
33
35
2
17
7
122
5,30
1,06
4
7
3
23
1
3280
136,67
2,73
131
142
11
24
2
17162
686,48
3,04
680
691
11
25
3
14766
615,25
3,00
609
621
12
24
4
5124
213,50
1,74
210
217
7
24
5
1605
69,78
1,83
66
73
7
23
6
758
30,32
1,68
27
33
6
25
7
84
3,23
1,27
1
6
5
26
1
5773
240,54
6,31
228
257
29
24
2
23189
966,21
7,95
956
986
30
24
3
21987
916,13
9,44
897
936
39
24
4
7501
312,54
4,68
305
323
18
24
5
2217
92,38
2,26
88
97
9
24
6
932
35,85
2,72
29
41
12
26
7
84
3,82
0,80
3
5
2
22
1
7505
341,14
7,66
324
355
31
22
2
19260
875,45
4,47
864
882
18
22
3
17714
843,52
5,65
834
855
21
21
4
5536
251,64
3,82
247
261
14
22
5
1734
78,82
2,94
73
85
12
22
6
793
37,76
1,41
36
40
4
21
7
149
6,48
1,86
2
11
9
23
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8.2 Grafy košov pridelených exekúcií po obvodoch
Príloha 3 - Krajský súd Banská Bystrica
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Príloha 4 – Krajský súd Bratislava
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Príloha 5 – Krajský súd Košice
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Príloha 6 – Krajský súd Nitra
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Príloha 7 – Krajský súd Prešov
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Príloha 8 – Krajský súd Trenčín
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Príloha 9 – Krajský súd Trnava
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Príloha 10 – Krajský súd Žilina
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8.3 Použité R kódy
Príloha 11 - Zefektívnenie exekučného konania
Načítanie knižníc
library(tidyverse)
library(readr)
library(readxl)
library(lubridate)
library(zoo)
library(purrr)
options(scipen = 999)
space <- function(x, ...) {
format(x, ..., big.mark = " ", scientific = FALSE, trim = TRUE)
}

Podieľ živých exekúcií z vydaných poverení v mesiaci
dataEk <- read_xls(".../Analýza EXE/Update/data_update2/ziveExe_2017-2021_august
_upravene.xls", 1) %>%
mutate(Mesiac = ...1) %>%
select(Mesiac, `2017`, `2018`, `2019`, `2020`, `2021`) %>%
pivot_longer(!Mesiac, names_to = "Rok", values_to = "Zive") %>%
select(Rok, Mesiac, Zive) %>%
mutate(Mesiac2 = case_when(Mesiac == "január" ~ 1,
Mesiac == "február" ~ 2,
Mesiac == "marec" ~ 3,
Mesiac == "apríl" ~ 4,
Mesiac == "máj" ~ 5,
Mesiac == "jún" ~ 6,
Mesiac == "júl" ~ 7,
Mesiac == "august" ~ 8,
Mesiac == "september" ~ 9,
Mesiac == "október" ~ 10,
Mesiac == "november" ~ 11,
Mesiac == "december" ~ 12),
Obdobie = paste0(Rok,".", Mesiac2))
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NapadEk <- read_xlsx(".../Analýza EXE/Update/data_update2/Ek_10-12_akt_update2.x
lsx", 2) %>%
select(Obdobie3 = `Obdobie (rok.mesiac)`, Napad = `Nápad vecí`, VydPov = `Poče
t vydaných poverení`) %>%
mutate(Obdobie = paste0(year(Obdobie3), ".", month(Obdobie3)),
Mesiac = month(Obdobie3),
Rok = year(Obdobie3))

data <- left_join(NapadEk, dataEk, by = "Obdobie") %>%
mutate(PomerZivych = Zive/VydPov,
Obdobie = factor(Obdobie, levels = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "201
7.7", "2017.8", "2017.9", "2017.10", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "201
8.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8", "2018.9", "2018.10", "2018.11", "2
018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "201
9.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2
019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "202
0.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11", "2
020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "202
1.4", "2021.5", "2021.6")))

ggplot(data = data) +
geom_col(aes(x = Obdobie, y = VydPov, fill = "#003669"), group = 1) +
geom_col(aes(x = Obdobie, y = Zive, fill

= "#E49C20"), group = 1)

+

geom_line(aes(x = Obdobie, y = PomerZivych*30000, color = "#E73230"), group =
1) +
theme_bw() +
scale_fill_manual(name = "",
breaks = c("#003669", "#E49C20"),
labels = c("Vydané poverenia", "Neukončené exekúcie"),
values = c("#003669" = "#003669", "#E49C20" = "#E49C20")) +
scale_color_manual(name = "",
labels = "Podiel neukončených exekúcií na vydaných poveren
iach",
values = "#E73230") +
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xlim("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "2017.10", "2
017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "20
18.8", "2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "20
19.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "20
20.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11","2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6") +
xlab("Rok a mesiac") +
ylab("Počet") +
scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~./30000,
name = "Podiel",
labels = scales::percent_format(accurac
y = 1),
breaks = seq(0, 1, 0.1)),
labels = space) +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1),
axis.title.x = element_text(size = 12, vjust = 0.1),
axis.title.y = element_text(size = 12),
legend.position = "bottom") +
guides(fill = guide_legend(order = 1),
color = guide_legend(order = 2))

ggsave("PodielZivychnaVydPov.png", plot = last_plot(), device = "png", width = 2
1, height = 15, units = "cm", dpi = 320, path = ".../Analýza EXE/Update/Ploty_Up
date2")

Načítanie dát pre priemerné dĺžky
data2018 <- read_excel(".../Analýza EXE/Update/data_update2/upravene_datumy_EXE_
update3.xlsx", 1, col_types = c("numeric", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "numeric", "guess", "guess"))

%>%

mutate(ZadanieFazy = as_date(ymd_hms(ZadanieFazy)),
KoniecFazy = as_date(ymd_hms(KoniecFazy)),
DatPoverenia = as_date(ymd(DatPoverenia)),
DatPridelenia = as_date(ymd_hms(DatPridelenia)),
DatPodania = as_date(ymd_hms(spis_Dat1Podania2)))
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data2019 <- read_excel(".../Analýza EXE/Update/data_update2/upravene_datumy_EXE_
update3.xlsx", 2, col_types = c("numeric", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "numeric", "guess", "guess")) %>%
mutate(ZadanieFazy = as_date(ymd_hms(ZadanieFazy)),
KoniecFazy = as_date(ymd_hms(KoniecFazy)),
DatPoverenia = as_date(ymd(DatPoverenia)),
DatPridelenia = as_date(ymd_hms(DatPridelenia)),
DatPodania = as_date(ymd_hms(spis_Dat1Podania2)))

data2020 <- read_excel(".../Analýza EXE/Update/data_update2/upravene_datumy_EXE_
update3.xlsx", 3, col_types = c("numeric", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "numeric", "guess", "guess")) %>%
mutate(ZadanieFazy = as_date(ymd_hms(ZadanieFazy)),
KoniecFazy = as_date(ymd_hms(KoniecFazy)),
DatPoverenia = as_date(ymd(DatPoverenia)),
DatPridelenia = as_date(ymd_hms(DatPridelenia)),
DatPodania = as_date(ymd_hms(spis_Dat1Podania2)))

data2021 <- read_excel(".../Analýza EXE/Update/data_update2/upravene_datumy_EXE_
update3.xlsx", 4, col_types = c("numeric", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "numeric", "guess", "guess")) %>%
mutate(ZadanieFazy = as_date(ymd_hms(ZadanieFazy)),
KoniecFazy = as_date(ymd_hms(KoniecFazy)),
DatPoverenia = as_date(ymd(DatPoverenia)),
DatPridelenia = as_date(ymd_hms(DatPridelenia)),
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DatPodania = as_date(ymd_hms(spis_Dat1Podania2)))

datasud <- read_excel("C:/Users/mario.kajan/Desktop/EXE/Analýza EXE/Update/data_
update2/datumy_zastavenesudom.xlsx", 3, col_types = c("numeric", "guess", "gues
s",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "numeric", "guess")) %>%
mutate(ZadanieFazy = as_date(ymd(datumZastvCel)),
KoniecFazy = as_date(ymd_hms(KoniecFazy)),
DatPoverenia = as_date(ymd(DatPoverenia)),
DatPridelenia = as_date(ymd_hms(DatPridelenia)),
DatPodania = as_date(ymd_hms(spis_dat1podania)),
f_Nazov = rv_Nazov,
spis_DatPodania = sa_DatPodania,
SPIS_DAT1PODANIA = as.character(spis_dat1podania),
spis_Dat1Podania2 = spis_dat1podania) %>%
select(Senát, spis_Znacka, f_Nazov, spis_DatPodania, ZadanieFazy, KoniecFazy,
FazaAktivna, fs_Zrusena, DatPoverenia, DatPridelenia, doba, SPIS_DAT1PODANIA, sp
is_Dat1Podania2, DatPodania)

data <- bind_rows(data2018, data2019, data2020, data2021, datasud)

data <- data %>%
group_by(spis_Znacka) %>%
mutate(Pocet = n()) %>%
filter(Pocet <= 1) %>%
ungroup()

Priemer od podania po pridelenie na súde
PriemerPodPridAll <- data %>%
mutate(Podanie = factor(paste0(year(DatPodania), ".", month(DatPodania)), leve
ls = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "2017.10", "2
017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
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"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6", "2021.7", "2021.8"))
,
Pridelenie = factor(paste0(year(DatPridelenia), ".", month(DatPrideleni
a)), levels = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "201
7.10", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6", "2021.7", "2021.8"))
,
Dlzka = time_length(DatPridelenia - DatPodania, unit = "days")) %>%
filter(Dlzka >= 0) %>%
group_by(Podanie) %>%
summarize(Pocet = n(),
Priemer = mean(Dlzka, na.rm = T),
Median = median(Dlzka, na.rm = T))

PriemerPodPridAll %>%
filter(as.character(Podanie) != "2021.7" & as.character(Podanie) != "2021.8" )
%>%
summarize(mean(Dlzka))

PodPridVis <- PriemerPodPridAll %>%
select(Podanie, Priemer, Median) %>%
pivot_longer(!Podanie, names_to = "Agg", values_to = "value")

lines <- c("Priemer" = "solid", "Median" = "dashed")

PodPridVisCount <- left_join(PodPridVis, PriemerPodPridAll, by = "Podanie") %>%
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select(Podanie, Pocet) %>%
group_by(Podanie) %>%
summarize(Pocet = first(Pocet))

ggplot() +
geom_col(data = PodPridVisCount, aes(x = Podanie, y = Pocet/200, fill = "#0036
69"), alpha = 0.3) +
geom_line(data = PodPridVis, aes(x = Podanie, y = value, color = factor(Agg, l
evels = c("Priemer", "Median")), group = Agg, linetype = factor(Agg, levels = c(
"Priemer", "Median")))) +
scale_linetype_manual(name = "",
labels = c("Priemer", "Medián"),
values = lines) +
scale_colour_manual(name = "",
labels = c("Priemer", "Medián"),
values = c("#E49C20", "#E73230")) +
scale_fill_manual(name = "",
values = "#003669",
labels = "Počet pozorovaní") +
scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~.*200, name = "Počet pozorovaní")) +
scale_x_discrete(limit = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "
2017.9", "2017.10", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "
2018.6", "2018.7", "2018.8", "2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "
2019.6", "2019.7", "2019.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "
2020.6", "2020.7", "2020.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "
2021.6")) +
labs(x = "Rok a mesiac",
y = "Počet dní") +
theme_bw() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1),
axis.title.x = element_text(size = 12, vjust = 0.1),
axis.title.y = element_text(size = 12),
legend.position = "bottom") +
guides(fill = guide_legend(order = 2),
color = guide_legend(order = 1),
linetype = guide_legend(order = 1))

66

ggsave("PriemerPodaniePridelenie.png", plot = last_plot(), device = "png", width
= 21, height = 15, units = "cm", dpi = 300, path = ".../Analýza EXE/Update/Ploty
_Update2")

Priemer od pridelenia na súde po vydanie poverenia
PriemerPridVydAll <- data %>%
mutate(Pridelenie = factor(paste0(year(DatPridelenia), ".", month(DatPrideleni
a)), levels = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "201
7.10", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6", "2021.7", "2021.8"))
,
VydaniePov = factor(paste0(year(DatPoverenia), ".", month(DatPoverenia)
), levels = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "2017.
10", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6","2021.7", "2021.8")),
Dlzka = time_length(DatPoverenia - DatPridelenia, unit = "days")) %>%
filter(Dlzka >= 0) %>%
group_by(Pridelenie) %>%
summarize(Pocet = n(),
Priemer = mean(Dlzka, na.rm = T),
Median = median(Dlzka, na.rm = T))
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PriemerPridVydAll %>%
filter(as.character(Pridelenie) != "2021.7" & as.character(Pridelenie) != "202
1.8" ) %>%
summarize(mean(Dlzka))

PridVydVis <- PriemerPridVydAll %>%
select(Pridelenie, Priemer, Median) %>%
pivot_longer(!Pridelenie, names_to = "Agg", values_to = "value")

lines <- c("Priemer" = "solid", "Median" = "dashed")

PridVydVisCount <- left_join(PridVydVis, PriemerPridVydAll, by = "Pridelenie") %
>%
select(Pridelenie, Pocet) %>%
group_by(Pridelenie) %>%
summarize(Pocet = first(Pocet))

ggplot() +
geom_col(data = PridVydVisCount, aes(x = Pridelenie, y = Pocet/200, fill = "#0
03669"), alpha = 0.3) +
geom_line(data = PridVydVis, aes(x = Pridelenie, y = value, color = factor(Agg
, levels = c("Priemer", "Median")), group = Agg, linetype = factor(Agg, levels =
c("Priemer", "Median")))) +
scale_linetype_manual(name = "",
labels = c("Priemer", "Medián"),
values = lines) +
scale_colour_manual(name = "",
labels = c("Priemer", "Medián"),
values = c("#E49C20", "#E73230")) +
scale_fill_manual(name = "",
values = "#003669",
labels = "Počet pozorovaní") +
geom_hline(aes(yintercept = 15),col ='black',size = 0.75, linetype = "dashed")
+
scale_x_discrete(limit = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "
2017.9", "2017.10", "2017.11", "2017.12",
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"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "
2018.6", "2018.7", "2018.8", "2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "
2019.6", "2019.7", "2019.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "
2020.6", "2020.7", "2020.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "
2021.6")) +
scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~.*200, name = "Počet pozorovaní")) +
labs(x = "Rok a mesiac",
y = "Počet dní") +
theme_bw() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1),
axis.title.x = element_text(size = 12, vjust = 0.1),
axis.title.y = element_text(size = 12),
legend.position = "bottom") +
guides(fill = guide_legend(order = 2),
color = guide_legend(order = 1),
linetype = guide_legend(order = 1))

ggsave("PriemerPridelenieVydanie.png", plot = last_plot(), device = "png", width
= 21, height = 15, units = "cm", dpi = 300, path = ".../Analýza EXE/Update/Ploty
_Update2")

Priemer od vydania poverenia po ukončenie exekúcie
PriemerVydVratAll <- data %>%
filter(!is.na(DatPoverenia)) %>%
mutate(VydaniePov = factor(paste0(year(DatPoverenia), ".", month(DatPoverenia)
), levels = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "2017.
10", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3","2021.4", "2021.5", "2021.6", "2021.7", "2021.8")),
VrateniePov = factor(paste0(year(ZadanieFazy), ".", month(ZadanieFazy))
, levels = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "2017.1
0", "2017.11", "2017.12",
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"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",

"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6", "2021.7", "2021.8"))
,
Dlzka = time_length(ZadanieFazy - DatPoverenia, unit = "days")) %>%
filter(Dlzka >= 0) %>%
group_by(VydaniePov) %>%
summarize(Pocet = n(),
Priemer = mean(Dlzka, na.rm = T),
Median = median(Dlzka, na.rm = T))

PriemerVydVratAll %>%
filter(as.character(VydaniePov) != "2021.7" & as.character(VydaniePov) != "202
1.8" ) %>%
summarize(mean(Dlzka))

VydVratVis <- PriemerVydVratAll %>%
select(VydaniePov, Priemer, Median) %>%
pivot_longer(!VydaniePov, names_to = "Agg", values_to = "value")

lines <- c("Priemer" = "solid", "Median" = "dashed")

VydVratVisCount <- left_join(VydVratVis, PriemerVydVratAll, by = "VydaniePov") %
>%
select(VydaniePov, Pocet) %>%
group_by(VydaniePov) %>%
summarize(Pocet = first(Pocet))

ggplot() +
geom_col(data = VydVratVisCount, aes(x = VydaniePov, y = Pocet/6, fill = "#003
669"), alpha = 0.3) +
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geom_line(dat = VydVratVis, aes(x = VydaniePov, y = value, color = factor(Agg,
levels = c("Priemer", "Median")), group = Agg, linetype = factor(Agg, levels = c
("Priemer", "Median")))) +
scale_linetype_manual(name = "",
labels = c("Priemer", "Medián"),
values = lines) +
scale_colour_manual(name = "",
labels = c("Priemer", "Medián"),
values = c("#E49C20", "#E73230")) +
scale_fill_manual(name = "",
values = "#003669",
labels = "Počet pozorovaní") +
scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~.*6, name = "Počet pozorovaní")) +
scale_x_discrete(limit = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "
2017.9", "2017.10", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "
2018.6", "2018.7", "2018.8", "2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "
2019.6", "2019.7", "2019.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "
2020.6", "2020.7", "2020.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "
2021.6")) +
labs(x = "Rok a mesiac",
y = "Počet dní") +
theme_bw() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1),
axis.title.x = element_text(size = 12, vjust = 0.1),
axis.title.y = element_text(size = 12),
legend.position = "bottom") +
guides(fill = guide_legend(order = 2),
color = guide_legend(order = 1),
linetype = guide_legend(order = 1))

ggsave("PriemerVydanievratenie.png", plot = last_plot(), device = "png", width =
21, height = 15, units = "cm", dpi = 300, path = ".../Analýza EXE/Update/Ploty_U
pdate2")

Priemer od pridelenia na súde po ukončenie exekúcie
PriemerPridVratAll <- data %>%
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mutate(Pridelenie = factor(paste0(year(DatPridelenia), ".", month(DatPrideleni
a)), levels = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "201
7.10", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6", "2021.7", "2021.8"))
,
VrateniePov = factor(paste0(year(ZadanieFazy), ".", month(ZadanieFazy))
, levels = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "2017.1
0", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6", "2021.7", "2021.8"))
,
Dlzka = time_length(ZadanieFazy - DatPridelenia, unit = "days")) %>%
filter(Dlzka >= 0) %>%
group_by(Pridelenie) %>%
summarize(Pocet = n(),
Priemer = mean(Dlzka, na.rm = T),
Median = median(Dlzka, na.rm = T))

PriemerPridVratAll %>%
filter(as.character(Pridelenie) != "2021.7" & as.character(Pridelenie) != "202
1.8" ) %>%
summarize(mean(Dlzka))

PridVratVis <- PriemerPridVratAll %>%
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select(Pridelenie, Priemer, Median) %>%
pivot_longer(!Pridelenie, names_to = "Agg", values_to = "value")

PridVratVisCount <- left_join(PridVratVis, PriemerPridVratAll, by = "Pridelenie"
) %>%
select(Pridelenie, Pocet) %>%
group_by(Pridelenie) %>%
summarize(Pocet = first(Pocet))

lines <- c("Priemer" = "solid", "Median" = "dashed")

ggplot() +
geom_col(data = PridVratVisCount, aes(x = Pridelenie, y = Pocet/6, fill = "#00
3669"), alpha = 0.3) +
geom_line(data = PridVratVis, aes(x = Pridelenie, y = value, color = factor(Ag
g, levels = c("Priemer", "Median")), group = Agg, linetype = factor(Agg, levels
= c("Priemer", "Median")))) +
scale_linetype_manual(name = "",
labels = c("Priemer", "Medián"),
values = lines) +
scale_colour_manual(name = "",
labels = c("Priemer", "Medián"),
values = c("#E49C20", "#E73230")) +
scale_fill_manual(name = "",
values = "#003669",
labels = "Počet pozorovaní") +
scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~.*6, name = "Počet pozorovaní")) +
scale_x_discrete(limit = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "
2017.9", "2017.10", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "
2018.6", "2018.7", "2018.8", "2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "
2019.6", "2019.7", "2019.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "
2020.6", "2020.7", "2020.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "
2021.6")) +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust=0)) +
labs(x = "Rok a mesiac",
y = "Počet dní") +
theme_bw() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1),
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axis.title.x = element_text(size = 12, vjust = 0.1),
axis.title.y = element_text(size = 12),
legend.position = "bottom") +
guides(fill = guide_legend(order = 2),
color = guide_legend(order = 1),
linetype = guide_legend(order = 1))

ggsave("Priemerpridelenievratenie.png", plot = last_plot(), device = "png", widt
h = 21, height = 15, units = "cm", dpi = 300, path = ".../Analýza EXE/Update/Plo
ty_Update2")

Chybné a odmietnuté fyzické podania
OdmAChyb <- read_xlsx(".../Analýza EXE/Update/data_update2/Ek_10-12_akt_update2.
xlsx", 2) %>%
select(Obdobie = `Obdobie (rok.mesiac)`, Napad = `Nápad vecí`, Chybove = `Poče
t odmietnutých fyzických a chybových podaní`) %>%
mutate(Obdobie = factor(paste0(year(Obdobie), ".", month(Obdobie)), levels = c
("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "2017.10", "2017.11
", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6")),
Podiel = Chybove/Napad)

mean(OdmAChyb$Chybove, na.rm = T)
mean(OdmAChyb$Podiel, na.rm = T)

ggplot(data = OdmAChyb, aes(x = Obdobie, y = Napad)) +
geom_col(aes(x = Obdobie, y = Napad, fill = "#003669"), group = 1) +
geom_col(aes(x = Obdobie, y = Chybove, fill

= "#E49C20"), group = 1) +

geom_line(aes(x = Obdobie, y = Podiel*625000, color = "#E73230"), group = 1, l
inetype = "solid", size = 0.8) +
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scale_fill_manual(name = "",
breaks = c("#003669", "#E49C20", "#E73230"),
labels = c("Nápad", "Odmietnuté fyzické a chybové podania",
"Podiel odmietnutých fyzických a chybových podaní"),
values = c("#003669" = "#003669", "#E49C20" = "#E49C20", "#E
73230" = "#E73230")) +
scale_color_manual(name = "",
breaks = c("#E73230"),
labels = c( "Podiel odmietnutých fyzických a chybových poda
ní"),
values = c( "#E73230" = "#E73230")) +
scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~./625000, name = "Podiel", labels = sc
ales::percent_format(accuracy = 1)), labels = space) +
scale_x_discrete(limit = c("2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "
2018.6", "2018.7", "2018.8", "2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "
2019.6", "2019.7", "2019.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "
2020.6", "2020.7", "2020.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "
2021.6")) +
theme_bw() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1),
axis.title.x = element_text(size = 12, vjust = 0.1),
axis.title.y = element_text(size = 12),
legend.position = "bottom") +
labs(x = "Rok a mesiac",
y = "Počet")

ggsave("OdmietnuteAChybove_stlpec.png", plot = last_plot(), device = "png", widt
h = 21, height = 15, units = "cm", dpi = 320, path = ".../Analýza EXE/Update/Plo
ty_Update2")

Opätovné podania
Repodaj <- read_xlsx(".../Analýza EXE/Update/data_update2/Exe_Data_OSBB do 6-202
1.xlsx", 2) %>%
select(Obdobie = `Obdobie`, Repodaje = `Počet repodajov`) %>%
mutate(Obdobie = factor(paste0(year(Obdobie), ".", month(Obdobie)), levels = c
("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "2017.10", "2017.11
", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
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"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6")))

Repodaj <- full_join(Repodaj, OdmAChyb, by = "Obdobie") %>%
select(Obdobie, Repodaje, Napad) %>%
mutate(Podiel = Repodaje/Napad)

ggplot(data = Repodaj, aes(x = Obdobie, y = Napad)) +
geom_col(aes(x = Obdobie, y = Napad, fill = "#E49C20"), group = 1) +
geom_col(aes(x = Obdobie, y = Repodaje, fill

= "#003669"), group = 1) +

geom_line(aes(x = Obdobie, y = Podiel*100000, color = "#E73230"), group = 1, l
inetype = "solid", size = 0.8) +
scale_fill_manual(name = "",
breaks = c("#E49C20", "#003669"),
labels = c("Nápad", "Opätovné podania"),
values = c("#E49C20" = "#003669", "#003669" = "#E49C20")) +
scale_color_manual(name = "",
breaks = c("#E73230"),
labels = c( "Podiel opätovných podaní"),
values = c( "#E73230" = "#E73230")) +
scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~./100000, name = "Podiel", labels = sc
ales::percent_format(accuracy = 1)), labels = space) +
scale_x_discrete(limit = c("2020.7", "2020.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11",
"2020.12", "2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6")) +
theme_bw() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1),
axis.title.x = element_text(size = 12, vjust = 0.1),
axis.title.y = element_text(size = 12),
legend.position = "bottom") +
labs(x = "Rok a mesiac",
y = "Počet")

ggsave("Repodaje.png", plot = last_plot(), device = "png", width = 21, height =
15, units = "cm", dpi = 320, path = ".../Analýza EXE/Update/Ploty_Update2")
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Porovnanie neukončených Er a Ek
data2018 <- read_excel(".../Analýza EXE/Update/data_update2/upravene_datumy_EXE_
update3.xlsx", 1, col_types = c("numeric", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "numeric", "guess", "guess"))

%>%

mutate(ZadanieFazy = as_date(ymd_hms(ZadanieFazy)),
KoniecFazy = as_date(ymd_hms(KoniecFazy)),
DatPoverenia = as_date(ymd(DatPoverenia)),
DatPridelenia = as_date(ymd_hms(DatPridelenia)),
DatPodania = as_date(ymd_hms(spis_Dat1Podania2)))

data2019 <- read_excel(".../Analýza EXE/Update/data_update2/upravene_datumy_EXE_
update3.xlsx", 2, col_types = c("numeric", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "numeric", "guess", "guess")) %>%
mutate(ZadanieFazy = as_date(ymd_hms(ZadanieFazy)),
KoniecFazy = as_date(ymd_hms(KoniecFazy)),
DatPoverenia = as_date(ymd(DatPoverenia)),
DatPridelenia = as_date(ymd_hms(DatPridelenia)),
DatPodania = as_date(ymd_hms(spis_Dat1Podania2)))

data2020 <- read_excel(".../Analýza EXE/Update/data_update2/upravene_datumy_EXE_
update3.xlsx", 3, col_types = c("numeric", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "numeric", "guess", "guess")) %>%
mutate(ZadanieFazy = as_date(ymd_hms(ZadanieFazy)),
KoniecFazy = as_date(ymd_hms(KoniecFazy)),
DatPoverenia = as_date(ymd(DatPoverenia)),
DatPridelenia = as_date(ymd_hms(DatPridelenia)),
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DatPodania = as_date(ymd_hms(spis_Dat1Podania2)))

data2021 <- read_excel(".../Analýza EXE/Update/data_update2/upravene_datumy_EXE_
update3.xlsx", 4, col_types = c("numeric", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "numeric", "guess", "guess")) %>%
mutate(ZadanieFazy = as_date(ymd_hms(ZadanieFazy)),
KoniecFazy = as_date(ymd_hms(KoniecFazy)),
DatPoverenia = as_date(ymd(DatPoverenia)),
DatPridelenia = as_date(ymd_hms(DatPridelenia)),
DatPodania = as_date(ymd_hms(spis_Dat1Podania2)))

datasud <- read_excel("C:/Users/mario.kajan/Desktop/EXE/Analýza EXE/Update/data_
update2/datumy_zastavenesudom.xlsx", 3, col_types = c("numeric", "guess", "gues
s",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "guess",
"guess", "guess", "numeric", "guess")) %>%
mutate(ZadanieFazy = as_date(ymd(datumZastvCel)),
KoniecFazy = as_date(ymd_hms(KoniecFazy)),
DatPoverenia = as_date(ymd(DatPoverenia)),
DatPridelenia = as_date(ymd_hms(DatPridelenia)),
DatPodania = as_date(ymd_hms(spis_dat1podania)),
f_Nazov = rv_Nazov,
spis_DatPodania = sa_DatPodania,
SPIS_DAT1PODANIA = as.character(spis_dat1podania),
spis_Dat1Podania2 = spis_dat1podania) %>%
select(Senát, spis_Znacka, f_Nazov, spis_DatPodania, ZadanieFazy, KoniecFazy,
FazaAktivna, fs_Zrusena, DatPoverenia, DatPridelenia, doba, SPIS_DAT1PODANIA, sp
is_Dat1Podania2, DatPodania)

data <- bind_rows(data2018, data2019, data2020, data2021, datasud)

data <- data %>%
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group_by(spis_Znacka) %>%
mutate(Pocet = n()) %>%
filter(Pocet <= 1) %>%
ungroup()

PocetUkoncenych <- data %>%
mutate(ZadanieFazy = factor(paste0(year(ZadanieFazy), ".", month(ZadanieFazy))
, levels = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "2017.1
0", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "2018.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8",
"2018.9", "2018.10", "2018.11", "2018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8",
"2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8",
"2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6"))) %>%
group_by(ZadanieFazy) %>%
summarize(Pocet = n()) %>%
select(Obdobie = ZadanieFazy, Ukoncene = Pocet)

dataEr <- read_xlsx(".../Analýza EXE/Update/data_update2/Er_zostatky.xlsx", 1) %
>%
mutate(Obdobie = paste0(year(Obdobie), ".", month(Obdobie))) %>%
group_by(Obdobie) %>%
summarize(Zostatok = sum(`Počet neukončených exekúcií v "Er" k poslednému dňu
vykazovaného obdobia`))

NapadEk <- read_xlsx(".../Analýza EXE/Update/data_update2/Ek_10-12_akt_update2.x
lsx", 2) %>%
select(Obdobie3 = `Obdobie (rok.mesiac)`, Napad = `Nápad vecí`, VydPov = `Poče
t vydaných poverení`) %>%
mutate(Obdobie = paste0(year(Obdobie3), ".", month(Obdobie3)),
Mesiac = month(Obdobie3),
Rok = year(Obdobie3))
79

data <- left_join(dataEr, NapadEk, by = "Obdobie")

data <- left_join(data, PocetUkoncenych) %>%
mutate(Obdobie2 = as.Date(paste0("28","/", Mesiac,"/", Rok), format("%d/%m/%Y"
)),
Obdobie = factor(Obdobie, levels = c("2017.4", "2017.5", "2017.6", "201
7.7", "2017.8", "2017.9", "2017.10", "2017.11", "2017.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "201
8.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8", "2018.9", "2018.10", "2018.11", "2
018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "201
9.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2
019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "202
0.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11", "2
020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "202
1.4", "2021.5", "2021.6"))) %>%
arrange(Obdobie2) %>%
filter(Rok != 2018)

data <- data %>%
mutate(Zive = VydPov - Ukoncene)

data <- data %>%
mutate(Zive2 = unlist(accumulate2(VydPov[2:n()], Ukoncene[2:n()], function(x,
y, z) (x + y) - z, .init = as.numeric(data[1, "Zive"])))) %>%
mutate(Zive = Zive2,
NeukonceneZaMesiac = VydPov - Ukoncene)

mean(data$Zive2, na.rm = T)
mean(data$Napad, na.rm = T)
mean(data$NeukonceneZaMesiac, na.rm = T)
max(data$Napad)
min(data$Napad)

ggplot() +
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geom_line(data = data, aes(x = as.factor(Obdobie), y = Zostatok, group = 1, co
lor = "blue")) +
geom_line(data = data, aes(x = as.factor(Obdobie), y = Zive, group = 1, color
= "red")) +
geom_line(data = data, aes(x = as.factor(Obdobie), y = Napad, group = 1, color
= "yellow")) +
scale_color_manual(name = "",
labels = c("Zostatok Er", "Zostatok Ek", "Nápad Ek"),
values = c("#003669", "#E49C20", "#E73230"))

+

xlim("2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "20
19.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "20
20.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11", "2020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6") +
geom_vline(aes(xintercept = "2020.1"), col ='black', size = 0.75, linetype = "
dashed") +
theme_light() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1),
legend.position = "bottom",
legend.text = element_text(size = 10)) +
ylab("Počet") +
xlab("Rok a mesiac") +
scale_y_continuous(labels = space)

ggsave("PorovnanieErEk.png", plot = last_plot(), device = "png", width = 21, hei
ght = 15, units = "cm", dpi = 320, path = ".../Analýza EXE/Update/Ploty_Update2"
)

data <- data %>%
select(Obdobie, Zive, Zostatok) %>%
pivot_longer(!Obdobie, names_to = "ID", values_to = "value")

data <- left_join(data, NapadEk, by = "Obdobie") %>%
mutate(Napad = case_when(ID == "Zostatok" ~ NA_real_,
ID == "Zive" ~ as.numeric(Napad)),
VydPov = case_when(ID == "Zostatok" ~ NA_real_,
ID == "Zive" ~ as.numeric(VydPov))) %>%
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mutate(Obdobie = factor(Obdobie, levels = c("2017.1", "2017.2", "2017.3","2017
.4", "2017.5", "2017.6", "2017.7", "2017.8", "2017.9", "2017.10", "2017.11", "20
17.12",
"2018.1", "2018.2", "2018.3", "201
8.4", "2018.5", "2018.6", "2018.7", "2018.8", "2018.9", "2018.10", "2018.11", "2
018.12",
"2019.1", "2019.2", "2019.3", "201
9.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "2019.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2
019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "202
0.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "2020.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11", "2
020.12",
"2021.1", "2021.2", "2021.3", "202
1.4", "2021.5", "2021.6")),
y_min = 0)

ggplot() +
geom_line(data = data, aes(x = Obdobie, y = value, color = "#E49C20", linetype
= "dashed", group = 1)) +
geom_line(data = data, aes(x = Obdobie, y = Napad, color = "#E73230", linetype
= "longdash", group = 1)) +
scale_color_manual(name = "",
labels = c("Počet", "Nápad"),
values = c("#E49C20" = "#E49C20", "#E73230" = "#E73230")) +
scale_linetype_manual(name = "",
labels = c("Počet", "Nápad"),
values = c("dashed" = "solid", "longdash" = "dashed")) +
facet_wrap(~factor(ID, levels = c("Zostatok", "Zive")),
scales = "free_y",
dir = "v",
labeller = as_labeller(c(Zostatok = "Počet neukončených exekúcií v
Er", Zive = "Počet neukončených exekúcií a nápad v Ek"))) +
geom_vline(data = filter(data, ID =="Zostatok"), aes(xintercept = "2020.1"), c
ol ='black', size = 0.75, linetype = "dashed") +
geom_vline(data = filter(data, ID =="Zive"), aes(xintercept = "2020.1"), col =
'black', size = 0.75, linetype = "dashed") +
scale_y_continuous(labels = space) +
geom_blank(data = data, aes(y = y_min)) +
xlim("2019.1", "2019.2", "2019.3", "2019.4", "2019.5", "2019.6", "2019.7", "20
19.8", "2019.9", "2019.10", "2019.11", "2019.12",
"2020.1", "2020.2", "2020.3", "2020.4", "2020.5", "2020.6", "2020.7", "20
20.8", "2020.9", "2020.10", "2020.11","2020.12",
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"2021.1", "2021.2", "2021.3", "2021.4", "2021.5", "2021.6") +
theme_light() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust = 1),
strip.background = element_rect(fill="#003669"),
strip.text = element_text(colour = 'white', face = "bold"),
legend.position = "bottom",
legend.text = element_text(size = 10)) +
ylab("Počet") +
xlab("Rok a mesiac")

ggsave("PorovnanieErEk_VydPov_wrap.png", plot = last_plot(), device = "png", wid
th = 21, height = 15, units = "cm", dpi = 320, path = ".../Analýza EXE/Update/Pl
oty_Update2")

Príloha 12 - Dopady na exekútorské úrady
Načítanie knižníc a úprava dát
library(tidyverse)
library(readxl)
library(janitor)
library(openxlsx)
library(remotes)
library(ggh4x)
options(scipen = 999)
space <- function(x, ...) {
format(x, ..., big.mark = " ", scientific = FALSE, trim = TRUE)
}

data20171 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2017.xls", 1, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data20181 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2018.xls", 1, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))
data20182 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2018.xls", 2, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))
data20183 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2018.xls", 3, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data20191 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2019.xls", 1, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))
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data20192 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2019.xls", 2, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))
data20193 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2019.xls", 3, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))
data20194 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2019.xls", 4, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data20201 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2020.xls", 1, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))
data20202 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2020.xls", 2, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))
data20203 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2020.xls", 3, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))
data20204 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2020.xls", 4, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data20211 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2021.xls", 3, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))
data20212 <- read_xls(".../Dáta koše_nové/Koše Exek2/koše 2021.xls", 4, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data1 <- read_xlsx(".../Dáta koše_nové/Koše Ekek3/koše 2021_3.xlsx", 1, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data2 <- read_xlsx(".../Dáta koše_nové/Koše Ekek3/koše 2021_3.xlsx", 2, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data3 <- read_xlsx(".../Dáta koše_nové/Koše Ekek3/koše 2021_3.xlsx", 3, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data4 <- read_xlsx(".../Dáta koše_nové/Koše Ekek3/koše 2021_3.xlsx", 4, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data5 <- read_xlsx(".../Dáta koše_nové/Koše Ekek3/koše 2021_3.xlsx", 5, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data6 <- read_xlsx(".../Dáta koše_nové/Koše Ekek3/koše 2021_3.xlsx", 6, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))
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data7 <- read_xlsx(".../Dáta koše_nové/Koše Ekek3/koše 2021_3.xlsx", 7, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data8 <- read_xlsx(".../Dáta koše_nové/Koše Ekek3/koše 2021_3.xlsx", 8, col_type
s = c("guess", "text", "text", "text", "text", "guess"))

data <- bind_rows(data20171,
data20181, data20182, data20183,
data20191, data20192, data20193, data20194,
data20201, data20202, data20203, data20204,
data20211, data20212)

dataupdate <- bind_rows(data1, data2, data3, data4, data5, data6, data7, data8)

dataupdate <- dataupdate %>%
filter(datum >= "2021-06-01" & datum < "2021-07-01") %>%
mutate(datum = as.character(datum))

data <- bind_rows(data, dataupdate)

data <- data %>%
group_by(exekutorICO, exekutor, e_SkrSudov, ks_Blok) %>%
summarize(kp_Pocet = n()) %>%
mutate(sud_nazov = e_SkrSudov,
Exekútor = exekutorICO,
Sud_skratka = e_SkrSudov,
Kôš = ks_Blok) %>%
ungroup()

#filter exekutorov s ukoncenou cinnostou a jednotkovych exe
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data <- data %>%
filter(grepl("17058899|30790689|31056717|31759963|31769624|
|32625367|34056700|35505753|35511745|35512822|
|35517948|35552115|35561653|35562960|36078212|
|36091707|36100021|36108570|36124397|36128171|
|36163554|37800523|37928325|37950002|40276449|
|42188903|42208360|42354803|45021767|NULL", Exekútor) == F) %>%
group_by(Sud_skratka, exekutor) %>%
filter(sum(kp_Pocet) > 28) %>% #najvacsi pocet malo exekucii v inom kraji
ungroup()

data <- data %>%
mutate(sud_nazov = case_when(sud_nazov == "BB" ~ "Krajský súd Banská Bystrica"
,
sud_nazov == "BA" ~ "Krajský súd Bratislava",
sud_nazov == "KE" ~ "Krajský súd Košice",
sud_nazov == "NR" ~ "Krajský súd Nitra",
sud_nazov == "PO" ~ "Krajský súd Prešov",
sud_nazov == "TN" ~ "Krajský súd Trenčín",
sud_nazov == "TT" ~ "Krajský súd Trnava",
sud_nazov == "ZA" ~ "Krajský súd Žilina"))

IDExek <- data %>%
distinct(exekutorICO, .keep_all = T) %>%
group_by(sud_nazov) %>%
mutate(IDExek = 1:n()) %>%
ungroup() %>%
select(Exekútor, IDExek)

data <- left_join(data, IDExek, by=c("Exekútor"))

Graf porovnania obvodov
data %>%
filter(Sud_skratka != "NR, TT") %>%
ggplot(aes(x = Kôš, y = kp_Pocet)) +
facet_wrap(~sud_nazov, scales = "free_x") +
scale_x_continuous(breaks = seq(1, 7, 1)) +
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scale_y_continuous(labels = space) +
geom_col(fill = "#E49C20") +
labs(x = "Číslo koša", y = "Počet vecí") +
theme_light() +
theme(strip.background = element_rect(fill="#003669"))+
theme(strip.text = element_text(colour = 'white')) +
labs(tag = "Označenia košov \n\n 1 - do 100 eur \n 2 - do 500 eur \n 3 - do 20
00 eur \n 4 - do 10000 eur \n 5 - nad 10000 eur \n 6 - výživné bez ohľadu na sum
u \n 7 - nepeňažné") +
theme(plot.tag = element_text(hjust = 0),
plot.tag.position = c(.70, .20))

ggsave("Kose_rozdelenie_sudy.png", plot = last_plot(), device = "png", width = 2
4, height = 21, units = "cm", dpi = 320, path = ".../Analýza EXE/Update/Ploty_Up
date2")

Krabicové grafy porovnávajúce rovnomernosť pridelenia exekúcií
Kôš_names <- list(
"1"= "Kôš č.1",
"2"= "Kôš č.2",
"3"= "Kôš č.3",
"4"= "Kôš č.4",
"5"= "Kôš č.5",
"6"= "Kôš č.6",
"7"= "Kôš č.7"
)

Kôš_labeller <- function(variable,value){
return(Kôš_names[value])
}

data %>%
filter(Sud_skratka != "NR, TT") %>%
ggplot(aes(x = Sud_skratka, y = kp_Pocet)) +
facet_wrap(~Kôš, scales = "free", labeller = Kôš_labeller) +
geom_boxplot(color = "#E49C20") +
scale_color_discrete(name = "") +
labs(x = "Obvod", y = "Počet vecí") +
theme_light() +
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labs(x = "Číslo koša", y = "Počet vecí",
tag = "Označenia košov \n\n 1 - do 100 eur 2 - do 500 eur 3 - do 2000 e
ur 4 - do 10000 eur \n 5 - nad 10000 eur 6 - výživné bez ohľadu na sumu 7 - n
epeňažné") +
theme_light() +
theme(strip.background = element_rect(fill="#003669"))+
theme(strip.text = element_text(colour = 'white'),
plot.tag = element_text(hjust = 0, size = 11),
plot.tag.position = c(.39, .20))

ggsave("Kose_rozdelenie_boxplot.png", plot = last_plot(), device = "png", width
= 20, height = 15, units = "cm", dpi = 320, path = ".../Analýza EXE/Update/Ploty
_Update2")

#ocistenie outlierov na zaklade IQR (ako pri boxplotoch) na ukazku toho, ze outl
iers silne ovplyvnuju sd a vacsina exekutorov ma podobne pocty exe
outliers <- data %>%
group_by(sud_nazov, Kôš) %>%
mutate(Q1 = quantile(kp_Pocet, .25),
Q3 = quantile(kp_Pocet, .75),
IQR = IQR(kp_Pocet),
Outlier = if_else(kp_Pocet > (Q1 - 1.5*IQR) & kp_Pocet < (Q3 + 1.5*IQR)
, 0, 1)) %>%
filter(Outlier == 1)

nooutliers <- data %>%
group_by(sud_nazov, Kôš) %>%
mutate(Q1 = quantile(kp_Pocet, .25),
Q3 = quantile(kp_Pocet, .75),
IQR = IQR(kp_Pocet),
Outlier = if_else(kp_Pocet > (Q1 - 1.5*IQR) & kp_Pocet < (Q3 + 1.5*IQR)
, 0, 1)) %>%
filter(Outlier == 0)

nooutliers %>%
filter(Sud_skratka != "NR, TT") %>%
ggplot(aes(x = Sud_skratka, y = kp_Pocet)) +
facet_wrap(~Kôš, scales = "free", labeller = Kôš_labeller) +
geom_boxplot(color = "#E49C20") +
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scale_color_discrete(name = "") +
labs(x = "Obvod", y = "Počet vecí") +
theme_light() +
labs(x = "Číslo koša", y = "Počet vecí",
tag = "Označenia košov \n\n 1 - do 100 eur 2 - do 500 eur 3 - do 2000 e
ur 4 - do 10000 eur \n 5 - nad 10000 eur 6 - výživné bez ohľadu na sumu 7 - n
epeňažné") +
theme_light() +
theme(strip.background = element_rect(fill="#003669"))+
theme(strip.text = element_text(colour = 'white'),
plot.tag = element_text(hjust = 0, size = 11),
plot.tag.position = c(.39, .20))

ggsave("Kose_rozdelenie_bezextremov_boxplot.png", plot = last_plot(), device = "
png", width = 20, height = 15, units = "cm", dpi = 320, path = ".../Analýza EXE/
Update/Ploty_Update2")

Grafy porovnania pridelenia exekúcií na úrovni územných obvodov
data

%>%

filter(Sud_skratka == "BA") %>% #zmenit podla vyberu sudu
#group_by(Kôš) %>%
#mutate(IDExek = 1:n()) %>%
#ungroup() %>% #uprava pre KE a NR obvod
ggplot(aes(x = Kôš, y = kp_Pocet)) +
facet_wrap(~IDExek) +
scale_x_continuous(breaks = seq(1, 7, 1)) +
geom_col(fill = "#E49C20") +
labs(x = "Číslo koša", y = "Počet vecí") +
theme_light() +
theme(strip.background = element_rect(fill="#003669"))+
theme(strip.text = element_text(colour = 'white'),
plot.tag = element_text(hjust = 0, size = 9),
plot.tag.position = c(.49, .09))

ggsave("Kose_rozdelenie_KSBA_wrap.png", plot = last_plot(), device = "png", widt
h = 24, height = 21, units = "cm", dpi = 320, path = ".../Analýza EXE/Update/Plo
ty_Update2")
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Porovnanie obvodov na základe základných štatistických údajov
datasudy <- data %>%
group_by(sud_nazov, Kôš) %>%
summarize(spolu = sum(kp_Pocet),
Priemer = mean(kp_Pocet),
SD = sd(kp_Pocet),
Min = min(kp_Pocet),
Max = max(kp_Pocet),
Range = Max - Min,
PocetExek = n())

datasudynooutliers <-

nooutliers %>%

group_by(sud_nazov, Kôš) %>%
summarize(spolu = sum(kp_Pocet),
Priemer = mean(kp_Pocet),
SD = sd(kp_Pocet),
Min = min(kp_Pocet),
Max = max(kp_Pocet),
Range = Max - Min,
PocetExek = n())

OUT <- createWorkbook()

addWorksheet(OUT, "datasudy")

writeData(OUT, sheet = "datasudy", x = datasudy)

saveWorkbook(OUT, ".../Analýza EXE/Update/Outcomes2/ExeKosedatasudy.xlsx")

OUT <- createWorkbook()

addWorksheet(OUT, "datasudynooutliers")

writeData(OUT, sheet = "datasudynooutliers", x = datasudynooutliers)
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saveWorkbook(OUT, ".../Analýza EXE/Update/Outcomes2/ExeKosedatasudynooutliers.xl
sx")

agg <- data %>%
group_by(sud_nazov) %>%
summarize(Pocet = sum(kp_Pocet),
PocetExek = n()/7,
Priemer = Pocet/PocetExek)

OUT <- createWorkbook()

addWorksheet(OUT, "AggExekutori")

writeData(OUT, sheet = "AggExekutori", x = agg)

saveWorkbook(OUT, ".../Analýza EXE/Update/Outcomes2/AggExekutori.xlsx")

Vyhodnotenie dát zo správ o činnosti SKE
ske <- read_xlsx(".../Analýza EXE/Update/data_update/Exe_data_update.xlsx", 1) %
>%
mutate(Var = `...1`) %>%
select(Var, `2014`,`2015`,`2016`, `2017`, `2018`, `2019`, `2020`) %>%
pivot_longer(!Var, names_to = "Rok", values_to = "Pocet")

ggplot() +
geom_line(data = filter(ske, Var == "Počet exekútorov"), aes(y = Pocet, x = Ro
k, color = "#E49C20"), group = 1) +
geom_line(data = filter(ske, Var == "Počet exekútorských koncipientov"), aes(y
= Pocet, x = Rok, color = "#003669"), group = 1) +
scale_colour_manual(name = "",
labels = c("Počet exekútorských koncipientov", "Počet exek
útorov"),
values = c("#E49C20" = "#003669", "#003669" = "#E49C20"))
+
scale_y_continuous(breaks = seq(0, 400, 50), limits = c(0, 425) ) +
theme_light() +
theme(legend.position = "bottom",
legend.text = element_text(size = 10)) +
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ylab("Počet") +
xlab("Rok") +
guides(color = guide_legend(reverse = T))

ggsave("Pocty_ExekAKoncip.png", plot = last_plot(), device = "png", width = 24,
height = 15, units = "cm", dpi = 320, path = ".../Analýza EXE/Update/Ploty_Updat
e2")
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8.4 Štruktúra použitých datasetov
Príloha 13 - Dataset počtu vydaných poverení a z nich živých exekúcií (mesačne)
Obdobie3

Napad

VydPov Obdobie

Mesiac.x

Rok.x Rok.y

Mesiac.y

2019-01-31

13174

15354 2019.1

1

2019 2019

január

2017-12-31

24822

12

2017 2017

december

2021-03-31

19150

21674 2021.3

3

2021 2021

marec

2020-05-31

9164

8513 2020.5

5

2020 2020

máj

2020-02-29

15761

15697 2020.2

2

2020 2020

február

2020-09-30

11886

11887 2020.9

9

2020 2020

september

5678 2017.12

Zive

Mesiac2

PomerZivych

9499

1

0.6186661

613

12

0.1079605

18682

3

0.8619544

6332

5

0.7438036

11568

2

0.7369561

9245

9

0.7777404

93

94

Príloha 14 - Dataset na výpočet priemerných dĺžok
Senát spis_Znacka

f_Nazov

ZadanieFazy

KoniecFazy

FazaAktivna

fs_Zrusena

DatPoverenia

DatPridelenia

DatPodania

17 17EK/280/2018

Ex - Skončená vec exekútorom

2020-02-04

2020-02-04

N

N

2018-03-01

2018-02-20

2018-02-19

44 44EK/1809/2018

Ex - Skončená vec exekútorom

2019-01-09

2019-01-14

N

N

2018-12-11

2018-12-10

2018-12-06

2 2EK/1635/2019

Ex - Skončená vec exekútorom

2019-10-08

2019-10-08

N

N

2019-10-03

2019-10-01

2019-10-01

35 35EK/566/2019

Ex - Skončená vec exekútorom

2019-07-18

2019-07-18

N

N

2019-04-23

2019-04-18

2019-04-15

13 13EK/145/2019

Ex - Skončená vec exekútorom

2019-03-21

2019-03-21

N

N

2019-01-30

2019-01-26

2019-01-25

51 51EK/186/2017

Ex - Skončená vec exekútorom

2020-09-28

2020-09-28

N

N

2017-11-06

2017-11-01

2017-10-19

Príloha 15 - Dataset nápadu a odmietnutých fyzických/chybových podaní
Obdobie

Napad

Chybove

Podiel

2018.9

9416

0

0.0000000

2018.10

12042

0

0.0000000

2018.11

16100

195

0.0121118

2018.12

13823

440

0.0318310

2019.1

13174

28

0.0021254

2019.2

12174

25

0.0020536

95

96

Príloha 16 - Dataset nápadu a opätovných podaní
Obdobie

Repodaje

Napad

Podiel

2020.11

212

18536

0.0114372

2020.8

1656

11744

0.1410082

2020.9

2009

11886

0.1690224

2020.7

591

12543

0.0471179

2020.10

1399

15595

0.0897082

Príloha 17 - Dataset porovnania Ek a Er
Obdobie

Zostatok Obdobie3

Napad

VydPov

Mesiac

Rok

2021.2

1104695 2021-02-28

22226

19491

2

2021

2020.10

1327187 2020-10-31

15595

12893

10

2021.5

954051 2021-05-31

42666

32246

2020.5

2377570 2020-05-31

9164

2019.4

3178408 2019-04-30

10258

Ukoncene Obdobie2

Zive

Zive2

NeukonceneZaMesiac

5025 2021-02-28

250809

250809

14466

2020

4920 2020-10-28

200535

200535

7973

5

2021

7560 2021-05-28

305309

305309

24686

8513

5

2020

3663 2020-05-28

164021

164021

4850

11173

4

2019

3820 2019-04-28

33909

33909

7353

97

98

Príloha 18 - Dataset prerozdeľovania vecí exekútorom do košov
exekutorICO

exekutor

e_SkrSudov

ks_Blok

XXXXXXXX

XXX XXX

ZA

7

XXXXXXXX

XXX XXX

KE

XXXXXXXX

XXX XXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

kp_Pocet sud_nazov

Exekútor

Sud_skratka

11 Krajský súd Žilina

XXXXXXXX

4

317 Krajský súd Košice

BA

2

723 Krajský súd Bratislava

XXX XXX

BB

5

XXX XXX

BA

7

92 Krajský súd Banská Bystrica
5 Krajský súd Bratislava

Kôš

IDExek

ZA

7

25

XXXXXXXX

KE

4

23

XXXXXXXX

BA

2

9

XXXXXXXX

BB

5

1

XXXXXXXX

BA

7

52

Príloha 19 - Dataset vytvorený zo správ o činnosti SKE
Var

Rok

Pocet

Vymenovaní

2020

0

Vymenovaní

2017

0

Ukončené

2020

23388

Počet exekútorov

2015

330

Vyčiarknutí zo zoznamu koncipientov

2014

45
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