
Odměny advokátů při výkonu rozhodnutí a 
v exekucích 
Se změnou odměňování soudních exekutorů v souvislosti s výkonem jejich exekuční činnosti 
v případě exekucí u nízkých částek nebo u osob s nízkými příjmy, poukazují někteří na výši 
odměny stanovené pro advokáty. Neprávem. 

Odměnu advokáta a odměnu soudního exekutora nelze srovnávat, právě tak, jak nelze 
srovnávat činnost advokátů a činnost soudních exekutorů. Jediné, co je společné, je nutnost 
hradit z těchto odměn náklady na zařízení a provoz kanceláře včetně nájemného, hotové 
výdaje (např. soudní poplatky, náklady na znalecké posudky, cestovné apod.), mzdy 
koncipientů a dalších zaměstnanců a v neposlední řadě osobní náklady advokáta nebo 
exekutora.  

Protože advokáti na rozdíl od soudních exekutorů vykonávají své povolání na našem území 
nepřetržitě desítky, ba stovky let, je jejich odměňování pod neustálým drobnohledem jak 
veřejnosti, tak příslušných státních orgánů. Stát také (v současnosti Ministerstvo 
spravedlnosti) vydává sazebníky odměn advokátů, v nichž je odměna odstupňována podle 
hodnoty věci. Advokát si samozřejmě může s klientem dohodnout odměnu odchylně od 
sazebníku, a to jak směrem dolů, tak směrem nahoru. Dolů bývá upravována tehdy, pokud jde 
o klienty nemajetné, nahoru zpravidla ve věcech odborně a časově náročných. Pokud je klient 
zcela nemajetný a žádný advokát se ho nehodlá ujmout, Česká advokátní komora mu na jeho 
žádost advokáta určí s tím, že právní služba bude poskytnuta bezplatně. 

Dohoda mezi klientem a advokátem ale nezavazuje soudy, pokud soud ukládá povinnost 
podlehnuvší straně povinnost zaplatit vítězné straně náklady na advokáta. K tomu účelu 
používá soud zvláštní vyhlášku se sazebníkem (nyní vyhláška č. 484/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů), kde je odměna stanovena za veškerou činnost advokátů u soudu v 
jednom stupni a je odstupňována podle hodnoty věci. Pro účely stanovení odměny v exekuci 
se tato sazba jinak platná pro ostatní řízení snižuje na 50%. Protože advokát činí v 
exekuci zpravidla jen jeden úkon, snižuje se takto již snížená sazba o dalších 50%. To 
znamená, že advokát v rámci exekuce obdrží ¼ toho, co by jinak obdržel v jiném typu 
soudního řízení (např. v majetkových věcech souvisejících s rozvodem manželství). 
Jestliže minimální odměna advokáta za celé běžné soudní řízení v jednom stupni činí 4.500,- 
Kč, v exekuci je to zpravidla ¼, tj. 1.125,- Kč.  
Minimální odměna exekutora v exekuci činí 3.000,- Kč (před úpravou).  

Mimo to soudy mají možnost z důvodů zvláštního zřetele náhradu odměny advokáta bez 
zřetele na vyhlášku snížit nebo vůbec nepřiznat, což ve prospěch osob s nízkými příjmy 
také využívají.   

Současná právní úprava odměňování advokátů již dávno reflektuje na skutečnosti, které 
vedly k úvahám nad změnou úpravy odměňování exekutorů. K současné úpravě u 
advokátů však není důvod. 

V této souvislosti se je také třeba zamyslet nad tím, co mohou jakékoliv právní úpravy v 
tomto směru přinést pozitivního. Normální totiž je plnit své závazky. Pokud tak budou všichni 



konat, nebude zapotřebí ani soudů ani advokátů či exekutorů. Pokud bude stát brát dlužníky v 
ochranu, bude vším jiným než právním státem.   
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