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VII. 

 

N á v r h 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne ……………., 

 

kterou se stanoví výše a způsob určení paušální částky náhrady nákladů plátce mzdy 

nebo jiného příjmu 

 

 

 Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. g) občanského soudního řádu, 

ve znění zákona č. …/201X Sb., a podle § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona 

č. …/201X Sb.: 

 

§ 1 

 

Jednorázová paušální částka náhrady nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu 

za úkony při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo exekuci srážkami ze mzdy nebo 

jiného příjmu činí 500 Kč za jedno řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuční řízení, v němž 

plátce mzdy provádí po doručení usnesení nebo exekučního příkazu úkony, ke kterým 

je povinen podle občanského soudního řádu, které jsou spojené s 1 řízením o výkonu 

rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo 1 exekučním řízením, v jehož rámci se provádějí srážky 

ze mzdy nebo jiných příjmů, a které se týkají 1 zaměstnance nebo příjemce jiného příjmu. 

 

§ 2 

Účinnost 

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem…. 
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N á v r h 

 

Vyhláška 

 

ze dne…………………, 

 

kterou se mění vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího 

určení a určení náhrady jejich hotových výdajů, ve znění vyhlášky č. 329/2009 Sb. 

 

 Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona 

č. 30/2000 Sb. a zákona č. …/201X Sb. (dále jen „zákon“): 

 

Čl. I 

 

 Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení 

a určení náhrady jejich hotových výdajů, ve znění vyhlášky č. 329/2009 Sb., se mění takto: 

 

1. V nadpisu vyhlášky se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „závodu a správců nemovité věci“. 

 

2. Nadpis nad § 1 se zrušuje. 

 

3. V § 1 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „závodu a správce nemovité věci“. 

 

4. Nad § 2 se vkládá nadpis, který zní: 

 

„Odměna správce závodu“. 

 

5. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 2 odst. 2, § 3, nadpisu nad § 4 a § 4 odst. 1 se slovo 

„podniku“ nahrazuje slovem „závodu“. 

 

6. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které včetně nadpisů znějí: 

 

„Odměna správce nemovité věci 

 

§ 4a 

 

 (1) Základem pro určení odměny správce nemovité věci je jedna třetina výše příjmů, 

které soud získal správou nemovité věci v průběhu 3 po sobě jdoucích měsíců (§ 320h 

zákona). Netrvala-li správa celé tři měsíce, je základem pro určení odměny výše příjmů 

získaných správou nemovité věci za celé měsíce dělená počtem těchto měsíců. Netrvala-li 

správa ani celý měsíc, je základem pro určení odměny výše příjmů získaných správou 

nemovité věci. 

 

 (2) Odměna činí ze základu 

do   1   000   000   Kč   ...............................................   10  %, 

z přebývající částky 

až   do   3   000   000   Kč   ...........................................   5  %, 

z přebývající částky 
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až   do   5   000   000   Kč   ...........................................   2  %, 

z přebývající částky 

až   do   10   000   000   Kč   ..........................................   1  %, 

z přebývající částky 

nad   10   000   000   Kč   ............................................   0,5  %, 

nejméně však 5 000 Kč. 

 

§ 4b 

  

 Pokud v řízení o výkon rozhodnutí správou nemovité věci bylo činno několik správců, 

náleží každému z nich podíl odměny odpovídající rozsahu a délce doby jeho činnosti. 

  

§ 4c 

Náhrada hotových výdajů správce nemovité věci 

 

 Na náhradu hotových výdajů správce nemovité věci se § 4 použije přiměřeně.“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem… 
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Platné znění vyhlášky č. 485/2000 Sb. s vyznačenými změnami 

 

485/2000 Sb. 

 

VYHLÁŠKA  

Ministerstva spravedlnosti 

 

ze dne 18. prosince 2000 

 

o výši odměny správců podniku závodu a správců nemovité věci, způsobu jejího určení 

a určení náhrady jejich hotových výdajů 

 

Odměna správce podniku 

 

§ 1 

  

 Odměnu správce podniku závodu a správce nemovité věci soud stanoví podle sazby 

a za podmínek určených v této vyhlášce. 

  

Odměna správce závodu 

 

§ 2 

 

 (1) Základem pro určení odměny správce podniku závodu je zjištěná cena podniku 

závodu (§ 338n odst. 2 zákona). Odměna činí z částky 

do   1   000   000   Kč   ...............................................   10  %, 

z přebývající částky 

až   do   10   000   000   Kč   ...........................................   5  %, 

z přebývající částky 

až   do   50   000   000   Kč   ...........................................   2  %, 

z přebývající částky 

až   do   100   000   000   Kč   ..........................................   1  %, 

z přebývající částky 

nad   100   000   000   Kč   ............................................   0,5  %, 

nejméně však 45 000 Kč. 

 

 (2) Nebyla-li soudem určena zjištěná cena podniku závodu podle § 338n odst. 1 a 2 

zákona, činí odměna správce podniku závodu 45 000 Kč. 

  

§ 3 

  

 Pokud v řízení o výkon rozhodnutí prodejem podniku závodu bylo činno několik 

správců podniku závodu, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající rozsahu a délce 

doby jeho činnosti. 

  

§ 4 

Náhrada hotových výdajů správce podniku závodu 
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 (1) Správce podniku závodu má vedle nároku na odměnu také nárok na náhradu 

hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce, zejména na 

cestovní výdaje, poštovné, znalecké posudky, překlady, opisy a fotokopie. 

  

 (2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí výší této náhrady stanovené zvláštními 

právními předpisy o cestovních náhradách.1) 

  

 (3) Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zvláštními právními 

předpisy o odměnách znalců a tlumočníků.2) 

  

 (4) Účelně vynaložené náklady na poštovné, překlady, opisy a fotokopie se hradí 

v prokázané výši. 

 

Odměna správce nemovité věci 

 

§ 4a 

 

 (1) Základem pro určení odměny správce nemovité věci je jedna třetina výše 

příjmů, které soud získal správou nemovité věci v průběhu 3 po sobě jdoucích měsíců 

(§ 320h zákona). Netrvala-li správa celé tři měsíce, je základem pro určení odměny výše 

příjmů získaných správou nemovité věci za celé měsíce dělená počtem těchto měsíců. 

Netrvala-li správa ani celý měsíc, je základem pro určení odměny výše příjmů získaných 

správou nemovité věci. 

 

 (2) Odměna činí ze základu 

do   1   000   000   Kč   ...............................................   10  %, 

z přebývající částky 

až   do   3   000   000   Kč   ...........................................   5  %, 

z přebývající částky 

až   do   5   000   000   Kč   ...........................................   2  %, 

z přebývající částky 

až   do   10   000   000   Kč   ..........................................   1  %, 

z přebývající částky 

nad   10   000   000   Kč   ............................................   0,5  %, 

nejméně však 5 000 Kč. 

 

§ 4b 

  

 Pokud v řízení o výkon rozhodnutí správou nemovité věci bylo činno několik 

správců, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající rozsahu a délce doby jeho 

činnosti. 

  

§ 4c 

Náhrada hotových výdajů správce nemovité věci 

 

 Na náhradu hotových výdajů správce nemovité věci se § 4 použije přiměřeně. 

 

§ 5 

Účinnost 
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 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. 

 

____________________  

  

1) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. 

  

2) Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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N á v r h 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne……………………, 

 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně 

a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce 

podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., 

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů: 

 

Čl. I 

 

 Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně 

a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb., vyhlášky č. 291/2006 Sb., nálezu 

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2007 Sb., vyhlášky č. 330/2008 Sb., vyhlášky 

č. 368/2009 Sb. vyhlášky č. 63/2012 Sb. a vyhlášky č. 490/2012 Sb., se mění takto: 

 

1. V nadpisu vyhlášky, v § 4, v nadpisu části sedmé a v § 24 se slovo „podniku“ nahrazuje 

slovy „závodu a správce nemovité věci“. 

 

2. V nadpisu vyhlášky a v nadpisu části osmé se slovo „škody“ nahrazuje slovem „újmy“. 

 

3. V § 1 odst. 2 se za slova „právní pomoci“ vkládají slova „poskytování údajů z rejstříku 

zahájených exekucí oprávněnému,“. 

 

4. V § 4 se slova „prodejem podniku“ se nahrazují slovy „postižením závodu a správou 

nemovité věci“. 

 

5. V § 5 odst. 3 se slova „postižením nemovitosti“ nahrazují slovy „správou nemovité věci 

nebo prodejem nemovitých věcí“ a slovo „podniku“ se nahrazuje slovem „závodu“. 

 

6. V § 5 odstavec 4 zní: 

 

 „(4) Je-li vedena exekuce na základě exekučního titulu, ve kterém se oprávněnému 

přiznává nárok na opětující se plnění, je základem pro určení odměny součet hodnot plnění, 

která byla vymožena, nezahrnující náklady exekuce a náklady oprávněného. Jde-li o plnění 

na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je základem pro určení 

odměny nejvýše pětinásobek hodnoty ročního plnění nezahrnující náklady exekuce a náklady 

oprávněného.“. 

 

7. V § 11 odst. 2 a 3 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“. 
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8. V § 11 odst. 5 se slova „Pokud exekutor nebyl pověřen vedením exekuce nebo pokud 

oprávnění“ nahrazují slovy „Pokud pověření“. 

 

9. V § 12 odst. 1 se slova „a lhůtu k její úhradě“ zrušují. 

 

10. V § 12 odst. 2 zní: 

 

„(2) Záloha na náklady exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí 50 % 

odměny podle § 6 a 50 % paušální částky náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, 

případně i § 13 odst. 9 nebo odhadu účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než 

paušální částka podle § 13 odst. 1, případně § 13 odst. 9. Za základ odměny se považuje výše 

pohledávky, která má být vymožena; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. 

V případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky záloha na náklady 

exekuce činí 50 % odměny stanovené pro takovou exekuci v § 7 až 10 anebo paušální částku 

náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně odhad účelně vynaložených hotových            

výdajů, je-li vyšší než paušální částka podle § 13 odst. 1.“. 

 

11. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

 „(3) Záloha podle § 55 odst. 7 zákona činí 1 000 Kč.“. 

 

12. V § 13 se doplňuje odstavec 10, který zní: 

 

 „(10) Náhrada paušálně určených hotových výdajů podle § 35 odst. 10 zákona činí 200 

Kč.“. 

 

13. V části druhé se za hlavu II vkládá hlava III, která zní: 

 

„HLAVA III 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ODMĚNĚ A NÁHRADÁM 

 

§ 15a 

 

 (1) Vymožené částečné plnění se rozdělí po odpočtu nákladů podle § 87 odst. 7 věty 

první na 

a) vymožené částečné plnění na vymáhanou pohledávku oprávněného včetně příslušenství,  

b) poměrnou část odměny vypočtenou ze základu, jímž je vymožené částečné plnění 

náležející podle písmene a) oprávněnému, podle § 6 odst. 1 a 2, a 

c) poměrnou část nákladů oprávněného, která činí 10 % ze základu podle písmene b).  

 

(2) Byl-li v exekuci některý z nároků podle odstavce 1 písm. a) až c) vymožen, 

rozděluje se vymožené částečné plnění na zbylé nároky. § 5 odst. 4 věta druhá není 

ustanovením odstavce 1 dotčena. 

 

(3) Je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, připočítává se k částce podle 

odstavce 1 písm. b) příslušná daň z přidané hodnoty. 

 

V A R I A N T A   I    

 

§ 15b 
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 V příkazu k úhradě nákladů exekuce podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona exekutor uloží 

povinnost k náhradě těchto pravděpodobných nákladů: 

a) paušální částky náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně § 13 odst. 9, 

b) odměny ve výši podle § 6 odst. 3 nebo odměny za exekuci ukládající jinou povinnost než 

zaplacení peněžité částky, 

c) prokázaných nákladů oprávněného. 

 

V A R I A N T A   II 

 

§ 15b 

 

 V příkazu k úhradě nákladů exekuce podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona exekutor uloží 

povinnost k náhradě těchto pravděpodobných nákladů: 

a) paušální částky náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně § 13 odst. 9, 

b) odměny vypočtené z peněžitého plnění, které má být v exekuci vymoženo, nebo odměny 

za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, 

c) prokázaných nákladů oprávněného.“. 

 

14. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST ČTVRTÁ 

 

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z REJSTŘÍKU ZAHÁJENÝCH EXEKUCÍ 

  

„§ 16a 

  

 (1) Za poskytování údajů z rejstříku zahájených exekucí oprávněnému náleží 

exekutorovi náhrada hotových výdajů v paušální výši 50 Kč za poskytnutí údajů týkajících 

se jednoho exekučního titulu. 

 

 (2) Za vydání potvrzení o tom, kolika osobám má povinný povinnost poskytovat 

výživné, případně o tom, že manželství povinného trvá, náleží exekutorovi náhrada hotových 

výdajů v paušální výši 50 Kč.“. 

 

Dosavadní části čtvrtá až devátá se označují jako části pátá až desátá. 

 

15. V § 25 se slovo „škodu“ nahrazuje slovem „újmu“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

 V exekučních řízeních, v nichž přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebyl vydán 

první exekuční příkaz, který exekutor doručuje povinnému, se § 15b vyhlášky č. 330/2001 Sb. 

použije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nepoužije. 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kterým nabývá účinnosti zákon… 
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Některá ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb. s vyznačenými změnami 

 

330/2001 Sb. 

 

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti 

 

ze dne 5. září 2001 

 

o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce 

podniku závodu a správce nemovité věci a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody 

újmy způsobené exekutorem 

 

 

§ 1 

 

 (1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") vykonává exekuční činnost a další činnost 

za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou. 

  

 (2) Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, poskytování 

údajů z rejstříku zahájených exekucí oprávněnému, sepisování exekutorských zápisů, 

přijímání věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména 

doručování písemností soudu a činnosti soudního vykonavatele, a provádění dražeb movitých 

nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (dále jen 

"dobrovolná dražba"). Další činností exekutora se rozumí rovněž správa majetku na základě 

pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení. 

  

 (3) V odměně exekutora je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce 

v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora. 

 

§ 4 

  

 Správci podniku závodu a správci nemovité věci náleží za činnost při exekuci 

prodejem podniku postižením závodu a správou nemovité věci odměna a náhrada hotových 

výdajů. 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI 

 

HLAVA I 

 

ODMĚNA ZA VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI 

 

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky 

 

§ 5 
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 (1) Nestanoví-li se dále jinak, je základem pro určení odměny za exekuci ukládající 

zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady 

exekuce a náklady oprávněného. 

 

 (2) Pokud při exekuci prodejem movitých věcí dochází k výplatě více pohledávek 

z výtěžku, je základem pro určení odměny ta část vymožené částky, která byla na tyto 

pohledávky vyplacena.  

 

 (3) Pokud při exekuci postižením nemovitostí správou nemovité věci nebo prodejem 

nemovitých věcí nebo při exekuci postižením podniku závodu byly uspokojeny zcela nebo 

zčásti nároky oprávněného, toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný anebo věřitele 

povinného, který podal přihlášku, je základem pro určení odměny ta část rozdělované 

podstaty, kterou byly takto uspokojeny nároky těchto osob. 

 

 (4) Je-li vedena exekuce na základě exekučního titulu, ve kterém se oprávněnému 

přiznává nárok na opětující se plnění, je základem pro určení odměny součet hodnot plnění, 

která mají být vymožena. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší 

než pět let, je základem pro určení odměny pětinásobek hodnoty ročního plnění. 

 

 (4) Je-li vedena exekuce na základě exekučního titulu, ve kterém se oprávněnému 

přiznává nárok na opětující se plnění, je základem pro určení odměny součet hodnot 

plnění, která byla vymožena, nezahrnující náklady exekuce a náklady oprávněného. 

Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, 

je základem pro určení odměny nejvýše pětinásobek hodnoty ročního plnění 

nezahrnující náklady exekuce a náklady oprávněného. 

 

§ 11 

Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti 

 

 (1) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané 

povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady 

oprávněného (§ 46 odst. 6 zákona), náleží exekutorovi odměna 

a) ve výši 50 % odměny podle § 6, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky, 

b) ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než 

zaplacení peněžité částky. 

  

 (2) Zanikne-li oprávnění pověření exekutora k vedení exekuce rozhodnutím soudu 

o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo změnou exekutora podle § 51 písm. a), 

b) a d) zákona, činí odměna exekutora, jehož oprávnění pověření zaniklo, 3 000 Kč, 

nestanoví-li se dále jinak.  

  

 (3) Pokud exekutor před tím, než z důvodů podle odstavce 2 zaniklo jeho oprávnění 

pověření k vedení exekuce na peněžité plnění, již vymohl část pohledávky, náleží mu odměna 

stanovená podle § 6 z výše vymožené části pohledávky, nejméně však ve výši podle odstavce 

2. 

 

 (4) Exekutorovi náleží odměna ve výši 500 Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením 

exekuce a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení. 

 

 (5) Pokud exekutor nebyl pověřen vedením exekuce nebo pokud oprávnění Pokud 
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pověření exekutora zaniklo z důvodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.  

 

 (6) Nároky exekutora na náhradu výdajů vynaložených v souvislosti s exekuční 

činností nejsou ustanoveními odstavců 1 až 5 dotčeny. 

 

§ 12 

Záloha na náklady exekuce 

 

 (1) Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor. 

 

 (2) Záloha na náklady exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 

50 % odměny podle § 6 a paušální částky náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, 

případně odhadu účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka podle 

§ 13 odst. 1. Za základ odměny se považuje výše pohledávky, která má být vymožena; k 

příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. V případě exekuce ukládající jinou povinnost 

než zaplacení peněžité částky nesmí záloha na náklady exekuce přesáhnout 50 % odměny 

stanovené pro takovou exekuci v § 7 až 10 anebo paušální částku náhrady hotových výdajů 

podle § 13 odst. 1, případně odhad účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než 

paušální částka podle § 13 odst. 1. 

 

(2) Záloha na náklady exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí 50 % 

odměny podle § 6 a 50 % paušální částky náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, 

případně i § 13 odst. 9 nebo odhadu účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než 

paušální částka podle § 13 odst. 1, případně § 13 odst. 9. Za základ odměny se považuje 

výše pohledávky, která má být vymožena; k příslušenství pohledávky se přitom 

nepřihlíží. V případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky 

záloha na náklady exekuce činí 50 % odměny stanovené pro takovou exekuci v § 7 až 10 

anebo paušální částku náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně odhad 

účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka podle § 13 odst. 1. 

 

 (3) Záloha podle § 55 odst. 7 zákona činí 1 000 Kč. 

 

HLAVA II 

 

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ, NÁHRADA ZA ZTRÁTU ČASU A NÁHRADA ZA 

DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ 

 

§ 13 

Náhrada hotových výdajů 

 

 (1) Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových 

výdajů v paušální částce 3 500 Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, 

cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační 

poplatky, odborná vyjádření opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat 

z centrálních informačních systémů.  

 

 (2) Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti 

s prováděním exekuční činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu místo náhrady podle odstavce 1 

náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je exekutor povinen prokázat.  
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 (3) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané 

povinnosti vymáhaný nárok, nepřevyšuje-li vymožené plnění 10 000 Kč a uhradí-li povinný 

zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, náleží exekutorovi namísto 

náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v paušální částce 1 750 Kč. Ustanovení 

odstavce 2 se použije obdobně. 

 

 (4) Exekutorovi náleží namísto náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů 

v paušální částce 200 Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li nebo odmítl 

exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení. Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.  

 

 (5) Exekutorovi náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů na znalecké 

posudky a překlady, které je exekutor povinen prokázat. Tato náhrada není zahrnuta do 

paušální částky podle odstavců 1 a 3.  

 

 (6) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem1). Výše 

náhrady cestovních výdajů, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 1 500 Kč za jednu 

cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět. Za společnou cestu ve 

více exekučních řízeních vedených týmž exekutorem náleží náhrada cestovních výdajů pouze 

jednou. Exekutor má v každém z těchto řízení nárok na poměrnou část náhrady cestovních 

výdajů. 

  

 (7) Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zvláštními právními 

předpisy2). 

  

 (8) Odstavce 1 až 7 6 se nepoužijí, sjednal-li si oprávněný s exekutorem předem výši 

účelně vynaložených výdajů podle § 89 zákona.  

  

 (9) Jsou-li exekučního řízení účastni 2 oprávnění nebo 2 povinní, zvyšuje se paušální 

částka náhrady hotových výdajů podle odstavců 1 a 3 o 30 %. Je-li exekučního řízení účastno 

více oprávněných než 2 nebo více povinných než 2, zvyšuje se paušální částka náhrady 

hotových výdajů podle odstavců 1 a 3 bez ohledu na počet účastníků o 50 %.  

 

 (10) Náhrada paušálně určených hotových výdajů podle § 35 odst. 10 zákona činí 

200 Kč.   

 

HLAVA III 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ODMĚNĚ A NÁHRADÁM 

 

§ 15a 

 

 (1) Vymožené částečné plnění se rozdělí po odpočtu nákladů podle § 87 odst. 7 

věty první na 

a) vymožené částečné plnění na vymáhanou pohledávku oprávněného včetně 

příslušenství,  

b) poměrnou část odměny vypočtenou ze základu, jímž je vymožené částečné plnění 

náležející podle písmene a) oprávněnému, podle § 6 odst. 1 a 2, a 

c) poměrnou část nákladů oprávněného, která činí 10 % ze základu podle písmene b).  
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(2) Byl-li v exekuci některý z nároků podle odstavce 1 písm. a) až c) vymožen, 

rozděluje se vymožené částečné plnění na zbylé nároky. § 5 odst. 4 věta druhá není 

ustanovením odstavce 1 dotčena. 

 

(3) Je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, připočítává se k částce podle 

odstavce 1 písm. b) příslušná daň z přidané hodnoty. 

 

V A R I A N T A   I    

 

§ 15b 

 

 V příkazu k úhradě nákladů exekuce podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona exekutor 

uloží povinnost k náhradě těchto pravděpodobných nákladů: 

a) paušální částky náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně § 13 odst. 9, 

b) odměny ve výši podle § 6 odst. 3 nebo odměny za exekuci ukládající jinou povinnost 

než zaplacení peněžité částky, 

c) prokázaných nákladů oprávněného. 

 

V A R I A N T A   II 

 

§ 15b 

 

 V příkazu k úhradě nákladů exekuce podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona exekutor 

uloží povinnost k náhradě těchto pravděpodobných nákladů: 

a) paušální částky náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1, případně § 13 odst. 9, 

b) odměny vypočtené z peněžitého plnění, které má být v exekuci vymoženo, nebo 

odměny za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, 

c) prokázaných nákladů oprávněného. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z REJSTŘÍKU ZAHÁJENÝCH EXEKUCÍ A VYDÁVÁNÍ 

POTVRZENÍ PRO ŘÍZENÍ O VÝKONU ROZHODNUTÍ NEBO EXEKUCI 

PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU 

  

§ 16a 

  

 (1) Za poskytování údajů z rejstříku zahájených exekucí oprávněnému náleží 

exekutorovi náhrada hotových výdajů v paušální výši 50 Kč za poskytnutí údajů 

týkajících se jednoho exekučního titulu. 

 

 (2) Za vydání potvrzení o tom, kolika osobám má povinný povinnost poskytovat 

výživné, případně o tom, že manželství povinného trvá, náleží exekutorovi náhrada 

hotových výdajů v paušální výši 50 Kč. 

 

ČÁST SEDMÁ OSMÁ 

 

ČINNOST SPRÁVCE PODNIKU ZÁVODU A SPRÁVCE NEMOVITÉ VĚCI 

 

§ 24 
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 Na stanovení výše a způsobu určení odměny správce podniku závodu a správce 

nemovité věci a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s činností správce 

podniku závodu a správce nemovité věci se použije obdobně zvláštní právní předpis.6) 

 

 ČÁST OSMÁ DEVÁTÁ 

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ÚJMY 

 

§ 25 

  

 Exekutorská komora České republiky může exekutorovi zprostředkovat sjednání 

smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti 

s výkonem exekuční činnosti, a exekutor může tohoto zprostředkování při jednání 

s pojistitelem využít. 
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N á v r h 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne……………, 

 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při 

výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. h) zákona č. 120/2001 Sb., 

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, 

ve znění zákona č. …/201X Sb.: 

 

Čl. I 

 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., postupech při výkonu exekuční 

a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., vyhlášky č. 491/2012 Sb., vyhlášky 

č. 149/2013 Sb. a vyhlášky č. 365/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní: 

 

„§ 1a 

 

 (1) Náležitosti formuláře exekučního návrhu jsou upraveny v příloze č. 5 k této 

vyhlášce. 

 

 (2) Vzor formuláře potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech jsou 

upraveny v příloze č. 6 k této vyhlášce. Formulář poskytne oprávněnému kterýkoliv exekutor 

na žádost v sídle svého exekutorského úřadu. Ministerstvo spravedlnosti uveřejní formulář 

na svých internetových stránkách.“. 

 

2. § 5 se včetně nadpisu zrušuje. 

 

3. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, která znějí: 

 

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 418/2001 Sb. 

 

Náležitosti formuláře exekučního návrhu 

 

Náležitosti formuláře exekučního návrhu jsou 

a) označení, že jde o exekuční návrh, 

b) označení exekučního soudu, 

c) označení exekutora, který má exekuci vést, včetně uvedení jeho sídla, 

d) označení oprávněného  

 1. jménem, případně jmény a příjmením, nebo obchodní firmou nebo názvem, 

 2. místem trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu 

cizince nebo sídlem, 

 3. rodným číslem, případně datem narození nebo identifikačním číslem, 

e) označení povinného podle písmene d), 
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f) označení exekučního titulu 

 1. uvedením orgánu, který ho vydal nebo schválil, 

 2. datem jeho vydání nebo schválení, 

 3. datem, kdy exekuční titul nabyl právní moci, 

g) uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, 

h) údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil,  

i) případné označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává,  

j) návrh na vedení exekuce, 

k) podpis a datum. 

 

K exekučnímu návrhu v elektronické podobě lze přiložit exekuční titul nebo kopii exekučního 

titulu v elektronické podobě, případně další listiny v elektronické podobě. 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 418/2001 Sb. 

 

Vzor formuláře potvrzení o osobních, majetkových  

a výdělkových poměrech 

 

P O T V R Z E N Í 
o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od složení zálohy 

 

ve věci: ………………………………………………………………………………………..   

 

I. OSOBNÍ POMĚRY: 

1. Jméno a příjmení: ...............................................................………………........…………... 

2. Datum narození: .........................................................................…………………………… 

3. Státní občanství: ........................................................………………………………………. 

4. Státní příslušnost: …………………………………………………………………………… 

5. Stav [svobodný(á), ženatý (vdaná), rozvedený(á), ovdovělý(á)]: ..............................……… 

6. Trvalé bydliště: ..........................................................................................................………. 

7. Faktické bydliště (je-li odlišné od trvalého): ……………………………………………….. 

8. Telefon, e-mail: ……………………………………………………………………………... 

 

II. RODINNÉ POMĚRY:   

9. Počet osob v domácnosti: …………………………………………………………………. 

10. Vztah k žadateli:  

 

Jméno a 

přímení 

Vztah k žadateli Datum 

narození  

(u dětí) 

Je tato osoba 

finančně závislá na 

žadateli? 

Je žadatel(ka) 

finančně závislý(á) 

na této osobě? 

      Ano/Ne Ano/Ne 

      Ano/Ne Ano/Ne 

      Ano/Ne Ano/Ne 

      Ano/Ne Ano/Ne 

 

11. Osoby finančně závislé, jež s žadatelem nežijí ve společné domácnosti: 

 

Jméno a příjmení Vztah k žadateli Datum narození (u dětí) 
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12. Osoby, na kterých finančně závisíte, jež s Vámi nežijí ve společné domácnosti: 

  

Jméno a příjmení Poměr k žadateli 

  

  

  

  

III. PŘÍJMY Z PRACOVNÍHO (OBDOBNÉHO) POMĚRU: 

     (ze závislé činnosti a funkční požitky) 
 

     Žadatel(ka) uvede všechny své pracovní poměry (včetně vedlejší činnosti, je-li konána v pracovním 

poměru), popřípadě poměry obdobné pracovnímu poměru, a všechny své zaměstnavatele. Průměrný  

měsíční čistý výdělek žadatele(ky) potvrdí jeho (její) zaměstnavatel(é) . 

 

13. Druh pracovního vztahu: ………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………..... 

14. Zaměstnavatel(é): ………..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

15. Druh vykonávané práce (pracovní zařazení): ………............................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………. 

  

Potvrzení zaměstnavatele 

 

Potvrzuji, že žadatel(ka)....................................................................................................... 

má průměrný měsíční čistý výdělek za kalendářní čtvrtletí .............. ve výši ................. Kč.  

 

V......................... dne............................ 

      

                                                                   

 razítko a podpis 

 

 
Průměrný čistý měsíční výdělek zaměstnavatel vypočte tak, že od průměrného měsíčního hrubého 

výdělku zjištěného za předchozí kalendářní čtvrtletí, k němuž  připočte případné dávky nemocenského 

pojištění vyplacené zaměstnavatelem v tomto období,  odečte zálohu na daň z příjmů fyzických osob, 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění; záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění  se stanoví podle podmínek a 

sazeb platných v měsíci, v němž se vystavuje potvrzení. 

 

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu. 

 

16. Žadatel(ka) není zaměstnán(a) z důvodů : ......................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
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IV. PŘÍJMY Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR: 

      (z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti) 

 
    Žadatel(ka) uvede všechny dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, podle nichž vykonává 

pracovní činnost v době podání tohoto potvrzení, a všechny své zaměstnavatele. Výši odměny za výkon 

těchto prací potvrdí jeho (její) zaměstnavatel(é). 

 

17. Druh pracovní činnosti: ........................................................……………………................ 

     ……………………………………………………………………………………………… 

18. Doba (rozsah) sjednané pracovní činnosti: ..........................................…………………… 

    ……………………………………………………………………………………………… 
 

19. Zaměstnavatel(é): ............................…………………........................................................ 

    ……………………………………………………………………………………………… 

 

Potvrzení zaměstnavatele 

 

 

Potvrzuji, že odměna žadatele(ky)................................................................................................. 

z uzavřené dohody *) o pracovní činnosti - *) o provedení práce činí (má podle dohody činit)  

................. Kč. Z této odměny připadá z doby, po kterou má vykonávat pracovní činnost, na 

jeden kalendářní měsíc částka ........................... Kč. 

 

V ......................... dne ............................ 

      

                                                                   

 razítko a podpis 

 
 

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu. 

 

V. PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI: 

 
    Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které má z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti, 

jež dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení. 

 

20. Druh podnikání (předmět výdělečné činnosti): ……………................................................ 

…………………………………………………………………………………………………. 

21. Obchodní firma fyzické osoby (je-li podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku):                                                           

................................................................................................................................……………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

22. Výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): ............................... 

...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 
      

     Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným 

platebním výměrem (platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu vykonávajícího 

správu daně za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení, který přiloží jako přílohu. 

 

VI. PŘÍJMY Z HMOTNÉHO A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ: 
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     Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které pobírá z hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, 

důchodového pojištění, nemocenského pojištění (s výjimkou dávek vyplácených zaměstnavatelem) a 

státní sociální podpory v době podání tohoto prohlášení. 

  

23.  Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání  

- druh dávky: …………………………………………………………………… 

….............................................................................…………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

-    výše dávky měsíčně: ...........................................… Kč 

 

24. Dávky důchodového pojištění  

- druh dávky: .......................................................………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

- výše dávky měsíčně: ........................................... Kč 

 

25. Dávky nemocenského pojištění  

- druh dávky: ..........................................................………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

- od kdy a do kdy byla (je) pobírána ....................................... ……………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

      -      výše vyplacené dávky: ............................................... Kč 

 

26. Dávky státní sociální podpory  

- druh dávky: ..............................................................………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

       -     výše dávky měsíčně: ................................................... Kč 
 

27. Dávky pomoci v hmotné nouzi 

- druh dávky:………………………………………………………………………….  

- výše vyplacené dávky: ………………………………. Kč 

 
      Druh a výši dávky žadatel(ka) doloží pravomocným rozhodnutím (rozhodnutím opatřeným 

doložkou právní moci) o přiznání dávky nebo potvrzením plátce příslušné dávky, která přiloží jako 

přílohu. 

 

VII.  DALŠÍ PŘÍJMY:  
         (příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  

          ve znění pozdějších předpisů) 

 
      Žadatel(ka) uvede všechny příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před 

podáním tohoto prohlášení. 

 

28. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů 
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-   výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): .......................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

29. Příjmy z  pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů  

-   výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): ......................................... 

...................................................................................................................................................... 
 

30. Ostatní příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, podle  § 10 zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  

- výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

      Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným 

platebním výměrem (platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu vykonávajícího 

správu daně za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení,  který přiloží jako přílohu. 

VIII. OSOBNÍ MAJETEK: 

    (nemovitosti, byty a nebytové prostory ve vlastnictví, movité věci, například motorová  

    vozidla, cennosti, cenné papíry, úspory apod.) 

 
     Žadatel(ka) uvede veškerý majetek větší hodnoty, který mu patří (včetně majetku, jenž má se svým 

manželem ve společném jmění) v době podání tohoto prohlášení a uvede rovněž všechny příjmy nebo 

výnosy (včetně naturální plnění) z tohoto majetku. Pokud žadatel(ka) příjmy či výnosy majetku nemá, 

výslovně to uvede.   

Je třeba uvést přibližnou hodnotu tohoto majetku,  u nemovitostí uvést katastrální území a číslo listu 

vlastnictví nebo popisná a parcelní čísla, u motorových vozidel RZ a rok výroby, u úspor uvést 

zůstatky na účtech (včetně čísel účtů a označení peněžního ústavu).  

 

31. Majetek větší hodnoty: ........................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

IX. VÝDĚLKOVÉ A MAJETKOVÉ POMĚRY MANŽELA/DRUHA ŽADATELE: 

 
      Žadatel(ka) uvede výdělkové a majetkové poměry svého manžela nebo druha, s nímž žije ve 

společné domácnosti. 

 

32. Jméno a příjmení: .................................………….............................................................. 

      Datum narození: .........................................……………………………………………… 

      Zaměstnavatel: ........................................................................................................…....... 

      Průměrná čistá měsíční mzda za předcházející kalendářní čtvrtletí: ...................…….. Kč 

      Výše příjmu z podnikatelské činnosti za poslední zdaňovací období: .......................... Kč 

      Pobírá důchod ve výši: ................................................................................................... Kč 

      Jiné příjmy (druh a výše): ...........................................................................................…….. 

       …………………………………………………………………………………………….. 

Majetkové poměry manžela/druha (nemovitosti, byty a nebytové prostory ve vlastnictví a 

věci movité):.......................................................................................................................... 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEMHT75H)



22 

 

……………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………… 
 

X. ZÁVAZKY: 

 
     Žadatel(ka) uvede veškeré své měsíční výdaje, jejichž výši je třeba doložit.  

 

33. Mám tyto vyživovací povinnosti: 

 

Jméno, 

příjmení 

a rok narození 

oprávněného 

Příbuzenský 

poměr 

Žije ve 

společné 

domácnosti 

Výše 

vlastního 

příjmu 

Výše 

povinnosti 

měsíčně 

určená 

soudem 

 

     Ano/Ne     

     Ano/Ne     

     Ano/Ne     

   Ano/Ne   

   Ano/Ne   

 

34. Mám tyto dluhy a půjčky: 

 

Věřitel Výše Důvod vzniku Výše měsíční 

splátky 

Splatnost 

         

         

     

     

 

35. Dále mám tyto výdaje:  

- daně - výše měsíčně ………………………………………………………. Kč  

- sociální pojištění - výše měsíčně …………………………………………. Kč  

- zdravotní pojištění - výše měsíčně ……………………………………….. Kč  

- místní poplatky - výše měsíčně …………………………………………... Kč  

- hypotéky - výše měsíčně …………………………………………………. Kč  

- nájemné - výše měsíčně ………………………………………………….. Kč  
 

XI. JINÉ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA OSVOBOZENÍ: 

  (výdělkové možnosti žadatele, nepříznivý zdravotní stav, déle trvající nemoc v rodině,   

  apod.) 
 

  Žadatel(ka) uvede další okolnosti, které nejsou obsaženy pod body II. až X. a které podle jeho 

(jejího) názoru mohou mít vliv na rozhodování soudu o přiznání osvobození od soudních poplatků a 

ustanovení zástupce. 
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36. ................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

37. V případě žádosti o ustanovení zástupce, není-li žaloba dosud podána, uveďte povahu 

sporu, hodnotu sporu a popis okolností sporu ………………………………………………… 

…………………….…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..   

 

38. Vztahuje se na mne nějaká forma pojištění či jiná práva nebo prostředky, které by mohly 

krýt náklady řízení nebo jejich část …………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….  

 

      Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) žádné 

okolnosti, které by mohly mít vliv na rozhodování soudu o osvobození od soudních poplatků 

a  ustanovení zástupce.  

 

 

V .............................................. dne ................................................ 

                    

 

                                                                                         .......................................... 

                                                                                                       podpis 

 

 

Přílohy: 

 
Upozornění: Žadatel(ka) o osvobození od soudních poplatků tento dotazník řádně a úplně vyplní, dá si od svého 

(svých) zaměstnavatele(ů) vystavit potvrzení k bodům III. a IV. a spolu s přílohami jej odevzdá soudu, u něhož 

žádá o osvobození od soudních poplatků. 

Potvrzení je třeba dát si vystavit a přílohy přiložit jen tehdy, uvádí-li žadatel(ka), že má příslušné příjmy. 

 
_________________ 

*) nehodící se škrtněte“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem… 
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Ustanovení vyhlášky č. 418/2001 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 1 

 

Provádění úkonů 

  

 (1) Úkony, které jsou předmětem exekuční a další činnosti, provádí soudní exekutor 

(dále jen "exekutor"). Za podmínek stanovených zákonem může tyto úkony provádět též 

exekutorský kandidát (dále jen "kandidát") a exekutorský koncipient. Úkony, které ve výkonu 

rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel, může za podmínek 

stanovených zákonem provádět též vykonavatel exekutora. Další zaměstnance může exekutor 

pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti. 

  

 (2) Úkony se provádějí podle okolností případu v takové době, kdy se dá nejspíše 

předpokládat dosažení výsledku. Tyto úkony lze provádět i mimo obvyklou pracovní dobu 

a ve dnech pracovního klidu. 

  

 (3) Má-li být úkon proveden ve vojenském objektu nebo v objektu ozbrojeného sboru 

nebo zpravodajské služby, musí si k tomu exekutor předem vyžádat svolení příslušného 

velitele nebo ředitele. 

  

 (4) Úkon, který má být proveden v budovách a místnostech osob, které požívají 

diplomatické výsady a imunity, může být proveden jen tehdy, pokud to připouští mezinárodní 

právo. O provedení úkonu musí exekutor včas vyrozumět Ministerstvo spravedlnosti 

a Ministerstvo zahraničních věcí a požádat je o vyslání zástupce k takovému úkonu. 

  

 (5) Exekutor je oprávněn učinit opatření, jichž je třeba k zachování pořádku 

a k nerušenému výkonu exekuce. Dojde-li při provádění exekuce k napadení exekutora, 

případně k jiné situaci, která znemožňuje provedení úkonu, upustí se od dalšího provádění 

úkonu a učiní se o tom záznam ve spise; exekutor určí nový termín a místo provedení úkonu. 

Jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,1) může exekutor požádat 

příslušný policejní orgán o poskytnutí ochrany. 

 

§ 1a 

 

 (1) Náležitosti formuláře exekučního návrhu jsou upraveny v příloze č. 5 k této 

vyhlášce. 

 

 (2) Vzor formuláře potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech 

jsou upraveny v příloze č. 6 k této vyhlášce. Formulář poskytne oprávněnému kterýkoliv 

exekutor na žádost v sídle svého exekutorského úřadu. Ministerstvo spravedlnosti 

uveřejní formulář na svých internetových stránkách. 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 418/2001 Sb. 

 

Náležitosti formuláře exekučního návrhu 

 

Náležitosti formuláře exekučního návrhu jsou 

a) označení, že jde o exekuční návrh, 

b) označení exekučního soudu, 
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c) označení exekutora, který má exekuci vést, včetně uvedení jeho sídla, 

d) označení oprávněného  

 1. jménem, případně jmény a příjmením, nebo obchodní firmou nebo názvem, 

 2. místem trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky podle druhu 

pobytu cizince nebo sídlem, 

 3. rodným číslem, případně datem narození nebo identifikačním číslem, 

e) označení povinného podle písmene d), 

f) označení exekučního titulu 

 1. uvedením orgánu, který ho vydal nebo schválil, 

 2. datem jeho vydání nebo schválení, 

 3. datem, kdy exekuční titul nabyl právní moci, 

g) uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, 

h) údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil,  

i) případné označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává,  

j) návrh na vedení exekuce, 

k) podpis a datum. 

 

K exekučnímu návrhu v elektronické podobě lze přiložit exekuční titul nebo kopii 

exekučního titulu v elektronické podobě, případně další listiny v elektronické podobě. 

 

§ 5 

Prohlášení o majetku povinného 

  

 (1) Exekutor je oprávněn 

a) nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o majetku povinného, nebo 

b) považuje-li to za účelné, předvolat povinného a vyzvat ho k dobrovolnému splnění 

povinnosti, kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení o majetku. 

  

 (2) Pokud exekutor zvolí postup podle odstavce 1 písm. b), pak ohledně prohlášení 

o majetku postupuje přiměřeně podle § 260a odst. 2 až § 260h občanského soudního řádu. 

Ustanovení § 260b odst. 1 se nepoužije. Exekutor též nepoučuje povinného o následcích, 

jestliže prohlášení bude odmítnuto nebo jestliže v něm budou uvedeny nepravdivé nebo hrubě 

zkreslené údaje. 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 418/2001 Sb. 

 

Vzor formuláře potvrzení o osobních, majetkových  

a výdělkových poměrech 

 

P O T V R Z E N Í 
o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od složení zálohy 

 

ve věci: ………………………………………………………………………………………..   

 

I. OSOBNÍ POMĚRY: 

1. Jméno a příjmení: ...............................................................………………........…………... 

2. Datum narození: .........................................................................…………………………… 

3. Státní občanství: ........................................................………………………………………. 

4. Státní příslušnost: 

…………………………………………………………………………… 
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5. Stav [svobodný(á), ženatý (vdaná), rozvedený(á), ovdovělý(á)]: 

..............................……… 

6. Trvalé bydliště: ..........................................................................................................………. 

7. Faktické bydliště (je-li odlišné od trvalého): 

……………………………………………….. 

8. Telefon, e-mail: ……………………………………………………………………………... 

 

II. RODINNÉ POMĚRY:   

9. Počet osob v domácnosti: …………………………………………………………………. 

10. Vztah k žadateli:  

 

Jméno a 

přímení 

Vztah k žadateli Datum 

narození  

(u dětí) 

Je tato osoba 

finančně závislá 

na žadateli? 

Je žadatel(ka) 

finančně 

závislý(á) na této 

osobě? 

      Ano/Ne Ano/Ne 

      Ano/Ne Ano/Ne 

      Ano/Ne Ano/Ne 

      Ano/Ne Ano/Ne 

 

11. Osoby finančně závislé, jež s žadatelem nežijí ve společné domácnosti: 

 

Jméno a příjmení Vztah k žadateli Datum narození (u dětí) 

      

      

      

      

 

12. Osoby, na kterých finančně závisíte, jež s Vámi nežijí ve společné domácnosti: 

  

Jméno a příjmení Poměr k žadateli 

  

  

  

  

III. PŘÍJMY Z PRACOVNÍHO (OBDOBNÉHO) POMĚRU: 

     (ze závislé činnosti a funkční požitky) 
 

     Žadatel(ka) uvede všechny své pracovní poměry (včetně vedlejší činnosti, je-li konána 

v pracovním poměru), popřípadě poměry obdobné pracovnímu poměru, a všechny své 

zaměstnavatele. Průměrný  měsíční čistý výdělek žadatele(ky) potvrdí jeho (její) zaměstnavatel(é) . 

 

13. Druh pracovního vztahu: 

…………………………………………………………………....……………………………

…………………………………………………………………..... 

14. Zaměstnavatel(é): ………..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 
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15. Druh vykonávané práce (pracovní zařazení): 

………............................................................…………………………………………………

………………………………………………. 

  

Potvrzení zaměstnavatele 

 

Potvrzuji, že žadatel(ka)....................................................................................................... 

má průměrný měsíční čistý výdělek za kalendářní čtvrtletí .............. ve výši ................. Kč.  

 

V......................... dne............................ 

      

                                                                   

 razítko a podpis 

 

 
Průměrný čistý měsíční výdělek zaměstnavatel vypočte tak, že od průměrného měsíčního hrubého 

výdělku zjištěného za předchozí kalendářní čtvrtletí, k němuž  připočte případné dávky 

nemocenského pojištění vyplacené zaměstnavatelem v tomto období,  odečte zálohu na daň z příjmů 

fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění; záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění  se 

stanoví podle podmínek a sazeb platných v měsíci, v němž se vystavuje potvrzení. 

 

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu. 

 

16. Žadatel(ka) není zaměstnán(a) z důvodů : 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.........................................................................  

 

IV. PŘÍJMY Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR: 

      (z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti) 

 
    Žadatel(ka) uvede všechny dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, podle nichž 

vykonává pracovní činnost v době podání tohoto potvrzení, a všechny své zaměstnavatele. Výši 

odměny za výkon těchto prací potvrdí jeho (její) zaměstnavatel(é). 

 

17. Druh pracovní činnosti:........................................................……………………................ 

     ……………………………………………………………………………………………… 

18. Doba (rozsah) sjednané pracovní činnosti: 

..........................................………………………………………………………………………

…………………………………………… 
 

19. Zaměstnavatel(é): ............................…………………........................................................ 

    ……………………………………………………………………………………………… 

 

Potvrzení zaměstnavatele 
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Potvrzuji, že odměna 

žadatele(ky)................................................................................................. 

z uzavřené dohody *) o pracovní činnosti - *) o provedení práce činí (má podle dohody 

činit)  ................. Kč. Z této odměny připadá z doby, po kterou má vykonávat pracovní 

činnost, na jeden kalendářní měsíc částka ........................... Kč. 

 

V ......................... dne ............................ 

      

                                                                   

 razítko a podpis 

 

 

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu. 

 

V. PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI: 

 
    Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které má z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné 

činnosti, jež dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení. 

 

20. Druh podnikání (předmět výdělečné činnosti): 

……………................................................……………………………………………………

……………………………………………. 

21. Obchodní firma fyzické osoby (je-li podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku):                                                           

................................................................................................................................……………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

22. Výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): ............................... 

...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 
      

     Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným 

platebním výměrem (platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu vykonávajícího 

správu daně za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení, který přiloží jako 

přílohu. 

 

VI. PŘÍJMY Z HMOTNÉHO A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ: 
      

     Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které pobírá z hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, 

důchodového pojištění, nemocenského pojištění (s výjimkou dávek vyplácených zaměstnavatelem) a 

státní sociální podpory v době podání tohoto prohlášení. 

  

23.  Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání  

- druh dávky: …………………………………………………………………… 

….............................................................................…………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

-    výše dávky měsíčně: ...........................................… Kč 

 

24. Dávky důchodového pojištění  

- druh dávky: .......................................................………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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- výše dávky měsíčně: ........................................... Kč 

 

25. Dávky nemocenského pojištění  

- druh dávky: ..........................................................………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

- od kdy a do kdy byla (je) pobírána ....................................... ……………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

      -      výše vyplacené dávky: ............................................... Kč 

 

26. Dávky státní sociální podpory  

- druh dávky: ..............................................................………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

       -     výše dávky měsíčně: ................................................... Kč 
 

27. Dávky pomoci v hmotné nouzi 

- druh dávky:………………………………………………………………………….  

- výše vyplacené dávky: ………………………………. Kč 

 
      Druh a výši dávky žadatel(ka) doloží pravomocným rozhodnutím (rozhodnutím opatřeným 

doložkou právní moci) o přiznání dávky nebo potvrzením plátce příslušné dávky, která přiloží jako 

přílohu. 

 

VII.  DALŠÍ PŘÍJMY:  

         (příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů,  

          ve znění pozdějších předpisů) 

 
      Žadatel(ka) uvede všechny příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před 

podáním tohoto prohlášení. 

 

28. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů 

-   výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): 

.......................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

29. Příjmy z  pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů  

-   výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): 

......................................... 

...................................................................................................................................................... 
 

30. Ostatní příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, podle  § 10 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  

- výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): 

…………………………………………………………………………………………………. 
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      Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným 

platebním výměrem (platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu vykonávajícího 

správu daně za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení,  který přiloží jako 

přílohu. 

VIII. OSOBNÍ MAJETEK: 

    (nemovitosti, byty a nebytové prostory ve vlastnictví, movité věci, například 

motorová  

    vozidla, cennosti, cenné papíry, úspory apod.) 

 
     Žadatel(ka) uvede veškerý majetek větší hodnoty, který mu patří (včetně majetku, jenž má se 

svým manželem ve společném jmění) v době podání tohoto prohlášení a uvede rovněž všechny 

příjmy nebo výnosy (včetně naturální plnění) z tohoto majetku. Pokud žadatel(ka) příjmy či výnosy 

majetku nemá, výslovně to uvede.   

Je třeba uvést přibližnou hodnotu tohoto majetku,  u nemovitostí uvést katastrální území a číslo listu 

vlastnictví nebo popisná a parcelní čísla, u motorových vozidel RZ a rok výroby, u úspor uvést 

zůstatky na účtech (včetně čísel účtů a označení peněžního ústavu).  

 

31. Majetek větší hodnoty: 

........................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

IX. VÝDĚLKOVÉ A MAJETKOVÉ POMĚRY MANŽELA/DRUHA ŽADATELE: 

 
      Žadatel(ka) uvede výdělkové a majetkové poměry svého manžela nebo druha, s nímž žije ve 

společné domácnosti. 

 

32. Jméno a příjmení: .................................………….............................................................. 

      Datum narození: .........................................……………………………………………… 

      Zaměstnavatel: ........................................................................................................…....... 

      Průměrná čistá měsíční mzda za předcházející kalendářní čtvrtletí: ...................…….. 

Kč 

      Výše příjmu z podnikatelské činnosti za poslední zdaňovací období: .......................... 

Kč 

      Pobírá důchod ve výši: ................................................................................................... Kč 

      Jiné příjmy (druh a výše): 

...........................................................................................……..………………………………

…………………………………………………………….. 

Majetkové poměry manžela/druha (nemovitosti, byty a nebytové prostory ve 

vlastnictví a věci 

movité):.......................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………… 
 

X. ZÁVAZKY: 

 
     Žadatel(ka) uvede veškeré své měsíční výdaje, jejichž výši je třeba doložit.  
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33. Mám tyto vyživovací povinnosti: 

 

Jméno, 

příjmení 

a rok narození 

oprávněného 

Příbuzenský 

poměr 

Žije ve 

společné 

domácnosti 

Výše 

vlastního 

příjmu 

Výše 

povinnosti 

měsíčně 

určená 

soudem 

 

     Ano/Ne     

     Ano/Ne     

     Ano/Ne     

   Ano/Ne   

   Ano/Ne   

 

34. Mám tyto dluhy a půjčky: 

 

Věřitel Výše Důvod 

vzniku 

Výše měsíční 

splátky 

Splatnost 

         

         

     

     

 

35. Dále mám tyto výdaje:  

- daně - výše měsíčně ………………………………………………………. Kč  

- sociální pojištění - výše měsíčně …………………………………………. Kč  

- zdravotní pojištění - výše měsíčně ……………………………………….. Kč  

- místní poplatky - výše měsíčně …………………………………………... Kč  

- hypotéky - výše měsíčně …………………………………………………. Kč  

- nájemné - výše měsíčně ………………………………………………….. Kč  
 

XI. JINÉ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA OSVOBOZENÍ: 

  (výdělkové možnosti žadatele, nepříznivý zdravotní stav, déle trvající nemoc 

v rodině,   

  apod.) 
 

  Žadatel(ka) uvede další okolnosti, které nejsou obsaženy pod body II. až X. a které podle 

jeho (jejího) názoru mohou mít vliv na rozhodování soudu o přiznání osvobození od soudních 

poplatků a ustanovení zástupce. 

 

36. ................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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37. V případě žádosti o ustanovení zástupce, není-li žaloba dosud podána, uveďte 

povahu sporu, hodnotu sporu a popis okolností sporu 

………………………………………………… 

…………………….…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..   

 

38. Vztahuje se na mne nějaká forma pojištění či jiná práva nebo prostředky, které by 

mohly krýt náklady řízení nebo jejich část 

…………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….  

 

      Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) žádné 

okolnosti, které by mohly mít vliv na rozhodování soudu o osvobození od soudních 

poplatků a  ustanovení zástupce.  

 

 

V .............................................. dne ................................................ 

                    

 

                                                                                         .......................................... 

                                                                                                       podpis 

 

 

Přílohy: 

 
Upozornění: Žadatel(ka) o osvobození od soudních poplatků tento dotazník řádně a úplně vyplní, dá si od 

svého (svých) zaměstnavatele(ů) vystavit potvrzení k bodům III. a IV. a spolu s přílohami jej odevzdá 

soudu, u něhož žádá o osvobození od soudních poplatků. 

Potvrzení je třeba dát si vystavit a přílohy přiložit jen tehdy, uvádí-li žadatel(ka), že má příslušné příjmy. 

 
_________________ 

*) nehodící se škrtněte 
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