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V. 

 

Ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

 

ČÁST DRUHÁ  

 

VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI  

 

HLAVA I  

 

ODMĚNA ZA VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI  

 

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky  

 

§ 5  

 

 (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 nebo při exekuci postižením podniku 

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.  

  

§ 6  

 

(1) Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí 

do   3   000   000   Kč   základu   ......................................................   15   %, 

z   přebývající   částky   až   do   40   000   000   Kč   základu   .......   10   %, 

z   přebývající   částky   až   do   50   000   000   Kč   základu   .........   5   %, 

z   přebývající   částky   až   do   250   000   000   Kč   základu   .......   1   %.  

 

 (2) Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.  

  

 (3) Odměna podle odstavce 1 činí nejméně 3 000 2 000 Kč.  

  

§ 11  

 

Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti  
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 (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 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 zaniklo, 3 000 2 000 Kč, nestanoví-li se dále 

jinak.  

  

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

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 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.  

 

§ 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. 

  

 (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 

a uhradí-li 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 
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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 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 %. 
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