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III. 

 

Odůvodnění 

 

Obecná část 

 

a) vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

 Navrhovaná právní úprava přispívá ke sjednocení některých písemností soudního 

exekutora (výzvy k dobrovolnému plnění, vyrozumění o zahájení exekuce, exekučního 

příkazu a příkazu k úhradě nákladů exekuce), které za současného stavu podle platné právní 

úpravy sice obsahují shodné náležitosti požadované zákonem, případně jinými právními 

předpisy, neshodují se však zpravidla u různých soudních exekutorů formální úpravou, 

strukturou a ohledně nepovinných údajů. 

 Předkládaný materiál směřuje k tomu, aby byly zakotveny jednotné vzory uvedených 

písemností, z nichž by soudní exekutoři při postupu v exekučním řízení mohli vycházet. To 

by mělo usnadnit postup všech subjektů exekučního řízení, včetně exekučních soudů a soudů 

odvolacích, i dlužníků povinného (např. plátců mzdy). Navrhované vzory by měly být 

přehlednější a v některých případech i stručnější než různé vzory v současnosti používané 

soudními exekutory.  

Vzory písemností soudních exekutorů se navrhuje zařadit do nové přílohy vyhlášky 

č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů, která již upravuje např. vzor předkládacích zpráv pro předkládání věcí soudními 

exekutory soudu. 

 Předkládaná právní úprava navazuje rovněž na opatření 4.1.1.3 z Akčního plánu 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020 (Sjednotit a zjednodušit 

exekuční příkazy vydávané exekutorskými úřady), které předpokládá definici jednotného 

vzoru exekučního příkazu formulářového typu v jasné a srozumitelné podobě.  

 

b) zhodnocení souladu se zákonem a se zákonným zmocněním 

 

 Exekuční řád ani občanský soudní řád možnost ani povinnost užívat formuláře 

vyrozumění o zahájení exekuce, výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, exekučních příkazů 

ani příkazu k úhradě nákladů exekuce (případně usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí či jiné 

písemnosti podle občanského soudního řádu) nezakotvuje ani jejich použití nevylučuje. 

Z uvedených předpisů lze pouze dovodit náležitosti těchto písemností soudních exekutorů 

(o tom blíže dále), které předkládaný návrh respektuje. Další pravidla týkající se např. obsahu 

nebo vyhotovování písemností jsou obsažena i ve vyhlášce č. 418/2001 Sb. a v kancelářském 

řádu Exekutorské komory České republiky, který je stavovským předpisem. Ani tyto předpisy 

se však o formulářích písemností v žádném směru nezmiňují. Zakotvení možnosti užívat 

formuláře výzvy a exekučních příkazů není v rozporu ani s exekučním řádem, ani s dalšími 

zmíněnými právními předpisy. 

 Návrh vyhlášky byl vypracován na základě zmocnění obsaženého v § 131 písm. f) 

ex.ř., podle kterého se Ministerstvo spravedlnosti zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou postupy 

při výkonu exekuční a další činnosti k provedení hlavy třetí až osmé tohoto zákona. Pod toto 

zmocnění lze podřadit i právní úpravu formulářů vyrozumění, výzvy, příkazu k úhradě 

nákladů exekuce a exekučních příkazů, protože není pochyb o tom, že vyhotovování těchto 

písemností je postupem při výkonu exekuční činnosti.  
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 Lze mít za to, že vzhledem k tomu, že povinnost používat vzory exekutorských 

písemností není stanovena zákonem, není možno tuto povinnost zakotvit podzákonným 

právním předpisem. Z čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod plyne, že povinnosti 

mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních 

práv a svobod. K tomu uvádí komentář, že zákon slouží jako základ pro ukládání 

(primárních) povinností, které mohou být v detailech rozvedeny podzákonnými předpisy 

(čl. 78 a čl. 79 Ústavy). Úprava detailů se musí vždy pohybovat secundum et intra legem, 

nikoliv praeter legem. Zákonodárce nemůže delegovat na moc výkonnou uložení primárních 

povinností, podzákonná úprava vždy musí ctít účel a smysl zákonem definovaných povinností. 

(Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol.: Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, str. 126) 

 Lze však předpokládat, že Exekutorská komora ČR používání upravených jednotných 

vzorů svým členům doporučí. 

  

c) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie a mezinárodními 

smlouvami 

 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU 

a návrh není s právem EU v rozporu. Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu ČR 

zapracovávány ani mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, a návrh není 

s těmito smlouvami v rozporu.  

 

d) zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 

1. Exekutorské písemnosti jsou upraveny především v exekučním řádu, podpůrně se podle 

§ 52 odst. 1 ex.ř. použije občanský soudní řád. Jak bylo uvedeno výše, některé náležitosti 

písemností soudních exekutorů upravuje i vyhláška č. 418/2001 Sb., dále je třeba zmínit 

vyhlášku 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, z níž je třeba vycházet zejména při vyhotovování 

příkazu k úhradě nákladů exekuce, a kancelářský řád Exekutorské komory ČR.  

 Vyrozumění o zahájení exekuce, které je upraveno v § 44 ex.ř., není rozhodnutím; 

jeho náležitosti vycházejí z § 44 odst. 3 ex.ř. Výzvu ke splnění vymáhané povinnosti upravuje 

exekuční řád v § 46 odst. 6. Podle tohoto ustanovení soudní exekutor zasílá spolu 

s vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, v níž 

vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného. 

Zároveň povinného poučí, že splní-li ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy vymáhaný nárok 

a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. 

 Obecné náležitosti exekučního příkazu exekuční řád zakotvuje v § 48, z § 49 ex.ř. pak 

plynou především údaje o tom, co má být obsaženo ve výroku exekučního příkazu. Příkaz 

k úhradě nákladů exekuce je upraven především v § 88 ex.ř. Náležitosti písemností 

vydávaných v exekučním řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva je třeba vyvozovat 

rovněž z § 73a ex.ř. 

 K věci je možno rovněž poukázat na existenci vzorů písemností soudu, jejichž 

používání v trestním a občanském soudním řízení upravuje instrukce ministra spravedlnosti 

ze dne 1.2.2002 č.j. 514/2001-Org o postupu při používání vzorů v trestním a občanském 

soudním řízení. Tato instrukce předpokládá, že příslušné vzory nemusí být soudem použity. 

 

2. Jak bylo uvedeno výše, vydání jednotných formulářů pro vyhotovení exekutorských 

písemností platná právní úprava nepředpokládá. V praxi proto tyto písemnosti mají různou 
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strukturu, formát, užívají různé formulace a liší se i např. rozsahem informací (poučení), které 

jsou poskytovány účastníkům řízení.  

Z poznatků Ministerstva spravedlnosti plyne, že ne vždy písemnosti soudních 

exekutorů reflektují aktuální legislativní změny, proto se např. stávalo, že v exekučním 

příkazu chyběly výroky týkající se substitučního jmění nebo manžela povinného, 

u exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí pak uložení povinnosti 

oznámit, zda a kdo má k nemovité věci předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo 

odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, jde-li o práva 

nezapsaná v katastru nemovitostí. Rovněž docházelo k tomu, že chybělo poučení podle § 6 

odst. 2 vyhlášky č. 418/2001 Sb. týkající se vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce 

v případě, že jsou v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce 

a pravděpodobné náklady oprávněného. U vyrozumění pak v některých případech docházelo 

k tomu, že chybělo např. ucelené poučení podle § 87 odst. 1 ex.ř. (náklady exekuce) nebo 

poučení podle § 55 odst. 1 ex.ř. (zvláštní postup v případě, že manžel povinného podá návrh 

na zastavení exekuce podle § 262b o.s.ř., tedy proto, že je exekucí postižen majetek ve 

společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští 

zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho exekucí postihnout). Nejčastějšími nedostatky 

příkazů k úhradě nákladů exekuce jsou chybějící výpočty jednotlivých hotových výdajů či 

jiných položek, u odměn např. nebývá uváděn základ odměny, u nákladů oprávněného pak 

v některých případech chybí počet úkonů právní služby nebo není uvedena tarifní hodnota. 

Dále jsou pro posouzení problematiky nejednotných písemností soudních exekutorů 

k disposici poznatky z praxe neziskové organizace Člověk v tísni, o.p.s. Z vyjádření této 

organizace vyplynulo, že v praxi existuje přibližně tolik podob dokumentů soudních 

exekutorů, kolik je exekutorských úřadů, protože i úřady využívající stejný informační systém 

si své dokumenty upravují podle svého. Porozumět tomu, kolik má povinný celkem zaplatit 

a zda je tato částka oprávněná, je často složitý úkol pro sociální pracovníky či lidi s právním 

vzděláním, nemluvě o samotných povinných. Obtížně srozumitelný je pro lidi bez právního 

vzdělání i praxe i exekuční titul. Člověk v tísni dále uvádí, že vzhledem k délce exekučních 

řízení běžně jednotlivé exekuční příkazy povinný dostává i po několika letech od zahájení 

řízení, a proto je důležité, aby i u jednotlivých příkazů povinný zjistil své povinnosti. Podle 

sdělení Člověka v tísni je nezbytné, aby ve všech fázích exekučního řízení bylo transparentně 

zjistitelné, zda jsou požadované platby oprávněné. 

  

3. Tento stav není příznivý pro účastníky řízení ani pro další osoby (např. plátce mzdy), kteří 

mají podle uvedených písemností soudních exekutorů postupovat a jimž z nich plynou 

povinnosti. Nejednotnost písemností soudních exekutorů nepřispívá k porozumění tomu, co se 

jimi jejich adresátům sděluje, a nepřináší účastníkům exekučního řízení a dalším osobám 

potřebnou právní jistotu. Tento problém se prohlubuje spolu s nárůstem počtu vícečetných 

exekucí, v souvislosti s nímž jsou účastníci exekučního řízení nuceni často postupovat podle 

písemností různých soudních exekutorů, které vyjadřují obdobná práva a povinnosti různým 

způsobem, což pro osoby bez právního vzdělání představuje mnohdy zásadní problém. 

 Jak plyne z tiskové zprávy Exekutorské komory České republiky ze dne 29. března 

2017, počet nově zahájených exekucí se v roce 2016 oproti předchozímu roku snížil o 10 

procent (celkem bylo nařízeno 680 tisíc exekucí), celkový počet běžících exekučních řízení 

však meziročně vzrostl o 5 procent. U fyzických osob probíhalo v roce 2016 celkem 4,5 

milionu exekucí proti 834 tisícům dlužníků, u právnických osob potom 228 tisíc exekucí proti 

68 tisícům dlužníků. Dále je v tiskové zprávě konstatováno, že 49 procent ze všech dlužníků 

má 4 a více exekucí. Počet občanů se 4 a více exekucemi vzrostl v roce 2016 na 413 000 

(meziroční nárůst o 10 procent). O 19 % narostl počet občanů s 1 - 3 exekucemi (na 421 000). 

Tisková zpráva uvádí, že jedna exekuovaná fyzická osoba má v průměru 5,3 exekuce. 
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 Určité problémy s nejednotností písemností soudních exekutorů signalizovaly 

i odvolací soudy. 

 Navrhovaná právní úprava by měla přispět k odstranění výše uvedených problémů 

plynoucích z nejednotnosti písemností soudního exekutora. Sjednocení písemností soudního 

exekutora by dále mělo vést k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek v exekuci: 

- oprávněným by měla být usnadněna orientace v exekutorských dokumentech, zejména 

pokud budou vymáhat své pohledávky u více soudních exekutorů, důsledkem by mohla být 

úspora času a nákladů spojených s vymáháním, 

- povinným by rovněž mělo být usnadněno pochopení jejich práv a povinností v exekučním 

řízení a tím i usnadněno plnění příslušných povinností, 

- plátcům mzdy a ostatním dlužníkům povinného, zvláště pokud zpracovávají více exekucí, 

by návrh měl přinést úsporu času a nákladů vynaložených na úkony spojené s prováděním 

exekuce, 

- soudním exekutorům a soudům jednajícím v exekučním řízení by měl být usnadněn procesní 

postup v tomto řízení. 

 

e) hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

 

 Nepředpokládá se hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani dopad na životní prostředí. 

 Pokud jde o dopad na podnikatelské prostředí, je třeba vycházet z toho, že zavedení 

jednotných vzorů písemností soudního exekutora do informačních systémů exekutorského 

úřadu si vyžádá podle odhadu Exekutorské komory ČR finanční náklady ve výši 2 500 - 7 500 

Kč na jednu šablonu v závislosti na druhu informačního systému a konečné podobě 

formulářů. Jde o náklady jednorázového charakteru, které nezohledňují potřebu změn šablon 

v budoucnu. V případě navržené verze se nepřepokládá výrazné rozšíření písemností nad 

stávající rozsah, takže výše poštovného nebude ovlivněna. Co se týká tisku, lze očekávat 

zvýšení o 040 - 0,80 Kč na jednu listinu, tj. v průměru 8 000 - 16 000 Kč ročně.  

Obecně lze předpokládat pozitivní dopad návrhu na podnikatelské prostředí, protože 

by sjednocení exekutorských písemností mělo přispět k zefektivnění a zrychlení vymáhání 

pohledávek v exekucích, a to nejen u soudních exekutorů, ale i na straně především velkých 

věřitelů nebo plátců mzdy. 

 Lze rovněž předpokládat pozitivní sociální dopady, zejména dopady na osoby sociálně 

slabé. Tyto osoby by díky lepší orientaci v písemnostech soudního exekutora měly být samy 

nebo za pomoci např. neziskových organizací zabývajících se pomocí sociálně slabým 

věřitelům či dlužníkům schopny lépe posoudit svá práva a povinnosti v exekučním řízení 

a měly by proto být schopny efektivněji plnit své povinnosti, případně uplatňovat svá práva 

v exekučním řízení. 

 

f) dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen 

 

 Vzhledem ke spíše technické povaze navrhované změny nelze předpokládat, že by 

důsledkem přijetí předkládaného materiálu mohla být přímá či nepřímá diskriminace nebo 

narušení rovnosti mužů a žen. 

 

g) dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

 Návrh nepřináší negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí ani k ochraně 

osobních údajů. Ve sjednocovaných exekutorských písemnostech budou obsaženy pouze ty 
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osobní údaje, u nichž tak předpokládá zákon a které jsou již obsaženy v nesjednocených 

písemnostech soudních exekutorů za platného právního stavu. 

 

h) zhodnocení korupčních rizik 

 

přiměřenost 

 

 Předkládaný materiál neupravuje kompetence orgánů veřejné správy, rovněž nelze 

konstatovat, že by byly rozšířeny kompetence soudních exekutorů jako fyzických osob, na 

které byl přenesen výkon státní moci. Rozsah návrhu je přiměřený množině vztahů, které 

upravuje. 

 

efektivita 

 

 Návrh předpokládá, že soudní exekutoři budou moci při vyhotovování svých 

písemností využívat navržené vzory, které případně zavedou do svých informačních systémů, 

navrženou regulaci lze tedy efektivně implementovat. Na případnou kontrolu předkládané 

regulace se použijí již existující mechanismy státního dohledu nad činností soudních 

exekutorů vykonávaného Ministerstvem spravedlnosti a předsedy okresních soudů a dohledu 

vykonávaného Exekutorskou komorou ČR. 

 

odpovědnost 

 

 Právní úprava vzorů exekutorských písemností nijak věcně nemění postup při jejich 

vydávání ani při rozhodování o provedení exekuce nebo při určování nákladů exekuce 

a nákladů oprávněného. I nadále budou v této věci rozhodovat všichni soudní exekutoři, 

nedojde tedy k žádným změnám pravomocí.  

 

opravné prostředky 

 

 Návrh nepřináší žádnou změnu ani ve vztahu k opravným prostředkům. Vyrozumění 

o zahájení exekuce ani výzva ke splnění vymáhané povinnosti nejsou rozhodnutími a nelze 

tedy proti nim podat opravný prostředek. Exekuční příkaz je rozhodnutím soudního 

exekutora, opravný prostředek proti němu není přípustný. Účastník řízení může z důvodů 

uvedených v zákoně své námitky týkající se vedení exekuce uplatnit prostřednictvím návrhu 

na zastavení exekuce. Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce je přípustný zvláštní opravný 

prostředek - námitky, tento institut však navrhovaná právní úprava nijak nemění.  

 

kontrolní mechanismy 

 

 Jak bylo uvedeno výše, státní dohled a dohled nad činností soudních exekutorů je již 

zajištěn platnou právní úpravou. 

 

i) dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

 

 Vzhledem k tomu, že nedochází k věcné změně platné právní úpravy, se 

nepředpokládají žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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 Dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ze dne 26. června 

2017 č.j. 14987/2017-OHR byla s ohledem na absenci významných dopadů navrhované 

úpravy v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a bodem 5.7 Obecných zásad 

pro hodnocení dopadů regulace (RIA) předkladateli udělena výjimka z povinnosti provést 

hodnocení dopadů regulace. 

 

Zvláštní část 

 

K čl. I: 

 

K bodu 1 (§ 5b): 

 

 Zakotvuje se možnost soudního exekutora k vyhotovení ve vyhlášce taxativně 

vymezených písemností použít vzory uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce. Tato možnost se 

týká vyrozumění o zahájení exekuce a základní informace o průběhu exekučního řízení a 

zasílaných písemnostech, výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, exekučních příkazů 

k provedení jednotlivých způsobů exekuce nebo příkazu k úhradě nákladů exekuce. Protože 

nelze předem s naprostou jistotou předvídat konkrétní okolnosti exekučního řízení a zejména 

některé způsoby provedení exekuce (exekuce postižením jiných majetkových práv) umožňují 

postihnout variabilně v zákoně pouze obecně vymezené majetkové hodnoty povinného, je 

nutno, aby soudní exekutor mohl v příloze uvedený vzor přizpůsobit potřebám právě vedené 

exekuce. Aby navrhovaná změna přispěla k naplnění svého cíle, tedy sjednocení uvedených 

písemností soudního exekutora, mělo by k přizpůsobení formulářů docházet pouze v 

případech, kdy zásah do vzoru uvedeného v příloze vyžaduje postup exekučního řízení, 

přičemž tyto případy jsou ve vzorech předvídány a označeny znakem  (jedná se např. o 

přidání dalšího povinného či oprávněného do úvodní tabulky, modifikace textu podle toho, je-

li adresátem oprávněný či povinný), případně je část textu uvedena v hranatých závorkách a 

použije se dle konkrétních okolností případu.   

 Další informace vztahující se k výše uvedeným písemnostem uvede Ministerstvo 

spravedlnosti na svých veřejně přístupných internetových stránkách. Půjde zejména 

o podrobnější informace týkající se postupu účastníků řízení a dalších osob, které by měly 

usnadnit využívání jejich práv a plnění jejich povinností v exekučním řízení. Např. 

v souvislosti s exekucí srážkami ze mzdy a jiných příjmů by na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti zájemci měli zjistit, jakým způsobem plátce mzdy vypočte 

příslušné srážky a jaké jsou jeho další povinnosti, účastníci řízení by např. měli být 

informováni o důvodech pro podání návrhu na odklad nebo zastavení exekuce a o postupech 

s tím spojených. 

 

K bodu 2 (příloha č. 5): 

 

Obecně 

 

 Do nové přílohy se zařazují vzory některých písemností soudního exekutora: 

1. vyrozumění o zahájení exekuce a základní informace o průběhu exekučního řízení a 

zasílaných písemnostech, 

2. výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, 

3. exekučních příkazů, a to 

- exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, 
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- exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu 

u peněžního ústavu, exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu 

manžela povinného u peněžního ústavu, 

- exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky, 

- exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (vydání nebo 

dodání movitých věcí, postižení účasti povinného v obchodní korporaci), 

- exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem movitých věcí, 

- exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, 

- exekučního příkazu k provedení exekuce postižením závodu, 

- exekučního příkazu k provedení exekuce správou nemovité věci, 

- exekučního příkazu k provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění, 

- exekučního příkazu k provedení exekuce vyklizením, 

- exekučního příkazu k provedení exekuce odebráním věci, 

- exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné movité 

věci, prodej společné nemovité věci, rozdělení společné věci jinak než prodejem),  

- exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (provedení práce, 

kterou může vykonat někdo jiný než povinný, nezastupitelné jednání), 

- exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva, 

4. příkazu k úhradě nákladů exekuce. 

 

 Jak bylo uvedeno výše, náležitosti těchto písemností vycházejí z příslušných 

ustanovení exekučního řádu, občanského soudního řádu a vyhlášky č. 418/2001 Sb. Návrhy 

vzorů byly zpracovány graficky tak, aby byly co nejpřehlednější. Nejprve jsou tedy v tabulce 

uvedeny základní údaje charakterizující dané exekuční řízení, poté jsou uvedeny případné 

výroky rozhodnutí (v exekučních příkazech a příkazu k úhradě nákladů exekuce). Ve výzvě je 

podrobně specifikován nárok, který má být splněn, a dále jsou v písemnostech uvedena 

poučení, která mají být podle zákona nebo vyhlášky v dané písemnosti obsažena. 

K exekučním příkazům jsou doplněny další informace týkající se daného exekučního  řízení, 

zejména o možnosti podat návrh na odklad nebo zastavení exekuce, dále o internetových 

stránkách, kde je možno získat více údajů o postupech jednotlivých subjektů exekučního 

řízení a osob zúčastněných na tomto řízení, a podrobné specifikace vymáhaného nároku 

(rovněž v tabulce) a doby, v níž účastníci řízení mohou komunikovat se soudním exekutorem.   

 Font písma Garamond byl pro písemnosti soudních exekutorů zvolen z několika 

důvodů: 

a) tento font byl již zvolen pro písemnosti soudů, přičemž je třeba mít za to, že soudní 

exekutoři jsou součástí justice v širším slova smyslu (byl na ně přenesen výkon veřejné moci), 

b) vyhovuje požadavku na jednotný vizuální styl justice, který je vhodné odlišit od ostatních, 

v tuzemsku běžně používaných fontů písma v úřední korespondenci (Times New Roman, 

Arial), 

b) velmi snadná čitelnost (díky patkám) a vzdušnost, font nemá problémy s českými znaky, 

c) díky většímu zhuštění znaků umožňuje vybraný font úsporu stran a tím i nákladů na tisk 

a scanování. 

 

Vyrozumění o zahájení exekuce 

 

 Vyrozumění o zahájení exekuce je první písemností, která se v exekučním řízení 

doručuje povinnému, obsahuje tedy poučení týkající se celého řízení. Vyrozumění o zahájení 

exekuce podle § 44 ex.ř. se doručuje oprávněnému a povinnému, ale i dalším subjektům 

(např. katastru nemovitostí). Oprávněnému se zasílá nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 

pověření k vedení exekuce, povinnému nejpozději s prvním exekučním příkazem, spolu s ním 
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se povinnému zasílá i exekuční návrh, kopie exekučního titulu a výzva ke splnění vymáhané 

povinnosti. Vyrozumění není rozhodnutím, ale jinou písemností vyhotovovanou soudním 

exekutorem. 

 Podle § 44 odst. 3 ex.ř. vyrozumění obsahuje označení exekučního soudu, označení 

soudního exekutora, který vede exekuční řízení, označení exekučního řízení spisovou 

značkou, pod kterou je vedeno, označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo 

osoby, která jej vyhotovila, označení oprávněného a povinného, označení povinnosti, která má 

být exekucí vymožena, včetně povinnosti k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce, 

podpis a datum a dále poučení podle těchto ustanovení, která se týkají zejména prostředků 

procesní obrany: 

- podle § 29 odst. 5 ex.ř. (námitka podjatosti), 

- § 37 odst. 3 a 4 (spojení exekučních řízení), 

- § 44a odst. 1 (účinky generálního inhibitoria), 

- § 54 (odklad exekuce), 

- § 55 odst. 1 a 2 (zastavení exekuce), 

- § 87 odst. 1 (náklady exekuce). 

 Z § 73a odst. 3 ex.ř. plyne, že vyrozumění o zahájení exekuce ke zřízení 

exekutorského zástavního práva obsahuje namísto poučení podle § 37 odst. 3 a 4 a § 54 ex.ř. 

poučení podle § 73a odst. 10 a 11, tedy poučení o tom, že exekuce ke zřízení exekutorského 

zástavního práva je provedena právní mocí exekučního příkazu, provedením exekuce 

exekutorské zástavní právo nezaniká a po provedení exekuce může být podán návrh na 

zastavení exekuce pouze k soudu. Podle § 73a odst. 3 se v řízení ke zřízení exekutorského 

zástavního práva na nemovitých věcech § 44a odst. 1 upravující generální inhibitorium 

nepoužije. 

 Návrh předpokládá, že ve vyrozumění budou uváděni rovněž předchozí věřitelé, které 

se podařilo zjistit z exekučního titulu. Tento údaj by měl povinnému pomoci k identifikaci 

původu vymáhané pohledávky. 

 Vzhledem ke komplikovanosti samotného exekučního řízení bude k vyrozumění o 

zahájení exekuce, tedy první písemnosti, s níž se povinný v exekučním řízení setká, 

přikládána základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech. 

Důvodem je dále skutečnost, že povinnému je vyrozumění o zahájení exekuce často 

doručováno spolu s dalšími písemnostmi, zejm. s výzvou ke splnění vymáhané povinnosti, 

exekučním příkazem, exekučním návrhem a kopií exekučního titulu, což již samo o sobě 

nepřispívá k přehlednosti situace. 

 

Výzva ke splnění vymáhané povinnosti 

 

 Výzva ke splnění vymáhané povinnosti se připojuje k vyrozumění o zahájení exekuce, 

které je zasíláno povinnému. Náležitosti výzvy ke splnění vymáhané povinnosti jsou 

upraveny v § 46 odst. 6 ex.ř. Podle tohoto ustanovení je ve výzvě třeba vyčíslit vymáhaný 

nárok a zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného. Zároveň má výzva 

obsahovat poučení, že splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy vymáhaný nárok 

a uhradí zálohu, vydá soudní exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. Výzva ke 

splnění vymáhané povinnosti není rozhodnutím. 

 Právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce vydaného po splnění ve stanovené 

lhůtě bude exekuce provedena. Splněním vymáhaného nároku a uhrazením zálohy zanikají 

zákazy nakládání s majetkem. Nesplní-li povinný v uvedené lhůtě vymáhanou povinnost, 

soudní exekutor provede exekuci. 

 Snížené náklady exekuce upravuje § 11 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb. - splní-li 

povinný ve výše uvedené lhůtě vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce 
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a náklady oprávněného, náleží soudnímu exekutorovi odměna ve výši 50 %, jde-li o vymáhání 

peněžitého plnění, a ve výši 30 %, jde-li o vymáhání nepeněžitého plnění. Podle § 13 odst. 3 

vyhlášky č. 330/2001 Sb. náleží v uvedeném případě soudnímu exekutorovi náhrada hotových 

výdajů v paušální částce 1 750 Kč, tedy polovina z náhrady ve výši 3 500 Kč, na kterou má 

soudní exekutor nárok, pokud povinný nesplní svou povinnost v 30-denní lhůtě stanovené ve 

výzvě. 

 Pokud tedy povinný nesplní svoji povinnost v 30-denní lhůtě, náleží soudnímu 

exekutorovi odměna a náhrada hotových výdajů v plné výši. 

 

Exekuční příkazy 

 

 Exekuční příkaz je rozhodnutím soudního exekutora, kterým určuje způsob provedení 

exekuce proti povinnému. Volba způsobu závisí na druhu vymáhané povinnosti a soudní 

exekutor je při volbě způsobu vázán možnostmi danými exekučním řádem.  

 Náležitosti exekučních příkazů jsou upraveny v exekučním řádu (§ 48 a 49). 

Přihlédnout je třeba rovněž k § 36 odst. 2 ex.ř., podle kterého je účastníkem exekučního řízení 

také manžel povinného, je-li exekucí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném 

jmění manželů, a k § 47 odst. 5 ex.ř., podle kterého proti exekučnímu příkazu není přípustný 

opravný prostředek. V exekučním řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na 

nemovitých věcech povinného je třeba vycházet z § 73a odst. 5. 

 Obecné náležitosti exekučního příkazu podle § 48 ex.ř. jsou 

- označení exekučního soudu, 

- označení exekutora, který vede exekuční řízení, 

- uvedení exekučního titulu a orgánu, který jej vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, 

- označení účastníků včetně rodného čísla povinného, lze-li je zjistit, 

- označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, 

- způsob provedení exekuce a číslo účtu oprávněného nebo exekutora vedeného u peněžního 

ústavu, je-li číslo účtu potřebné pro způsob vedení exekuce, 

- označení osob, kterým se doručuje exekuční příkaz; podle § 49 odst. 7 ex.ř. exekuční příkaz 

doručí soudní exekutor oprávněnému, povinnému a dalším osobám, kterým se podle 

zvoleného způsobu exekuce doručuje usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle 

občanského soudního řádu, 

- výrok, poučení o odvolání, den a místo jeho vydání a podpis exekutora. 

 V návaznosti na ustanovení § 52 odst. 1 a 2 ex.ř., podle kterých platí, že nestanoví-li 

exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního 

řádu, a soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád 

a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, 

vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu, musí exekuční příkazy respektovat i příslušná 

ustanovení občanského soudního řádu týkající se usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 

Přiměřené užití občanského soudního řádu upravuje exekuční řád obecně v souvislosti 

s jednotlivými způsoby provedení exekuce i v dalších ustanoveních (§ 60, 65, 69, 71, 73, 

§ 73a odst. 7). 

 Podle § 47 odst. 2 ex.ř. má exekuční příkaz účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle 

občanského soudního řádu.  

 Z § 49 odst. 6 ex.ř. plyne, že ve výroku exekučního příkazu se uvedou další zákazy, 

příkazy a výzvy, které podle zvoleného způsobu provedení exekuce musí obsahovat usnesení 

o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu. 

 

Exekuce k vymožení peněžitého plnění 
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1. Exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů vychází 

především z § 282 a 283 o.s.ř., které stanoví, že 

- v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí má být obsažen příkaz plátci mzdy provádět po 

doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ze mzdy povinného stanovené srážky 

a nevyplácet sražené částky povinnému, 

- povinný ztrácí dnem doručení usnesení plátci mzdy právo na vyplacení části mzdy 

odpovídající srážkám, 

- o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, vyrozumí soud plátce 

mzdy, který je pak povinen vyplácet oprávněnému sražené částky. 

 Podle § 49 odst. 1 písm. a) ex.ř. výrok exekučního příkazu v exekuci srážkami ze 

mzdy musí obsahovat označení toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu (plátce mzdy). 

 

2. Exekuční příkaz v exekuci přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního 

ústavu nebo přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu vychází 

z § 304 a násl. o.s.ř., z nichž plyne, že 

- usnesení o nařízení výkonu obsahuje příkaz peněžnímu ústavu, aby od okamžiku doručení 

usnesení nenakládal s peněžními prostředky na účtu povinného do výše vymáhané 

pohledávky, 

- usnesení obsahuje pořadí účtů, z nichž má být pohledávka odepsána, 

- soud v usnesení uloží povinnému, aby oznámil, zda pohledávku z účtu nabyl jako 

substituční jmění, 

- povinný ztrácí okamžikem doručení usnesení peněžnímu ústavu právo nakládat s peněžními 

prostředky na účtu (může je však použít ke splnění vymáhané povinnosti na účet oprávněného 

nebo soudního exekutora), 

- zákazy nakládání s majetkem se nevztahují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku 

životního minima jednotlivce; tyto peněžní prostředky peněžní ústav vyplatí povinnému na 

jeho žádost nanejvýš jednou, 

- jde-li o výkon rozhodnutí na účet manžela povinného u peněžního ústavu, nevztahují se 

zákazy nakládání s majetkem na částku ve výši poloviny peněžních prostředků, které byly na 

účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí převyšující dvojnásobek životního minima jednotlivce, 

- o právní moci usnesení o nařízení výkonu soud vyrozumí peněžní ústav, ten ve dni 

následujícím po doručení provede výkon rozhodnutí. 

 Ustanovení § 49 odst. 1 písm. b) ex.ř. uvádí, že výrok exekučního příkazu v exekuci 

přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu musí obsahovat označení 

peněžního ústavu a čísla účtu nebo jiného jedinečného identifikátoru; označí-li se více účtů 

povinného u téhož peněžního ústavu, uvede se také pořadí, v jakém z nich má být vymáhaná 

pohledávka odepsána.  

 

3. U exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky je třeba 

vzít do úvahy ustanovení § 313 a násl. o.s.ř., která stanoví, že 

- v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zakáže soud povinnému, aby se svou pohledávkou 

jakkoliv nakládal, 

- povinný ztrácí právo na pohledávku okamžikem, kdy bylo dlužníkovi povinného doručeno 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, 

- usnesení o nařízení výkonu ukládá povinnému, aby soudu oznámil, zda pohledávku nabyl 

jako substituční jmění, 

- usnesení o nařízení výkonu obsahuje zákaz dlužníkovi povinného, aby od okamžiku 

doručení usnesení nakládal s pohledávkou povinného, 
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- jakmile nabude usnesení o nařízení výkonu právní moci, vyrozumí o tom soud dlužníka 

povinného; výkon rozhodnutí se provede tak, že dlužník povinného po právní moci vyplatí 

oprávněnému pohledávku v rozsahu, v jakém byla nařízením výkonu postižena, 

- je-li to účelné, soud namísto uvedeného postupu nařídí prodej pohledávky v dražbě. 

 Z § 49 odst. 1 písm. c) ex.ř. plyne, že ve výroku exekučního příkazu v exekuci 

přikázáním jiné pohledávky povinného než z účtu u peněžního ústavu musí být uvedeno 

označení toho, vůči komu má povinný jinou pohledávku (dlužníka povinného). 

 

4. V souvislosti s exekučním příkazem v exekuci postižením jiných majetkových práv je 

třeba vzít do úvahy § 320 odst. 2 o.s.ř., podle kterého se na tento výkon rozhodnutí vztahují 

přiměřeně ustanovení § 313 až 316 o.s.ř. Lze na něj tedy vztáhnout totéž, co je uvedeno výše 

u exekučního příkazu přikázáním jiné peněžité pohledávky. Odkaz na tatáž ustanovení je 

výslovně uveden i u výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve veřejné obchodní 

společnosti a komplementáře v komanditní společnosti, který je veden na pohledávku 

povinného z práva na podíl na likvidačním zůstatku nebo pohledávka z práva na vypořádání. 

 Pokud jde o postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, 

v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, občanský soudní řád v § 320aa odst. 1 

a 2 uvádí, že v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud 

- zakáže povinnému převádět jeho podíl nebo družstevní podíl nebo ho zatěžovat, 

- zakáže příslušnému orgánu obchodní korporace udělit povinnému k převodu nebo k zatížení 

podílu souhlas, je-li ho potřeba, 

- uloží povinnému, aby mu oznámil, zda podíl nabyl jako substituční jmění. 

 Ustanovení § 313 až 316 o.s.ř. se použijí obdobně i na výkon rozhodnutí postihující 

pohledávku povinného z práva na vypořádání, pokud se nepodaří podíl nebo družstevní podíl 

prodat ani v opakované dražbě nebo není převoditelný. 

 Podle § 49 odst. 1 písm. d) ex.ř. výrok exekučního příkazu v exekuci postižením 

jiných majetkových práv povinného obsahuje označení toho, vůči komu má povinný jiné 

právo, než je uvedeno v § 49 odst. 1 písm. a) až c) ex.ř., které má majetkovou hodnotu a které 

není spojeno s osobou povinného a je převoditelné na jiného, nebo označení podílu 

v obchodní společnosti nebo označení členství v družstvu. 

 

5. Exekuční příkaz v exekuci prodejem movitých věcí vychází především z § 323 a 324 

o.s.ř. Z těchto ustanovení plyne, že 

- výkon rozhodnutí může být nařízen s výslovným určením věcí, které mají být prodány, nebo 

bez tohoto určení, 

- usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí obsahuje zákaz povinnému, aby nakládal s věcmi 

pojatými do soupisu, 

- v usnesení soud uloží povinnému, aby oznámil, zda věc nabyl jako substituční jmění. 

 Podle § 49 odst. 1 písm. e) ex.ř. výrok exekučního příkazu v exekuci prodejem 

movitých věcí obsahuje označení věcí, které mají být prodány, případně spoluvlastnického 

podílu na nich, nebo údaj o tom, že mají být prodány všechny podle zákona postižitelné 

movité věci. 

 Exekuční řád v § 68 upravuje vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh na vyškrtnutí věci ze 

soupisu může podat ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci.  

 

6. Exekuční příkaz v exekuci prodejem nemovitých věcí vychází především z § 335b o.s.ř. 

Podle tohoto ustanovení má usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí obsahovat zejména tyto 

zákazy a výzvy povinnému, případně jeho manželovi: 

- zákaz po doručení usnesení nemovitou věc převést na jiného nebo ji zatížit, 
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- příkaz oznámit, zda a kdo má k nemovité věci předkupní právo, výhradu zpětné koupě, 

právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, 

- příkaz oznámit, zda nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, 

- zákaz po doručení usnesení odmítnout nemovitou věc, pokud ji koupil na zkoušku, nebo 

vzdát se práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku. 

 Podle § 49 odst. 1 písm. f) ex.ř. výrok exekučního příkazu v exekuci prodejem 

nemovitých věcí musí obsahovat označení nemovité věci, která má být prodána, případně 

spoluvlastnického podílu na ní. 

 

7. Náležitosti exekučního příkazu v exekuci postižením závodu plynou z § 338h o.s.ř. 

Z tohoto ustanovení je třeba vyvodit, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením 

závodu má obsahovat 

- ustanovení správce závodu, 

- zákaz adresovaný povinnému (případně jeho manželovi) převést po doručení usnesení závod 

nebo jeho část na někoho jiného, 

- příkaz oznámit, zda a kdo má k závodu, k jeho části nebo k majetku náležejícímu k závodu 

předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, 

- příkaz oznámit, zda závod byl nabyt jako substituční jmění, 

- zákaz nakládat s majetkem, který slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své 

povaze má tomu to účelu sloužit, bez souhlasu správce, 

- příkaz umožnit správci nahlížet do účetní evidence a dalších písemností týkajících se závodu 

a bez omezení vstupovat do všech prostor závodu. 

 Z § 49 odst. 1 písm. g) ex.ř. plyne, že součástí výroku exekučního příkazu v exekuci 

postižením závodu musí být označení závodu nebo části závodu povinného anebo podílu 

povinného jako spolumajitele závodu, který má být postižen. 

 

8. U exekučního příkazu k provedení exekuce správou nemovité věci je třeba přihlédnout 

k ustanovení § 320b a násl. o.s.ř. Z § 320d odst. 1 o.s.ř. plyne, že usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí musí obsahovat tyto zákazy a příkazy povinnému (manželu povinného): 

- zákaz po doručení usnesení nemovitou věc převést na jiného nebo ji zatížit, 

- zákaz přijímat užitky či plody plynoucí z nemovité věci, 

- příkaz sdělit, zda a kdo nemovitou věc užívá, má uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu, 

zda je nemovitá věc zatížena věcným břemenem nebo výměnkem, 

- příkaz sdělit, jak a kým jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou 

nemovité věci a zda je nemovitá věc pojištěna, 

- příkaz sdělit, zda jsou ohledně nemovité věci vedena řízení, 

- příkaz umožnit soudu nahlížení do účetních záznamů, smluv a dalších písemností a vstup do 

všech prostor. 

 Exekuční řád v § 49 odst. 1 písm. f) předpokládá, že výrok exekučního příkazu, jde-li 

o provedení exekuce správou nemovité věci, musí obsahovat označení nemovité věci, která 

má být postižena správou, případně spoluvlastnického podílu na ní.  

 Vzhledem k tomu, že podle § 320f odst. 1 o.s.ř. pro správu nemovité věci ustanovení 

§ 338i až 338l o.s.ř. platí obdobně, lze podle § 338h odst. 1 o.s.ř. v exekučním příkazu 

k provedení exekuce správou nemovité věci ustanovit správce nemovité věci. 

 

9. Exekuce pozastavením řidičského oprávnění je upravena pouze v exekučním řádu, 

především v § 71a. Z tohoto ustanovení plyne, že dnem doručení exekučního příkazu 

povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění udělené podle zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
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(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon rovněž upravuje zvláštní 

podmínky zrušení exekučního příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění. 

 Podle § 49 odst. 1 písm. h) ex.ř. výrok exekučního příkazu v exekuci pozastavením 

řidičského oprávnění musí obsahovat sérii a číslo řidičského průkazu, jehož držitelem je 

povinný.  

 

10. Exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech 

vychází z § 73a ex.ř. a § 338b a násl. o.s.ř. Z uvedených ustanovení lze dovodit tyto 

náležitosti exekučního příkazu: 

- označení nemovité věci, k níž má být zřízeno exekutorské zástavní právo, případně 

spoluvlastnického podílu na ní, 

- označení zástavního věřitele údaji, které se zapisují do katastru nemovitostí, 

- označení zajištěné pohledávky, 

- údaj o dni, který je rozhodný pro pořadí exekutorského zástavního práva, 

- příkaz povinnému, aby oznámil, zda nemovitou věc nabyl jako substituční jmění. 

 

 Z § 6 odst. 2 vyhlášky č. 418/2001 Sb. plyne, že jsou-li v exekučním příkazu uvedeny 

pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného, vydá soudní 

exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo 

vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů 

oprávněného. Soudní exekutor je povinen poučit o této skutečnosti účastníky řízení 

v exekučním příkazu, ve kterém tyto pravděpodobné náklady uvedl. 

 Toto poučení se navrhuje zařadit do všech exekučních příkazů k provedení exekuce 

k vymožení peněžitého plnění, protože ve všech těchto exekučních příkazech budou uváděny 

pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného. 

 

Exekuce k vymožení nepeněžitého plnění 

 

11. Výkon rozhodnutí vyklizením upravují § 340 a násl. o.s.ř. Z těchto ustanovení plyne, že 

- soud vyrozumí povinného, oprávněného a příslušný orgán obce nejméně 15 dnů předem, 

kdy bude vyklizení provedeno, 

- soud učiní opatření, aby z vyklizovaného objektu byly odstraněny věci patřící povinnému 

a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i věci, které patří někomu jinému, a z objektu byli 

vykázáni povinný a všichni, kdo se tam zdržují na základě práva povinného, 

- není-li přítomen nikdo, kdo by mohl převzít věci, nebo je-li převzetí odmítnuto, sepíší se 

věci a dají se na náklady povinného do úschovy, 

- jde-li o věc zjevně bezcennou, soud věc zdokumentuje a nařídí její zničení; o zničení věci 

vyrozumí povinného nejméně pět dnů přede dnem, než k němu dojde. 

 

12. Odebrání věci je zakotveno v § 345 a násl. o.s.ř. Z § 345 o.s.ř. lze vyvodit, že 

- soud se postará o výkon rozhodnutí tím, že dá odebrat věc se vším, co k ní patří, včetně 

listiny, která je potřeba k užívání odebírané věci, povinnému, a odevzdá ji oprávněnému, 

- odebrání věci nebude provedeno, nebude-li mu přítomen oprávněný nebo jeho zástupce. 

 

13. Pokud jde o rozdělení společné věci, občanský soudní řád (§ 348 a 349) předpokládá, že 

výkon rozhodnutí má být proveden přiměřeně podle ustanovení o prodeji movitých věcí nebo 

nemovitých věcí. Exekuční příkaz by tedy měl mít obdobné náležitosti jako exekuční příkaz 

v exekuci prodejem movitých nebo nemovitých věcí. 
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 Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby byla společná movitá věc nebo nemovitá věc 

rozdělena jinak než prodejem, určí soud při nařízení výkonu rozhodnutí, jak výkon bude 

proveden. To je třeba uvést i v příslušném exekučním příkazu. 

 

14. Výkon rozhodnutí provedením prací a výkonů má dvě možné varianty - pokud má 

povinný na základě exekučního titulu provést pro oprávněného práci, kterou může vykonat 

i někdo jiný než povinný, povolí soud podle § 350 odst. 1 o.s.ř. oprávněnému, aby si dal tuto 

práci provést někým jiným nebo ji provedl sám, a to na náklad povinného. Oprávněný nebo 

ten, kým si oprávněný nechal práci provést, je při výkonu rozhodnutí oprávněn ke všemu, co 

je potřebné k provedení práce, o kterou jde (§ 350 odst. 2 o.s.ř.). 

 Exekuční řád v § 72 odst. 1 stanoví pro exekuci provedením prací a výkonů odlišný 

postup, zákon předpokládá, že o to, aby příslušné práce provedl pro oprávněného někdo jiný, 

se postará soudní exekutor, který se však může s oprávněným dohodnout i jinak. 

 Podle § 351 odst. 1 o.s.ř. platí, že ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, 

uloží soud za porušení této povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč.  

 

Příkaz k úhradě nákladů exekuce 

 

 Příkaz k úhradě nákladů exekuce je zvláštní typ rozhodnutí, kterým soudní exekutor 

ukládá povinnému zaplatit náklady exekuce a náklady oprávněného, které mají být vymoženy 

v rámci provádění exekuce. S příkazem k úhradě nákladů exekuce je spojen i zvláštní typ 

opravného prostředku (námitky) proti příkazu k úhradě nákladů exekuce. V příkazu k úhradě 

nákladů exekuce se zároveň konkretizují náklady co do výše jednotlivých položek. Způsob, 

kterým budou náklady exekuce a náklady oprávněného vymoženy, neurčuje příkaz k úhradě 

nákladů exekuce, ale je určen v exekučním příkazu. 

 Příkaz k úhradě nákladů exekuce upravuje zejména § 88 ex.ř. V § 88 odst. 1 ex.ř. se 

uvádí, že soudní exekutor určuje náklady exekuce a náklady oprávněného v příkazu k úhradě 

nákladů exekuce. Náležitosti příkazu k úhradě nákladů exekuce jsou uvedeny v § 88 odst. 2 

ex.ř., toto rozhodnutí musí obsahovat 

- označení exekučního soudu, 

- označení soudního exekutora, který vede exekuční řízení, 

- označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, 

- označení oprávněného a povinného včetně rodného čísla povinného, lze-li ho zjistit, 

- označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, 

- stanovení povinnosti k náhradě nákladů, včetně jejich vyčíslení a odůvodnění, 

- výši zaplacené zálohy a její vyúčtování, 

- datum a podpis exekutora a poučení o námitkách. 

 Z § 88 odst. 3 a 4 ex.ř. plyne, že účastník řízení se může proti příkazu k úhradě 

nákladů exekuce bránit podáním námitek, jimž může v plném rozsahu vyhovět soudní 

exekutor; pokud se tak nestane, je exekutor povinen je bez zbytečného odkladu postoupit 

exekučnímu soudu. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný prostředek. 

 Komentář k problematice odůvodňování příkazu k úhradě nákladů exekuce uvádí, že 

při vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce je nutné vycházet z principu jeho 

přezkoumatelnosti. Náklady musejí být určeny tak, aby účastníci a popřípadě soud při 

pozdějším přezkumu v námitkovém řízení mohli posoudit, čím jsou náklady tvořeny a jak 

vznikly, a mohli ověřit správnost jejich vyčíslení. V příkazu k úhradě nákladů exekuce je proto 

třeba uvést jednotlivé druhy nákladů (např. odměna, paušální náhrada výdajů, DPH, 

jednotlivé hotové výdaje) a je třeba uvést i odůvodnění výpočtu odměny, tedy z jaké částky 

nebo jakým postupem byla vypočítána… Z příkazu k úhradě nákladů exekuce musejí být 

patrné jednotlivé složky nákladů, musejí být odděleny a musí být uvedeno, z čeho se konkrétně 
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skládají, jaké částky hotových výdajů byly vynaloženy a jak byly vypočteny. Ve výkladu 

jednotlivých ustanovení exekučního tarifu je vždy uvedeno, jakým způsobem mají být náklady 

v příkazu k úhradě nákladů exekuce popsány, aby je bylo možné přezkoumat a aby jednotlivé 

položky odpovídaly nákladům, které mohou být v exekučním řízení oprávněnému 

a exekutorovi přiznány. (Kasíková M. in: Exekuční řád: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013, s. 503 – 504, 

 Ze soudní judikatury k této písemnosti je možno poukázat na rozhodnutí Ústavního 

soudu sp.zn. II. ÚS 336/05, z nějž plyne, že již v samotném příkazu k úhradě nákladů exekuce 

musejí být jednotlivé položky nákladů popsány a jejich názvy by měly pokud možno kopírovat 

položky uvedené demonstrativním výčtem v § 13 odst. 1 ET. Vyúčtované hotové výdaje přitom 

nesmějí obsahovat ty úkony, které jsou kryty odměnou… Veškeré hotové výdaje přitom musejí 

být ve spise soudního exekutora doloženy fakturami a stvrzenkami či jinými doklady, a pokud 

to není možné, úředními záznamy. Totéž platí pro vyúčtování cestovních výdajů… a náhrady 

za ztrátu času… Je zcela nepřípustné, aby soudní exekutor jednotlivé položky v příkazu 

k úhradě nákladů exekuce nerozepsal vůbec, anebo je rozepsal zcela nedostatečně 

a s odůvodněním na nákladnost takové operace odkázal na údaje založené ve svém spise. 

Soudní exekutor jako orgán veřejné moci má mít úctu k právům účastníků řízení…, a je tudíž 

jeho povinností, aby jeho postup byl vždy transparentní a bylo z něj možné dovodit bez 

dalšího soulad se zákonem. 

 Poukázat je třeba rovněž na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Rozhodnutí sp.zn. 

14 Kse 2/2016 uvádí, že v PÚNE odůvodnil exekutorský koncipient… náklady právního 

zastoupení oprávněného vesměs naprosto paušálně, shodným způsobem, aniž bylo jasné, 

z čeho se vlastně tyto náklady skládají. Např. v PÚNE č. j… náklady oprávněného… jsou 

odůvodněny takto: „Oprávněnému byla přiznána úhrada účelně vynaložených nákladů… 

v částce 11.960,00 Kč a 21,00 % DPH z této částky ve výši 2.511,60 Kč na náhradě nákladů 

právního zastoupení advokátem, v souladu s § 7 ve spojení s § 11 odst. 2 písm. e) vyhlášky MS 

ČR č.177/1996 Sb.“ Kárný senát se ztotožnil s kárným žalobcem, že z odůvodnění v příkladu 

v předchozím bodě nelze vyčíst, z jaké tarifní hodnoty exekutorský koncipient vyšel při určení 

výše mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby, případně kolik úkonů (a jakých) bylo 

právním zástupcem oprávněného učiněno…  

Dále toto rozhodnutí v jiné souvislosti uvádí, že náhrada hotových výdajů… 

překračuje… částku 3.500 Kč stanovenou § 13 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb. Podle § 13 

odst. 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. 

V odůvodnění PÚNE přitom nepochybně nepostačí jen uvést výslednou cifru hotových výdajů, 

aniž by byla částka dále rozepsána a konkretizována.  

Dále Nejvyšší správní soud v uvedeném rozhodnutí uvádí, že u tří PÚNE… byla 

pravděpodobně paušální částka hotových výdajů navyšována o 30 % dle § 13 odst. 9 vyhlášky 

č. 330/2001 Sb., to se však čtenář z odůvodnění ani náznakem nedozví. 

 Nejvyšší správní soud rovněž konstatuje, že u některých PÚNE je dále k nákladům 

exekuce vyčíslena též… současně náhrada za promeškaný čas… a náhrada za doručení 

písemností…, kde náhrada za promeškaný čas činí 350 Kč plus DPH a náhrada za doručení 

písemností 50 Kč plus DPH…  Lze se shodnout s kárným žalobcem, že takto formulované 

odůvodnění je naprosto nepřezkoumatelné, je uvedena jen výsledná částka, aniž se čtenář 

dozví, jak k těmto částkám kárně obviněná, resp. Mgr. J. dospěli a jak náhrady vypočetli. 

 Nejvyšší správní soud uzavírá, že k možnosti postihnout jako kárný delikt soustavné 

nedostatečné odůvodňování PÚNE existuje početná judikatura kárného senátu. Již na počátku 

roku 2014 kárný senát dovodil, že porušení povinnosti odůvodnit PÚNE ve smyslu § 88 odst. 

2 písm. f) exekučního řádu může založit kárnou odpovědnost exekutora. Kárný senát přitom 
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odmítl tezi…, že nedostatky při odůvodňování PÚNE jsou nedostatky rozhodovací činnost, 

jejíž případné vady mají být primárně odstraněny prostřednictvím opravných prostředků, 

nikoliv prostřednictvím postihu v kárném řízení… Uvedené pochybení tak nelze omluvit tím, 

že jde „jen“ o nesprávný právní názor“…  Judikatura zdůrazňuje, že nedostatek odůvodnění 

PÚNE nemůže být nahrazen možností nahlédnout do spisu. Účastník není povinen ověřovat si 

správnost výpočtu ze spisu, ostatně mnohdy ani nemá dostatečné schopnosti k tomu, aby 

jednotlivé dokumenty ve spisu analyzoval a posoudil pro účely vlastního výpočtu nákladů 

a procesně se poté bránil. 

 

K čl. II (účinnost): 

 

 Účinnost navrhované právní úpravy se předpokládá patnáctým dnem po jejím 

vyhlášení.  
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