
Platné znění s vyznačením navrhovaných  
změn a doplnění 

 
 

 
ZMĚNA EXEKUČNÍHO ŘÁDU 

  

§ 28 

Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je 
zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního 
soudu. 

§ 28 
 

Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný, je 
zapsán v rejstříku zahájených exekucí a jehož sídlo exekutorského úřadu je v obvodu 
krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného. Úkony exekutora se považují 
za úkony exekučního soudu. 

 
§ 29 

 
(1) Exekutor je vyloučen z exekučního řízení, jestliže se zřetelem na jeho poměr k 

věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho 
nepodjatosti. 

 
(2) Důvodem k vyloučení exekutora nejsou okolnosti, které spočívají v postupu 

exekutora v exekučním řízení o projednávané věci. 
 
(3) Jakmile se exekutor dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí ji 

neprodleně exekučnímu soudu. V řízení může zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou 
odkladu. 

 
(4) Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora; o tom musí 

být exekutorem poučeni. 
 
(5) Účastník je povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit nejpozději do 8 dnů ode 

dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce; nevěděl-li v této době o důvodu 
vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 8 dnů poté, co se o 
něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit také tehdy, jestliže nebyl 
exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě exekutora. Námitky povinného k osobě 
exekutora nemají odkladný účinek. 

 
(6) Námitka podjatosti musí obsahovat označení exekutora a uvedení okolností, které 

zakládají důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě údaj, kdy se o tomto důvodu 
účastník uplatňující námitku dozvěděl a jakými důkazy mohou být jeho tvrzení prokázána. 

 
(7) K rozhodnutí o námitce podjatosti předloží exekutor bez odkladu věc exekučnímu 

soudu; v řízení může zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu. To neplatí, byla-
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li námitka uplatněna nejpozději v den skončení exekučního řízení či jeho zastavení, nebo 
tehdy, uplatnil-li účastník v námitce stejné okolnosti, o nichž bylo exekučním soudem již 
rozhodnuto, nebo je-li námitka zjevně opožděná. 

 
(8) O vyloučení exekutora rozhoduje exekuční soud. 
 
(9) Rozhodnutí o vyloučení exekutora se doručí oprávněnému, povinnému a 

exekutorovi. 
 
(10) Proti rozhodnutí vydaném v řízení o vyloučení exekutora není přípustný opravný 

prostředek. 
 
(11) Jestliže bylo rozhodnuto, že exekutor je vyloučen, v exekuci pokračuje ten 

exekutor, kterého navrhne oprávněný a který se zapíše do rejstříku zahájených exekucí tak, že 
provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b); nově zaregistrovaný exekutor 
rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých nákladech exekuce. 

 
(11) Jestliže bylo rozhodnuto, že exekutor je vyloučen, v exekuci pokračuje ten 

exekutor, kterého navrhne oprávněný, který se zapíše do rejstříku zahájených exekucí 
tak, že provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b) a jehož sídlo 
exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud 
povinného; nově zaregistrovaný exekutor rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce 
o dosud vzniklých nákladech exekuce. 

 
(12) O tom, zda je vyloučen koncipient, kandidát nebo jiný zaměstnanec exekutora, 

jakož i znalec nebo tlumočník, rozhoduje exekutor; odstavce 1 až 4, 6 a 9 se použijí 
přiměřeně. Proti jeho usnesení není přípustný opravný prostředek. 

 
§ 39a 

 
(1) Zjistí-li exekutor, kterému došel exekuční návrh, že není exekutorem, jehož 

sídlo exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud 
povinného, vyzve oprávněného, aby do 15 dnů označil exekutora příslušného podle § 28 
a poučí ho, že jinak návrh odmítne. V poučení exekutor označí obvod krajského soudu, 
ve kterém je exekuční soud povinného.  

 
(2) Exekutor předá spis exekutorovi, kterého označil oprávněný a jehož sídlo 

exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud 
povinného, nejpozději do 5 dnů od označení exekutora. Účinky původního exekučního 
návrhu oprávněného zůstávají zachovány. Lhůta k pověření podle § 43a běží ode dne 
převzetí spisu novým exekutorem. 

 
§ 43a 

 
(1) Exekutor, kterému došel exekuční návrh nebo mu byl předán podle § 39a, požádá 

exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce 
(dále jen „pověření“). Neobsahuje-li návrh oprávněného všechny náležitosti nebo je 
nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až ode dne doručení opraveného nebo 
doplněného návrhu, popřípadě exekučního titulu exekutorovi. Doručením žádosti o pověření 
soudu se do rejstříku zahájených exekucí elektronicky zapíší údaje podle § 35b odst. 1 písm. 
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a) a c) až g). 
 
(2) V žádosti o pověření musí být označen exekutor, který žádost podle odstavce 1 

podal, s uvedením jeho sídla. Žádost musí být datována a musí dále zejména obsahovat 
jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo 
a identifikační číslo a přesné označení exekučního titulu. Součástí žádosti o pověření jsou i 
údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) a c) až g). Společně se žádostí exekutor soudu zašle 
exekuční návrh a všechny listiny, které k návrhu připojil. Žádost včetně všech listin, které se 
soudu zasílají společně s ní, musí být podána na elektronickém formuláři prostřednictvím 
veřejné datové sítě a elektronické aplikace určené k podání takové žádosti; není-li to 
technicky možné, mohou být žádost i listiny zaslány prostřednictvím veřejné datové sítě do 
datové schránky, případně v listinné podobě. 

 
(3) Soud vydá pověření do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené 

předpoklady. 
 
(4) Pověření obsahuje 
 
a) označení exekučního soudu, 
b) označení exekutora, 
c) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej 

vyhotovila, 
d) označení oprávněného a povinného, 
e) podpis a datum. 
 
(5) Pověření není soudním rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení. 
 
(6) Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení 

exekuce, soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh částečně nebo úplně odmítl nebo 
zamítl nebo aby exekuční řízení zastavil nebo postupoval podle § 39a. Tímto pokynem je 
exekutor vázán. 

 
§ 44b 

Změna exekutora 
 
(1) Na návrh oprávněného a souhlasí-li s tím exekutor, který vede exekuci, a exekutor, 

kterého oprávněný označí v návrhu a jehož sídlo exekutorského úřadu je v obvodu 
krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného, převezme exekuci exekutor, 
kterého oprávněný označil v návrhu. Převzetí exekuce není rozhodnutím. 

 
(2) Nedojde-li ke změně exekutora podle odstavce 1 a požádá-li oprávněný exekuční 

soud o změnu exekutora, exekuční soud po vyjádření exekutora, je-li to důvodné, rozhodne, 
že exekuci bude vést jiný exekutor, kterého navrhne oprávněný a jehož sídlo exekutorského 
úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného, a exekutor, 
který exekuci dosud vedl, mu věc postoupí. 

 
(3) Účinky původního exekučního návrhu oprávněného zůstávají zachovány. 
 
(4) Nový exekutor provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b) v 

rejstříku zahájených exekucí a rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud 
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vzniklých nákladech exekuce. Odměna exekutora, který exekuci dosud vedl, se vypočítá tak, 
jako by došlo k zastavení exekuce. 

 
(5) Náklady exekuce vzniklé v souvislosti se změnou exekutora podle odstavce 1 nese 

oprávněný. 
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