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V. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo 

vnitra 

 

Zásadní připomínky: 

 

Obecně: 

1. V obecné rovině považujeme předložený návrh za zcela bezpředmětný, neboť 

vyhláška má stanovit pouhou možnost, nikoli povinnost, vyhotovovat předmětné 

písemnosti v rámci exekuční činnosti pomocí formulářů. Připomínáme, že 

obsahem vyhlášek má být konkretizace povinností stanovených prováděným 

zákonem. Sám předkladatel zmiňuje, že exekuční řád takovou povinnost 

nezakotvuje, tudíž se jeví jako naprosto zbytečné tato „doporučení“ vydávat 

formou právního předpisu. Domníváme se, že návrh není vhodný k dalšímu 

postupu v rámci legislativního procesu a měl by být předkladatelem vzat zpět. 

2. Vhodnější variantou by dle našeho názoru bylo uveřejnění vzorů formulářů 

na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti či spíše na internetových 

stránkách Exekutorské komory České republiky.  

3. Dle obecné části odůvodnění předkladatel předpokládá, že Exekutorská komora 

České republiky používání upravených jednotných vzorů svým členům doporučí, 

domníváme se, že není na místě spoléhat na dobrovolné úkony jiných subjektů, 

neboť jsme nikde jinde v materiálu nedohledali informace o tom, jak se 

k unifikaci vzorů písemností Exekutorská komora České republiky i sami soudní 

exekutoři staví. Tato hlubší analýza potřebnosti úpravy navíc bez odpovídající 

zpětné vazby zcela absentuje. 

4. Spolu s exekučními příkazy má být rovněž rozesílána listina s „dalšími informaci 

k exekučnímu řízení“. Jak i předkladatel uvádí, mnoho povinných se potýká 

s vícečetnými exekucemi, není nám tedy zřejmé, proč by měl být dlužník zahlcen 

stále se opakujícími se informacemi o možnosti podání návrhu na zastavení 

připomínkové místo mění zásadní 

připomínky na doporučující 

- předkladatel má za to, že zmocnění 

k vydání navrhované právní úpravy 

(§ 131 písm. f) ex.ř.), z nějž plyne, že 

Ministerstvo spravedlnosti se 

zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou 

postupy při výkonu exekuční a další 

činnosti k provedení hlavy třetí až 

osmé exekučního řádu, umožňuje 

zakotvení povinného užití vzorů 

exekutorských písemností. Vyhotovení 

písemností, jichž se návrh týká, je 

třeba považovat za postup při výkonu 

exekuční činnosti. Z tohoto důvodu se 

nově navrhuje zakotvit, že soudní 

exekutoři jsou povinni vzory při 

exekuční činnosti používat. Změna 

navazuje rovněž na připomínky MMR 

a ÚOOÚ; podle názoru těchto 

připomínkových míst je možno použití 

vzorů písemností zakotvit jako 

povinné 

- předkladatel projednal návrhy vzorů 

exekutorských písemností 
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exekuce nebo odkladu exekuce. Za vhodnější považujeme výše uvedené 

shromáždění těchto informací na internetových stránkách odpovídajícího 

subjektu. Větu používanou právě v dokumentu nazvaném Další informace 

k exekučnímu řízení: „Především je třeba zdůraznit tyto skutečnosti:“, navozující 

dojem pouhého „poradenství“, pak považujeme za naprosto nevhodnou, jelikož 

soudní exekutor má jinou přesně stanovenou funkci, při které má postupovat 

především rychle a účelně. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.     

s Exekutorskou komorou ČR již před 

rozesláním do připomínkového řízení 

- Exekutorská komora ČR ve svých 

připomínkách uvedla, že sdílí ideu 

Ministerstva spravedlnosti ČR na 

sjednocení formální podoby 

rozhodnutí soudních exekutorů, a 

rovněž dlouhodobě deklaruje podporu 

pro přijetí opatření, které povede 

k naplnění této myšlenky, má však 

výhrady ke konkrétní podobě 

navrhovaných vzorů. Při dopracování 

návrhu MSp přihlédne k připomínkám 

Exekutorské komory ČR 

- MSp předpokládá, že na předložené 

vzory budou navazovat podrobnější 

informace uvedené na internetových 

stránkách resortu 

- údaj o možnosti podání návrhu na 

odklad nebo zastavení exekuce byl do 

návrhu zařazen na podnět neziskových 

organizací zabývajících se pomocí 

dlužníkům, a to z toho důvodu, že tyto 

návrhy představují v podstatě jedinou 

procesní obranu proti exekučnímu 

příkazu, proti němuž není přípustný 

opravný prostředek; jde tedy o to, aby 

se účastníků dostalo nejen poučení o 

tom, že opravný prostředek není 

přípustný, ale i o tom, jakým 

způsobem se proti EP mohou bránit 

- formulace „Především je třeba 
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zdůraznit…“ navazuje na předchozí 

upozornění na internetové stránky 

s podrobnějšími informacemi; jde tedy 

o to, aby bylo zřejmé, že přímo v EP 

se poskytuje pouze jedna z informací, 

a to taková, která může být pro 

účastníky podstatná, ostatní bude 

možno zjistit na internetových 

stránkách 

- na exekuční řízení se podpůrně 

použije občanský soudní řád, který 

stanoví v § 5, že soudy poskytují 

účastníkům poučení o jejich 

procesních právech a povinnostech; 

k tomu komentář Wolters Kluwer 

uvádí, že za pramen úpravy poučovací 

povinnosti informativní povahy lze 

považovat v obecné rovině § 5 o. s. ř. 

… Tato ustanovení jsou posléze 

doplněna řadou dílčích poučovacích 

povinností… Výskyt těchto zvláštních 

pravidel však neznamená, že § 5 o. s. 

ř. je pouhou proklamací bez 

normativního významu. Naopak tam, 

kde chybí výslovné dílčí kasuistické 

pravidlo, opírá se poučovací povinnost 

soudu o § 5 o. s. ř.  

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 2 – k příloze č. 5 bodu 1. Vyrozumění o zahájení exekuce: 

 Součástí vyrozumění o zahájení exekuce (viz § 44 exekučního řádu) mají 

být rovněž „vybraná ustanovení právních předpisů“. Jelikož se jedná o přesnou 

citaci daných ustanovení, je potřeba upozornit na skutečnost, že při každé jejich 

změně bude nutné novelizovat také předkládanou vyhlášku, což není žádoucí. 

připomínkové místo mění na 

doporučující 

- uvedení přesné citace příslušných 

ustanovení vychází z § 44 odst. 3 

písm. h) ex.ř., podle kterého 
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Dále mají být připojeny základní informace o průběhu exekučního řízení a 

zasílaných písemnostech. Výše uvedené přílohy považujeme za nepatřičné 

doplnění vyrozumění o zahájení exekuce. Dle § 28 exekučního řádu se úkony 

soudního exekutora považují za úkony soudu, a proto ho nelze degradovat 

na pouhou informující a vysvětlující instituci. Možnost poskytovat právní pomoc 

v rámci další činnosti oprávněnému nebo povinnému je dána soudnímu 

exekutorovi v § 74 odst. 1 písm. a) exekučního řádu, nejedná se však o 

povinnost. Požadujeme je i základní schéma průběhu exekuce vypustit a 

k vyrozumění o zahájení exekuce je nepřikládat, neboť již dnes existují 

organizace zabývající se osvětlením principů exekučního řízení. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

vyrozumění obsahuje poučení podle 

§ 29 odst. 5, § 37 odst. 3 a 4, § 44a 

odst. 1, § 54, § 55 odst. 1 a 2 a § 87 

odst. 1 ex.ř. Z komentáře 

k exekučnímu řádu lze dovodit, že 

poučení by měl exekutor uvést do 

vyrozumění o zahájení exekuce plným 

textem zákonného ustanovení 

(Kasíková, M. a kol. Exekuční řád. 

Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 265) 

- MSp počítá s tím, že vzory bude 

třeba měnit při změně relevantní 

právní úpravy 

- k poučování o procesních právech 

a povinnostech vizte výše 

Ministerstvo 

vnitra 

Doporučující připomínky: 

 

Obecně – k odůvodnění: 

 Dovolujeme si vyslovit pochybnost o pozitivním dopadu návrhu na 

podnikatelské prostředí, neboť se nedomníváme, že by sjednocení daných 

písemností mělo vliv na zrychlení vymáhání pohledávek v exekucích. Nadto 

zavedení formulářů bude pro soudní exekutory znamenat značné finanční 

náklady i s ohledem na to, že jednotlivé vzory počítají s obrovským množstvím 

zveřejňovaných informací na internetových stránkách. Předpokládáme, že se 

bude jednat o internetové stránky soudního exekutora, které však bude muset 

někdo spravovat. Doporučujeme finanční dopady navrhované právní úpravy 

podrobněji rozepsat. 

 

Obecně - k příloze č. 5: 

 Ve většině vzorů exekučních příkazů je stanoveno, že při platbě 

bankovním převodem nebo poštovní poukázkou musí být vždy uveden variabilní 

 

 

vyhověno  

- doplněno odůvodnění o údaje 

poskytnuté Exekutorskou komorou ČR 

- předpokládá se, že internetové 

stránky, na nichž budou uvedeny 

podrobnosti týkající se průběhu 

exekuce, bude vést MSp 

 

 

 

 

nevyhověno 

- není zcela jasné, v jakých 

formulářích není místo pro variabilní 
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symbol. Ve formulářích však místo pro variabilní symbol určený soudním 

exekutorem není. Doporučujeme ho tedy doplnit. 

 

K čl. I bodu 2 – k příloze č. 5 bodu 3.6 Exekuční příkaz k provedení exekuce 

prodejem nemovitých věcí: 

 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí je mj. 

zasílán rovněž příslušnému katastrálnímu úřadu, není výjimkou, že soudní 

exekutoři k přesnému označení nemovité věci vkládají do exekučních příkazů 

přímo výřez z listu vlastnictví, na kterém je nemovitá věc zapsána. Rovněž právě 

pro katastrální úřady je toto označení příhodné. Výrok I. v předmětném formuláři 

doporučujeme upravit, tak aby bylo zřejmé, jakým způsobem má být nemovitá 

věc označena. 

 Obdobnou připomínku vztahujeme také k čl. I bodu 2 – k příloze č. 5 

bodu 3.14 Exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva. 

symbol 

 

 

vysvětleno - máme za to, že nic 

nebrání tomu, aby do příslušného 

okénka byl vložen i výřez listu 

vlastnictví 

Ministerstvo 

vnitra 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 

Obecně: 

 V předloženém materiálu postrádáme předkládací zprávu, kterou je třeba 

doplnit, viz čl. 16 odst. 7, resp. čl. 7 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

 

Obecně - k příloze č. 5: 

 Doporučujeme, aby formulačně méně zdařilá spojení slov „aby po tom, 

kdy mu bude doručen“, „aby poté, co mu bude doručeno“, „od okamžiku, kdy mu 

byl/bude doručen“, která jsou užívána v jednotlivých vzorech, byla nahrazena 

např. obvyklým „od doručení“ či „po doručení“, a to v zájmu zachování 

jednotnosti textu v rámci celé přílohy č. 5.  

 

 

vyhověno 

 

 

 

 

vyhověno částečně tam, kde nejde o 

formulaci použitou v zákoně (§ 282 

odst. 1 o.s.ř., § 313 odst. 1 o.s.ř., § 320 

odst. 2 o.s.ř.) 

Ministerstvo 

financí 

K formuláři „Exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním pohledávky 

z účtu manžela povinného u peněžního ústavu“ (dále jen „Exekuční příkaz“), str. 

21-22 návrhu vyhlášky. 

Bod II. Exekučního příkazu stanoví: „II. Peněžnímu ústavu…………… 

se přikazuje, aby od okamžiku, kdy mu bude exekuční příkaz doručen, z účtu 

manžela povinného až do výše vymáhané pohledávky nevyplácel peněžní 

vysvětleno 

- máme za to, že platná právní úprava 

obsažená v občanském soudním řádu 

upravující výkon rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu 

manžela povinného u peněžního 
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prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal.“ 

Dle ustanovení § 42 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „exekuční řád“) a ustanovení § 731 a 732 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 

je možno postihnout exekucí i majetek patřící do společného jmění manželů (dále 

jen „SJM“). Dle ustanovení § 732 občanského zákoníku nemusí do exekuce 

spadnout veškerý majetek ve SJM, ale pouze část, která připadne na povinného. 

Doporučujeme zvážit, zda by dané pravidlo nemělo více odpovídat ustanovení 

občanského zákoníku. V případě výhrady manžela povinného se domníváme, 

že arrestatorium lze uplatnit maximálně na polovinu prostředků na účtu, nikoliv 

až do výše vymáhané pohledávky. 

Stejnou připomínku uplatňujeme k bodu IV. Exekučního příkazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení k Exekučnímu příkazu stanoví: „Peněžní ústav vyplatí manželu 

povinného na jeho žádost peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního 

minima jednotlivce, tedy (výše dvojnásobku životního minima). Tyto peněžní 

prostředky vyplatí peněžní ústav nejvýše jednou. Má-li u jednoho peněžního 

ústavu manžel povinného více účtů, lze peněžní prostředky vyplatit pouze 

z jednoho z těchto účtů. 

Peněžní ústav vyplatí manželovi povinného na jeho žádost z účtu částku do výše 

poloviny peněžních prostředků, které byly na účtu v okamžiku, v němž byl 

peněžnímu ústavu doručen exekuční příkaz, převyšuje-li částku dvojnásobku 

ústavu vychází z rozhodnutí NS sp.zn. 

21 Cdo 1774/99, podle kterého 

předmětem výkonu rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu u 

peněžního ústavu… (je)  nárok 

majitele účtu na výplatu peněžních 

prostředků z účtu (pohledávka z 

účtu)… není pohledávka z účtu, jehož 

majitelem je jeden z manželů, součástí 

společného jmění; do společného 

jmění mohou patřit jen peněžní 

prostředky z účtu již vybrané  (vizte i 

důvodovou zprávu k zákonu č. 

139/2015 Sb.). Nejde tedy o postižení 

majetku v SJM, proto je možnost 

postihnout účet manžela povinného 

zvláště upravena v § 262a odst. 4 o.s.ř. 

- otázku arrestatoria zákon výslovně u 

účtu manžela neupravuje, je zde pouze 

§ 304 odst. 1 o.s.ř.; nepovažujeme za 

zcela vhodné řešit tuto problematiku 

ve vyhlášce zakotvující vzory 

 

- pokud jde o poučování manžela 

povinného, formulace poučení vychází 

z dikce občanského soudního řádu; 

máme za to, že není vhodné 

prostřednictvím vyhlášky upravující 

vzory písemností soudních exekutorů 

vykládat ustanovení zákona  

 

- vysvětlení povahy substitučního 
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životního minima.“ 

Situaci nelze z poučení zcela rozklíčovat. Poučení vyvolává dojem, že nezávisle 

na postupu manžela povinného k dluhu může manžel požadovat vyplacení až 

poloviny prostředků na účtu. Domníváme se, že pokud by měl manžel nárok na 

polovinu prostředků na účtu, měl by právo s těmito prostředky na účtu nakládat, 

nikoliv si je pouze nechat vyplatit.  

Manžel povinného má nejen právo na podíl na peněžních prostředích na účtu, 

které nepatří povinnému (tedy pravděpodobně k polovině peněžních prostředků 

na účtu, pokud projevil nesouhlas podle § 732 občanského zákoníku) a požadovat 

jejich vyplacení, ale má právo s prostředky na účtu i nakládat. Není zřejmé, zda 

je myšleno, že by se analogii legis k ustanovení § 311a zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, dovodilo, že exekutor má nárok pouze na část peněžních 

prostředků na účtu a druhá část peněžních prostředků by měla být ponechána v 

dispozici manžela. Doporučujeme z toho důvodu upravit poučení tak, aby 

nevyvolávalo chybný dojem. 

Doporučujeme do poučení doplnit vysvětlení toho, co je substituční jmění, a jak 

je možno doložit takové skutečnosti. Poučení má sloužit k lepší orientaci 

povinného, resp. jeho manžela, v exekučním řízení; avšak v dané podobě tuto 

funkci neplní. 

jmění bude uvedeno na internetových 

stránkách, na které exekutorské 

písemnosti odkazují a které by měly 

obsahovat podrobnosti týkající se 

postupu v exekučním řízení  

 

Ministerstvo 

financí 

K části „Základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných 

písemnostech“ (dále jen „Základní informace“), str. 7 návrhu vyhlášky. 

Věta druhá v bodu 2. Základních informací stanoví: „Odměna soudního 

exekutora je v tomto případě snížena o 50%, jedná-li se o exekuci na peněžitou 

částku / 70% u exekuce na jinou povinnost, náhrada hotových výdajů soudního 

exekutora je snížena o 50%.“ 

Uvedená formulace znamená „padesátiprocentní/ sedmdesátiprocentní/ 

padesátiprocentní“, ačkoliv žádaný tvar je „padesát procent/ sedmdesát procent/ 

padesát procent“. Doporučujeme mezi jednotlivá čísla (50, 70 a 50) a symbol % 

vložit mezeru.  

Stejnou připomínku uplatňujeme k bodu  formulář „Výzva ke splnění vymáhané 

povinnosti“, str. 10 návrhu vyhlášky, část „Poučení“. Doporučujeme mezi číslo 

50 a symbol % vložit mezeru. 

vyhověno 
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Ministerstvo 

práce a sociálních 

věcí 

K jednotlivým ustanovením 

K čl. I bodu 1 – § 5b 

Obdobně jako v jiných oblastech (např. v insolvenčním řízení) by rovněž 

soudní exekutoři měli používat formuláře uvedené v obecně závazných právních 

předpisech.  Využíváním právě těchto formulářů se tak mohou eliminovat obtížně 

srozumitelné a nejasné exekuční příkazy a zajistit tímto způsobem jednoznačné 

a srozumitelné poučení povinných osob. 

Z navrhovaného znění však není zřejmé, zda předpokládaného cíle návrhu 

vyhlášky – „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“ bude 

skutečně dosaženo. 

Tato připomínka je zásadní. 

vysvětleno  

- předkladatel má za to, že zmocnění 

k vydání navrhované právní úpravy 

(§ 131 písm. f) ex.ř.), z nějž plyne, že 

Ministerstvo spravedlnosti se 

zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou 

postupy při výkonu exekuční a další 

činnosti k provedení hlavy třetí až 

osmé exekučního řádu, umožňuje 

zakotvení povinného užití vzorů 

exekutorských písemností. Vyhotovení 

písemností, jichž se návrh týká, je 

třeba považovat za postup při výkonu 

exekuční činnosti. Z tohoto důvodu se 

nově navrhuje zakotvit, že soudní 

exekutoři jsou povinni vzory při 

exekuční činnosti používat. Změna 

navazuje rovněž na připomínky MMR 

a ÚOOÚ; podle názoru těchto 

připomínkových míst je možno použití 

vzorů písemností zakotvit jako 

povinné 

Ministerstvo 

práce a sociálních 

věcí 

K čl. I bodu 2 – K příloze č. 5 Vzory písemností soudního exekutora 

1. K bodu 1 - Vyrozumění o zahájení exekuce 

Ve vztahu k bodu 6 tohoto vzoru (Náklady exekuce) doporučujeme lépe objasnit 

hrazení nákladů exekuce oprávněným a povinným, resp. za jakých podmínek 

hradí náklady exekuce oprávněný. 

2. Doporučujeme, aby součástí přílohy č. 5 vyhlášky bylo poučení nebo odkaz 

na předpisy upravující nezabavitelné částky. 

 

vysvětleno  

- vyrozumění o zahájení exekuce 

obsahuje poučení, které předpokládá 

zákon, tedy v zásadě pouze poučení 

podle § 87 odst. 1 ex.ř.; dále rozšiřovat 

obsah dokumentů, které budou 

účastníkům zasílány zpravidla 

v listinné podobě, nepovažujeme za 

vhodné 
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- údaje uvedené v připomínce budou 

umístěny na internetových stránkách 

vedených MSp, které budou obsahovat 

podrobnosti k postupu v rámci 

exekučního řízení a na něž zasílané 

listiny budou odkazovat 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Upozorňujeme, že předkládaný materiál neobsahuje „Předkládací zprávu“. 

Ve vyhlášce v platném znění s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme za 

slova „exekučního řízení“ doplnit slova „a zasílaných písemnostech“. 

Odůvodnění: Je třeba dát úplné znění vyhlášky do souladu s návrhem novely. 

vyhověno 

vyhověno 

 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

 

Zásadní připomínky: 

1. Obecně k materiálu: Chápeme záměr předkladatele přispět ke sjednocení 

některých písemností, avšak musíme upozornit na nevhodně zvolený způsob, 

kterým je tento záměr prováděn. Vyhláška, jako podzákonný právní předpis, je 

dle čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky vydávána na základě zákona a v jeho 

mezích. Vyhláška tedy nemůže zakládat novou povinnost pro exekutory. 

Předkladatel si je dle Odůvodnění dané skutečnosti vědom a v navrhovaném § 5b 

stanovuje použití vzorů pouze jako možnost, což je však v rozporu s Opatřením 

4.1.1.3. Akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 

až 2020, které výslovně uvádí požadavek zavést „povinné užívání jednotného 

formátu exekučního příkazu“. Předkladatel sám v Odůvodnění poukazuje na 

určité náklady, které by vznikly každému subjektu, který byť dobrovolně začne 

předmětné vzory užívat a zároveň uvádí, že doporučení ze strany Exekutorské 

komory, jako samosprávné organizace, lze jen předpokládat. Vedle již zmíněného 

je nutno uvést, že v případě, že předkladatel zamýšlí danou povinnost zakotvit 

v zákoně, bude nutné v souvislosti s touto změnou zákona opětovně měnit 

předmětnou vyhlášku. 

Nadto by měla platit nezbytnost nové právní úpravy. Pokud se právním 

předpisem vydávají doporučující vzory, není zřejmě nezbytnost naplněna. 

Opatření je možné přijmout například jako doporučení předkladatele ve 

spolupráci s Exekutorskou komorou, což bude mít stejný efekt, jako navržený 

právní předpis.  

připomínkové místo mění na 

doporučující  

- předkladatel má za to, že zmocnění 

k vydání navrhované právní úpravy 

(§ 131 písm. f) ex.ř.), z nějž plyne, že 

Ministerstvo spravedlnosti se 

zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou 

postupy při výkonu exekuční a další 

činnosti k provedení hlavy třetí až 

osmé exekučního řádu, umožňuje 

zakotvení povinného užití vzorů 

exekutorských písemností. Vyhotovení 

písemností, jichž se návrh týká, je 

třeba považovat za postup při výkonu 

exekuční činnosti. Z tohoto důvodu se 

nově navrhuje zakotvit, že soudní 

exekutoři jsou povinni vzory při 

exekuční činnosti používat. Změna 

navazuje rovněž na připomínky MMR 

a ÚOOÚ; podle názoru těchto 

připomínkových míst je možno použití 

vzorů písemností zakotvit jako 
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S ohledem na výše uvedené požadujeme stažení materiálu a jeho opětovné    

předložení do mezirezortního připomínkového řízení až v souvislosti s výše 

zmíněnou zákonnou úpravou. 

povinné 

 

Ministerstvo 

zemědělství 

1. V Odůvodnění se mimo jiné uvádí, že požadavkem na sjednocení písemností 

soudních exekutorů je poznatek, že ne vždy reflektují aktuální legislativní změny. 

Skutečnost, že tyto vzory budou obsaženy v příloze k této vyhlášce, však sebou 

nese ten důsledek, že vyhláška bude muset být novelizována v případě jakékoliv 

změny právní úpravy, která bude mít dopad na text některé uvedené vzorové 

písemnosti. Vzhledem k tomu, že se nebude jednat o závazné vzory, dáváme ke 

zvážení řešení v podobě odkazu na centrální úložiště aktuálních vzorů 

jednotlivých písemností např. jako webová služba ve správě Ministerstva 

spravedlnosti.  

2. Do odůvodnění návrhu vyhlášky doporučujeme doplnit odhad celkové výše 

ekonomických dopadů souvisejících se zavedením novely vyhlášky na straně 

podnikatelů (exekutorů). 

3. Pro větší přehlednost navrhujeme, aby součástí přílohy č. 5 byl také seznam 

vzorů písemností soudního exekutora, které tuto přílohu tvoří. 

vysvětleno - MSp počítá s tím, že 

vzory bude třeba měnit při změně 

relevantní právní úpravy; máme za to, 

že legislativní proces předcházející 

vydání vyhlášky není tak náročný, aby 

nebylo možno realizovat zvolené 

řešení 

 

 

vyhověno, jsou doplněny údaje 

poskytnuté Exekutorskou komorou ČR 

 

vyhověno 

Ministerstvo 

obrany 

K návrhu novely vyhlášky jako celku 

Návrh novely vyhlášky, která stanoví využívání vzorů v ní uvedených na 

základě dobrovolnosti, považujeme za zbytečný. Návrh v této podobě není 

způsobilý dosáhnout cílů, které si předkladatel vytyčil v bodu a) obecné části 

odůvodnění k návrhu. Za uvedených okolností by stačilo, kdyby používání těchto 

nově vytvořených vzorů svým členům doporučila Exekutorská komora ČR.    

Pokud by mělo mít toto ustanovení skutečný efekt, kterým je především 

sjednocení a zpřehlednění písemností soudních exekutorů, mělo by být využívání 

uvedených vzorů povinné, což ostatně předpokládá (přestože pouze ve vztahu 

k exekučním příkazům) také Akční plán strategie boje proti sociálnímu vyloučení 

2016 – 2020. Předpokladem je samozřejmě vytvoření odpovídajícího zákonného 

zmocnění v Exekučním řádu. 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je nezatěžovat podzákonný právní předpis ustanovením, 

které má povahu metodického pokynu. 

vysvětleno 

- předkladatel má za to, že zmocnění 

k vydání navrhované právní úpravy 

(§ 131 písm. f) ex.ř.), z nějž plyne, že 

Ministerstvo spravedlnosti se 

zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou 

postupy při výkonu exekuční a další 

činnosti k provedení hlavy třetí až 

osmé exekučního řádu, umožňuje 

zakotvení povinného užití vzorů 

exekutorských písemností. Vyhotovení 

písemností, jichž se návrh týká, je 

třeba považovat za postup při výkonu 

exekuční činnosti. Z tohoto důvodu se 

nově navrhuje zakotvit, že soudní 
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Tato připomínka je doporučující. exekutoři jsou povinni vzory při 

exekuční činnosti používat. Změna 

navazuje rovněž na připomínky MMR 

a ÚOOÚ; podle názoru těchto 

připomínkových míst je možno použití 

vzorů písemností zakotvit jako 

povinné 

Ministerstvo 

dopravy 

Doporučující připomínka: 

Návrh vyhlášky byl vypracován na základě zmocnění obsaženého v § 131 

písm. f) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 podle předkladatele podřadit i právní úpravu 

formulářů písemností soudního exekutora, protože není pochyb o tom, že 

vyhotovování těchto písemností je postupem při výkonu exekuční činnosti.  

 Zároveň však podle předkladatele 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 tohoto 

důvodu je použití vzorů uvedených písemností exekutora výslovně pojato pouze 

jako možnost, nikoli jako povinnost soudního exekutora, přičemž se předpokládá, 

že Exekutorská komora České republiky používání upravených jednotných vzorů 

svým členům doporučí. 

V takovém případě by však bylo na místě zvážit, zda je takovou možnost 

nutné zakotvovat prostřednictvím obecně závazného právního předpisu či zda 

není na místě spíše využití jiných instrumentů, např. nástrojů metodického 

vedení.  

vysvětleno  

- předkladatel má za to, že zmocnění 

k vydání navrhované právní úpravy 

(§ 131 písm. f) ex.ř.), z nějž plyne, že 

Ministerstvo spravedlnosti se 

zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou 

postupy při výkonu exekuční a další 

činnosti k provedení hlavy třetí až 

osmé exekučního řádu, umožňuje 

zakotvení povinného užití vzorů 

exekutorských písemností. Vyhotovení 

písemností, jichž se návrh týká, je 

třeba považovat za postup při výkonu 

exekuční činnosti. Z tohoto důvodu se 

nově navrhuje zakotvit, že soudní 

exekutoři jsou povinni vzory při 

exekuční činnosti používat. Změna 

navazuje rovněž na připomínky MMR 

a ÚOOÚ; podle názoru těchto 

připomínkových míst je možno použití 

vzorů písemností zakotvit jako 

povinné 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Doporučujeme zvážit, zda předkládaná vyhláška naplňuje zmocnění uvedené 

v § 131 písm. f) exekučního řádu, když stanovuje pouhou možnost soudního 

exekutora vyhotovit vzory písemností souvisejících s jeho exekuční činností. 

vyhověno 

- předkladatel má za to, že zmocnění 

k vydání navrhované právní úpravy 
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Jako vhodné se jeví spíše stanovení povinnosti použití daných vzorů. (§ 131 písm. f) ex.ř.), z nějž plyne, že 

Ministerstvo spravedlnosti se 

zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou 

postupy při výkonu exekuční a další 

činnosti k provedení hlavy třetí až 

osmé exekučního řádu, umožňuje 

zakotvení povinného užití vzorů 

exekutorských písemností. Vyhotovení 

písemností, jichž se návrh týká, je 

třeba považovat za postup při výkonu 

exekuční činnosti. Z tohoto důvodu se 

nově navrhuje zakotvit, že soudní 

exekutoři jsou povinni vzory při 

exekuční činnosti používat. Změna 

navazuje rovněž na připomínky MMR 

a ÚOOÚ; podle názoru těchto 

připomínkových míst je možno použití 

vzorů písemností zakotvit jako 

povinné 

Ministerstvo 

kultury 

Obecně k Odůvodnění 

 Vzhledem k tomu, že neexistuje povinnost používat jednotné písemnosti, 

zůstává neznámou, kolik exekutorů k těmto písemnostem přistoupí. Exekutoři 

mají své zavedené vzory, které používají. Podle odůvodnění návrhu vyhlášky 

„lze předpokládat, že Exekutorská komora ČR používání upravených jednotných 

vzorů svým členům doporučí“. Z tohoto tvrzení nevyplývá, že by Ministerstvo 

spravedlnosti s Exekutorskou komorou ČR předem vyjednávalo o tom, zda se 

bude Komora snažit, či se snažila, exekutory přesvědčit o používání jednotných 

písemností. 

 Odůvodnění návrhu neobsahuje např. ani to, jak se jednotliví exekutoři 

k této nové právní úpravě staví, tedy zda se chystají jednotné vzory písemností 

používat či nikoliv. Vzhledem k tomu, že používání písemností nebude dle 

návrhu povinné, hrozí, že by se touto úpravou řídil jen malý počet z celkových 

vysvětleno 

- předkladatel projednal návrhy vzorů 

exekutorských písemností 

s Exekutorskou komorou ČR již před 

rozesláním do připomínkového řízení 

- Exekutorská komora ČR ve svých 

připomínkách uvedla, že sdílí ideu 

Ministerstva spravedlnosti ČR na 

sjednocení formální podoby 

rozhodnutí soudních exekutorů, a 

rovněž dlouhodobě deklaruje podporu 

pro přijetí opatření, které povede 

k naplnění této myšlenky, má však 
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154 exekutorů. V takovém případě by navrhovaná nová právní úprava postrádala 

smysl. 

 Další otázkou je, jaký bude postup v případě legislativních změn právních 

předpisů týkajících se navrhované změny vyhlášky. Při každé změně by mělo 

Ministerstvo spravedlnosti upravit jednotný vzor písemnosti v příloze vyhlášky 

tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu. 

výhrady ke konkrétní podobě 

navrhovaných vzorů. Při dopracování 

návrhu MSp přihlédne k připomínkám 

Exekutorské komory ČR 

- MSp počítá s tím, že vzory bude 

třeba měnit při změně relevantní 

právní úpravy; máme za to, že 

legislativní proces předcházející 

vydání vyhlášky není tak náročný, aby 

nebylo možno realizovat zvolené 

řešení 

- vzory byly zakotveny jako povinné 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

bez připomínek 
 

místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a inovace 

bez připomínek  

ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a 

legislativu 

Úvod 

Vítáme snahu Ministerstva spravedlnosti k definování jednotných vzorů 

v souladu s Akčním plánem boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 

2020. K materiálu máme pouze jednu zásadní připomínku. 

 

ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a 

legislativu 

 

Zásadní připomínka: 

 

Čl. I, § 5b 

 

„Vyrozumění o zahájení exekuce a základní informace o průběhu exekučního 

řízení a zasílaných písemnostech, výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, 

vyhověno 

- předkladatel má za to, že zmocnění 

k vydání navrhované právní úpravy 

(§ 131 písm. f) ex.ř.), z nějž plyne, že 

Ministerstvo spravedlnosti se 

zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou 
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exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce může exekutor vyhotovit 

pomocí vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.“. 

 

Pokud mají být vzory v praxi skutečně používané, měly by být povinné. 

Proto je třeba tuto povinnost doplnit přímo do exekučního řádu a následně 

doplnit i příslušné zmocnění pro stanovení konkrétní podoby povinných 

vzorů ve předkládané vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o 

postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Současně bychom rádi uvedli, že pokud má předkládaná právní úprava zcela 

splnit 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), je rovněž zcela nezbytné, aby použití těchto vzorů 

jednotlivými exekutorskými úřady bylo povinné. 

 

Požadujeme proto zavést uvedené vzory jako povinné a připravit i příslušné 

zákonné změny. 

postupy při výkonu exekuční a další 

činnosti k provedení hlavy třetí až 

osmé exekučního řádu, umožňuje 

zakotvení povinného užití vzorů 

exekutorských písemností. Vyhotovení 

písemností, jichž se návrh týká, je 

třeba považovat za postup při výkonu 

exekuční činnosti. Z tohoto důvodu se 

nově navrhuje zakotvit, že soudní 

exekutoři jsou povinni vzory při 

exekuční činnosti používat. Změna 

navazuje rovněž na připomínky MMR 

a ÚOOÚ; podle názoru těchto 

připomínkových míst je možno použití 

vzorů písemností zakotvit jako 

povinné 

ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a 

legislativu 

Doporučující připomínka: 

 

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

znění pozdějších předpisů, byla vydána na základě § 131 odst. 1 písm. e), nikoliv 

písm. f), jak je uvedeno v odůvodnění. 

 

Doporučujeme proto text upravit. 

vysvětleno 

- původní úvodní věta vyhlášky č. 

418/2001 Sb. obsahuje odkaz na § 131 

písm. e) ex.ř., na jehož základě byla 

vyhláška v r. 2001 vydána a který v té 

době stanovil, že Ministerstvo se 

zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou 

postupy při výkonu exekuční a další 

činnosti k provedení hlavy třetí až 

osmé tohoto zákona, 

- zákonem č. 139/2015 Sb. bylo do § 

131 vloženo nové písmeno e), které se 

nyní vztahuje k paušální náhradě 

nákladů účastníka řízení, 
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z dosavadního písmene e) se stalo 

písmeno f), z tohoto důvodu je nutno 

novelizovat vyhlášku č. 418/2001 Sb. 

na základě zmocnění obsaženého v § 

131 písm. f) ex.ř. 

Vedoucí Úřadu 

vlády České 

republiky 

bez připomínek 
 

Veřejná 

ochránkyně práv 

připomínky nezaslány 
 

Česká národní 

banka 

připomínky nezaslány 
 

Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

K příloze č. 3, k bodu 3.7 Exekuční příkaz k provedení exekuce postižením 

závodu 

Požaduji, aby na konec „Poučení“ byl zařazen nový odstavec, který zní: 

„Jsou-li součástí závodu nemovité věci evidované v katastru nemovitostí, zašle 

správce příslušnému katastrálnímu úřadu tento exekuční příkaz spolu 

s vyrozuměním, že součástí závodu jsou nemovité věci označené podle § 8 

katastrálního zákona.“ 

Odůvodnění: 

Podle § 71 exekučního řádu se na exekuci postižením závodu přiměřeně použijí 

ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí postižením 

závodu, nestanoví-li tento zákon jinak. Podle § 338k občanského soudního řádu 

zjistí-li správce, že součástí závodu je nemovitá věc, vyrozumí bez zbytečného 

odkladu příslušný katastrální úřad, že byl nařízen výkon rozhodnutí postižením 

závodu a že povinný nesmí bez jeho souhlasu nemovitou věc převést na jiného, 

zatížit ji nebo s ní jinak nakládat. Tomu pak odpovídá povinnost katastrálního 

úřadu vyznačit podle § 23 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona do katastru 

nemovitostí poznámku o exekučním příkazu k postižení obchodního závodu. Aby 

katastrální úřad mohl tuto poznámku do katastru nemovitostí zapsat, je nezbytné, 

aby mu správce zaslal odpovídající exekuční příkaz a aby mu zároveň sdělil, 

kterých nemovitých věcí se tento exekuční příkaz týká. Tím bude zároveň 

vysvětleno 

- máme za to, že občanský soudní řád 

ani exekuční řád správci závodu 

výslovně povinnost zasílat 

katastrálnímu úřadu exekuční příkaz 

neukládá a že tuto povinnost nelze 

stanovit vyhláškou, 

- exekuční řád stanoví v § 48 písm. g), 

že soudní exekutor v písemném 

vyhotovení exekučního příkazu uvede 

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, 

- občanský soudní řád stanoví v § 
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naplněno i ustanovení § 338k občanského soudního řádu. 

Tato připomínka je zásadní. 

338k odst. 1, že zjistí-li správce 

závodu, že součástí závodu je 

nemovitá věc, vyrozumí bez 

zbytečného odkladu příslušný 

katastrální úřad, že byl nařízen výkon 

rozhodnutí postižením závodu a že 

povinný nesmí bez jeho souhlasu 

nemovitou věc převést na jiného, 

zatížit ji nebo s ní jinak nakládat; v 

tomto ani v jiném ustanovení o.s.ř 

doručení usnesení o nařízení výkonu 

katastrálnímu úřadu neukládá. 

Komentář k tomu uvádí: 

Pokud správce zjistí, ať z katastru 

nemovitostí či jinak, že součástí 

závodu je nemovitá věc, je povinen bez 

zbytečného odkladu vyrozumět 

příslušný katastrální úřad o nařízení 

výkonu rozhodnutí postižením závodu 

a o skutečnosti, že povinný nesmí bez 

souhlasu správce dotčenou nemovitou 

věc převést na jiného, zatížit ji nebo 

s ní jinak nakládat. I zde je účelu 

obstavení nemovité věci při výkonu 

rozhodnutí dosahováno až činností 

správce, neboť usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí postižením závodu 

soud katastrálnímu úřadu nedoručuje 
ani tehdy, je-li mu skutečnost, že 

nemovitá věc je součástí závodu, 

známa. (Svoboda, K., Smolík, P., 

Levý, J., Šínová, R., Bílý, M., 
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Hamuláková, K., Hrnčiřík, V., 

Hromada, M., Křiváčková, J., Přidal, 

O., Šíma, A. Občanský soudní řád. 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-506-

0.) 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje dvě připomínky, z toho jednu 

zásadní. 

K jednotlivým ustanovením 

V § 5b se slova „může exekutor vyhotovit“ nahrazují slovy „exekutor vyhotoví“. 

Tato připomínky je zásadní.  

 

Odůvodnění: 

 Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že cílem předkládané právní 

úpravy je přispět k sjednocení některých písemností soudního exekutora. Zároveň 

však uvádí, že stanovení povinnosti používat vzory exekutorských písemností není 

možné, neboť tato povinnost není stanovena zákonem a uvádí, že 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 dále předkladatel cituje komentář k Listině, že zákon slouží jako základ 

pro ukládání (primárních) povinností, které mohou být v detailech rozvedeny 

podzákonnými předpisy (čl. 78 a čl. 79 Ústavy). Z ustanovení § 131 odst. 1 písm. 

f) exekučního řádu vyplývá, že Ministerstvo spravedlnosti je ze zákona zmocněno, 

aby stanovilo vyhláškou postupy při výkonu exekuční a další činnosti k provedení 

hlavy třetí až osmé exekučního řádu. Takové zmocnění je dostatečné i k ukládání 

povinností v rámci postupu při výkonu exekuční činnosti, jakou je obligatorní 

užití vyhláškou předepsaných formulářů. 

vyhověno 

- předkladatel má za to, že zmocnění 

k vydání navrhované právní úpravy 

(§ 131 písm. f) ex.ř.), z nějž plyne, že 

Ministerstvo spravedlnosti se 

zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou 

postupy při výkonu exekuční a další 

činnosti k provedení hlavy třetí až 

osmé exekučního řádu, umožňuje 

zakotvení povinného užití vzorů 

exekutorských písemností. Vyhotovení 

písemností, jichž se návrh týká, je 

třeba považovat za postup při výkonu 

exekuční činnosti. Z tohoto důvodu se 

nově navrhuje zakotvit, že soudní 

exekutoři jsou povinni vzory při 

exekuční činnosti používat. Změna 

navazuje rovněž na připomínky MMR 

a ÚOOÚ; podle názoru těchto 

připomínkových míst je možno použití 

vzorů písemností zakotvit jako 

povinné 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

K příloze č. 5 vyhlášky – 1. Vyrozumění o zahájení exekuce, poučení.  Opravit 

formulaci  lhůty pro podání návrhu na zastavení exekuce u soudního exekutora, 

tak aby ustanovení bylo pro adresáty právní normy srozumitelné. 

 

vyhověno 

- poučení přeformulováno 
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Odůvodnění: 

Vymezení lhůt pro podání návrhu na zastavení exekuce nebo její části je 

zmatečné. Je nutné, aby normativní právní předpis stanovil lhůty pro podání 

nároků srozumitelně, tak aby bylo toto ustanovení jasné laické veřejnosti 

(běžnému adresátovi právní normy). Pokud jsou v poučení uvedeny dvě lhůty pro 

podání návrhů bezprostředně za sebou, musí být jasně specifikováno, v čem se 

liší. 

 

Úřad vlády České 

republiky - odbor 

kompatibility 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR přímo zapracováváno právo 

EU a návrh není s právem EU v rozporu. 
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