
 

 
 

  

  EXEKUCE  

      X 

  VÝKON ROZHODNUTÍ 

 



POJEM EXEKUCE 

 nesplní-li povinný (dlužník) dobrovolně, co mu 

ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný 

(věřitel) podat návrh na soudní výkon rozhodnutí, 

resp. na nařízení exekuce 

 vykonatelné rozhodnutí = exekuční titul; exekuci 

musí předcházet jiné řízení, jehož výsledkem je 

rozhodnutí, v němž je dlužníkovi uložena povinnost 

zaplatit (příp. něco vykonat, zdržet se určitého 

jednání apod.) 



EXEKUČNÍ TITUL 

 vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, 

pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo 

postihuje majetek 

 vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu 

činného v trestním řízení, pokud přiznává právo 

nebo postihuje majetek 

 vykonatelný rozhodčí nález 

 notářský zápis se svolením k vykonatelnosti ad. 



 

VÝKON ROZHODNUTÍ  

X EXEKUCE 
 Oprávněný má dvě možnosti: 

 podat návrh na výkon rozhodnutí, tento výkon 

rozhodnutí provede přímo soud 

 podat návrh na nařízení exekuce, exekuci nařídí 

soud, ale provede jí exekutor, kterého soud 

provedením pověří 

 

Exekuci nelze provést, je-li exekučním titulem 

rozhodnutí o péči o nezletilé děti nebo ve věcech 

ochrany proti domácímu násilí - takový titul pouze 

prostřednictvím výkonu rozhodnutí 

 

 



NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
 zahajuje se na návrh, zahájení řízení je v dispozici 

oprávněného (věřitele), je na jeh rozhodnutí, zda 

bude pohledávka vymáhána exekučně 

 Výkon rozhodnutí - příslušný je okresní soud podle 

bydliště nebo místa povinného,  

 Exekuce - návrh se podává přímo exekutorovi, ale 

exekutor následně postoupí návrh soudu, který 

nařídí exekuci a pověří jejím provedením zvoleného 

exekutora 

 Výběr exekutora je na oprávněném, ale v 

současnosti se diskutuje místní příslušnost 

(teritorialita) exekutorů 

 

 



VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ EXEKUCE 

 Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření zašle 

exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce.  

 Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním 

exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje. 

 Exekutor zašle povinnému společně s vyrozuměním 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. 

 Vyrozumění není rozhodnutím. 



POVINNOSTI POVINNÉHO 
 

 soud může dlužníka v rámci výkonu rozhodnutí 

vyzvat, aby před ním učinil prohlášení o majetku 

 po doručení vyrozumění o nařízení exekuce nesmí 

povinný nakládat se svým majetkem včetně 

nemovitostí a majetku patřícího do společného 

jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní 

činnosti, uspokojování základních životních potřeb 

svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a 

udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým 

povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.  

 



EXEKUČNÍ PŘÍKAZ 

 exekutor poté, co mu bylo doručeno soudní 

pověření a nařízení exekuce, posoudí, jakým 

způsobem bude exekuce provedena, a vydá 

exekuční příkaz (příkaz k provedení exekuce 

některým ze způsobů uvedených v zákoně) 

 proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný 

prostředek (odvolání) 

 

 



ZPŮSOBY EXEKUCE 

 způsobů výkonu rozhodnutí je zákon upravuje 

celou řadu: 

a) srážky ze mzdy, 

b) příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu,  

c) prodejem movitých věcí a nemovitostí, 

 vyklizení ad. 

 u návrhu na výkon rozhodnutí soudem je třeba 

navrhnout konkrétní způsob výkonu, u exekuce ho 

zvolí sám exekutor 



SRÁŽKY ZE MZDY - NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA 

 Srážky se provádějí z čisté mzdy 

 Povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy 

základní částka; způsoby jejího výpočtu stanoví 

nařízením vláda České republiky. 

 Základní částka, která nesmí být sražena 

povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou 

třetin součtu částky životního minima jednotlivce a 

částky normativních nákladů na bydlení pro jednu 

osobu (= nezabavitelná částka) na osobu 

povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na 

každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.  

 



PRODEJ MOVITÝCH VĚCÍ - VYLOUČENÍ I. 

 Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto 

věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném 

jmění povinného a jeho manžela: 

 a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi, 

 b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, 

stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a 

nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí 

těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud 

hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu 

obvyklého vybavení domácnosti, 

 c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a 

dětské hračky, 

 



PRODEJ MOVITÝCH VĚCÍ - VYLOUČENÍ II. 

 d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, 

obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy 

týkající se povinného nebo členů jeho (…) a jiné 

předměty podobné povahy, 

 e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný 

nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke 

své nemoci nebo tělesné vadě, 

 f) hotové peníze do částky odpovídající 

dvojnásobku životního minima jednotlivce 

 g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním 

účelem chovu a která slouží člověku jako jeho 

společník. 

 



 
 

 VYLUČOVACÍ ŢALOBA,  

VYŠKRTNUTÍ ZE SOUPISU I.  

 
 touto žalobou se lze domoci vyloučení majetku z 

nařízeného výkonu rozhodnutí (exekuce), pokud ten 
není ve vztahu k tomuto majetku přípustný; typicky 
v případě, kdy vlastníkem věci je někdo jiný než povinný 

 v případě exekuce je postup následující (§ 68 EŘ): 

 Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští 
exekuci (dále jen „navrhovatel“) může podat návrh na 
vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů 
ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a 
to u exekutora, který věc pojal do soupisu. O návrhu na 
vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů 
od jeho doručení.  



 

 

VYLUČOVACÍ ŢALOBA,  

VYŠKRTNUTÍ ZE SOUPISU II. 

 

 Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne exekutor o 
návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření 
orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo 
exekutorských zápisů a jiných listin, předložených 
navrhovatelem společně s návrhem. 

 Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím 
oprávněný. Exekutor vždy vyškrtne věc ze  soupisu, pokud 
během exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit 
nemůže. 

 Žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního 
řádu může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů 
od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen 
zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí  věci ze 
soupisu. 



ZASTAVENÍ EXEKUCE 

 Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů 

ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh 

se podává soudnímu exekutorovi, který může exekuci 

zastavit, v opačném případě jej postoupí exekučnímu soudu 

 Do doby právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení 

exekuce podaného ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy ke 

splnění vymáhané povinnosti může soudní exekutor zjišťovat 

a postihovat majetek povinného, vydávat exekuční příkazy 

apod. K realizaci exekučního příkazu (tj. prodej sepsaných 

věcí, provedení dražby nemovité věci atd.) však může 

přistoupit až po právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení 

exekuce (odkladný účinek) (§ 47/2/b) 



ZASTAVENÍ EXEKUCE - TYPICKÉ DŮVODY 

 rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po 

nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným 

 průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, 

kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí 

jeho nákladů 

 po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané 

 Při zastavení exekuce z tohoto důvodu musí 

 mít soud prokázané, že došlo k zániku práva 

 způsobem, se kterým právní předpis zánik 

 práva spojuje (např. splněním vymáhané 

 povinnosti, dohodou účastníků 



ODKLAD EXEKUCE 

 Povinný může u exekutora podat návrh na odklad 

exekuce, a to za těchto podmínek: povinný se bez 

své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že 

by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro 

něj či jeho rodinu zvláště nepříznivé důsledky a 

oprávněný by nebyl odkladem 

exekuce vážně poškozen. Návrh na odklad musí 

být řádně odůvodněn a musejí být přiloženy důkazy 

prokazující tvrzení obsažená v návrhu, v opačném 

případě exekutor návrh odmítne. 


