Nařízení výkonu rozhodnutí
§ 261
(1) Výkon rozhodnutí lze nařídit jen na návrh oprávněného. V návrhu na výkon
rozhodnutí uvede oprávněný rodné číslo povinného, je-li mu známo. V návrhu na výkon
rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky uvede oprávněný, jakým způsobem má být
výkon rozhodnutí proveden. Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy,
označí v návrhu toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu (plátce mzdy). Navrhuje-li
oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, označí v
návrhu peněžní ústav a, číslo účtu nebo jiný jedinečný identifikátor 77a), z něhož má být
pohledávka odepsána, a číslo účtu oprávněného vedeného u peněžního ústavu; označí-li
oprávněný více účtů povinného u téhož peněžního ústavu, uvede také pořadí, v jakém z nich
má být pohledávka odepsána. Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním jiné
peněžité pohledávky, označí v návrhu osobu, vůči které má povinný pohledávku (dlužník
povinného), a uvede důvod pohledávky.
(2) K návrhu na výkon rozhodnutí je třeba připojit stejnopis rozhodnutí, opatřený
potvrzením o jeho vykonatelnosti. Potvrzením o vykonatelnosti opatří rozhodnutí soud, který
o věci rozhodoval jako soud prvního stupně. Stejnopis rozhodnutí není třeba připojit, jestliže
se návrh na výkon rozhodnutí podává u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního
stupně.
(3) Podá-li oprávněný návrh na výkon rozhodnutí u soudu, který o věci rozhodoval
jako soud prvního stupně, potvrdí tento soud vykonatelnost rozhodnutí přímo na návrhu, a
není-li sám příslušný k výkonu rozhodnutí, postoupí návrh příslušnému soudu.
(4) Rozhodnutí Rady, Komise nebo Soudního dvora Evropských společenství (dále jen
"rozhodnutí orgánů Evropských společenství") ukládající povinnost k peněžitému plnění
opatří v souladu s právními předpisy Evropských společenství78a) doložkou o jeho
vykonatelnosti orgán, který určí vláda nařízením.
§ 304
(1) V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu soud přikáže
peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do
výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl
na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Nařídí-li soud výkon rozhodnutí na více účtů
povinného, uvede v usnesení také pořadí, v jakém z nich bude vymáhaná pohledávka
odepsána. V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud dále uloží povinnému, aby soudu do
15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda pohledávku z účtu nabyl jako substituční jmění, a
pokud jde o takovou pohledávku, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem
rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí
nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo
ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že
pohledávku z účtu nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti uvedené ve
větě třetí nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.

(2) Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a
peněžnímu ústavu. Peněžnímu ústavu je doručí do vlastních rukou. Povinnému nesmí být
usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu.
(3) Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení
výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám
nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství; to
neplatí v případě platby, jejímž účelem je splnění vymáhané povinnosti, na účet
oprávněného nebo soudního exekutora vedený u peněžního ústavu.
§ 48
V písemném vyhotovení exekučního příkazu exekutor uvede
a) exekuční soud,
b) označení exekutora, který vede exekuční řízení,
c) exekuční titul a orgán, který jej vydal, nebo osobu, která jej vyhotovila,
d) označení účastníků včetně rodného čísla povinného, lze-li je zjistit,
e) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena,
f) způsob provedení exekuce a číslo účtu oprávněného nebo exekutora vedeného u
peněžního ústavu, je-li číslo účtu potřebné pro způsob vedení exekuce,
g) označení osob, kterým se doručuje exekuční příkaz,
h) výrok, poučení o odvolání, den a místo jeho vydání a podpis exekutora.

