Platné znění s vyznačením navrhovaných změn
Občanský soudní řád
§ 238
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

(1) Dovolání podle § 237 není přípustné
ve věcech upravených v části druhé občanského zákoníku, je-li řízení o nich vedeno
podle tohoto zákona a nejedná-li se o manželské majetkové právo,
ve věcech upravených zákonem o registrovaném partnerství, je-li řízení o nich vedeno
podle tohoto zákona,
proti rozsudkům a usnesením, vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době
vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000
Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze
spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se
přitom nepřihlíží,
ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce,
proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4,
proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém
opatření, znalečném nebo tlumočném,
proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby,
proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení,
proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního
poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek,
proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce,
proti rozhodnutím, kterými odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně
a věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.,
proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o zastavení exekučního řízení podle
§ 35 odst. 11 exekučního řádu a o návrhu na zproštění od složení zálohy na
náklady exekuce nebo zálohy podle § 55 odst. 7 a 8 exekučního řádu.

(2) U opětujícího se peněžitého plnění je pro závěr, zda rozhodnutí obsahující
dovoláním napadený výrok bylo vydáno v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání
rozhodnutí peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [odstavec 1 písm. c)], rozhodný součet
všech opětujících se plnění; jde-li však o peněžité plnění na dobu života, na dobu neurčitou
nebo na dobu určitou delší než 5 let, je rozhodný pouze pětinásobek výše ročního plnění.
(3) Za rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) se považuje i rozhodnutí vydané v řízení
o určení pravosti nebo výše pohledávky nepřevyšující 50 000 Kč.
§ 252
(1) Není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí,
k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud
povinného.
(2) Nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je
k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má
majetek; jde-li o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, je příslušný obecný soud banky

1

nebo jiného dlužníka povinného, popřípadě soud, v jehož obvodu má zahraniční dlužník
povinného umístěn v České republice svůj závod nebo organizační složku svého závodu.
(3) Namísto obecného soudu povinného je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí
a k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má
nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících
skutečností své bydliště, jde-li o výkon rozhodnutí pro vymožení výživného nezletilého dítěte.
(43) Namísto obecného soudu povinného a soudu uvedeného v odstavci 3 § 511
zákona o zvláštních řízeních soudních je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí
příslušný soud,
a)
v jehož obvodu je závod (část závodu), jde-li o výkon rozhodnutí postižením závodu;
b)
v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se výkon rozhodnutí nemovité věci, není-li
dána příslušnost podle písmena a).
(5) Soud příslušný podle odstavce 3 může po pravomocném nařízení výkonu
rozhodnutí ze závažných důvodů přenést svou místní příslušnost na jiný soud, jestliže je to
v zájmu nezletilého. Jestliže soud, na nějž byla příslušnost přenesena, s přenesením
nesouhlasí, předloží věc k rozhodnutí, pokud otázka přenesení příslušnosti nebyla již
rozhodnuta odvolacím soudem, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je
vázán i soud, který příslušnost přenesl.
§ 260
(1) Jde-li o vymáhání výživného pro nezletilé dítě, poskytne soud na žádost účastníka
pomoc při zjišťování bydliště toho, komu z rozhodnutí vyplývá povinnost. Soud přitom
postupuje v součinnosti s jinými státními orgány.
(21) Na žádost účastníka, kterému rozhodnutí přiznává právo na zaplacení peněžité
částky, dotáže se soud toho, komu je zaplacení peněžité částky uloženo, zda a od koho pobírá
mzdu nebo jiný pravidelný příjem, popřípadě u které banky, pobočky zahraniční banky nebo
spořitelního a úvěrního družstva77), instituce elektronických peněz, zahraniční instituce
elektronických peněz pobočky zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatele
elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce
pobočky zahraniční platební instituce nebo poskytovatele platebních služeb malého
rozsahu (dále jen „peněžní ústav“) má své účty a jaká jsou čísla těchto účtů nebo jiné
jedinečné identifikátory77a).
(32) Dotázaný je povinen odpovědět soudu do jednoho týdne od doručení dotazu.
Nesplní-li tuto povinnost nebo uvede-li v odpovědi nepravdivé nebo neúplné údaje, může mu
soud uložit pořádkovou pokutu (§ 53).
§ 260b
(1) Soud návrhu na prohlášení o majetku vyhoví jen tehdy, připojí-li oprávněný
k návrhu listiny osvědčující, že jeho pohledávka nebyla nebo nemohla být ani s pomocí soudu
podle § 260 nebo podle § 513 zákona o zvláštních řízeních soudních uspokojena výkonem
rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu, a stejnopis
rozhodnutí, opatřený potvrzením o jeho vykonatelnosti, nebo jinou listinu potřebnou
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k nařízení výkonu rozhodnutí; stejnopis rozhodnutí není třeba připojit, jestliže se návrh
podává u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně.
a)
b)

(2) Návrhu na prohlášení majetku nelze vyhovět,
probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek povinného53c)
a po dobu trvání účinků moratoria na majetek povinného,
byla-li u povinného zavedena nucená správa podle zvláštního zákona.
§ 266

(1) Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez
své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít
pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl
odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Soud může rozhodnout, že zákazy uvedené
v § 304 odst. 1 a 3, § 313 odst. 1 a 3 a v § 320d odst. 1 písm. b) po dobu odkladu neplatí,
pokud je to potřebné k dosažení účelu odkladu a oprávněný by tím nebyl vážně
poškozen.
(2) I bez návrhu povinného může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li
očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven (§ 268).
Náklady výkonu rozhodnutí
§ 270
(1) Spolu s nařízením výkonu rozhodnutí uloží soud i povinnost k náhradě nákladů
výkonu rozhodnutí, aniž stanoví lhůtu k jejich zaplacení. Nařízení výkonu rozhodnutí
se vztahuje i na tyto náklady.
(2) Oprávněný má nárok na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí.
Plátce mzdy má vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které
mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady
plátce mzdy jsou náklady výkonu rozhodnutí. Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky
k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů
pouze jednou. Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena podle § 289 odst.
2, § 291 odst. 3 nebo § 293 odst. 1 ze sražené částky před jejím vyplacením nebo
zasláním, zaniká.
(3) Náklady provedení výkonu rozhodnutí platí stát. Oprávněnému, u něhož nejsou
podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může soud uložit, aby složil zálohu
na náklady provedení výkonu rozhodnutí; jinak soud výkon rozhodnutí zastaví.
(4) Pro náhradu nákladů výkonu rozhodnutí použije se i ustanovení § 147 až 150.
§ 271
Dojde-li k zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí, rozhodne soud o náhradě nákladů,
které účastníkům nebo plátci mzdy prováděním výkonu rozhodnutí vznikly, podle toho,
z jakého důvodu k zastavení výkonu rozhodnutí došlo. Může také zrušit dosud vydaná
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rozhodnutí o nákladech výkonu, popřípadě uložit oprávněnému, aby vrátil, co mu povinný na
náklady výkonu rozhodnutí již zaplatil.
§ 279
(1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí
směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí
pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2
se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve,
nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první
třetiny. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi
ostatními pohledávkami z první třetiny.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
hg)
ih)
ji)
kj)

(2) Přednostními pohledávkami jsou
pohledávky výživného,
pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy,
pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového
pojištění a úrazového a důchodového pojištění,
pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a pohledávky pojistného na veřejné
zdravotní pojištění,
příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při
rekvalifikaci,
pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené
odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31.
prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény.

(3) Vláda České republiky stanoví nařízením částku, nad kterou se srazí zbytek čisté
mzdy vypočtené podle odstavce 1 věty první bez omezení. Takto zjištěná plně zabavitelná
část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který
je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině.
§ 289
(1) Povolí-li soud odklad výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 1, neprovádí plátce
mzdy ze mzdy povinného srážky ode dne, kdy mu bylo doručeno usnesení o povolení
odkladu, dokud mu nebude doručen příkaz soudu, aby se ve srážkách pokračovalo.
(2) Povolí-li soud odklad výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 2, provádí plátce mzdy
srážky dále, ale nevyplácí je oprávněnému, dokud nebude odklad výkonu zrušen. Zastaví-li
soud výkon rozhodnutí, vyplatí plátce mzdy sražené částky povinnému. Ze sražených částek,
které mají být vyplaceny povinnému, plátce mzdy odečte před jejich vyplacením
paušálně stanovenou náhradu nákladů.
§ 290
4

(1) Soud zastaví na návrh plátce mzdy nebo povinného nařízený výkon rozhodnutí
srážkami ze mzdy, když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu buď vůbec nebo
alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny.
(1) Vyjde-li v řízení najevo, že povinný po dobu 2 let nepobírá mzdu, soud
nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy zastaví. Nařízený výkon rozhodnutí
srážkami ze mzdy zastaví soud i tehdy, vyjde-li v řízení najevo, že povinný nepobíral
po dobu 3 let mzdu alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny. Návrh
na zastavení může podat i plátce mzdy.
(2) Na návrh povinného může soud zastavit nařízený výkon rozhodnutí srážkami ze
mzdy, jestliže jsou srážky prováděny již jen pro běžné výživné a lze předpokládat, že povinný
vzhledem ke svému chování i poměru k práci bude výživné plnit dále dobrovolně.
§ 291
(1) Sraženou částku vyplatí plátce mzdy přímo oprávněnému. Má-li však být
z provedených srážek uspokojeno několik pohledávek, může plátce mzdy zaslat sraženou
částku soudu, který ji rozvrhne mezi oprávněné a sám provede výplatu. Plátce mzdy
je povinen zaslat sraženou částku soudu, jestliže mu to na žádost některého z oprávněných
nařídí soud.
(2) Sraženou částku je plátce mzdy povinen oprávněnému vyplatit, i když sám má vůči
němu peněžitou pohledávku, kterou by si jinak mohl započíst.
(3) Plátce mzdy poté, co byl vyrozuměn o tom, že usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí nabylo právní moci, odečítá paušálně stanovenou náhradu nákladů
ze sražených částek, které mají být vyplaceny nebo zaslány podle odstavce 1.
§ 293
(1) Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nařízení
výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce mzdy. Nový
plátce mzdy poté, co mu bylo doručeno rozhodnutí podle § 294 odst. 3, odečítá paušálně
stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek před jejich vyplacením nebo zasláním.
(2) Za změnu plátce mzdy se považuje i vyplácení dávek podle zvláštního právního
předpisu okresní správou sociálního zabezpečení. Pokud nový plátce mzdy obdržel od
předchozího plátce mzdy podklady potřebné pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy,
ustanovení § 294 se nepoužije. Ustanovení § 295 se nepoužije.
(3) Povinnost provádět srážky vzniká novému plátci mzdy již dnem, kdy se od
povinného nebo od dosavadního plátce mzdy dozví, že byl soudem nařízen výkon rozhodnutí
srážkami ze mzdy povinného a pro jaké pohledávky; nedozví-li se o těchto okolnostech nový
plátce mzdy již dříve, vzniká mu tato povinnost dnem, kdy mu je doručeno usnesení podle
§ 294 odst. 3. Pořadí, které získala pohledávka oprávněného podle § 280 odst. 3, zůstává jí
zachováno i u nového plátce mzdy.
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(4) Dochází-li ke změně plátce podle odstavce 2 v průběhu kalendářního měsíce,
započte nezabavitelnou částku v plné výši, případně v nižší výši, nedosahuje-li mzda výše
nezabavitelné částky, dosavadní plátce mzdy.
(5) Pokud mzda u dosavadního plátce mzdy nedosáhla výše nezabavitelné částky,
nový plátce mzdy podle odstavce 2 započte na mzdu (dávky nemocenského pojištění)
povinného v kalendářním měsíci částku ve výši rozdílu mezi tím, co započetl dosavadní
plátce mzdy v kalendářním měsíci, a nezabavitelnou částkou. Dosavadní plátce mzdy je
povinen tyto skutečnosti novému plátci mzdy oznámit nejpozději na konci kalendářního
měsíce, ve kterém dochází ke změně plátce mzdy.
Srážky z jiných příjmů
§ 299
(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon
rozhodnutí srážkami z platu, ze služebního příjmu, ze služebního platu, z odměny z dohody
o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební
pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků , z výživného
a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově.
Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou
poskytovány vedle ní, jimiž jsou
a)
náhrada mzdy nebo platu,
b)
nemocenské80b),
c)
peněžitá pomoc v mateřství80b),
d)
důchody,
e)
stipendia,
f)
podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci , podpora při rekvalifikaci
a kompenzace,
g)
odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením
zaměstnání , služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce (dále jen
„odstupné“)106),
h)
peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti
se zaměstnáním,
i)
náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za
ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
j)
dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
k)
výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,
l)
příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle
zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich.,
m)
mzdové nároky podle zákona upravujícího ochranu zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele107).
(2) Jde-li o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu fyzické osoby, která z tohoto
důchodu platí náklady za pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka
potřebná na úhradu pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu. Výkon
rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny
jednorázově, nelze provést přikázáním pohledávky.
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(2) Jde-li o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu fyzické osoby, která z důchodu
platí úhradu nákladů za poskytování sociální služby poskytované v pobytové formě,
nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu nákladů za poskytování
sociální služby a částka rovnající se povinnému zůstatku z příjmu fyzické osoby podle
zákona o sociálních službách108).
(3) Jsou-li splněny podmínky stanovené občanským zákoníkem, nesmí být povinnému
sražena z dávky poskytované podle zaopatřovací smlouvy částka, kterou povinný vzhledem
ke svým poměrům pro své zaopatření nutně potřebuje. Výši této částky určí soud v usnesení
o nařízení výkonu rozhodnutí; k jejímu určení soud nařídí jednání.
(4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného
výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých
byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními
předpisy106). Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý
z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků
průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo
odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená
jinými právními předpisy (dále jen „doba poskytování odstupného“), považují se
jednotlivé násobky průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu,
služebního platu nebo odměny po dobu poskytování odstupného za měsíční příjem, na
který se vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.
-------------------106
) Například § 67 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, § 72 nebo 115 zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb., § 7 zákona č. 236/1995
Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů, § 138 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů, § 155 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, § 77 a násl. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 52 a násl. zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 58 a násl.
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
107
) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
108
) § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 301
(1) Pokud se v § 270 odst. 2, § 271 a v ustanoveních o výkonu rozhodnutí srážkami
ze mzdy hovoří o plátci mzdy, vztahují se příslušná ustanovení též na právnickou a fyzickou
osobu nebo orgán veřejné moci, vůči kterým má povinný nárok na některé z příjmů
uvedených v § 299.
(2) Osoba nebo orgán veřejné moci, vůči kterým má povinný nárok na dávky
státní sociální podpory nebo pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, nebo
na příjmy podle § 299 odst. 1 písm. b) až d) a f) až m), nemají nárok na paušálně
stanovenou náhradu nákladů, které jim vznikly při provádění výkonu rozhodnutí
srážkami z těchto příjmů.
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§ 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 , jehož číslo je uvedeno
v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
§ 312
(1) Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného než pohledávky
z účtu u peněžního ústavu nebo nároku uvedeného v § 299 lze nařídit i v případě, že
pohledávka povinného se stane splatnou teprve v budoucnu, jakož i v případě, že povinnému
budou dílčí pohledávky z téhož právního důvodu v budoucnu postupně vznikat.
(2) Soud postupuje podle odstavce 1 i v případě, že plnění vyplývající ze závazku,
jehož je povinný účastníkem, je podmíněno nebo vázáno na dosažení věku nebo jiný běh
času. Je-li to účelné, soud po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nahradí
svým rozhodnutím prohlášení vůle povinného k výpovědi tohoto závazku nebo k žádosti
o plnění. Souhlas třetí osoby, je-li jím právní jednání podmíněno, je nahrazen usnesením
o nařízení výkonu rozhodnutí. Jednání potřebná k uplatnění práva, která přísluší podle
zvláštních právních předpisů povinnému, provádí místo povinného oprávněný.
(3) Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory a pěstounské péče,
které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze provést přikázáním pohledávky.
(34) Výkon rozhodnutí postihuje pohledávku povinného do výše pohledávky
oprávněného a jejího příslušenství, pro něž byl nařízen.
§ 320f
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(1) Správu nemovité věci vykonává soud. Jednotlivé úkony může na základě pověření
soudce provést vykonavatel nebo jiný zaměstnanec soudu. Vyžaduje-li to charakter nemovité
věci, soud ustanoví správce. Ustanovení § 338i až 338l platí obdobně. Při zastavení výkonu
rozhodnutí se § 338zo odst. 4 použije přiměřeně.
(2) Podání návrhu na zahájení správního či soudního řízení týkajícího se nemovité věci
a jednání příslušející v takovém řízení povinnému provádí namísto povinného soud. Právní
jednání související s nemovitou věcí provádí namísto povinného soud.
(3) Soud činí vhodná opatření, aby nemovitá věc byla řádně a úspěšně hospodářsky
užívána, zejména přikáže dlužníkovi povinného, aby plody a užitky užitky v penězích
plynoucí z nemovité věci skládal na jím určený účet, a zakáže mu, aby je poskytoval
povinnému, provedl na ně započtení nebo s nimi jinak nakládal.
(4) Namísto povinného vydává soud potvrzení o splnění dluhu.
(5) Nejsou-li užitky podle odstavce 3 v penězích, odevzdají se soudu Plody nebo
užitky z nemovité věci, které nejsou v penězích, se odevzdají soudu, který se postará
o jejich zpeněžení v dražbě podle § 328b až 330a.
§ 320h
(1) Příjmy, které soud získal správou nemovité věci, se po odečtení výdajů odevzdají
oprávněnému k uspokojení jeho vymáhané pohledávky.
a)
b)
bc)
cd)
de)
ef)

(2) Výdaje podle odstavce 1 se uhrazují v tomto pořadí:
náklady správy nemovité věci vzniklé státu,
odměna správce a jeho hotových výdajů,
plnění, která vyplývají z pojistných smluv a ze smluv, kterými jsou zajištěny dodávky
služeb spojených s užíváním a správou nemovité věci,
náklady na udržování a nutné opravy nemovité věci,
náklady řízení týkajícího se nemovité věci,
daň z nemovitostí nemovitých věcí za dobu, po kterou trvá správa nemovité věci.

(3) Výplatu výtěžku správy odevzdává soud oprávněnému každé 3 měsíce,
nedohodnou-li se na delší lhůtě.
§ 338ma
(1) Na základě zjištění podle § 338m anebo jiných rozhodných hledisek, které
si opatří, a po vyjádření osob uvedených v § 338m odst. 3 rozhodne soud, zda výkon
rozhodnutí bude pokračovat správou závodu nebo bude nařízen jeho prodej v dražbě.
(2) Rozhodne-li soud o pokračování výkonu rozhodnutí správou závodu, uloží správci,
aby výtěžek správy vyplácel oprávněnému nebo tomu, kdo do řízení přistoupil jako další
oprávněný, každé 3 měsíce, nedohodnou-li se na delší lhůtě. Ustanovení § 320h se použije
obdobně. Při zastavení výkonu rozhodnutí se § 338zo odst. 4 použije přiměřeně.
§ 374a
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a)
b)
c)
d)
e)
e)
f)
g)

Ministerstvo stanoví vyhláškou
výši a způsob určení odměny a náhrady hotových výdajů notářů jako soudních
komisařů,
případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jejich obsah musí zůstat
utajen,
paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem
v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním předpisem,57) a to pro účely
rozhodování o náhradě nákladů řízení,
paušální výši náhrady hotových výdajů pro účely rozhodování o náhradě nákladů
řízení v případech podle § 151 odst. 3,
výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových
výdajů,
výši odměny správců závodu, způsob jejího určení a určení náhrady jejich
hotových výdajů a výši odměny správců nemovité věci, způsob jejího určení
a určení náhrady jejich hotových výdajů,
podrobnosti postupu při vyhotovování a doručování stejnopisů rozhodnutí a jiných
písemností soudu v listinné podobě za součinnosti provozovatele poštovních služeb.,
výši a způsob určení paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nebo
jiného příjmu.
Exekuční řád
§7

(1) Státní dohled nad exekuční činností, nad činností exekutora podle § 74 odst. 1
písm. c) a § 76a a d) a § 76a, nad nakládáním se zvláštním účtem podle § 46 odst. 5 nebo
a § 75 odst. 2 a nad nakládáním s prostředky na zvláštním účtu, vykonává Ministerstvo
spravedlnosti (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvo provádí státní dohled i z vlastního
podnětu nebo na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob.
(2) Ministerstvo při výkonu státního dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního
exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(3) Ministerstvo je při výkonu státního dohledu oprávněno
provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů,
nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy
a kopie,
požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je
předmětem státního dohledu,
požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k věci, která je
předmětem státního dohledu, pokud písemné vyjádření podle písmene c) není nutné
nebo je nedostatečné,
vstupovat do prostor exekutorského úřadu,
nahlížet do listin a informačních systémů exekutora, které obsahují údaje o nakládání
se zvláštním účtem podle § 46 odst. 5 nebo podle § 75 odst. 2 anebo o nakládání
s prostředky na zvláštním účtu, pořizovat si z nich výpisy a kopie.

(4) Exekutor je povinen ministerstvu při výkonu státního dohledu poskytnout
požadovanou součinnost tím, že
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a)
b)
c)

zašle ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie požadovaných listin nebo údaje podle
odstavce 3 písm. f), případně na dobu nezbytně nutnou spis,
poskytne písemné vyjádření podle odstavce 3 písm. c),
na předvolání se dostaví k podání ústního vysvětlení podle odstavce 3 písm. d).

(5) Komora vykonává dohled nad činností exekutora, nad řízením činnosti
exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pro
výkon dohledu platí obdobně odstavce 3 a 4.
(6) Státní dohled nad exekuční činností a nad činností podle § 74 odst. 1 písm. c) a d)
vykonává rovněž předseda okresního soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován; jde-li
o státní dohled v jednotlivé věci, též předseda soudu příslušného podle § 45 (dále jen
„exekuční soud“). Pro výkon státního dohledu předsedou okresního soudu se použijí obdobně
odstavce 2 až 4. Předseda okresního soudu provádí státní dohled i na základě písemných
podnětů právnických nebo fyzických osob. Předseda okresního soudu může pověřit výkonem
státního dohledu místopředsedu soudu. Jednotlivými úkony při výkonu státního dohledu může
předseda okresního soudu pověřit vyššího soudního úředníka.
§ 7a
(1) Drobné nedostatky v exekuční a další činnosti exekutora, drobné nedostatky
v činnosti exekutorského kandidáta (dále jen „kandidát“) nebo exekutorského koncipienta
(dále jen „koncipient“) nebo drobné poklesky v chování ministerstvo, Komora nebo předseda
okresního soudu exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi písemně vytkne.
(2) Neprokáže-li se, že exekutor provedl veškerá opatření, která lze po něm
spravedlivě požadovat při řízení exekutorského úřadu podle § 13 odst. 1, vytkne ministerstvo,
Komora nebo předseda okresního soudu exekutorovi i drobné nedostatky v činnosti nebo
drobné poklesky v chování kandidáta nebo koncipienta, kteří jsou jeho zaměstnanci jeho
zaměstnanců.
§8
a)
b)
c)
c)
d)
e)

Ministr spravedlnosti (dále jen "ministr")
odvolává a na návrh Komory jmenuje exekutory,
po projednání s Komorou určuje či zvyšuje počet exekutorských úřadů v obvodu
každého okresního soudu a jejich případnou změnu zřizuje a ruší exekutorské
úřady; zrušit lze pouze exekutorský úřad, který nebyl obsazen nebo byl uvolněn,
na návrh Komory může přeložit exekutory s jejich souhlasem do obvodu jiného
okresního soudu
může rozhodnout o výměně sídla exekutorů, kteří byli jmenováni do obvodu
různých okresních soudů, a to na návrh Komory a se souhlasem těchto
exekutorů; výměnou sídla exekutorů není dotčeno pověření podle § 43a,
jmenuje jednu třetinu členů zkušební komise a dvě třetiny členů kárné komise z řad
soudců,
vyhlašuje výběrové řízení za podmínek stanovených v § 10 odst. 2 6 a 7 a podává
návrh na členy výběrové komise podle § 115a odst. 1.
§ 10
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(1) Exekutora jmenuje do exekutorského úřadu ministr na návrh Komory do 1 měsíce
od doručení návrhu Komory na jmenování exekutora, a to do sídla v obvodu okresního soudu.
Návrh na jmenování exekutora podává na základě výběrového řízení Komora do 1 měsíce od
ukončení výběrového řízení. Výběrové řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí prezidia
Komory o tom, který uchazeč se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě nebo kteří
uchazeči uspěli tak, že splňují předpoklady na jejich jmenování.
(2) Komora uskuteční výběrové řízení nejpozději do 1 měsíce od uvolnění
exekutorského úřadu a nebo, jde-li o zvýšení počtu exekutorských úřadů, do 1 měsíce poté, co
se Komora dozví o zvýšení počtu exekutorských úřadů. Jestliže Komora nepodá ministrovi
návrh na jmenování exekutora do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení nebo neuskuteční
výběrové řízení ve stanovené lhůtě, ministr vyhlásí výběrové řízení a na jeho základě jmenuje
exekutora i bez tohoto návrhu.
(3) Do výběrového řízení se může přihlásit ve lhůtě určené Komorou každý, kdo
splňuje podmínky podle § 9.
§ 10
(1) Komora vyhlásí výběrové řízení nejpozději do 1 měsíce od uvolnění
exekutorského úřadu nebo, jde-li o zřízení nového exekutorského úřadu, do 1 měsíce
poté, kdy ministerstvo Komoře zřízení exekutorského úřadu oznámí. Komora může
vyhlásit výběrové řízení i tehdy, není-li exekutorský úřad obsazen z jiného důvodu.
(2) Komora vyhlásí opakované výběrové řízení do 6 měsíců od uvolnění
exekutorského úřadu nebo do 6 měsíců poté, co je jí oznámeno zřízení exekutorského
úřadu, případně od vyhlášení výběrového řízení podle odstavce 1 věty druhé, nejdříve
však poté, co bylo způsobem podle odstavce 3 písm. b) ukončeno výběrové řízení podle
odstavce 1.
a)
b)
c)
d)

(3) Výběrové řízení podle odstavců 1 a 2 je ukončeno
vydáním rozhodnutí prezidia Komory o tom, který uchazeč se ve výběrovém
řízení umístil na prvním místě nebo kteří uchazeči uspěli tak, že splňují
předpoklady pro své jmenování,
vydáním rozhodnutí prezidia Komory o tom, že ve výběrovém řízení neuspěl
žádný uchazeč z důvodu, že nesplnil předpoklady pro své jmenování,
marným uplynutím lhůty k doručení přihlášky do výběrového řízení nebo
vyřazením přihlášek všech přihlášených účastníků z výběrového řízení.

(4) Návrh na jmenování exekutora podává na základě výběrového řízení
ministrovi Komora do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení podle odstavce 3
písm. a). Ministr jmenuje exekutora do exekutorského úřadu na návrh Komory do 1
měsíce od doručení návrhu na jmenování exekutora, a to do obvodu okresního soudu.
Rozhodnutí podle odstavce 3 písm. a) nebo b) nebo informaci o skutečnostech podle
odstavce 3 písm. c) nebo d) zašle Komora ministerstvu do 1 měsíce od ukončení
výběrového řízení.
(5) Nepodá-li Komora návrh na jmenování exekutora nebo nezašle-li Komora
rozhodnutí podle odstavce 3 písm. a) nebo b) nebo informaci o skutečnostech podle
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odstavce 3 písm. c) nebo d) ve lhůtách podle odstavce 4, může ministerstvo vyzvat
Komoru ke splnění povinnosti podle odstavce 4 a určit jí přiměřenou dodatečnou lhůtu.
(6) Ministr může vyhlásit výběrové řízení a na jeho základě jmenovat exekutora
i bez návrhu Komory,
a)
nevyhlásí-li Komora výběrové řízení nebo opakované výběrové řízení ve
stanovené lhůtě,
b)
nepodá-li Komora ministrovi návrh na jmenování exekutora v dodatečné lhůtě
určené ve výzvě ministerstva, ačkoliv ve výběrovém řízení bylo rozhodnuto podle
odstavce 3 písm. a), nebo
c)
nezašle-li Komora ministerstvu v dodatečné lhůtě určené ve výzvě ministerstva
rozhodnutí podle odstavce 3 písm. a) nebo b) nebo informaci o skutečnostech
podle odstavce 3 písm. c) nebo d).
(7) Do výběrového řízení se může v lhůtě určené tím, kdo výběrové řízení
vyhlásil, přihlásit každý, kdo splňuje podmínky podle § 9.
§ 14
(1) Sídlem exekutorského úřadu je obec, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož
obvodu byl exekutor jmenován. Jiné sídlo v obvodu tohoto soudu si exekutor může zvolit jen
s předchozím souhlasem Komory. Sídlem exekutora je sídlo exekutorského úřadu,
do kterého byl jmenován.
(2) Exekutorský úřad se označí podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.
§ 15
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a)
b)

(1) Výkon exekutorského úřadu zaniká
smrtí exekutora,
prohlášením exekutora za mrtvého,
odvoláním exekutora,
pozbytím státního občanství České republiky,
jestliže byla svéprávnost exekutora omezena,
dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo kárné opatření odvolání
z exekutorského úřadu,
dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl exekutorovi uložen trest zákazu
činnosti soudního exekutora nebo kterým byl exekutor odsouzen k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody,
uplynutím 6 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla ministerstvu
doručena žádost exekutora o ukončení výkonu exekutorského úřadu ; žádost
o ukončení výkonu exekutorského úřadu zašle exekutor bez zbytečného odkladu
na vědomí Komoře.
(2) Ministr exekutora odvolá,
jestliže byl exekutor pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný
čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností,
jestliže exekutor nedoloží Komoře stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy o pojištění
své odpovědnosti za újmu do 30 dnů po svém jmenování exekutorem nebo zanikne-li
jeho pojištění odpovědnosti za újmu a exekutor jej do 30 dnů neobnoví,
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c)
d)

jestliže si exekutor do 3 měsíců po složení slibu bez vážných důvodů neotevře v sídle
exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář a nebude připraven
vykonávat exekuční činnost,
jestliže soud na návrh ministerstva rozhodl, že exekutor vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nemůže řádně nejméně po dobu 1 roku vykonávat exekuční
činnost.

(3) Výkon exekutorského úřadu se pozastavuje dnem doručení rozhodnutí o jeho
odvolání.
(4) Dozví-li se Komora o důvodu pro odvolání podle odstavce 2, je povinna jej
ministerstvu neprodleně oznámit.
(5) Exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy
tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost. Účastníky exekučního
řízení o tom informuje a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora navrhnout
změnu exekutora nebo požádat o změnu exekutora podle § 44b. Exekutor, jemuž zanikl
výkon exekutorského úřadu, zajistí případně jeho zástupce, zajistí bez zbytečného odkladu
předání spisů, plnění vymožených v exekuci, zajištěných věcí, exekutorských úschov
a registrů , případně souvisejících dat, technických zařízení nebo nosičů dat nově
jmenovanému exekutorovi a předání razítek, průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1.
(6) Podíl exekutora, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, popřípadě jeho dědiců
nebo odkazovníků na odměně nově jmenovaného exekutora nebo exekutora, který převzal
řízení podle odstavce 7 nebo 9, se určí dohodou. Nebude-li dohoda doručena Komoře do 2
měsíců od jmenování nového exekutora, rozhodne Komora podle zásad spravedlivého
uspořádání.
(7) Nebyl-li do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, jmenován exekutor do 1
roku od uvolnění exekutorského úřadu nebo byl-li exekutorský úřad zrušen a je-li
zástupce exekutora, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, exekutorem, vyzve
Komora bez zbytečného odkladu poté, co uplynul 1 rok od uvolnění exekutorského
úřadu nebo bez zbytečného odkladu poté, co byl exekutorský úřad zrušen, zástupce, aby
Komoře do 1 měsíce sdělil, že nesouhlasí s převzetím spisů, plnění vymožených
v exekuci, zajištěných věcí, exekutorských úschov a registrů, případně souvisejících dat,
technických zařízení nebo nosičů dat exekutora, jemuž zanikl výkon exekutorského
úřadu. Nesdělí-li zástupce nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy Komory, že
nesouhlasí s převzetím, platí, že převzal věci podle věty první. Odstavec 5 věty první
a druhá se použijí přiměřeně.
(8) Komora vyrozumí okresní soud, v jehož obvodu je sídlo exekutorského úřadu,
jehož výkon zanikl nebo který byl zrušen, o tom, že
a)
zástupce vyslovil nesouhlas podle odstavce 7, a to do 1 měsíce od vyslovení
nesouhlasu,
b)
zástupce je kandidátem a do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, nebyl
jmenován exekutor do 1 roku od uvolnění exekutorského úřadu nebo že
exekutorský úřad byl zrušen, a to do 2 měsíců od uplynutí 1 roku od uvolnění
exekutorského úřadu nebo do 2 měsíců od zrušení exekutorského úřadu,
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c)

nebylo možno postupovat podle odstavce 7, a to do 2 měsíců od uplynutí 1 roku
od uvolnění exekutorského úřadu nebo do 2 měsíců od zrušení exekutorského
úřadu.

(9) Předseda okresního soudu rozvrhne exekuční řízení vedená v úřadu, jehož
výkon zanikl nebo který byl zrušen, rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli
jmenováni do jeho obvodu; není-li do obvodu soudu jmenován žádný exekutor,
předseda okresního soudu řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli
jmenováni do obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a který patří
do obvodu stejného krajského soudu. Na žádost poskytne zástupce předsedovi okresního
soudu údaje potřebné pro rozvržení exekučních řízení. O předání exekučních řízení
sepíše předseda okresního soudu, zástupce a exekutor, který řízení převzal, protokol.
Odstavec 5 se použije přiměřeně.
§ 16
(1) Po jmenování exekutora do exekutorského úřadu mu Komora ustanoví na jeho
návrh zástupce pro případ nemoci, dovolené, pozastavení nebo zániku výkonu exekutorského
úřadu a nebo z jiných vážných důvodů, pro které nemůže vykonávat svůj úřad. Komora
ustanoví zástupce exekutorovi také tehdy, jestliže sám nenavrhl svého zástupce do 1 měsíce
od svého jmenování, a také v případě pozastavení výkonu jeho úřadu. Nenavrhne-li exekutor
svého zástupce do 1 měsíce od svého jmenování, ustanoví mu zástupce Komora.
Zastupovaný exekutor a zástupce si dohodnou podíl zástupce na odměně zastupovaného
exekutora. Nebude-li dohoda doručena Komoře do dvou měsíců od ustanovení zástupce,
rozhodne Komora podle zásad spravedlivého uspořádání.
(2) Zástupce je ustanoven z řad kandidátů exekutora, nejsou-li, z řad exekutorů
jmenovaných v obvodu příslušného okresního soudu nebo jejich kandidátů, a nejsou-li, z řad
exekutorů jmenovaných v obvodu příslušného krajského soudu nebo jejich kandidátů. Jsou-li
pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může být zástupce ustanoven z řad exekutorů
jmenovaných mimo obvod příslušného krajského soudu nebo jejich kandidátů.
Za zástupce exekutora je možné ustanovit kandidáta, jen jestliže splňuje podmínky podle § 11
odst. 1 písm. b).
(3) Exekutor je povinen bez zbytečného odkladu oznámit vznik či zánik skutečnosti
podle odstavce 1 písemně Komoře a svému ustanovenému zástupci. Oznámení o vzniku
skutečností podle odstavce 1 obsahuje zejména důvod a den, od kterého exekutor nemůže
vykonávat svůj úřad. Oznámení o zániku skutečností podle odstavce 1 obsahuje důvod a den,
od kterého exekutor může vykonávat svůj úřad. Zastupování začíná dnem, kdy se zástupce
dozví o skutečnostech podle odstavce 1, a končí, byl-li po zániku výkonu exekutorského
úřadu jmenován do exekutorského úřadu nový exekutor otevřel-li po zániku výkonu
exekutorského úřadu nově jmenovaný exekutor v sídle exekutorského úřadu, do kterého
byl jmenován, kancelář, a je-li připraven vykonávat exekuční činnost anebo pominou-li
jiné důvody, pro které zastupování vzniklo. Bez zbytečného odkladu po dni ukončení
zastupování se provede vyrovnání mezi zástupcem a zastupovaným exekutorem, popřípadě
jeho dědici nebo odkazovníky, a to ke dni ukončení zastupování.
(4) Pokud zastupování trvá, nemůže zastupovaný exekutor vykonávat exekuční
činnost. Zastupovaný exekutor, případně zástupce zastupovaného exekutora zajistí bez
zbytečného odkladu svému zástupci, případně novému zástupci přístup ke spisům,
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plněním vymoženým v exekuci, zajištěným věcem, exekutorským úschovám a registrům,
případně souvisejícím datům, technickým zařízením nebo nosičům dat, a je-li to třeba,
i razítkům a pečetidlům. Zástupce exekutora má povinnost nahradit újmu způsobenou
porušením povinnosti mlčenlivosti. Za újmu způsobenou zaměstnanci zastupovaného
exekutora odpovídá zastupovaný exekutor. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního
právního předpisu.
(5) Ustanovení zástupce z řad kandidátů je podmíněno souhlasem exekutora, u něhož
je kandidát v pracovním poměru.
(6) Proti rozhodnutí Komory o ustanovení zástupce a určení podílu na odměně
zastupovaného exekutora lze podat řádný opravný prostředek k soudu.
(6) Ustanovený zástupce může být na svoji žádost uvolněn z funkce zástupce
pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných.
(7) Dohody podle odstavce 1 a podle § 15 odst. 5 6 eviduje Komora.
§ 17
(1) Zástupce zastupuje exekutora při výkonu exekuční činnosti. Pokud
zastupování trvá, nemůže zastupovaný exekutor vykonávat exekuční činnost. Byl-li
exekutorovi pozastaven výkon exekutorského úřadu, nebo pokud mu výkon
exekutorského úřadu zanikl, zastupuje ho zástupce při výkonu exekuční i další činnosti.
(12) Zástupce exekutora podepisuje listiny svým jménem a příjmením a současně
uvede také jméno a příjmení exekutora, kterého zastupuje.
(23) Jestliže je zástupce exekutorem, používá své razítko a pečetidlo. Jestliže
je kandidátem, používá razítko a pečetidlo exekutora, kterého zastupuje.
(34) Ustanovení tohoto zákona vztahující se na exekutora platí také pro kandidáta,
jestliže vykonává úřad exekutora jako zástupce exekutora.
(45) Kandidát, který zastupuje exekutora, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu,
vykonává činnost zástupce samostatně. Ustanovení § 32 se použije obdobně.
§ 18
a)
b)

c)
d)

(1) Komora ustanoví exekutorovi nového zástupce,
jestliže ustanoveným zástupcem je exekutor a výkon jeho exekutorského úřadu zanikl
nebo byl pozastaven,
jestliže ustanoveným zástupcem je kandidát a Komora ho vyškrtne ze seznamu
kandidátů a nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti za újmu a ani po upozornění
Komory ho v určené lhůtě neobnoví a nebo jestliže mu bylo uloženo kárné opatření
odvolání ze zastupování,
jestliže ustanovený zástupce požádá o uvolnění z funkce zástupce,
jestliže o to požádá zastupovaný exekutor.
(2) Ustanovení § 16 se přiměřeně použije i na ustanovení nového zástupce.
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§ 24
(1) Komora na základě písemné žádosti koncipienta zapíše do seznamu kandidátů
toho, kdo
a)
je ke dni zápisu zapsán v seznamu koncipientů a u koho nenastal důvod k jeho
vyškrtnutí podle § 22 odst. 1 písm. a) až f),
b)
vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi,
c)
složil exekutorskou zkoušku.
(2) Do doby exekutorské praxe koncipienta se započítává dovolená čerpaná
v době trvání této praxe. Nevykonává-li koncipient exekutorskou praxi z důvodu
překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci,
započítávají se mu tyto doby do doby exekutorské praxe nejvýše v rozsahu
70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání.
(23) Složení exekutorské zkoušky se musí umožnit každému, kdo splňuje podmínky
uvedené v odstavci 1 písm. a) a b).
(34) Zápis podle odstavce 1 provede Komora do 1 měsíce ode dne doručení žádosti.
Provedení zápisu oznámí Komora kandidátovi a exekutorovi, u kterého je kandidát
v pracovním poměru.
(45) Ten, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu kandidátů, a s jeho
souhlasem i exekutor, u kterého je ten, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu
kandidátů, v pracovním poměru, má právo domáhat se provedení zápisu do seznamu
kandidátů návrhem u soudu. Nepodá-li kterákoli z uvedených osob žalobu do 2 měsíců
od doručení oznámení Komory o odmítnutí provedení zápisu do seznamu kandidátů,
nejpozději však do 6 měsíců od doručení návrhu na zápis do seznamu kandidátů Komoře,
právo na provedení zápisu toho, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu kandidátů,
zaniká.
§ 28
Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný nebo
kterému byl exekuční návrh postoupen podle § 35 odst. 6 nebo 7 a který je zapsán
v rejstříku zahájených exekucí. 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.
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(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-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) až c); 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.
§ 30
Exekutor může odmítnout provést požadovaný úkon jedině z některého z těchto
důvodů:
a)
odporuje-li zákonu nebo právním předpisům,
b)
jestliže oprávněný nesložil přiměřenou zálohu na náklady exekuce, nejde-li o exekuci
k vymožení výživného nezletilého dítěte.
§ 30
Exekutor odmítne provést úkon, odporuje-li tomuto zákonu nebo jinému
právnímu předpisu.
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§ 33
(1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické
a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi
na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední
činnosti.
(2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost
podle zákona o Policii České republiky.
(3) Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci
jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku nebo
vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny
oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce; tuto
povinnost má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní,
orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán pověřený vedením informačního systému
veřejné správy, ve kterém jsou vedeny údaje o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích,
orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, organizátor
regulovaného trhu27), centrální depozitář, jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních
nástrojů a Notářská komora České republiky ve vztahu k Seznamu listin o manželském
majetkovém režimu. Pracovník správce daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní
pojišťovny se nemůže v odpovědi na písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti
mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu. V exekučním řízení má exekutor pro účely
získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny údaje katastru
nemovitostí, postavení organizační složky státu7f).
(4) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce
elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz pobočky zahraniční
instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební
instituce, zahraniční platební instituce pobočky zahraniční platební instituce
a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (dále jen "peněžní ústav"), pojišťovny,
investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní společnosti,
penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění vkladů (dále jen "finanční
instituce"), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho
písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného nebo jeho jiných jedinečných
identifikátorech7a), jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách
či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného
či povinným uschovaných.
(5) Plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu je povinen sdělit exekutorovi na jeho
písemnou žádost údaje o mzdě nebo jiném příjmu jím vypláceném, srážkách
prováděných ze mzdy nebo z jiného příjmu nebo údaje týkající se pracovněprávního
vztahu povinného, nároku nebo práva povinného, na jejichž základě povinný pobírá
mzdu nebo jiný příjem.
(56) Provozovatel poštovních služeb je povinen oznámit exekutorovi na jeho
písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce, zejména totožnost osob, které si
pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých
poštovních zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému
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prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do jeho poštovní přihrádky a totožnost
příjemce poštovních zásilek uložených u poskytovatele poštovních služeb.
(67) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni oznámit
exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané
povinným a údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech.
(78) Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty
pojistných plnění ve prospěch povinného.
(89) Vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost
jméno osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného
a byl uveřejněn pod značkou.
(910) Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost
odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je-li
to třeba k vedení exekuce.
§ 34
(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle
§ 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. Osoby uvedené v § 33 odst. 4 až 9 10
a komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu27), centrální depozitář a jiné osoby
oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů mají při poskytování údajů právo
na úhradu účelně vynaložených hotových výdajů.
(2) Třetí osoby jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost podle § 33 bez
zbytečného odkladu, a je-li to technicky možné, v elektronické podobě; nesplní-li tuto
povinnost, jsou povinny oprávněnému a exekutorovi nahradit újmu, která tím oprávněnému
nebo exekutorovi vznikne. Způsobil-li újmu nesplněním této povinnosti státní orgán,
právnická či fyzická osoba při výkonu veřejné správy, která jim byla svěřena, nebo územní
samosprávný celek při výkonu státní správy, který na něj byl přenesen zákonem nebo při
výkonu samosprávy, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.8)
(3) Exekutor požádá peněžní ústav o součinnost elektronicky datovým souborem
a peněžní ústav součinnost elektronicky datovým souborem poskytne. Peněžní ústav není
povinen poskytnout exekutorovi součinnost, není-li žádost o součinnost podána elektronicky
datovým souborem nebo nemá-li stanovené obsahové náležitosti anebo nemá-li datový soubor
stanovený formát nebo strukturu. Ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu tohoto
datového souboru a obsahové náležitosti žádosti o součinnost. Věty první a druhá se
nepoužijí, týká-li se součinnost údajů o mzdě nebo jiném příjmu vypláceném peněžním
ústavem nebo srážek prováděných z tohoto příjmu.
(4) Dohodnou-li se tak exekutor a plátce mzdy písemně, exekutor požádá plátce
mzdy o součinnost elektronicky datovým souborem a plátce mzdy součinnost
elektronicky datovým souborem poskytne. Plátce mzdy není povinen poskytnout
exekutorovi součinnost, není-li žádost o součinnost podána elektronicky datovým
souborem nebo nemá-li dohodnuté obsahové náležitosti anebo nemá-li datový soubor
dohodnutý formát nebo strukturu.
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(45) Za nesplnění povinností uvedených v § 33 může exekutor uložit třetím osobám
pořádkovou pokutu.9)
(56) Ustanovení § 33 až 33e a odstavců 1 až 3 se použijí i pro zjišťování údajů
o majetku manžela povinného v souvislosti s prováděním exekuce, jíž je k vydobytí dluhu,
který patří do společného jmění manželů nebo pro který lze vést exekuci na majetek
ve společném jmění manželů, postižen účet manžela povinného u peněžního ústavu.
(7) Nebrání-li to účelu exekuce, použije exekutor v exekučním řízení údaje, které
mu byly poskytnuty v rámci součinnosti v jiných exekučních řízeních vedených proti
témuž povinnému.
§ 35
(1) Exekuční řízení se zahajuje na návrh.
(2) Exekuční řízení je zahájeno dnem , hodinou a minutou, kdy exekuční návrh došel
exekutorovi.
(3) Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy
soud vydal pověření podle § 43a.
(4) Podá-li oprávněný více exekučních návrhů v téže věci, vede exekuci ten exekutor,
který je v rejstříku zahájených exekucí zapsán jako první. Odstavce 6 až 11 tím nejsou
dotčeny.
(5) Exekuční řízení nelze přerušit, nestanoví-li tento nebo zvláštní právní předpis10)
jinak. Nelze také prominout zmeškání lhůty a podat návrh na obnovu exekučního řízení.
a)
b)

(5) Exekutor bez zbytečného odkladu poté, kdy mu došel exekuční návrh,
zapíše do rejstříku zahájených exekucí údaje podle § 35b odst. 1 písm. a), c), e) až
h), případně údaje podle § 35b odst. 1 písm. j) a
zjistí z rejstříku zahájených exekucí, zda v okamžiku zahájení exekučního řízení
bylo podle údajů uvedených v tomto rejstříku proti povinnému vedeno jiné
exekuční řízení.

(6) Zjistí-li exekutor skutečnost podle odstavce 5 písm. b), postoupí exekuční
návrh bez zbytečného odkladu exekutorovi, který vede jiné exekuční řízení proti témuž
povinnému. Zjistí-li exekutor, že je v okamžiku zahájení exekučního řízení proti
povinnému podle údajů uvedených v rejstříku zahájených exekucí vedeno více
exekučních řízení, postoupí exekuční návrh bez zbytečného odkladu tomu exekutorovi,
který vede řízení, které bylo zahájeno jako první. Exekutor postoupí exekuční návrh až
poté, kdy oprávněný, který není osvobozen od hrazení náhrady hotových výdajů podle
odstavce 10, uhradil tuto náhradu.
(7) Je-li v exekučním návrhu i v exekučním titulu uvedeno více povinných a je-li
v okamžiku zahájení exekučního řízení proti jednomu z povinných uvedených
v exekučním návrhu podle údajů uvedených v rejstříku zahájených exekucí vedeno jiné
exekuční řízení, postoupí exekutor exekuční návrh exekutorovi, který vede jiné exekuční
řízení proti tomuto povinnému; odstavec 6 věta druhá a třetí se použijí obdobně. Je-li
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v exekučním návrhu i v exekučním titulu uvedeno více povinných a je-li v okamžiku
zahájení exekučního řízení proti několika povinným uvedeným v exekučním návrhu
podle údajů uvedených v rejstříku zahájených exekucí vedeno jiné exekuční řízení,
postoupí exekutor exekuční návrh exekutorovi, který vede jiné exekuční řízení, které
bylo zahájeno jako první; odstavec 6 věta třetí se použije obdobně.
(8) Dojde-li postoupený exekuční návrh exekutorovi, kterému je postupován,
poté, co zaniklo pověření tohoto exekutora podle § 43a k vedení jiného exekučního
řízení, které vedl proti témuž povinnému v okamžiku podle odstavce 5 písm. b), vede
exekuční řízení exekutor, kterého v exekučním návrhu označil oprávněný. Skutečnost,
že mu postoupený exekuční návrh došel po zániku pověření podle § 43a k vedení jiné
exekuce proti témuž povinnému, sdělí exekutor, kterému byl návrh postoupen,
exekutorovi, který mu návrh postoupil, bez zbytečného odkladu.
(9) Neměl-li exekutor, kterému byl postoupen exekuční návrh, povinnost
postupovat podle odstavce 8 věty druhé, zapíše o své osobě do rejstříku zahájených
exekucí údaj podle § 35b odst. 1 písm. b) a provede změnu údaje podle § 35b odst. 1
písm. c). Účinky podání exekučního návrhu zůstávají zachovány. Označením exekutora,
který má exekuční řízení vést, uvedeným v exekučním návrhu, není exekutor vázán.
(10) Za činnost podle odstavců 5 až 7 náleží exekutorovi paušálně stanovená
náhrada hotových výdajů, kterou hradí exekutorovi oprávněný a která je splatná
podáním exekučního návrhu. Jde-li o exekuci k vymožení výživného na nezletilé dítě,
náhrady újmy způsobené poškozenému pracovním úrazem, nemocí z povolání,
ublížením na zdraví nebo trestným činem, pohledávky z deliktu podle občanského
zákoníku, bezdůvodného obohacení, pohledávky z pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, pohledávky poskytovatele veřejné služby v přepravě vůči cestujícímu nebo
pohledávky školy nebo školského zařízení z veřejné služby poskytované podle školského
zákona, je oprávněný od hrazení paušálně stanovené náhrady hotových výdajů zproštěn.
Uhradil-li oprávněný paušálně stanovenou náhradu hotových výdajů, stává se jeho
nákladem (§ 87 odst. 2). Paušálně stanovená náhrada hotových výdajů neuhrazená
z toho důvodu, že je oprávněný od jejího hrazení zproštěn, se stává nákladem exekuce.
(11) Nebyla-li paušálně stanovená náhrada hotových výdajů podle odstavce 10
zaplacena při podání exekučního návrhu, vyzve exekutor oprávněného, který není od
hrazení paušálně stanovené náhrady hotových výdajů zproštěn, bez zbytečného odkladu
poté, kdy mu došel exekuční návrh, k jejímu zaplacení ve lhůtě 15 dnů od doručení této
výzvy; po marném uplynutí této lhůty exekutor exekuční řízení zastaví. Exekutor zruší
usnesení o zastavení exekučního řízení, je-li paušálně stanovená náhrada hotových
výdajů zaplacena nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Právo
na úrok ani úrok z prodlení z paušálně stanovené náhrady hotových výdajů nevzniká.
(12) Současně s exekučním návrhem může být podán i návrh na prohlášení
vykonatelnosti nebo na uznání. Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na prohlášení
vykonatelnosti nebo na uznání došel exekutorovi. Nestanoví-li se dále jinak, je
k rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání příslušný exekuční
soud. Odstavce 6 až 8 se na návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání a na
řízení o tomto návrhu použijí obdobně; exekutor postoupí návrh na prohlášení
vykonatelnosti nebo na uznání současně s exekučním návrhem. Spolu s rozhodnutím
o zastavení řízení podle odstavce 11 odmítne exekutor samostatným výrokem návrh na
22

prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání; bude-li usnesení o zastavení exekučního
řízení zrušeno podle odstavce 11, zruší exekutor i rozhodnutí o odmítnutí návrhu na
prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání.
Rejstřík zahájených exekucí
§ 35a
(1) Rejstřík zahájených exekucí je elektronický seznam, který provozuje a spravuje
ministerstvo.
(2) Údaje do rejstříku zahájených exekucí zapisuje soud nebo exekutor způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(3) Rejstřík zahájených exekucí je neveřejný. Ministerstvo poskytuje údaje z rejstříku
zahájených exekucí pouze soudům a Komoře, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ministerstvo je oprávněno využívat údaje z rejstříku zahájených exekucí pro výkon své
působnosti. Exekutorovi poskytuje ministerstvo údaje o jím vykonávané nebo vykonané
exekuční činnosti, pro účely postupu podle § 35 odst. 5 písm. b) údaje podle § 35b odst. 1
písm. a) až c), f), h) a m) týkající se exekuční činnosti, kterou vykonává nebo vykonával
jiný exekutor, a předloží-li oprávněný exekutorovi exekuční titul, údaje podle § 74 odst.
1 písm. c).
(4) Údaje vedené v rejstříku zahájených exekucí se z tohoto rejstříku vymažou
po uplynutí 25 let od data uvedeného v § 35b odst. 1 písm. i) m).
§ 35b
a)
b)
c)
d)
ed)
fe)
gf)
hg)
ih)
j)
k)
l)
im)

(1) V rejstříku zahájených exekucí se vedou údaje v rozsahu
označení exekutora, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení,
označení exekutora, který exekuční řízení vede nebo vedl, je-li odlišný od exekutora
podle písmene a),
označení exekučního řízení spisovou značkou exekutora, pod kterou je vedeno,
označení exekučního soudu a spisovou značku exekučního soudu,
označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
označení oprávněného a povinného,
označení povinnosti, která má být exekucí vymožena,
datum a čas zahájení exekučního řízení,
datum, kdy nastaly skutečnosti podle § 52 odst. 3 písm. a) a b) až c) (dále jen „doložka
provedení exekuce“),
datum uhrazení paušálně stanovené náhrady hotových výdajů podle § 35 odst. 10
nebo údaj o tom, že oprávněný byl od hrazení náhrady zproštěn,
údaj o výši zálohy nebo o zproštění od složení zálohy na náklady exekuce,
datum složení zálohy na náklady exekuce,
datum skončení exekuce exekučního řízení.

(2) Součástí rejstříku zahájených exekucí jsou i provozní údaje o zápisu údajů podle
odstavce 1. Údaje podle odstavce 1 písm. b), h) a i) zapíše do rejstříku exekutor.
§ 37
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(1) Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže,
že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a 5.
a)
b)

(2) Oprávněný může podat exekuční návrh podle tohoto zákona,
nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona, a
není-li exekučním titulem rozhodnutí o péči o nezletilé děti, ve věcech ochrany proti
domácímu násilí, orgánů Evropské unie nebo cizí rozhodnutí; exekuční návrh lze však
podat tehdy, má-li být exekuce vedena podle rozhodnutí o výživném na nezletilé děti
nebo podle cizího rozhodnutí, u něhož bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo
rozhodnuto o uznání.

(2) Oprávněný může podat exekuční návrh podle tohoto zákona, nesplní-li
povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona.
a)
b)
c)
d)

a)
b)

c)

(3) Oprávněný nemůže podat exekuční návrh, je-li exekučním titulem
rozhodnutí o péči o nezletilé děti, není-li v odstavci 4 písm. a) stanoveno jinak,
rozhodnutí ve věcech ochrany proti domácímu násilí,
rozhodnutí orgánů Evropské unie, nebo
cizí rozhodnutí nebo cizí rozhodčí nález, není-li v odstavci 4 písm. b) nebo c)
stanoveno jinak.
(4) Oprávněný může podat exekuční návrh, má-li být exekuce vedena podle
rozhodnutí o výživném na nezletilé dítě,
cizího rozhodnutí,
1. u něhož bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy, nebo
2. které je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie vykonatelné,
aniž je požadováno prohlášení vykonatelnosti, nebo
cizího rozhodnutí nebo cizího rozhodčího nálezu, u nichž bylo rozhodnuto
o uznání.

(35) Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora
dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí
exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení
může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení.
(5) Další řízení vedené ve prospěch téhož oprávněného proti témuž povinnému,
v němž je pověření doručeno exekutorovi dříve, než zanikne pověření exekutora
k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozím exekučním řízením ke společnému
řízení, a to ode dne doručení pověření k vedení dalšího řízení exekutorovi. V zájmu
hospodárnosti řízení může exekutor další řízení podle věty první vyloučit
k samostatnému řízení.
(46) Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo
zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční
soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,
a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu,
nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena podle odstavce 3,
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b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění
nepřevyšujícího částku podle § 202 odst. 2 občanského soudního řádu a
c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).
(57) V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení povede.
Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů,
o níž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení
nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.
§ 38
(1) V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést,
s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká
a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat
jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu7b), popřípadě
místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince7d),7e), a popřípadě rodné
číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační
číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena,
a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě
označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
(2) K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii
exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud a případně
rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie.
§ 39
(1) Neobsahuje-li exekuční návrh všechny stanovené náležitosti nebo je
nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve nejpozději do 15 dnů exekutor, kterému byl doručen
exekuční návrh, oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom,
jak je třeba opravu nebo doplnění provést.
(1) Neobsahuje-li exekuční návrh nebo návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo
na uznání všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve
exekutor oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom,
jak je třeba opravu nebo doplnění provést; exekutor vyzve oprávněného k opravení
nebo doplnění návrhu nejpozději do 15 dnů ode dne,
a)
kdy mu došel exekuční návrh podle § 35 odst. 2,
b)
kdy mu byl exekuční návrh postoupen podle § 35 odst. 6 nebo 7, nebo
c)
kdy mu byla sdělena skutečnost podle § 35 odst. 8 věty druhé.
(2) Exekutor nevyzve oprávněného k opravení nebo doplnění návrhu dříve, než
oprávněný, který není od hrazení paušálně stanovené náhrady hotových výdajů podle
§ 35 odst. 10 zproštěn, tuto náhradu uhradí.
(23) Není-li v určené lhůtě návrh řádně opraven nebo doplněn a v řízení nelze pro
tento nedostatek pokračovat nebo není-li přiložen exekuční titul, exekutor usnesením
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exekuční návrh , případně i návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání odmítne.
O těchto následcích musí být oprávněný poučen.
(34) Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení
exekuce a exekuční návrh nebude odmítnut, exekutor exekuční návrh usnesením nejpozději
ve lhůtě podle § 44 odst. 1 43a odst. 1 zamítne.
(5) Jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení stanovené zákonem,
exekutor exekuční řízení usnesením zastaví.
(6) Byl-li současně s exekučním návrhem podán i návrh na prohlášení
vykonatelnosti nebo na uznání, exekutor rozhodne o zamítnutí exekučního návrhu nebo
o zastavení exekučního řízení pouze na základě pokynu soudu podle § 43a odst. 6.
§ 43
(1) Jestliže je to, co ukládá exekuční titul povinnému, vázáno na splnění podmínky
nebo na splnění vzájemné povinnosti oprávněného nebo omezené doložením času, lze
postupovat podle § 44 vydat pověření podle § 43a jen tehdy, prokáže-li oprávněný,
že se podmínka splnila nebo že sám svou vzájemnou povinnost vůči povinnému již splnil,
popřípadě je připraven ji splnit, nebo že nastal doložený čas.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 je třeba k potvrzení o vykonatelnosti
exekučního titulu připojit listinu vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem,
z níž je patrné, že se splnila podmínka, že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost,
popřípadě je připraven ji splnit, nebo že nastal doložený čas.
§ 43a
(1) Exekutor, kterému došel exekuční návrh podle § 35 odst. 2 nebo mu byl exekuční
návrh postoupen podle § 35 odst. 6 nebo 7, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode
dne doručení návrhu , kdy mu došel exekuční návrh, kdy mu byl exekuční návrh
postoupen nebo kdy mu byla sdělena skutečnost podle § 35 odst. 8 věty druhé, případně
od uhrazení náhrady hotových výdajů uvedené v § 35 odst. 10 o pověření a nařízení
exekuce (dále jen „pověření“). Neobsahuje-li návrh oprávněného exekuční návrh, případně
návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání 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.
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). Žádost musí být podepsána a datována
a musí dále zejména obsahovat spisovou značku soudního exekutora, jméno, popřípadě
jména, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo
a identifikační číslo, označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně
povinnosti k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce, přesné označení
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exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která ho vyhotovila, a datum
a čas zahájení exekučního řízení. Společně se žádostí exekutor soudu zašle exekuční návrh ,
případně návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání 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. Zjistí-li exekuční soud z rejstříku zahájených exekucí, že exekutor
postupoval v rozporu s § 35 odst. 6 až 8, pověří exekutora, kterému měl být exekuční
návrh podle § 35 odst. 6 nebo 7 postoupen, pokud je u tohoto exekutora podle údajů
uvedených v rejstříku zahájených exekucí ke dni, kdy exekučnímu soudu došla žádost
o pověření, vedeno řízení proti povinnému, případně exekutora, který měl vést exekuci
podle § 35 odst. 8; pověřený exekutor se zapíše do rejstříku zahájených exekucí.
Exekutor, který požádal o pověření, postoupí pověřenému exekutorovi exekuční spis.
Byl-li soudu s žádostí o pověření zaslán návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na
uznání, vydá soud pověření poté, kdy rozhodl o návrhu na prohlášení vykonatelnosti
nebo na uznání. O prohlášení vykonatelnosti nebo o uznání rozhodne exekuční soud bez
jednání. Usnesení či rozsudek o prohlášení vykonatelnosti nebo o uznání musí být
odůvodněný.
a)
b)
c)
d)
e)
ef)

(4) Pověření obsahuje
označení exekučního soudu,
označení exekutora,
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.
(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. Tímto pokynem je exekutor vázán.
(7) Spolu s pověřením nebo pokynem podle odstavce 6 doručí exekuční soud
exekutorovi rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání.
Exekutor doručí rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání
účastníkům spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce, případně, nebylo-li mu vydáno
pověření, s rozhodnutím o odmítnutí nebo zamítnutí exekučního návrhu nebo
o zastavení exekučního řízení.
§ 43b
(1) Byl-li exekutor pověřen vedením exekuce podle § 43a, zašle nejpozději spolu
s vyrozuměním o zahájení exekuce oprávněnému, který není zproštěn od složení zálohy
na náklady exekuce podle odstavce 2, výzvu ke složení zálohy na náklady exekuce; to
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neplatí, připojí-li oprávněný návrh na zproštění k exekučnímu návrhu. Podalo-li
exekuční návrh více oprávněných, jsou povinni složit zálohu na náklady exekuce
společně a nerozdílně.
(2) Jde-li o exekuci k vymožení výživného na nezletilé dítě, náhrady újmy
způsobené poškozenému pracovním úrazem, nemocí z povolání, ublížením na zdraví
nebo trestným činem, pohledávky z deliktu podle občanského zákoníku, bezdůvodného
obohacení, pohledávky z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky
poskytovatele veřejné služby v přepravě vůči cestujícímu nebo pohledávky školy nebo
školského zařízení z veřejné služby poskytované podle školského zákona, je oprávněný
od složení zálohy na náklady exekuce zproštěn.
(3) Na návrh připojený k exekučnímu návrhu nebo podaný do 10 dnů
od doručení výzvy ke složení zálohy na náklady exekuce oprávněnému může exekutor,
který byl pověřen vedením exekuce podle § 43a, výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné
důvody, rozhodnout, že oprávněný je zproštěn od složení zálohy na náklady exekuce,
odůvodňují-li to poměry oprávněného. K návrhu oprávněný připojí potvrzení
o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, které se podává na formuláři.
O návrhu na zproštění od složení zálohy na náklady exekuce rozhodne exekutor do
10 dnů ode dne jeho doručení, nejdříve však poté, co byl pověřen vedením exekuce podle
§ 43a. Toto rozhodnutí musí být odůvodněno. K návrhu podanému později se nepřihlíží.
Kdykoli za řízení může exekuční soud nebo exekutor i bez návrhu přiznané zproštění
oprávněnému odejmout, jestliže se do skončení řízení ukáže, že poměry oprávněného
osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.
(4) Nepodal-li oprávněný návrh na zproštění od složení zálohy na náklady
exekuce, je povinen složit zálohu do 15 dnů od doručení výzvy ke složení zálohy
na náklady exekuce. Nebyl-li oprávněný od složení zálohy na náklady exekuce zproštěn
nebo bylo-li mu zproštění odňato, je povinen složit zálohu na náklady exekuce do 15 dnů
od doručení rozhodnutí, jímž byl návrh na zproštění od složení zálohy na náklady
exekuce odmítnut nebo zamítnut nebo jímž mu bylo přiznané zproštění odňato.
§ 44
(1) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3 zašle exekutor
oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění
nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu
s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu
podle § 46 odst. 6 , případně kopii rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí
o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které tvoří
přílohu exekučního návrhu. Orgánům pověřeným vedením veřejných rejstříků, do kterých
se zapisují právnické osoby, případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen
je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo
povinného a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce
4, rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitou věc
v jeho vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má
sídlo soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumění není
rozhodnutím.
(2) Vyrozumění se doručí povinnému do vlastních rukou.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
h)

(3) Vyrozumění obsahuje
označení exekučního soudu,
označení 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,
poučení podle § 29 odst. 5, § 37 odst. 3 a 4, § 44a odst. 1, § 54, § 55 odst. 1 a 2 a § 87
odst. 1.
poučení podle § 29 odst. 5, § 37 odst. 3 a 4, § 43b, § 44a odst. 1, § 54, § 55 odst. 1, 2
a 6 a § 87 odst. 1, 2, 5 a 6 a poučení o podmínkách podání insolvenčního návrhu
spojeného s návrhem na povolení oddlužení a o tom, kdo je oprávněn tyto návrhy
sepsat a za povinného podat, případně o možnosti podat návrh na zastavení
exekuce z důvodu, ze kterého lze odepřít výkon rozhodnutí podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie, a další informace týkající se exekučního
řízení a postupu v tomto řízení.

(4) Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který
by se vztahoval zákaz podle § 44a odst. 1, může exekutor před zasláním vyrozumění
oprávněnému rozhodnout, že se zákaz podle § 44a odst. 1 vztahuje pouze na část majetku
přiměřenou vymáhané povinnosti. Toto rozhodnutí zašle spolu s vyrozuměním oprávněnému
a povinnému.
§ 44a
(1) Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení
vyrozumění 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 jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Právní
jednání se však považuje za platné, pokud námitku neplatnosti nevznese exekutor, oprávněný,
nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky
vznesení námitky neplatnosti nastávají od účinnosti právního jednání, dojde-li exekuční
příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem
účastníkům právního jednání, k němuž exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel vznesl
námitku neplatnosti.
(2) Složí-li povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů
exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutím zákaz podle
odstavce 1 a podle § 47 odst. 6. Exekutor vydá rozhodnutí podle věty první do 7 dnů ode dne,
v němž mu byl doručen návrh povinného, a neprodleně ho zašle účastníkům řízení a dalším
osobám, jimž byly v rámci exekuce doručeny exekuční příkazy podle § 49 odst. 7 odst. 8.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
(3) Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz podle odstavce
1 a podle § 47 odst. 6 nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný
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zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení
vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.
(4) S písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů
může povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce či
nákladů oprávněného zpeněžit majetek nebo jednotlivé součásti majetku, nejsou-li postiženy
jinou exekucí16a), nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku
splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora.
(5) Odstavec 1 se nepoužije, je-li povinným stát nebo územní samosprávný celek.
____________________
16a)

Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících
výkonů rozhodnutí.
44b
Změna exekutora
(1) Na návrh oprávněného a souhlasí-li s tím exekutor, který vede exekuci, a exekutor,
kterého oprávněný označí v návrhu, převezme exekuci exekutor, kterého oprávněný označil
v návrhu. Navrhne-li změnu exekutora oprávněný podle § 15 odst. 5, není souhlasu
exekutora, který vede exekuci, třeba. 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 exekutor, který exekuci
dosud vedl, mu věc postoupí. Nedojde-li ke změně exekutora podle odstavce 1 a požádá-li
oprávněný exekuční soud o změnu exekutora podle § 15 odst. 5, exekuční soud
rozhodne, že exekuci bude vést jiný exekutor, kterého navrhne oprávněný, 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) až c)
v rejstříku zahájených exekucí a rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud
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 ,
nejde-li o změnu exekutora podle § 15 odst. 5, nese oprávněný.
(6) Je-li u jednoho exekutora vedeno více exekučních řízení proti témuž
povinnému, lze postupovat podle odstavců 2 až 5 pouze v případě, že nový exekutor
bude vést všechna řízení proti témuž povinnému; to platí i pro změnu exekutora podle
§ 15 odst. 5. Odstavec 1 se nepoužije.
§ 44c
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(1) Exekutor vyrozumí oprávněného na jeho žádost, že vymožené plnění
postačuje, případně majetek postižitelný v exekuci by postačoval alespoň ke krytí
nákladů exekuce. Nepostačuje-li vymožené plnění nebo majetek postižitelný v exekuci
alespoň ke krytí nákladů exekuce a obsahuje-li žádost souhlas oprávněného se
zastavením exekuce pro tento případ, exekutor exekuci zastaví.
(2) Byla-li exekuce zastavena podle odstavce 1, náklady exekuce do výše složené
zálohy na náklady exekuce hradí oprávněný.
§ 46
(1) Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků
řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.
(2) Exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k provedení vedení exekuce. Exekutor
vede exekuci až do vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné vymáhané
povinnosti, nákladů exekuce a nákladů oprávněného; tím bude exekuce provedena. Úkony
a rozhodnutí exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v exekučním spise, který vede
exekutor v listinné nebo v elektronické podobě.
(3) Exekutor je povinen vést exekuce v pořadí, v jakém mu byly doručeny exekuční
návrhy.
(4) Peněžitá plnění na vymáhanou povinnost se hradí exekutorovi nebo oprávněnému.
Nedohodnou-li se exekutor a oprávněný jinak, exekutor po uplynutí lhůty podle odstavce 6
zajistí po odpočtu nákladů exekuce výplatu celé vymožené pohledávky oprávněnému do 30
dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel. Vymožené částečné plnění exekutor vyplatí
oprávněnému, nedohodl-li se s ním jinak, ve stejné lhůtě v případě, kdy toto nevyplacené
částečné plnění převyšuje částku 1 000 Kč. Za vymožené plnění se považuje plnění získané
provedením exekuce některým ze způsobů podle § 59 odst. 1, provedením exekuce podle
odstavce 6 nebo hrazené na vymáhanou povinnost od uplynutí lhůty podle odstavce 6
a vydání exekučního příkazu do provedení exekuce podle tohoto exekučního příkazu.
(4) Peněžitá plnění na vymáhanou povinnost se hradí exekutorovi nebo
oprávněnému. Nedohodnou-li se exekutor a oprávněný jinak, exekutor po uplynutí lhůty
podle odstavce 6 zajistí po odpočtu nákladů exekuce výplatu celé vymožené pohledávky
oprávněnému do 30 dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel. Vymožené částečné
plnění exekutor vyplatí po odpočtu nákladů exekuce oprávněnému, nedohodl-li se s ním
jinak, ve stejné lhůtě v případě, kdy toto nevyplacené částečné plnění převyšuje částku
1 000 Kč. Celou vymoženou pohledávku nebo vymožené částečné plnění vyplatí exekutor
oprávněnému s úrokem za dobu ode dne připsání vymožených peněžních prostředků
vyplacených oprávněnému na zvláštní účet podle odstavce 5 do dne předcházejícího dni
jejich odepsání ze zvláštního účtu. Úrok z peněžních prostředků na zvláštním účtu
vyplatí exekutor spolu s celou vymoženou pohledávkou nebo vymoženým částečným
plněním; byl-li úrok na zvláštní účet připsán po vyplacení celé vymožené pohledávky
nebo vymoženého částečného plnění, vyplatí ho exekutor nejpozději do 30 dnů od
připsání úroku k zůstatku peněžních prostředků na zvláštním účtu. Za vymožené plnění
se považuje plnění
a)
získané prováděním exekuce způsobem podle § 59 odst. 1,
b)
získané provedením exekuce podle odstavce 6, nebo
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c)

hrazené na vymáhanou povinnost od doručení vyrozumění o zahájení exekuce
povinnému do skončení exekuce, nebylo-li získáno podle písmene a) nebo b).

(5) Exekutor je povinen vymožené peněžité plnění , zálohy na náklady exekuce,
zálohy podle § 55 odst. 7 a 8 a zaplacené jistoty vést odděleně od vlastních prostředků na
zvláštním účtu31) u banky , pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva
v České republice. Exekutor oznámí bez zbytečného odkladu ministerstvu a Komoře číslo
tohoto účtu a peněžní ústav, u kterého je veden. Jde-li o bezhotovostní převod, peněžitá
plnění na vymáhanou povinnost, zálohy na náklady exekuce, zálohy podle § 55 odst. 7
a 8 a jistoty se exekutorovi hradí na zvláštní účet.
(6) Exekutor zašle povinnému společně s vyrozuměním výzvu ke splnění vymáhané
povinnosti, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce16b) 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
, a uvede informace týkající se postupu v exekučním řízení. Právní mocí příkazu k úhradě
nákladů exekuce bude exekuce provedena. Splněním vymáhaného nároku a uhrazením zálohy
zaniká zákaz podle § 44a odst. 1 a podle § 47 odst. 6. Jinak exekutor provede exekuci.
(7) Je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno16c) nebo zvláštní
právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést16d), exekutor nečiní žádné úkony, jimiž se
provádí exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci nebo v rámci likvidace
dědictví do likvidační podstaty exekutor vydá vymožené plnění bezodkladně po právní moci
usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání vymoženého plnění
insolvenčnímu správci nebo do likvidační podstaty.
(8) Po skončení exekuce podle odstavců 2 a 6 a § 55 zašle exekutor oznámení
o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou
poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost;
oznámení není rozhodnutím. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky
skončením exekuce podle § 47 odst. 7 zanikly. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně
rovněž účastníkům řízení. Na žádost zašle exekutor oprávněnému, který je orgánem
sociálního zabezpečení, neprodleně oznámení o dni, ve kterém zanikla vymáhaná
povinnost.
§ 47
(1) Exekutor poté, co byla exekuce zapsána do rejstříku zahájených exekucí kdy soud
vydal pověření podle § 43a, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá
nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním
příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto
zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není
zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů povinného a ceny předmětu,
z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.
(2) Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského
soudního řádu. Podle exekučního příkazu nelze exekuci provést před
a)
uplynutím lhůty podle § 46 odst. 6,
b)
právní mocí rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podán ve lhůtě
podle písmene a),
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c)
cd)
de)

právní mocí rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání,
zápisem doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí podle § 35b odst.
1 písm. h) i),
právní mocí exekučního příkazu.

(3) Pro účely odstavce 2 písm. d) není provedením exekuce úkon učiněný k zajištění
majetku povinného pro účely jeho postižení takovou exekucí.
(4) Exekuci na majetek povinného, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané
v trestním řízení, lze provést jen po předchozím souhlasu příslušného orgánu činného
v trestním řízení.
(5) Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
(6) Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného,
zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost,
je neplatné.
(7) Provedením exekuce a zastavením exekuce zanikají účinky všech vydaných
exekučních příkazů.
§ 48
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(1) V písemném vyhotovení exekučního příkazu exekutor uvede
exekuční soud,
označení exekutora, který vede exekuční řízení,
exekuční titul a orgán, který jej vydal, nebo osobu, 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,
výrok, poučení o odvolání, den a místo jeho vydání a podpis exekutora.

(2) V písemném vyhotovení exekučního příkazu exekutor dále uvede informace
týkající se postupu v exekučním řízení.
§ 49
(1) Výrok exekučního příkazu ukládajícího zaplacení peněžité částky musí rovněž
obsahovat
a)
označení toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu (plátce mzdy) , případně
uložení povinnosti k úhradě nákladů plátce mzdy, jde-li o provedení exekuce
srážkami ze mzdy povinného,
b)
označení peněžního ústavu a čísla účtu nebo jiného jedinečného identifikátoru7a),
jde-li o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního
ústavu; označí-li se více účtů povinného u téhož peněžního ústavu, uvede se také
pořadí, v jakém z nich má být vymáhaná pohledávka odepsána,
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c)
d)

e)

f)
g)

h)

označení toho, vůči komu má povinný jinou pohledávku (dlužníka povinného), jde-li
o provedení exekuce přikázáním jiné pohledávky povinného než z účtu u peněžního
ústavu,
označení toho, vůči komu má povinný jiné právo, než je uvedeno pod písmeny a), b)
a c), 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, jde-li o provedení exekuce postižením jiných majetkových práv
povinného,
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,
jde-li o provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného nebo spoluvlastnického
podílu povinného na movitých věcech,
označení nemovité věci, která má být prodána nebo postižena správou, případně
spoluvlastnického podílu na ní, jde-li o provedení exekuce prodejem nebo správou
nemovité věci povinného nebo spoluvlastnického podílu povinného na nemovité věci,
označení závodu nebo části závodu povinného anebo podílu povinného jako
spolumajitele závodu, který má být postižen, jde-li o provedení exekuce postižením
závodu nebo části závodu povinného anebo podílu povinného jako spolumajitele
závodu,
sérii a číslo řidičského průkazu, jehož držitelem je povinný, jde-li o exekuci
pozastavením řidičského oprávnění.

(2) Přílohou exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. a) a vyrozumění o tom,
že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných
příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky nebo Českou správou sociálního
zabezpečení, je datový soubor, který obsahuje údaje uvedené v tomto exekučním příkazu
nebo vyrozumění. Po obdržení datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu podle
odstavce 1 písm. a), Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení
bez zbytečného odkladu sdělí exekutorovi datovým souborem údaj podle § 48 písm. e).
(3) Přílohou exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. b) a vyrozumění o tom,
že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3, nebo usnesení o změně nebo zrušení
exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. b), jde-li o provedení exekuce přikázáním
pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, je datový soubor, který obsahuje údaje
uvedené v tomto exekučním příkazu nebo vyrozumění nebo datový soubor obsahující údaje
o změně nebo zrušení exekučního příkazu. Po obdržení datového souboru, který je přílohou
exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. b), peněžní ústav bez zbytečného odkladu sdělí
exekutorovi datovým souborem čísla účtů a výši peněžních prostředků, na něž se vztahují
zákazy podle § 304 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, a údaj podle § 48 písm. e).
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu datových souborů podle
odstavců 2 a 3.
(5) Nestanoví-li se v odstavci 2 jinak a dohodnou-li se exekutor a plátce mzdy
písemně, je přílohou exekučního příkazu podle odstavce 1 písm. a) a vyrozumění o tom,
že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3, datový soubor, který obsahuje údaje
uvedené v tomto exekučním příkazu nebo vyrozumění.
(56) Výrok exekučního příkazu o prodeji zástavy musí rovněž obsahovat označení
movité nebo nemovité věci, která má být prodána.
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(67) 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.
(78) Exekuční příkaz doručí exekutor oprávněnému, povinnému a dalším osobám,
kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
podle občanského soudního řádu.
(89) Do vlastních rukou se osobám uvedeným v odstavci 7 doručuje v případech,
v nichž podle zvoleného způsobu exekuce občanský soudní řád stanoví, že se doručuje
do vlastních rukou usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
§ 50
Součinnost oprávněného a povinného
(1) Exekutor může vyzvat oprávněného, aby navrhl, jakým způsobem má provést
exekuci, a označil plátce mzdy povinného či plátce jiného pravidelného příjmu povinného,
popřípadě fyzickou nebo právnickou osobu, vůči které má povinný pohledávku, (dlužník
povinného) a uvedl důvod této pohledávky; jde-li o pohledávku z účtu u peněžního ústavu,
uvede oprávněný peněžní ústav a číslo účtu nebo jiný jedinečný identifikátor7a), z něhož má
být pohledávka odepsána.
(2) Považuje-li to exekutor za účelné, může předvolat povinného a vyzvat
ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení
o majetku povinného.
(3) Exekutor je oprávněn nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o majetku
povinného.
§ 51
a)
b)
c)
d)
e)

Oprávnění k vedení exekuce Pověření podle § 43a exekutorovi zaniká, jestliže
exekuční soud rozhodl o vyloučení exekutora,
exekuce byla zastavena,
pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy,
došlo ke změně exekutora podle § 44b,
exekuční soud rozhodl o spojení exekučních řízení, nejde-li o exekutora, který povede
spojená řízení.
§ 52

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení
občanského soudního řádu.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor 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.
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(3) Právní mocí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního
řádu se v exekučním řízení rozumí
a)
uplynutí lhůty podle § 46 odst. 6,
b)
právní moc rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podaný ve lhůtě
podle písmene a), a
c)
právní moc rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání a
cd)
právní moc exekučního příkazu.
§ 54
Odklad exekuce
(1) Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Návrh
na odklad exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo
neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu,
exekutor do 7 dnů odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze o návrhu věcně rozhodnout.
Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.
(2) Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony
směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě
bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva. Věta první se nepoužije, uplatní-li účastník
v návrhu na odklad stejné okolnosti, o nichž již bylo rozhodnuto.
a)
b)

(2) Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor
nezajišťuje majetek povinného ani exekuci neprovede, je-li u něj složena jistota
a podal-li povinný návrh na zastavení exekuce podle odstavce 6,
exekuci neprovede, jde-li o návrh na odklad exekuce podle odstavce 5 nebo podle
§ 266 občanského soudního řádu.

(3) Odstavec 2 písm. b) se nepoužije, jde-li o návrh, který je svévolným nebo
zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva nebo uplatní-li účastník
v návrhu na odklad stejné okolnosti, o nichž již bylo rozhodnuto. Exekutor o těchto
skutečnostech bez zbytečného odkladu povinného vyrozumí.
(34) Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci na návrh povinného podle § 266
odst. 1 občanského soudního řádu, potom exekutor nebo exekuční soud uvede dobu, na kterou
exekuci odkládá; po tuto dobu exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce.
Je-li exekuce odložena podle odstavce 6, exekutor nezjišťuje ani nezajišťuje majetek
povinného ani exekuci neprovede. Po dobu odkladu exekuce podle odstavce 5 nebo podle
§ 266 občanského soudního řádu exekutor exekuci neprovede; § 289 odst. 1 občanského
soudního řádu tím není dotčen. Po dobu odkladu exekuce nelze zajistit sepsané movité
věci. Po uplynutí doby odkladu exekutor i bez návrhu pokračuje v provedení exekuce.
(45) Je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu, exekutor nebo exekuční soud
odloží provedení exekuce do doby pravomocného skončení řízení, ve kterém soud rozhoduje
o odložení vykonatelnosti exekučního titulu.
(56) Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů
oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odloží
provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném
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povinným a rozhodne o tom, že povinný není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1
a v § 47 odst. 6 ode dne vydání rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li k zastavení exekuce, použije
se jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak
se vrátí složiteli jistoty.
(67) I bez návrhu může exekuční soud nebo exekutor odložit provedení exekuce, lze-li
očekávat, že exekuce bude zastavena.
(78) Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně
s exekučním spisem v této lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.
§ 55
Zastavení exekuce
(1) Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy
se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora,
který vede exekuci. Podá-li manžel povinného návrh na zastavení exekuce podle § 262b
občanského soudního řádu, rozhodne o tomto návrhu exekutor na základě písemných dokladů
i bez souhlasu oprávněného do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Nevyhoví-li exekutor
návrhu, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu
soudu, který o návrhu rozhodne. Ustanovení odstavce 3 se nepoužije.
(2) Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro
posouzení, zda byl podán ve lhůtě uvedené v odstavci 1; to neplatí, jde-li o návrh podaný
nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst. 6. Návrh na zastavení exekuce, který neobsahuje všechny
náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy
listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor
odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí
k vyřízení exekučnímu soudu.
(3) Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení
návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby
se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu
a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce
souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty
k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor
návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě
k rozhodnutí exekučnímu soudu.
(4) O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením
oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuční soud, který při
rozhodování postupuje podle odstavce 5.
(5) O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu.
(6) Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci
zastaví. Exekutor exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro osvobození
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oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé
dítě.
(6) Nesloží-li oprávněný, který není od složení zálohy na náklady exekuce
zproštěn, ve lhůtě podle § 43b odst. 4 zálohu na náklady exekuce ve výši určené ve výzvě
k úhradě nákladů, případně v rozhodnutí, jímž byl návrh na zproštění od složení zálohy
na náklady exekuce odmítnut nebo zamítnut nebo jímž bylo oprávněnému přiznané
zproštění odňato, exekutor exekuci i bez návrhu a souhlasu oprávněného zastaví.
(7) Exekutor zastaví i bez návrhu a souhlasu oprávněného exekuci, nedošlo-li v ní
po dobu posledních 3 let ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši
postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce a nebyl-li v ní po dobu posledních 3 let
zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by postačoval alespoň ke
krytí nákladů exekuce. Exekutor exekuci nezastaví, složí-li oprávněný, který není
zproštěn od složení zálohy na náklady exekuce podle § 43b odst. 2, na výzvu exekutora
další zálohu na náklady exekuce ve výši stanovené prováděcím právním předpisem (dále
jen „další záloha“), nebo sdělí-li exekutorovi na jeho výzvu oprávněný, který je zproštěn
od složení zálohy na náklady exekuce podle § 43b odst. 2, že nesouhlasí s tím, aby
exekuce byla zastavena.
(8) Nepodal-li oprávněný do 15 dnů od doručení výzvy ke složení další zálohy
návrh na zproštění od složení další zálohy, je povinen složit další zálohu do 15 dnů od
doručení výzvy; § 43b odst. 1 věta druhá a § 43b odst. 2 až 4 se použijí přiměřeně. Složíli oprávněný další zálohu, soud po dobu 3 let od složení další zálohy nerozhodne
o zastavení exekuce pro nemajetnost bez návrhu a návrh na zastavení exekuce pro
nemajetnost podaný před složením další zálohy, o kterém do složení další zálohy nebylo
rozhodnuto, nebo podaný po dobu 3 let od složení další zálohy zamítne.
(9) Nedošlo-li v exekuci ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve
výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce po dobu posledních 9 let a nebyl-li
v této exekuci po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který
by postačoval alespoň ke krytí nákladů exekuce, exekutor rozhodne i bez návrhu
a souhlasu oprávněného o zastavení exekuce; odstavec 7 věta druhá se nepoužije.
Díl 1
Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů
§ 60
Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů
přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami
ze mzdy.
§ 65
Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci přikázáním pohledávky
přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí přikázáním
pohledávky.
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DÍL 3
Exekuce příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu
§ 65a
zrušen
Díl 3
Exekuce správou nemovité věci
§ 65a
Náklady exekuce se uspokojují jako náklady správy nemovité věci ve skupině
uvedené v § 320h odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu.
Díl 4
Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí
§ 66
(1) Exekutor může i bez návrhu oprávněného zajistit movité věci, které sepsal, je-li to
účelné a je-li zde obava z jejich poškození nebo ztráty. Zajištěné věci převezme do své
úschovy nebo je uloží u vhodného schovatele. Zajistit nelze nosič dat, na němž povinný
pořídil záznam průběhu soupisu movitých věcí.
(2) K exekuci prodejem nemovité věci povinného může exekutor přistoupit, jen
jestliže bude listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými
listinami notáře doloženo, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného.
(3) Ustanovení § 328b odst. 4 329 odst. 1 věty druhé a § 336h odst. 4 občanského
soudního řádu platí obdobně pro exekutory a zaměstnance exekutorských úřadů.
(4) Nepostačuje-li k úhradě dluhů podle § 336n odst. 1 občanského soudního řádu
složená jistota, exekutor na základě vykonatelného usnesení podle § 336n odst. 2 občanského
soudního řádu bez návrhu zahájí exekuční řízení na majetek vydražitele.
(5) Při oceňování nemovité věci, jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad
s nemovitou věcí spojených se použije obvyklá cena podle zvláštního právního předpisu18).
(6) Povinnost podle § 328a odst. 1 občanského soudního řádu je splněna vyvěšením
veřejné vyhlášky na úřední desce exekutora a exekučního soudu; vedle tohoto zveřejnění
může exekutor nabídku uveřejnit prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo
veřejně přístupné počítačové sítě. Povinnost nabídky se vztahuje na instituce, jejichž
zřizovatelem je stát nebo obec.
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(7) Náklady exekuce se uspokojují jako náklady prodeje movitých věcí podle
občanského soudního řádu nebo jako pohledávky nákladů řízení ve skupině uvedené
v § 337c odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.
§ 69
Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci prodejem movitých věcí
a nemovitých věcí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon
rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitých věcí.
§ 70
(1) K exekuci postižením závodu nebo části závodu povinného může exekutor
přistoupit, jen jestliže bude doloženo, že závod nebo část závodu je majetkem povinného.
(2) Exekutor ustanoví v exekučním příkazu správce závodu.
(3) Ustanovení § 338u odst. 3 občanského soudního řádu se použije obdobně pro
exekutory a zaměstnance exekutorských úřadů.
(4) Náklady exekuce se uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve skupině
uvedené v § 338ze odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu. Na náklady exekuce při
správě závodu se § 65a použije obdobně.
(5) Při oceňování závodu nebo jeho části se použije obvyklá cena podle zvláštního
právního předpisu.18)
§ 71
Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci postižením závodu přiměřeně
ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí postižením závodu.
§ 73
Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci ukládající jinou povinnost než
zaplacení peněžité částky přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon
rozhodnutí k uspokojení nepeněžitých plnění.
§ 73a
(1) Exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech
povinného k zajištění pohledávky oprávněného se zahajuje na návrh. Exekuční návrh na
zřízení exekutorského zástavního práva podává exekutorovi oprávněný.
(2) Týká-li se návrh na zřízení exekutorského zástavního práva nemovité věci, která je
předmětem evidence v katastru nemovitostí, exekutor o jeho podání vyrozumí příslušný
katastrální úřad. Exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva má účinky i proti
osobám, které nabyly nemovitou věc po zápisu poznámky informující o podání návrhu na
zřízení exekutorského zástavního práva.
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(3) S vyrozuměním o zahájení exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva se
povinnému nezasílá výzva podle § 46 odst. 6. Vyrozumění o zahájení exekuce ke zřízení
exekutorského zástavního práva obsahuje namísto poučení podle § 37 odst. 3 a 4 a § 54 5 a 6,
§ 43b, § 44a odst. 1, § 54, § 55 odst. 6, § 87 odst. 2, 5 a 6 a poučení o podmínkách podání
insolvenčního návrhu poučení podle odstavců 10 a 11. Ustanovení § 35b odst. 1 písm. h),
§ 37 odst. 3 až 5, § 44 odst. 1 věty čtvrté, § 44a, § 47 odst. 5, § 50, 54, 58 až 73 § 35 odst. 5
až 11, § 35b odst. 1 písm. j) až l), § 37 odst. 5 až 7, § 43a odst. 3 věty druhé a třetí, § 43b,
§ 44 odst. 1 věty čtvrté, § 44a, § 44b odst. 6, § 44c, § 47 odst. 6, § 50, 54, § 55 odst. 6 až 9,
§ 58 až 73 se nepoužijí.
(4) Třetí osoby v rámci součinnosti sdělí exekutorovi údaje potřebné k vedení exekuce
ke zřízení exekutorského zástavního práva. Návrh na odklad nelze podat.
(5) Výrok exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva musí rovněž
obsahovat 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 a údaj o dni, který je rozhodný pro pořadí
exekutorského zástavního práva.
(6) Pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující den,
v němž exekutorovi došel exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva; došlo-li
ve stejný den exekutorovi více exekučních návrhů, mají zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li
však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí
se pořadí exekutorského zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva. Jde-li
o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo
pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li nemovitá věc
zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li exekuční návrh ke zřízení
exekutorského zástavního práva podán v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, je pro
pořadí exekutorského zástavního práva rozhodující den právní moci rozhodnutí o zajištění
nemovité věci podle trestního řádu.
(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci ke zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitých věcech přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu
upravující výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech.
(8) Oprávněný nemá právo na náhradu nákladů. Náklady exekuce hradí exekutorovi
oprávněný. Exekutor nevydá exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva
a exekuci zastaví, neuhradí-li oprávněný náklady exekuce podle příkazu k úhradě nákladů
exekuce, který se doručuje pouze oprávněnému.
(9) Oprávnění k vedení exekuce exekutorovi zaniká provedením exekuce ke zřízení
exekutorského zástavního práva.
(10) Exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva je provedena právní mocí
exekučního příkazu. Provedením exekuce exekutorské zástavní právo nezaniká.
(11) Po provedení exekuce může být podán návrh na zastavení pouze k soudu.
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(12) Exekutorské zástavní právo k nemovité věci, která je předmětem evidence
v katastru nemovitostí, se do katastru nemovitostí zapíše na návrh oprávněného na základě
exekučního příkazu, kterým bylo exekutorské zástavní právo zřízeno.
§ 74
a)
b)
c)
a)
b)
c)

d)

(1) Exekutor může v rámci další činnosti
poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu,
jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností,
provádět autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního předpisu16a),
sepisovat listiny a vykonávat jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon.
(1) Exekutor v rámci další činnosti
poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního
titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností,
provádí autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního
předpisu33),
před zahájením exekučního řízení poskytne oprávněnému, který předloží
exekuční titul, z rejstříku zahájených exekucí
1. údaj podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b) týkající se exekutora, který
vede exekuční řízení proti povinnému, který je uveden v předloženém
exekučním titulu, nebo proti jiné osobě, pokud je prokázáno, že na ni
přešla povinnost z předloženého exekučního titulu,
2. údaj podle § 35b odst. 1 písm. f) týkající se povinného, který je uveden
v předloženém exekučním titulu, nebo jiné osoby, pokud je prokázáno, že
na ni přešla povinnost z předloženého exekučního titulu,
3. údaj podle § 35b odst. 1 písm. h),
a to tehdy, není-li v rejstříku zahájených exekucí zapsán údaj podle § 35b odst. 1
písm. m); § 36 odst. 4 se použije obdobně,
sepisuje listiny a vykonává jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon.

(2) O úkony podle odstavce 1 může fyzická i právnická osoba (dále jen "žadatel")
požádat jakéhokoliv exekutora.
(3) Exekutor odmítne provedení požadovaného úkonu, jestliže
a)
tento úkon odporuje právnímu předpisu,
b)
exekutor, jeho zaměstnanec nebo osoba jim blízká jsou zúčastněni na věci, nebo
c)
ve věci již poskytl právní pomoc jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho,
kdo o právní pomoc žádá.
-----------------------------------------33)
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 75
(1) Exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat
přijímá do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje.
(2) O přijetí do úschovy vydá exekutor tomu, kdo hodnoty skládá, písemné potvrzení.
Jsou-li předmětem úschovy peněžní prostředky, je exekutor povinen je vést odděleně
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od vlastních peněžních prostředků na zvláštním účtu31) u banky, pobočky zahraniční
banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice; § 46 odst. 5 věty druhá
a třetí se použijí obdobně.
§ 76a
Na základě pověření soudu nebo státního zástupce zjišťuje exekutor majetek
podléhající podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění a na základě pověření
orgánu činného v trestním řízení osobně nebo prostřednictvím jiné osoby vykonává správu
takového majetku majetku zajištěného v trestním řízení. Při evidenci spravovaného
majetku postupuje exekutor přiměřeně jako při evidenci věcí převzatých do úschovy.
HLAVA VII
Náklady exekuce a náklady oprávněného , náklady oprávněného a náklady plátce mzdy
§ 87
(1) Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně
vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení
písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu a správce nemovité věci, a je-li
exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž
příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu20) (dále jen "náklady
exekuce"). Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času
je nákladem exekuce do výše stanovené prováděcím právním předpisem. Účelně vynaložené
cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi oprávněný; o tom musí
být poučen ve vyrozumění o zahájení exekuce.
(2) Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku
(dále jen "náklady oprávněného"). Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný.
Náklady exekuce, které byly uspokojeny ze zálohy, se stávají nákladem oprávněného;
to neplatí, byla-li náhrada nákladů exekuce uložena oprávněnému. Náhrada účelně
vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času, která není nákladem exekuce,
se nestává nákladem oprávněného.
(3) Plátce mzdy má právo na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které
mu vznikly za každý kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy nebo jiných
příjmů povinného. Paušálně stanovenou náhradu nákladů hradí plátci mzdy povinný.
Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž
povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. Právo na částku náhrady
nákladů, jež nebyla odečtena ze sražené částky podle občanského soudního řádu, zaniká.
(34) Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný.
a)
b)
c)

(5) Exekutor uspokojuje ze zálohy na náklady exekuce, případně z další zálohy
náklady exekuce, jejichž náhrada je uložena povinnému,
náklady exekuce, jejichž náhrada je uložena oprávněnému, nebo
účelně vynaložené cestovní výdaje a náhradu za ztrátu času, které nejsou
nákladem exekuce.
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(6) K uspokojení nákladů exekuce použije exekutor nejprve zálohu na náklady
exekuce, případně další zálohu, a to v pořadí podle odstavce 8.
(47) Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu
k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v exekučním příkazu
k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky.
(8) Je-li vymáháno zaplacení peněžité částky, použije exekutor vymožené částečné
plnění nejprve na náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů,
náhradu za ztrátu času při exekuci nebo náhradu za doručení písemností, případně
příslušnou daň z přidané hodnoty; jsou-li tyto náhrady nebo daň z přidané hodnoty
uspokojovány ze zálohy na náklady exekuce, případně z další zálohy, použije exekutor
vymožené částečné plnění nejprve na náklady oprávněného v rozsahu odpovídajícím
uspokojení náhrad nebo daně z přidané hodnoty. Po odečtení těchto nákladů rozdělí
exekutor vymožené částečné plnění poměrně způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem na vymáhanou pohledávku včetně příslušenství, jiné náklady
oprávněného a odměnu. Věty první a druhá se nepoužijí, stanoví-li tento zákon nebo
jiný právní předpis jiný způsob rozdělení výtěžku prodeje movité nebo nemovité věci
nebo závodu anebo příjmů, které exekutor získal správou nemovité věci nebo správou
závodu.
(9) Náklady exekuce nebo náklady oprávněného vyplatí exekutor ze zvláštního
účtu podle § 46 odst. 5 po
a)
právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce nebo jiného rozhodnutí, jímž
byly náklady exekuce nebo náklady oprávněného určeny, a
b)
zápisu doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí.
§ 88
(1) Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě
nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. Příkaz k úhradě nákladů
exekuce zašle exekutor povinnému nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu
v exekučním řízení doručuje.
(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce může exekutor vydat rovněž tehdy,
vyžaduje-li to postup řízení.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
f)
g)
h)

(23) Příkaz k úhradě nákladů exekuce obsahuje
označení exekučního soudu,
označení 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 vymáhané povinnosti,
stanovení povinnosti k náhradě nákladů, včetně jejich vyčíslení a odůvodnění,
vyčíslení a odůvodnění nákladů exekuce a nákladů oprávněného,
výši zaplacené zálohy a její vyúčtování , případně její vyúčtování a odůvodnění
vyúčtování,
datum a podpis exekutora a poučení o námitkách , poučení o námitkách a další
informace týkající se postupu v exekučním řízení.
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(4) V příkazu k úhradě nákladů exekuce podle odstavce 1 věty druhé exekutor
uloží povinnost k úhradě nákladů exekuce a nákladů oprávněného; náklady exekuce
a náklady oprávněného určí způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
Je-li příkaz k úhradě nákladů exekuce podle odstavce 1 věty druhé povinnému zaslán ve
lhůtě podle § 46 odst. 6, poučí exekutor povinného o výši nákladů exekuce v případě, že
splní ve lhůtě podle § 46 odst. 6 vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady
exekuce.
(5) Vyplyne-li z průběhu řízení nutnost změnit určení nákladů exekuce nebo
nákladů oprávněného, exekutor předchozí příkaz k úhradě nákladů exekuce dalším
příkazem k úhradě nákladů exekuce, případně usnesením zruší. Zrušení příkazu
k úhradě nákladů exekuce exekutor odůvodní.
(36) Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů
od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez
zbytečného odkladu soudu (§ 45), který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Případné vyjádření
k námitkám adresované soudu exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal.
(47) Rozhodnutí soudu o námitkách se doručí oprávněnému, povinnému
a exekutorovi. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný prostředek.
§ 89
Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků , případně
paušálně stanovenou náhradu nákladů plátce mzdy ten, který zastavení zavinil. V případě
zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené
výdaje exekutorovi oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si
může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů.
§ 90
(1) Za exekuční činnost a další činnost podle tohoto zákona náleží exekutorovi
odměna, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při vedení exekuce, náhrada
za doručení písemností, a je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, rovněž příslušná daň
z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.20)
(2) Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu o vedení exekuce, v níž
mohou sjednat smluvní odměnu za vedení exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce.
Tím není dotčeno právo exekutora na odměnu, náhradu hotových výdajů, náhradu za doručení
písemností a náhradu za ztrátu času.
(3) Nejde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte, má exekutor právo
požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce. Spotřebovaná část zálohy
se oprávněnému nevrací a stává se nákladem oprávněného (§ 87 odst. 2).
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, náleží exekutorovi záloha na náklady exekuce
a další záloha.
§ 94
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(1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů, které nejsou uloženy
v archivu exekutora, a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně
v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance.
O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.
(2) Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému
exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho nahlédnout.
(3) Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel; jiné
osoby jen s jeho souhlasem. Ministerstvo může v souvislosti s výkonem státního dohledu
nahlížet do spisů týkajících se činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) bez souhlasu
žadatele.
(4) Exekutor zašle jednou za kalendářní rok, nedohodne-li se s účastníkem řízení
jinak, účastníku řízení na jeho žádost informaci o výši vymoženého plnění a o datu, kdy
k vymožení došlo.
§ 102
(1) Ukončené spisy exekutora a ukončené spisy, které exekutor převzal podle § 15
odst. 5 (dále jen „ukončené spisy“), se ukládají a uschovávají v kanceláři exekutora. Po
uložení spisů se na jejich evidenci vztahují právní předpisy platné pro uložení soudních spisů.
(2) Ukončené spisy zůstávají po celou dobu výkonu exekutorského úřadu uložené
v kanceláři exekutora.
(3) Podrobnější úpravu manipulace se spisy, jejich úschovu, vedení registrů a dalších
evidenčních pomůcek upraví kancelářský řád vydaný Komorou.
(4) Výpisy, opisy a potvrzení z ukončených spisů vydává na písemnou žádost
oprávněných orgánů a osob exekutor. O nahlížení do spisů a půjčování těchto spisů platí
přiměřeně ustanovení hlavy osmé deváté dílu prvního této části zákona.
§ 110
Sněm exekutorů
(1) Sněm je nejvyšším orgánem Komory.
(2) Právo účastnit se sněmu má každý exekutor.
(3) Prezidium svolává sněm zpravidla jednou za 2 roky. Jestliže o to písemně požádá
aspoň jedna třetina exekutorů, revizní komise, prezident Komory nebo ministr, je prezidium
povinno svolat sněm exekutorů do 2 měsíců ode dne doručení žádosti.
(4) Sněm je schopný usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina exekutorů
zapsaných v seznamu exekutorů.
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(5) Není-li sněm schopný usnášení, svolá prezidium do 2 měsíců sněm nový; takto
svolaný sněm je schopný usnášení, pokud je přítomna alespoň třetina všech exekutorů
zapsaných v seznamu exekutorů.
(6) K platnosti usnesení sněmu exekutorů je nutný souhlas většiny přítomných
exekutorů zapsaných v seznamu exekutorů.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

(7) Sněm zejména
volí přímou a tajnou volbou na dobu 3 let z řad exekutorů členy prezidia Komory,
náhradníky prezidia Komory a členy ostatních orgánů Komory z řad exekutorů
a jejich náhradníky a odvolává je, nestanoví-li tento zákon jinak,
projednává a schvaluje zprávu o činnostech orgánů Komory,
přijímá organizační, volební, zkušební, kárný a kancelářský řád Komory,
ruší nebo mění usnesení prezidia Komory; práva, která ze zrušeného rozhodnutí
prezidia vznikla exekutorům nebo jiným osobám, však nemohou být dotčena,
schvaluje rozpočet a hospodaření Komory,
schvaluje výšku ročního členského příspěvku exekutorů na činnost Komory, jakož
i jiných plateb předvídaných tímto zákonem nebo řády Komory, popřípadě stanoví
zásady pro určení jejich výše,
schvaluje výši náhrady za ztrátu času při výkonu funkcí v orgánech Komory,
popřípadě stanoví zásady pro určení jejich výše,
zřizuje fondy Komory a schvaluje pravidla jejich tvorby a používání,
schvaluje stavovské předpisy přijaté prezidiem v případech, které si vyhradí,
stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10,“.
stanoví postup při vedení, správě a provozu centrální evidence exekucí,
usnáší se o dalších věcech, které si vyhradí.

(8) K platnosti zkušebního, kárného a kancelářského řádu, jakož i k postupu při
vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10 je zapotřebí souhlasu ministerstva.
§ 113
Revizní komise
(1) Revizní komise má 5 členů a 3 náhradníky; klesne-li počet členů revizní komise
pod počet stanovený tímto zákonem, je revizní komise oprávněna doplnit z řad
náhradníků členy nové.
(2) Členové revizní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu revizní
komise.
a)
b)
c)

(3) Revizní komise
přezkoumává hospodaření Komory a podává zprávu o výsledku hospodaření Komory
sněmu exekutorů; za tímto účelem musí být revizní komisi Komory umožněn přístup
ke všem dokladům Komory,
vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Komory,
schvaluje roční závěrečný účet Komory.
(4) Předsedu revizní komise zastupuje místopředseda revizní komise.
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(5) Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu Komory, s funkcí
náhradníka člena prezidia Komory a s členstvím v kárné komisi a v kontrolní komisi.
§ 114
Kárná komise
(1) Kárná komise má 9 členů, z toho 6 členů z řad soudců a 3 členy z řad exekutorů.
Kárná komise má 3 náhradníky z řad exekutorů; klesne-li počet členů kárné komise
z řad exekutorů pod počet stanovený tímto zákonem, je kárná komise oprávněna doplnit
z řad náhradníků členy nové.
(2) Členové kárné komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu kárné komise.
Předsedou kárné komise může být pouze soudce.
(3) Předsedu kárné komise zastupuje místopředseda kárné komise.
(4) Kárné řízení se koná před tříčlenným kárným senátem jmenovaným předsedou
kárné komise. Kárný senát se skládá z 2 členů kárné komise z řad soudců a z 1 člena kárné
komise z řad exekutorů. Předsedou kárného senátu může být pouze soudce.
(5) Členství v kárné komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu Komory
a s členstvím v revizní komisi a kontrolní komisi.
(6) Řízení, rozhodování a činnost kárné komise upraví Komora kárným řádem.
§ 115b
(1) Komora bezplatně poskytne ministerstvu na jeho žádost v přiměřené lhůtě
určené ministerstvem údaje v podobě statistických informací týkající se činnosti
exekutorů nebo údaje týkající se činnosti Komory, lze-li je zjistit bez nepřiměřených
obtíží.
(2) Exekutor je povinen bezplatně poskytnout Komoře na její žádost v přiměřené
lhůtě určené Komorou anonymizované údaje týkající se jeho činnosti, lze-li je zjistit bez
nepřiměřených obtíží.
(3) Jestliže Komora neposkytne ministerstvu údaje, které je povinna poskytnout
podle odstavce 1, v přiměřené lhůtě určené ministerstvem, upozorní ji ministerstvo na
porušení této povinnosti a určí jí lhůtu k nápravě.
§ 122
Pozastavení výkonu exekutorského úřadu
(1) Ministr může pozastavit exekutorovi výkon exekutorského úřadu, jestliže bylo
proti němu zahájeno trestní řízení za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin související
s exekuční činností, a to až do právní moci rozhodnutí.
(2) Ministr pozastaví exekutorovi výkon exekutorského úřadu po dobu výkonu trestu
odnětí svobody, jestliže nejsou dány důvody pro jeho odvolání.
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(2) Exekutorovi je pozastaven výkon exekutorského úřadu od zveřejnění
rozhodnutí o jeho úpadku v insolvenčním rejstříku do skončení insolvenčního řízení.
(3) Po dobu pozastavení výkonu exekutorského úřadu nesmí exekutor vykonávat
exekutorskou činnost exekuční ani další činnost podle tohoto zákona.
(4) Proti rozhodnutí ministra o pozastavení výkonu exekutorského úřadu lze podat
žalobu u soudu.22)
HLAVA XIII
SPRÁVNÍ DELITY
Přestupky
§ 124a
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)
v rozporu s § 4 odst. 1 použije označení "soudní exekutor", "exekutorský úřad", od
nich odvozené tvary slov nebo označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými
označeními, přestože neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů,
b)
v rozporu s § 4 odst. 2 označuje svoji činnost jako „výkon rozhodnutí“, „exekuci“
nebo „exekuční činnost“ nebo tvary slov od nich odvozenými či jiným označením způsobilým
vyvolat nebezpečí záměny, přestože neprovádí nucený výkon exekučních titulů na základě
zákona, nebo ,
c)
vykonává exekuční nebo další činnost exekutora podle tohoto zákona, ačkoli není
osobou, která je podle tohoto nebo jiného právního předpisu oprávněna tuto činnost
vykonávat.,
d)
jako exekutor, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu, nebo jeho zástupce
v rozporu s § 15 odst. 5 nebo 9 nezajistí bez zbytečného odkladu
1. předání spisů, plnění vymožených v exekuci, zajištěných věcí,
exekutorských úschov a registrů, případně souvisejících dat, technických
zařízení nebo nosičů dat nově jmenovanému exekutorovi, nebo
2. předání razítek, průkazů a pečetidel Komoře,
e)
jako exekutor, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu, nebo jeho zástupce
v rozporu s § 15 odst. 9 neposkytne předsedovi exekučního soudu údaje potřebné
pro rozvržení exekučních řízení, nebo
f)
jako zastupovaný exekutor, případně zástupce zastupovaného exekutora
v rozporu s § 16 odst. 4 nezajistí bez zbytečného odkladu svému zástupci,
případně novému zástupci přístup ke spisům, plněním vymoženým v exekuci,
zajištěným věcem, exekutorským úschovám a registrům, případně souvisejícím
datům, technickým zařízením nebo nosičům dat, a je-li to třeba, i razítkům
a pečetidlům.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) b), d), e) nebo f) lze uložit pokutu
do 200 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 3 000 000 Kč.
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(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do
1 roku.
§ 124c
Přestupky Komory

n)

(1) Komora se dopustí přestupku tím, že
neprovádí dohled nad činností exekutora nebo nad řízením činnosti exekutorského
úřadu nebo nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu anebo dohled provádí v rozporu s § 7 odst. 5,
nepředloží ministerstvu stavovské předpisy podle § 8a odst. 1,
nevede seznam koncipientů nebo jej vede v rozporu s § 20 odst. 1 nebo 2,
nevyškrtne koncipienta ze seznamu koncipientů podle § 22 odst. 1 nebo vyškrtnutí ze
seznamu koncipientů neoznámí podle § 22 odst. 2,
nevede seznam kandidátů nebo jej vede v rozporu s § 24 odst. 1 nebo 3 4,
nevydá exekutorovi průkaz exekutora, razítko nebo pečetidlo,
neustanoví exekutorovi zástupce nebo nového zástupce podle § 16 odst. 1 a 2 nebo
§ 18,
orgán Komory provede zproštění mlčenlivosti v rozporu s § 31 odst. 2,
prezidium Komory zorganizuje exekutorské zkoušky v rozporu s § 115 odst. 4 nebo
nezajistí provedení exekutorské zkoušky v souladu se zkušebním řádem vydaným
podle § 115 odst. 5,
nevede centrální evidenci exekucí nebo ji vede v rozporu s § 125,
poruší rozhodnutí o nucené správě Komory,
poruší povinnosti stanovené v § 8d odst. 3, nebo
nenavrhne na výzvu předsedy kárného soudu 10 exekutorů do seznamu přísedících
kárného soudu podle § 112 odst. 1 písm. e)., nebo
ani ve lhůtě podle § 115b odst. 3 nesplní povinnost stanovenou v § 115b odst. 1.

a)
b)
c)

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), i), j), k) nebo l),
5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), d), e), g), h) nebo m),
1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b) nebo f) , f) nebo n).

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

§ 125
(1) Komora vede centrální evidenci exekucí, v níž se evidují po uplynutí lhůty podle
§ 46 odst. 6
a)
vyrozumění o zahájení exekuce podle § 44,
b)
výzvy ke splnění vymáhané povinnosti podle § 46 odst. 6,
bc)
pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce,
cd)
dražební vyhlášky vydané podle § 336b odst. 2 a § 338o odst. 2 občanského soudního
řádu,
de)
oznámení dražebního roku podle § 328b odst. 3 občanského soudního řádu.
(2) Do centrální evidence exekucí se zapisuje rodné číslo povinného, bylo-li přiděleno.
Tento údaj se však z evidence neposkytuje ani se neuvádí ve výpisu podle odstavce 8.
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a)
b)
c)
d)

(2) Do centrální evidence exekucí se zapisuje
rodné číslo povinného, bylo-li přiděleno; tento údaj se však z evidence
neposkytuje ani se neuvádí ve výpisu podle odstavce 10,
údaj o tom, zda exekuční řízení byla spojena,
údaj o tom, že došlo k zániku pověření soudního exekutora s uvedením důvodu
zániku; vede-li po zániku pověření exekuci jiný soudní exekutor, zapíše se do
centrální evidence exekucí i tento exekutor,
celková výše vymáhaného peněžitého plnění bez nákladů exekuce a nákladů
oprávněného ke dni provedení zápisu údajů z písemností podle odstavce 1
písm. a) a b) do centrální evidence exekucí.

(3) Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován
a spravován Komorou. Komora zveřejňuje údaje z centrální evidence exekucí způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(3) Vstoupil-li po vydání výzvy ke splnění vymáhané povinnosti namísto
dosavadního oprávněného do řízení jeho právní nástupce, zapíší se do centrální evidence
exekucí údaje o tom, kdo vstoupil do řízení namísto dosavadního oprávněného.
(4) Centrální evidence exekucí je veřejným seznamem v části tvořené zapsanými
údaji, které nebyly vymazány, a neveřejným seznamem v části tvořené vymazanými
údaji. Komora zveřejňuje údaje z centrální evidence exekucí způsobem umožňujícím
dálkový přístup; na písemnou žádost soudu nebo orgánů činných v trestním řízení
poskytne Komora informace z neveřejné části.
(5) Centrální evidence exekucí je vedena, provozována a spravována Komorou.
(46) Zápisy do centrální evidence exekucí provede elektronicky exekutor, který
je pověřen exekucí, v přiměřené lhůtě.
(57) Postup pro zápis a výmaz údajů a uchovávání vymazaných údajů v centrální
evidenci exekucí a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou ministerstva.
(68) Nestanoví-li se dále jinak, náleží za poskytnutí údajů z veřejné části centrální
evidence exekucí Komoře odměna, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou.
a)
b)

(79) Odměna podle odstavce 6 8 Komoře nenáleží
za poskytnutí údajů podle odstavce 1 písm. c) a d) d) a e),
za poskytnutí údajů podle odstavce 1 ministerstvu nebo soudům.

(810) Komora vydá na žádost výpis z centrální evidence exekucí nebo potvrzení
o tom, že určitý údaj v centrální evidenci exekucí není zapsán. Výpis a potvrzení jsou
veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v centrální evidenci exekucí k okamžiku,
který je na nich uveden.
§ 131
a)

(1) Ministerstvo se zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou
výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů, náhrady za doručení
písemností a náhrady za ztrátu času, včetně přiměřené výše zálohy,
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b)
c)
d)
de)
ef)
fg)

paušální výši náhrady nákladů účastníka řízení pro účely rozhodování o nákladech
v případech podle § 89a,
výši a způsob určení odměny správců závodu a náhrady jejich hotových výdajů a výši
a způsob určení odměny správců nemovité věci a náhrady jejich hotových
výdajů,
výši a způsob určení paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nebo
jiného příjmu,
podmínky pojištění odpovědnosti za újmy způsobené exekutorem činností dle tohoto
zákona,
postup pro zápis a výmaz údajů a uchovávání vymazaných údajů v centrální
evidenci exekucí a pro její vedení, provoz a správu,
postupy při výkonu exekuční a další činnosti k provedení hlavy třetí až osmé tohoto
zákona a náležitosti formuláře potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových
poměrech.

(2) Formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech
uveřejní ministerstvo a Komora způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba
není zpoplatněna.
Notářský řád
§ 22
(1) Notářská komora zapíše do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti do
seznamu notářských kandidátů každého, kdo
a)
splňuje předpoklady stanovené v § 18 odst. 1,
b)
vykonal alespoň tříletou notářskou praxi (§ 7 odst. 2) a
c)
složil notářskou zkoušku.
(2) K notářské zkoušce musí být připuštěn každý, kdo splňuje předpoklady stanovené
v odstavci 1 písm. a) a b). Notářské zkoušky se konají alespoň jednou ročně.
(3) Do doby notářské praxe koncipienta se započítává dovolená čerpaná v době
trvání této praxe. Nevykonává-li koncipient notářskou praxi z důvodu překážek v práci
na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto
doby do doby notářské praxe nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího
trvání.
(34) Notářská komora oznámí provedení zápisu podle odstavce 1 kandidátovi a notáři,
u něhož je kandidát v pracovním poměru.
(45) Ten, kdo nebyl ve stanovené době zapsán do seznamu notářských kandidátů, má
právo se domáhat provedení zápisu návrhem u soudu.
Zákon o mezinárodním právu soukromém
§ 16
(1) Uznání cizího rozhodnutí v majetkových věcech se nevyslovuje zvláštním
výrokem. Cizí rozhodnutí je uznáno tím, že český orgán veřejné moci k němu přihlédne, jako
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by šlo o rozhodnutí českého orgánu veřejné moci. Je-li proti tomu namítána výhrada
veřejného pořádku nebo i jiný důvod pro odepření uznání, ke kterým nemohlo být bez dalšího
přihlédnuto, přeruší se řízení a je určena lhůta k zahájení řízení, pro které se odstavec 2
použije obdobně zvláštního řízení podle odstavce 4. Po jeho pravomocném ukončení nebo
po marném uplynutí uvedené lhůty se v přerušeném řízení pokračuje.
(2) Cizí rozhodnutí v ostatních věcech se uznávají na základě zvláštního rozhodnutí ve
zvláštním řízení podle odstavce 4, jestliže tento zákon nestanoví, že se cizí rozhodnutí
uznávají bez dalšího řízení. I v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze
je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím. Vyslovit uznání je místně příslušný okresní soud,
který je obecným soudem toho, kdo uznání navrhuje, jinak okresní soud, v jehož obvodu
nastala nebo může nastat skutečnost, pro kterou má uznání význam, jestliže zákon nestanoví
něco jiného. Soud o uznání rozhoduje rozsudkem; jednání nemusí nařizovat.
(3) Cizí rozhodnutí lze na návrh uznat ve zvláštním řízení podle odstavce 4
i v případě, kdy se toto rozhodnutí uznává bez dalšího řízení.
(4) Ve zvláštním řízení o uznání rozhoduje soud o uznání rozsudkem; jednání
nemusí nařizovat. Vyslovit uznání je místně příslušný okresní soud, který je obecným
soudem toho, kdo uznání navrhuje, jinak okresní soud, v jehož obvodu nastala nebo
může nastat skutečnost, pro kterou má uznání význam, pokud z ustanovení tohoto
zákona nebo jiného právního předpisu nevyplývá něco jiného.
(35) Na základě cizího rozhodnutí o majetkových věcech, které splňuje podmínky pro
uznání podle tohoto zákona, lze nařídit výkon tohoto rozhodnutí rozhodnutím českého soudu,
které je třeba odůvodnit.
§ 63
(1) Jestliže v době osvojení byl osvojitel, některý z osvojitelů nebo osvojenec státním
občanem České republiky, uznávají se cizí rozhodnutí o osvojení v České republice, jestliže
se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení
by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva. Pro řízení o uznání platí
ustanovení § 16 odst. 2 4.
(2) Byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době cizinci, uznávají se cizí rozhodnutí
o osvojení v České republice bez dalšího řízení, jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku
a uznávají-li se taková rozhodnutí v domovských státech všech účastníků.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí pro osvojení v cizině, která se uskutečnila
jinak než rozhodnutím, přiměřeně.
§ 122
(1) Uznání cizího rozhodčího nálezu se nevyslovuje zvláštním rozhodnutím. Cizí
rozhodčí nález se uznává tím, že se k němu při zachování podmínek § 120 a 121 přihlédne,
jako by šlo o český rozhodčí nález.
(2) Cizí rozhodčí nález lze na návrh uznat zvláštním rozhodnutím. Vyslovit
uznání je místně příslušný okresní soud, který je obecným soudem toho, kdo uznání
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navrhuje, jinak okresní soud, v jehož obvodu nastala nebo může nastat skutečnost, pro
kterou má uznání význam, pokud z ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního
předpisu nevyplývá něco jiného. Soud o uznání rozhoduje rozsudkem; jednání nemusí
nařizovat.
(23) Výkon rozhodnutí cizího rozhodčího nálezu se nařizuje rozhodnutím českého
soudu, které je třeba odůvodnit.
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