
  

    



  

    



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Diplomová práce charakterizuje průmyslový podnik, vymezuje pohledávku 

z právního, účetního a daňového pohledu. Dále prezentuje právní úpravu řízení ve věci 

exekuce v České republice a dále činnost exekutorského úřadu, přičemž důraz je kladen  

na zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)  

a činnost Exekutorského úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové. Cílem diplomové práce je 

analyzovat a navrhnout řešení pohledávek průmyslového podniku, analyzovat a popsat 

činnost Exekutorského úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové, vyhodnotit úspěšnost a zjištěné 

skutečnosti u exekučních případů v období 2009-2011. Diplomová práce se člení do sedmi 

kapitol. Teoretická část diplomové práce se věnuje pohledávkám a právní úpravě exekučního 

řízení. Praktická část diplomové práce je zaměřená na způsoby řešení pohledávek  

pro průmyslový podnik, na činnost exekutorského úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové  

a vyhodnocení vybraných rozhodnutí v exekučním řízení, úspěšnost realizovaných 

exekučních řízení a zjištění skutečností u exekučních případů za období 2009-2011. 

 

Klíčová slova: průmyslový podnik, pohledávka, exekutorský úřad 

 

Abstract 

This diploma thesis describes an industrial enterprise, defines a claim the legal, 

accounting and tax perspective. Also presents the legislation of the executor office  

with an emphasis on the Act No. 120/2001 Coll., on Court Executors and Execution Activities 

(Enforcement Procedure) and activity executor office Ostrava of Mgr. Pavla Fučíková.  

The aim of this thesis is to analyze and propose solutions receivables industrial enterprise, 

analyse and to describe the activity of the executor office Ostrava of Mgr. Pavla Fučíková, 

evaluate the success and findings of enforcement cases in the period 2009-2011. The thesis  

is divided into seven chapters. The theoretical part of this diploma thesis is devoted  

to the claims and regulation of execution proceedings. The practical part is focused on ways 

of dealing with claims for industrial activity on the executor office Ostrava of Mgr. Pavla 

Fučíková and the evaluation of chosen decisions in enforcement proceedings, the success  

of implemented enforcement procedures and establish the facts of enforcement cases for the 

period 2009-2011. 
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Úvod 

 

Předmětem diplomové práce je vymáhání vykonatelných pohledávek průmyslového 

podniku ve spolupráci s exekutorským úřadem. Objekt zkoumání představuje průmyslový 

podnik a dále exekutorský úřad, konkrétně Exekutorský úřad Mgr. Pavly Fučíkové se sídlem 

v Ostravě-Mariánských Horách. Cílem diplomové práce je analyzovat a navrhnout řešení 

pohledávek průmyslového podniku, analyzovat a popsat činnost Exekutorského úřadu Ostrava 

Mgr. Pavly Fučíkové, vyhodnotit úspěšnost a zjištěné skutečnosti u exekučních případů  

v období 2009-2011. V této diplomové práci verifikuji dvě hypotézy: 

H1: Předpokládám, že v období 2009-2011 bude na Exekutorském úřadu  

Mgr. Pavly Fučíkové nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek způsobu provedení exekuce 

srážkami ze mzdy a jiných příjmů. 

H2: Předpokládám, že procentuální úspěšnost vymožených exekučních případů 

vybraného průmyslového podniku jako oprávněného za první rok od napadení v období 2010-

2011 se bude přibližovat celorepublikovému průměru kompletně vymožených exekučních 

případů. 

V zájmu dodržení logické posloupnosti, při naplnění cíle diplomové práce, jsem 

diplomovou práci rozdělili do sedmi kapitol. 

První kapitola diplomové práce se zaměřuje na charakteristiku průmyslového podniku 

a pohledávek z právního hlediska, účetního i daňového. Druhá kapitola definuje právní 

úpravu exekučního řízení. V této kapitole se zaměřuji především na charakteristiku 

exekučního řízení, osobnost soudního exekutora a zaměstnance exekutorského úřadu.  

V praktické části se nejprve ve třetí kapitole diplomové práce věnuji způsobům 

praktického řešení pohledávek pro průmyslový podnik, kde se v podkapitolách zabývám 

preventivním zajištěním pohledávek, dále jaké má průmyslový podnik možnosti zajištění 

pohledávek po splatnosti mimosoudní cestou a také i soudní cestou. Ve čtvrté kapitole se 

nejprve v podkapitolách věnuji bližšímu popisu činnosti Exekutorského úřadu Ostrava  

Mgr. Pavly Fučíkové, v další podkapitolách tomu, jak je rozhodováno o odkladu a zastavení 

exekuce, dále objasňuji co představují náklady oprávněného a náklady exekuce a závěr této 

kapitoly se věnuji změnám v souvislosti s novelou ex.ř. a o.s.ř.. Pátá kapitola obsahuje mé 

praktické návrhy řešení pohledávek průmyslových podniků. V závěrečných dvou kapitolách 

se zaměřuji na vybraná rozhodnutí v exekučních řízeních vydaných Exekutorským úřadem 

Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové v období 2009-2011, zaměřuji se také na vyhodnocení 
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úspěšnosti realizovaných exekučních řízení a dalších zjištěných skutečností u exekučních 

případů ve stejném období a to i z pohledu průmyslového podniku jako oprávněného, který 

vymáhá své pohledávky ve spolupráci s Exekutorským úřadem Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové. 

Při zpracování diplomové práce jsem použil metody teoretického zkoumání,  

tj. analýzu, syntézu, indukci a dedukci. 

Informace k diplomové práci jsem získal studiem literatury, internetových zdrojů  

a slovníků. Při zpracování této práce chci využít své poznatky ze své praxe a zkušeností  

na Exekutorském úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové, nedržet se jen legislativní úpravy. 

Tabulky s výpočty jsou vypracovány na základě dostupných údajů z počítačového programu  

EX OFFICE a na základě dostupných informací z Exekutorské komory České republiky. 
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1. CHARAKTERISTIKA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU, 

POHLEDÁVEK 

 

Na začátku této kapitoly se věnuji definici pojmu podnik, zabývám se specifiky 

velkých a průmyslových podniků, dále tato kapitola pojednává o pohledávkách z teoretického 

hlediska, vymezuje je z právního, účetního i daňového pohledu. Rovněž přiblížím zajišťovací 

prostředky pohledávek. 

 

1.1 Průmyslový podnik 

 

V literatuře se setkáváme s mnoha definicemi pojmu podnik. Nejobecněji můžeme 

podnik chápat jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy. Obsáhleji pak 

můžeme podnik vymezit jako ekonomicky a právně samostatnou jednotku, která existuje  

za účelem podnikání.[1] 

Definování pojmu velký podnik není v ekonomické teorii zcela jednoznačné, neboť 

lze podnik členit z několika hledisek. Proto zmiňuji pouze ty nejčastěji používané. 

 

Členění podniků podle Nařízení komise (ES) č. 800/2008 

Podle přílohy č. 1 Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008 se podniky dělí na: 

 mikropodniky: mají méně než 10 zaměstnanců a jejich roční obrat nebo bilanční suma 

roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR, 

 malé podniky: mají méně než 50 zaměstnanců a jejich roční obrat nebo bilanční suma 

roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR, 

 střední podniky: mají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje  

50 milionů EUR, nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 

 

Pokud nějaký podnik není dle výše uvedených kriterií ani mikropodnikem, ani malým 

a ani středním podnikem, patří mezi velké podniky. 

V rámci tohoto členění podle Nařízení komise (ES) č. 800/2008 jsou prakticky 

použitelné a srovnatelné s reálnými podmínkami podnikání v České republice pouze limity 

v počtu zaměstnanců. Avšak ukazatelé obratu a aktiv neodpovídají ani dosahované 

skutečnosti, ani novým trendům v podnikání. To znamená roční produktivitu práce 5 mil. Kč 
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na zaměstnance a vybavenost pracovníka aktivy 3,6 mil. Kč. Takové parametry v České 

republice dosahuje pouze minimum podniků.[2] 

 

Členění podniků podle statistického úřadu Evropské unie 

Česká statistika harmonizovaná s kvantitativní typologií Eurostatu dělí podniky do tří 

skupin pouze podle počtu zaměstnanců. 

 malé: do 20 zaměstnanců 

 střední: do 100 zaměstnanců 

 velké: 100 a více zaměstnanců [3] 

 

Velké podniky se vyznačují určitými charakteristickými znaky: 

1) stovky, tisíce až desetitisíce zaměstnanců, 

2) koncernové uspořádání, 

3) multikulturální prostředí – působnost v mnoha zemích, 

4) rotace akcií na burze, 

5) významné či vedoucí postavení na trhu, 

6) úzká specializace jednotlivých oddělení podniku.[3] 

 

Velké podniky lze charakterizovat pomocí těchto výhod a nevýhod. 

 

Za výhody velkých podniků můžeme považovat tyto: 

1) jsou konkurenceschopnější než podniky malé, 

2) můžou nakupovat ve velkém a za nižší ceny, 

3) můžou si dovolit vlastní výzkumné a vývojové oddělení, 

4) snazší získání úvěru od banky, 

5) mohou prodávat na úvěr.[4] 

K dalším výhodám velkých podniků se řadí jejich kapitálová síla, díky které může 

podnik provádět vědeckovýzkumnou činnost a zavádět její výsledky pomocí investic, které 

vedou k vysoké produktivitě práce. Velké podniky mají též značný podíl na trhu, který se 

promítá do pozitivní úrovně jimi dosahované rentability.[5] 

Velké podniky se ovšem potýkají také s řadou nevýhod: 

1) hůře se přizpůsobují rychlým změnám na trhu, 

2) výroba se prodražuje kvůli růstu správní režie, 
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3) při růstu přepravních vzdáleností rostou dopravní náklady a nebezpečí zhoršení 

jakosti výrobků během výroby, 

4) dochází ke vzdalování pracovníků na nižších stupních od vrcholového 

vedení.[4] 

Průmysl patří mezi hlavní odvětví národního hospodářství České republiky.  

Do zpracovatelského průmyslu můžeme zařadit průmysl potravinářský, hutnický, chemický, 

dřevozpracující atd. Zpracovatelský průmysl také můžeme rozdělit na těžký (výroba oceli, 

stavba lodí, atomové reaktory) a lehký (oděvy, potraviny, léky, apod.).[5]  

Průmyslová firma dává přednost financování vyváženému, respektive se kloní 

k vlastnímu kapitálu. Tím se liší od společností obchodních, které využívají krátkodobé zdroje 

financování a cizí zdroje.[6] U průmyslových podniků je také žádoucí krytí zásob 

dlouhodobým kapitálem.  

Ve výrobních nebo zpracovatelských odvětvích vedou velké investice do výrobních 

zařízení k vysoké kapitálové náročnosti, která je spojená s nízkým obratem celkových aktiv. 

Aby se tyto podniky vyrovnaly obchodním a stavebním podnikům v úrovni rentability 

celkového kapitálu, musí dosahovat vysoké ziskové marže. Díky rozsáhlým investicím  

do hmotného investičního majetku je většina nákladů fixních.[7]  

 

1.2 Pohledávky – právní pohled 

 

Pojem pohledávka je z právního hlediska chápán jako právo, které vzniká jednomu 

účastníku vůči druhému účastníku. Účastníci tohoto právního vztahu jsou nazýváni věřitel  

a dlužník. Nejčastějším důvodem vzniku pohledávky je vznik právního vztahu na základě 

smlouvy. Při vzniku smlouvy by měli účastníci tohoto právního vztahu dodržovat určitá 

pravidla a dbát, aby odstranili všechny důvody, které by v budoucnosti mohly vést ke vzniku 

sporu. Smlouva představuje dvoustranný i vícestranný právní úkon a znamená pro věřitele 

právo obdržet od dlužníka plnění (pohledávku) a dlužník má tudíž povinnost toto plnění 

poskytnout a splnit závazek. Tato skutečnost je upravena v Občanském zákoníku, konkrétně  

v § 488, kde je charakterizován závazkový právní vztah. Každá z těchto smluvních stran je 

vázána termínem plnění  plynoucím ze smlouvy a jestliže pohledávka, která je splatná, není 

dlužníkem vůči věřiteli uspokojena, vzniká věřiteli právo tuto pohledávku proti vůli dlužníka 

vymáhat, mimosoudní i soudní cestou.  
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Obchodně závazkové vztahy jsou v našem právním řadu řešeny Občanským 

zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ), který je považován 

za závazkové právo[8]. Speciálním závazkovým právem je Obchodní zákoník č. 513/1991 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ)[9].  

ObchZ je v mnoha případech závislý na ObčZ právě z důvodu, že se jedná o speciální 

závazkové právo. V případě úpravy pohledávky ve vztahu k podnikatelské činnosti se vychází 

z ObchZ. Není-li zde tato problematika řešena, je nutné použít i pro případy podnikání ObčZ. 

Z tohoto jednoznačně vyplývá podpůrná vlastnost ObčZ pro vztahy, které jsou upravené  

dle ObchZ.[10] 

 

1.3 Důvody vzniku pohledávky  

 

Důvod vzniku pohledávky upravuje ObčZ v § 489, ze kterého jasně vyplývá, že 

věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužník je povinen vzniklé plnění 

splnit beze zbytku (závazek).[8] 

U vzniku  pohledávky je nutné si uvědomit i skutečnost, že se pohledávka může stát 

neplatnou. Mohou nastat tyto případy: 

a) absolutní neplatnost – nastane tehdy, když je právní vztah považován od počátku 

 za neplatný. Tento stav může vzniknout v následujících případech: 

- pokud nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně nebo jeho 

předmětem je plnění nemožné (§ 37 ObčZ), 

- vznikl na základě právního úkonu účastníka, který nemá způsobilost k právním 

úkonům nebo jednal v dušení poruše, která jej činí k tomuto právnímu úkonu 

neschopným (§ 38 ObčZ), 

- pokud právní úkon svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu, obchází jej 

nebo se příčí dobrým mravům (§ 39 ObčZ), 

- nebyl-li právní úkon, na základě kterého měl daný právní vztah vzniknout 

učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků (§ 40 ObčZ). 

b) relativní neplatnost – i tato může způsobit, že právní vztah bude neplatným. Zabránit 

této situaci lze v případě, že účastník, který je úkonem dotčen, se relativní neplatnosti 

nedovolá. Pro tuto neplatnost platí promlčecí lhůta, z čehož je možno vyvodit, že 

pokud oprávněný účastník nevyužije svého práva v promlčecí lhůtě, ztrácí tento svůj 
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nárok a pohledávka pozbývá důvod zpochybnění. Tato relativní neplatnost je 

vymezena ObčZ v § 40a.[11] 

 

1.4 Smlouva 

 

Jak jsem již uvedl na začátku této kapitoly, smlouva může být uzavřena mezi dvěma 

nebo i více účastníky. 

K základním náležitostem platného právního úkonu patří: 

- srozumitelnost a určitost – je zde vyjádřena vůle smluvních stran např. 

přesná definice předmětu plnění, 

- možnost plnění – nelze splnit závazek dodat zboží v únoru, pokud bude 

smlouva uzavřena až v březnu nebo dodat zboží, které ve skutečnosti 

neexistuje např. perpetum mobile, 

- vážné mínění právního úkonu – je nutné, aby zájem uzavřít smlouvu byl 

oboustranný, což nesplňuje reklamní leták vhozený do poštovní schránky, 

- předepsaná forma – zde mohou nastat dvě varianty: 

- ústní – toto dovoluje ObčZ i ObchZ. Podmínkou při uzavírání ústní 

smlouvy je, že její návrh musí být přijat ihned, jinak smlouva 

nevznikne. 

- písemná – musí být u smluv, kde to přímo nařizuje zákon a dále tam, 

kde tuto formu vyžaduje alespoň jedna ze zúčastněných stran. Je to 

způsob uzavírání smluv, kterou podnikatelé preferují z důvodu 

průkaznosti v případě vzniku sporu.[12] 

 

Vznik smlouvy se řídí dle § 43a až 51 ObčZ tímto způsobem: 

Na začátku je vytvořen návrh smlouvy, který je dostatečně určitý a vyjadřuje vůli 

smluvních stran. Tento návrh začíná působit doručením určené osobě, respektive akceptací 

návrhu smlouvy. Odvolání návrhu může proběhnout před uzavřením smlouvy v případě, že 

dojde osobě, které je určeno dříve, než tato osoba přijetí návrhu odeslala. Může ovšem nastat 

situace, kdy návrh nemůže být odvolán v průběhu stanovené lhůty pro přijetí, pokud z návrhu 

nevyplývá opak, nebo byla-li v něm vyjádřena neodvolatelnost. Tato neodvolatelnost může 

zaniknout dle ObchZ § 43b, odst. 1: 

- uplynutím lhůty, která byla v návrhu určena pro přijetí, 
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- uplynutím přiměřené doby s přihlédnutí k povaze navrhované smlouvy  

a k rychlosti prostředků, které navrhovatel použil pro zaslání návrhu, nebo  

- dojitím projevu o odmítnutí návrhu navrhovateli.[9] 

Za včasné přijetí návrhu a vyjádření souhlasu s jeho obsahem se považuje okamžik,  

kdy akceptovaný návrh dojde navrhovateli. V případě, že akceptovaný návrh nedojde ve lhůtě 

pro její přijetí nebo naopak dojde vyjádření nesouhlasu a odmítnutí návrhu, považuje se tento 

návrh za zaniklý.[9] 

 

1.4.1 Kupní smlouva 

 

Patří mezi nejpoužívanější smlouvu v oblasti obchodně závazkových vztahů.  

Je upravena v ustanoveních § 409 až 475 ObchZ. Jedná se o dodání movité věci kupujícímu, 

čímž vznikne prodávajícímu závazek, kterým převede na kupujícího vlastnické právo k věci. 

Na druhé straně se kupující zaváže věc přijmout a zaplatit za tuto věc kupní cenu. 

Při uzavírání kupní smlouvy je nutné dodržet náležitosti, které stanovuje ObchZ. 

V první řadě je nutné označit smluvní strany. Podnikatelé jsou povinni dle § 13a odst. 1 

ObchZ uvádět na firemních dokumentech jako jsou obchodní dopisy, faktury, smlouvy apod. 

údaje o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání. Pokud se jedná  

o podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, je nutné uvést dále údaj o tomto zápisu včetně 

spisové značky. U podnikatelů nezapsaných v obchodním rejstříku se uvádí údaj o zápisu  

do jiné evidence např. živnostenský rejstřík.[13] 

Další oddíly kupní smlouvy lze rozdělit následovně: 

a) podstatné náležitosti – zde je možno zařadit základní ustanovení § 409 ObchZ. Pokud by 

tyto náležitosti nebyly ve smlouvě uvedeny, mohlo by to způsobit její neplatnost nebo by 

se nejednalo o kupní smlouvu, ale o smlouvu nepojmenovanou. 

Mezi tyto základní ustanovení náleží: 

- kupní cena – musí být ve smlouvě upravena a vyjádřena v penězích nebo musí 

být stanoven způsob jejího dodatečného určení. Pokud se kupní cena nestanoví, 

nemá to za následek neplatnost smlouvy, ale použije se § 448 ObchZ. Zde je 

stanoveno, že v tomto případě se použije kupní  cena, za kterou se zboží 

prodávalo obvykle v době uzavření smlouvy. 

- předmět koupě – zde se může jednat jen o věci movité. Tyto věci je nutné  

ve smlouvě specifikovat nejlépe podle druhu a rovněž je nutné uvést množství 

prodávaných věcí. 
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- převod vlastnického práva k předmětu koupě. 

b) nepodstatné náležitosti – v případě, že tyto náležitosti nejsou ve smlouvě uvedeny, nemůže 

to mít za následek její neplatnost.  

Mohou zde být uvedeny:  

- povinnosti prodávajícího – k těmto povinnostem patří zejména dodání zboží, 

nejčastěji na základě dodacího listu včetně dokladů, které se ke zboží vztahují. 

Na základě těchto dokladů nabude kupující vlastnické právo ke zboží. 

- povinnosti kupujícího – k této povinnosti patří zejména zaplacení kupní ceny 

dohodnuté ve smlouvě. Tato platba probíhá nejčastěji na základě faktury, kde je 

uvedena mimo kupní cenu i splatnost. V případě, že není uhrazena v termínu 

splatnosti, je kupující v prodlení, čímž vzniká prodávajícímu pohledávka 

z obchodního závazkového vztahu. 

- vady zboží – lze je rozdělit do dvou základních skupin a to:  

- vady zřejmé – jde zejména o takové vady, které jsou patrné na první 

pohled jako je např. nedostatečná kvalita, porušený obal na zboží, 

nedostatečné množství nebo chybně vyplněné údaje v dodacích dokladech, 

- vady právní – jedná se o vady, kdy je prodané zboží zatíženo právem 

třetí osoby a toto právo nebylo uvedeno ve smlouvě. Nejčastěji se jedná  

o porušení průmyslových práv třetích osob. 

- nebezpečí škody na věci – toto nebezpečí přechází na kupujícího okamžikem 

převzetí zboží nebo v případě opožděného převzetí okamžikem, kdy 

prodávající umožnil kupujícímu se zbožím nakládat.[13] 

 

1.4.2 Smlouva o dílo 

 

Jedná se o druhou nejpoužívanější smlouvu v oblasti obchodně závazkových vztahů.  

Je možné ji uzavřít podle ObčZ i ObchZ. Dle ObčZ uzavírají smlouvu o dílo mezi sebou 

fyzické osoby nebo fyzická s právnickou osobou. Z toho plyne, že dle ObchZ budou kupní 

smlouvu uzavírat podnikatelé a bude se týkat výhradně podnikatelské činnosti. Je upravena  

v § 536 až 565 ObchZ.[13] 

 Smlouvu o dílo lze uzavřít ústně, a to z důvodu, že nemá předepsanou písemnou 

formu. Avšak z důvodu obou smluvních stran se vyplatí uzavřít smlouvu v písemné podobě. 

 Při zhotovení smlouvy o dílo je nutné dbát na to, aby nedošlo k záměně se smlouvou 

kupní. Toto lze rozlišit na základě předmětu plnění, kde u kupní smlouvy se jedná o věc, 
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kdežto u smlouvy o dílo zajišťuje objednatel podstatnou část věcí, které je zapotřebí  

ke zhotovení zboží.[13] 

 Dle smlouvy o dílo se pod pojmem dílo rozumí dle § 536, odst. 2 ObchZ: 

- zhotovení nebo montáž věci, 

- údržba věci, 

- provedení opravy nebo úpravy věci, 

- hmotně zachycený výsledek jiné činnosti, 

- za dílo se považuje vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava 

stavby nebo její části. 

 

V § 536 odst. 1 ObchZ je vymezena definice smlouvy o dílo, která zní: „Smlouvou  

o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení 

ceny za jeho provedení.“ Z této definice lze jasně dovodit, že i smlouvu o dílo je možno 

rozdělit podobně jako kupní smlouvu na oddíly obsahující:  

a) podstatné náležitosti – zde lze beze zbytku rozebrat definici dle § 536 odst. 1 ObchZ, 

ve které se tyto náležitosti uvádí. Jedná se o: 

- označení smluvních stran – stejně jako tomu bylo v kupní smlouvě, i zde je 

nutné přesná identifikace smluvních stran, která vychází z § 13a odst. 1 

ObchZ. Firmy dle tohoto ustanovení přesně označí svou identifikaci s tím, že 

na jedné straně bude mít firma označení objednatel a na straně druhé bude 

jiná firma figurovat jako zhotovitel. 

- předmět díla – je nutné ho ve smlouvě o dílo přesně specifikovat, aby se  

v budoucnu předešlo možným pochybnostem. Výsledkem předmětu díla je 

konkrétní činnost např. zhotovení počítačového programu nebo stavba  

či rekonstrukce rodinného domu apod. 

- kupní cenu za provedení díla – tato cena je uzavřena na základě dohody obou 

smluvních stran. Považuje se za pevnou a není ji možno měnit bez 

oboustranného souhlasu smluvních stran. 

b) nepodstatné náležitosti – stejně jako u kupní smlouvy bez těchto náležitostí je možné 

smlouvu o dílo uzavřít. Nicméně je vždy lepší, poku je smlouva psána důsledně a jsou 

v ní zachyceny podrobně i zdánlivě nepodstatné drobnosti. Tím je možné předcházet 

sporům, které jsou nepříjemné a mnohdy prodlužují dobu dokončení díla. Lze zde 

zařadit následující náležitosti: 
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- povinnost zhotovitele – zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad  

a na vlastní nebezpečí a to ve stanové době. S tímto je spojena možnost 

vzniku škody, která je upravena v § 542 až 545 ObchZ, 

- vlastnické právo k dílu – řídí se místem, kde se věc zhotovuje, tzn. pokud je 

zhotovovaná věc v místě podnikání objednatele, potom je vlastníkem věci. 

V případě, že se zhotovuje věc u zhotovitele nebo jinde, je vlastníkem věci 

zhotovitel. Přesné znění je možno nalézt v § 542 ObchZ, 

- doba plnění – v návaznosti na druhu prováděného díla může být tato doba 

stanovena na počkání, čímž nevzniká prostor pro vznik sporu nebo může být 

podstatně delší. V každém případě se vyplatí ve smlouvě o dílo si dobu 

plnění pevně stanovit. Předejdeme tím možným nepříjemnostem, kdy 

zhotovitel může být benevolentní a právě z důvodu nestanovení přesného 

termínu plnění bude upřednostňovat jiné zakázky před naší, 

- vady díla – přesné specifikum vad díla je uvedeno v § 560 až 562 ObchZ, 

- záruční doba – počíná běžet ode dne předání díla. Zhotovitel odpovídá  

za vady díla v záruční době stanovené ve smlouvě o dílo. V ObchZ není 

stanovena zákonná záruční lhůta, a proto je vždy dobré si tuto lhůtu stanovit 

písemně ve smlouvě, 

- kontrola prováděných prací na díle – je možno ji provádět na základě 

zákonné úpravy v § 550 až 553 ObchZ nebo si ji přesně specifikovat  

ve smlouvě o dílo. Pokud je ve smlouvě o dílo dohodnuta průběžná kontrola, 

je zhotovitel povinen objednatele ke kontrole vyzvat, 

- předání a ukončení díla – řádným ukončením a předáním předmětu díla 

objednateli splní zhotovitel svou povinnost provést dílo. Místo předání díla 

by mělo být dohodnuto ve smouvě o dílo. V případě, že není dohodnuto, 

postupuje se podle § 554 ObchZ.[9] 

 

1.5 Rozdělení pohledávek 

 

 Z právního hlediska pohledávky rozdělujeme na občanskoprávní a obchodněprávní 

pohledávky. 
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1.5.1 Občanskoprávní pohledávky  

 

Každý člověk se v běžném životě setkává s pohledávkami. Týká se to například 

sjednání půjčky, hypotéky, pohledávky z nájemních vztahů apod., vznikají nejčastěji mezi 

fyzickými a právnickými osobami. Tyto právní vztahy i pohledávky z nich plynoucí jsou 

upraveny ObčZ., stejně tak lhůty promlčecích nebo záručních dob, obsah práv ochrany 

spotřebitelů, ale i řada dalších právních souvislostí. [11] 

 

1.5.2 Obchodněprávní pohledávky  

 

Významnou a poněkud autonomní skupinu pohledávek, se kterou je možno se v rámci 

každodenní praxe setkat, tvoří také pohledávky obchodněprávní. Jejich vznik a existence je 

upravena v ObchZ. Týká se to pohledávek z obchodních závazkových vztahů, pohledávek  

z titulu nekalosoutěžního jednání, či účastenství na obchodních společnostech.  

Obecně lze konstatovat, že mezi obchodněprávní pohledávky se řadí pohledávky 

vzniklé:  

- ze závazkových vztahů mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé, 

s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské 

činnosti,  

- ze závazkových vztahů mezi státem nebo samosprávní územní jednotkou  

a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají 

zabezpečování veřejných potřeb,  

- ze vztahů specifikovaných v § 261 odst. 3. ObchZ (tzv. absolutní obchody),  

- ze vztahů, u kterých si účastníci dle § 262 odst. 1 ObchZ písemně dohodli, že 

jejich závazkové vztahy, které nespadají pod výše uvedený výčet, se přesto 

řídí ustanoveními ObchZ, (tzv. fakultativní obchody),  

- ze vztahů vzniklých při zajištění plnění závazků v závazkových vztazích  

dle odrážek 1. až 3. shora, jež se řídí ObchZ a zástavní právo k cenným 

papírům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem,  

- ze vztahů vzniklých při zajištění závazků ze smluv dle odrážky 4.., jestliže 

osoba poskytující zajištění s tím projeví souhlas, nebo v době vzniku 

zajištění ví, že zajišťovaný závazek se řídí ustanoveními ObchZ.[11] 
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1.6 Pohledávky z účetního hlediska  

 

Z účetního hlediska se pohledávky dělí na krátkodobé a dlouhodobé a to se posuzuje  

v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena. Pohledávky, které v tuto dobu mají 

splatnost delší než jeden rok se označují jako dlouhodobé. Krátkodobé pohledávky mají  

k tomuto okamžiku dobu splatnosti kratší než jeden rok. 

 

1.6.1 Oceňování pohledávek 

 

Oceňování pohledávek v účetnictví je specifikováno zákonem č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), kde je stanoveno v § 24, že účetní 

jednotky jsou povinny oceňovat majetek a závazky: 

- k okamžiku uskutečnění účetního případu dle § 25 ZoÚ, 

- ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje 

účetní závěrka dle § 257 ZoÚ a toto ocenění zaznamená v účetních knihách. 

Z § 25 ZoÚ vyplývá, že se pohledávky při vzniku oceňuji jmenovitou hodnotou  

a pokud byly nabyty vkladem nebo za úplatu oceňují se pomocí pořizovací ceny, za kterou 

byly pořízeny spolu s doprovodnými náklady souvisejícími za např. znalecké ocenění 

pohledávek, služby právníků či daňových poradců.[14] 

Dle § 27 ZoÚ se pohledávky ke dni účetní závěrky, které účetní jednotka při nabytí 

určila k obchodování, oceňují reálnou hodnotou, tuto hodnotu určuje např. znalec. Vzniklé 

rozdíly při ocenění pohledávek reálnou hodnotou se účtují do nákladů či do výnosů. 

Majetek a závazky, které jsou vyjádřené v cizí měně, účetní jednotky přepočítávají 

pomocí kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Přepočet měny se 

provádí k okamžiku ocenění.[14] 

 

1.6.2 Opravné položky k pohledávkám 

 

 Účetní jednotka má vést své účetnictví průkazně, přehledně, správně a úplně. Má-li 

účetní závěrka odpovídat skutečnému stavu, zobrazit věrný a poctivý obraz skutečné finanční 

situace – právě k tomu nám slouží opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti. 

 Opravná položka k pohledávce představuje nepřímé a dočasné snížení hodnoty 

pohledávky zaúčtováním do nákladů prostřednictvím opravné položky. 

 



 

     14 

  

1.7 Pohledávky z daňového hlediska  

 

Účetní jednotce vzniká daňová pohledávka v souladu s příslušnými právními normami 

– zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), 

zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZoR). 

Největším problémem účetní jednotky je výnos plynoucí z pohledávky. Okamžikem 

vystavení faktury vzniká zdanitelný výnos, jež se zahrne do základu daně pro výpočet daňové 

povinnosti účetní jednotky. Nezáleží, zda je pohledávka včas uhrazena či nikoliv – „daň“ z ní 

plynoucí musí být uhrazena vždy. Naproti tomu v rámci daňové evidence, pohledávky 

vstupují do zdanitelných příjmů až okamžikem své úhrady.  

 

1.7.1 Ocenění pohledávek  

 

Jmenovitou hodnotou – tj. částka na faktuře či jiném dokladu, v případě plátců DPH se 

jmenovitá hodnota snižuje o odvedenou daň na výstupu.  

Pořizovací cenou – v případě získání postoupením.  

Cenou sjednanou pro účely daně dědické nebo darovací.  

 

1.8 Opravné položky k pohledávkám  

 

Opravné položky k pohledávkám lze rozčlenit na:  - účetní 

- daňové  

 

1.8.1 Účetní opravné položky  

 

Tvorba ani zúčtování účetních opravných položek k pohledávkám nemá vliv  

na daňový základ – není daňově účinná. Cílem je snížit ocenění pohledávky v účetnictví, kdy 

snížení nemá trvalý charakter.  

Účetní opravné položky se tvoří podle interní podnikové směrnice na základě 

skutečnosti, že se pohledávka stala rizikovou. Výše opravné položky odráží riziko vyplývající 

z možného neuhrazení pohledávky.  
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Opravná položka se ruší pokud pominul důvod pro její tvorbu – pohledávka byla 

uhrazena. Nebo došlo naopak k trvalému odepsání pohledávky, případně její jiné likvidaci.  

 

1.8.2 Daňové opravné položky  

 

Tvorbou daňových opravných položek chce účetní jednotka dosáhnout vrácení  

v minulosti zdaněných výnosů. Zákon o daních z příjmů zařazuje opravné položky a rezervy 

mezi daňově uznatelné náklady, pokud splňují požadavky zákona o rezervách. Pohledávek se 

týká zejména § 8 ZoR. Daňové opravné položky je možné tvořit:  

- pouze k nepromlčeným pohledávkám,  

- pouze k pohledávkám, které byly výnosem podléhajícím dani z příjmů.[15] 

 

1.9 Odpis pohledávek  

 

Důvodem pro odpis pohledávky bývá obvykle to, že pohledávka již nelze  

po dlužníkovi vymoci. Odpisy pohledávek lze obdobně jako opravné položky členit na:  

a) účetní 

b) daňové  

 

1.9.1 Účetní odpis pohledávky  

 

Pohledávka může být odepsána na základě rozhodnutí účetní jednotky, pokud je podle 

jejího vyhodnocení neefektivní se snažit o vymáhání pohledávky nebo je tato šance malá. 

Účetní odpis pohledávky nesnižuje daňový základ. Účetní odpis lze u:  

- pohledávky nevýznamné hodnoty,  

- pohledávky za dlužníkem s neznámým pobytem.  

 

1.9.2 Daňový odpis pohledávky  

 

Z daňového pohledu je odpis pohledávek, který je možno zahrnout do nákladů 

vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů řešen v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP.  

Je zde uvedeno, že jednorázově je možno pohledávku ve 100% výši odepsat pouze  

u poplatníků, kteří vedou účetnictví. Jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena 
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pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnosti, a to za předpokladu, že  

o pohledávce při jejím vzniku bylo účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem 

nebyl od daně osvobozen a lze-li současně k této pohledávce uplatňovat opravné položky 

podle písmene i), za dlužníkem: 

- u něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela 

nedostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního 

soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty, 

- který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků 

insolvenčního řízení, 

- který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním  

na dědicích dlužníka, 

- který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl 

s původním dlužníkem spojenou osobou, 

- na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována 

veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby, 

- na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí,  

a to na základě výsledků provedení této exekuce. 

Obdobně to platí pro pohledávku nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy 

nebo opravné položky vytvořené podle ZoR. V ostatních případech se jedná o daňově 

neuznatelnou položku.[16] 

 

2. Právní úprava exekučního řízení 

 

Činnost exekutorského úřadu a rozhodnutí exekutora se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., 

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ex.ř.), kdy tento exekuční řád tak vystupuje v postavení speciálního právního předpisu 

vůči zákonu č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.). 

Tímto stát přenesl na soudního exekutora část svých mocenských pravomocí a přesně 

vymezil, jakým způsobem bude exekutor svěřené pravomoci využívat ke své činnosti.[17]  

Ex.ř. je postaven na principu dělby pravomocí v exekučním řízení mezi exekuční soud 

a soudního exekutora, když soudní exekutor vykonává úkony, které nebyly exekučním řádem 

svěřeny přímo exekučnímu soudu. Soudní exekutor dle vlastního uvážení určuje způsob 

provedení exekuce, jeho úkony jsou považovány za úkony soudu.[18] 
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Soudní exekutor má postavení veřejného činitele, což je vymezeno výčtem činností  

v § 4 ex.ř. a je tímto chráněn trestněprávním postihem osob rušících výkon jeho pravomoci  

(§ 155 a 156 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů), zároveň je 

však sám trestněprávně odpovědný za jednání, které je zneužitím jeho pravomoci nebo 

mařením úkolu, který byl exekutorovi svěřen (§ 158 a 159 zákona č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů).[19] 

Státní dohled vykonává Ministerstvo spravedlnosti a Exekutorská komora jako 

samosprávný stavovský orgán (dále jen Komora) vykonává dohled nad činností exekutorů  

a nad vedením exekutorských úřadů (§ 7 ex.ř.). 

Soudním exekutorem se může stát osoba, která je bezúhonná, má úplné vysokoškolské 

vzdělání na právnické fakultě vysoké školy sídlící v České republice a má plnou způsobilost  

k právním úkonům. Dalšími z podmínek jmenování soudním exekutorem je minimálně tříletá 

exekutorská praxe, dále složená exekutorská zkouška a po úspěšném absolvování výběrového 

řízení, na nově otevíraný nebo uvolněný exekutorský úřad, složený exekutorský slib  

a uzavřená smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu. Nejdůležitější podmínkou je, že 

soudní exekutor po takto složeném exekutorském slibu, musí být při výkonu své profese 

nestranný a nezávislý. 

Soudní exekutor je oprávněn vykonávat svou exekuční činnost na území České 

republiky, avšak sídlem exekutorského úřadu je obec, ve které sídlí soud, do jehož obvodu byl 

jmenován. Jiné sídlo v obvodu tohoto soudu si soudní exekutor může zvolit jen po projednání 

s Komorou.[20]  

Exekutor je vázán ústavou, vydanými zákony, mezinárodními smlouvami a jinými 

všeobecně závaznými právními předpisy i rozhodnutími vydanými exekučním soudem, 

odvolacím soudem a dovolacím soudem, přičemž tato rozhodnutí musí být vydána  

v exekučním řízení. 

Soudní exekutor řídí svůj exekutorský úřad, ve kterém vzhledem k náročnosti 

exekuční činnosti zaměstnává exekutorské koncipienty, kandidáty a jiné zaměstnance, kteří 

mají povinnost mlčenlivosti a kteří po jeho pověření pracují jeho jménem i na jeho 

zodpovědnost.[21]  

Na rozhodnutí oprávněného je volba, kterého si vybere soudního exekutora  

k provedení exekuce. Tento soudní exekutor musí být oprávněným v návrhu na nařízení 

exekuce přesně označen i s uvedením sídla, aby bylo jednoznačné, kterého soudního 

exekutora si oprávněný přeje pověřit provedením exekuce (§ 38 odst. 1 věta první, ex.ř.). 
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Ustanovení, dle kterého se úkony exekutora považují za úkony soudu, je jedno  

z nejdůležitějších ustanovení ex.ř.. Soudní exekutor tímto při výkonu své exekuční činnosti 

zaujímá postavení a používá ochrany veřejného činitele[22]. Ustanovením § 33 ex.ř. byla 

zefektivněna exekuční činnost exekutora o možnost obstarání potřebných údajů o konkrétním 

povinném od uvedených subjektů, přičemž tyto subjekty se nemohou dovolávat povinnosti 

mlčenlivosti. Sdělit mohou pouze údaje o majetku povinného, přičemž sdělení je  

pro exekutora bezplatné, což je dáno ustanovením v § 34 ex.ř.. Porušením povinnosti 

poskytnout vyžádanou součinnost je stanovena povinnost k náhradě škody, která tímto 

exekutorovi, potažmo oprávněnému nastala nebo v budoucnu nastane.[20] 

 

3. Praktické způsoby řešení pohledávek pro průmyslový podnik 

 

 Nabízí se několik způsobů a možností, na které se nyní podrobněji zaměřím a budu se 

pro průmyslové podniky snažit přiblížit tyto možnosti, výhody či nevýhody. 

 

3.1 Preventivní zajištění pohledávek  

 

Nejen průmyslové podniky čelí v současném tržní prostředí obzvláště závažnému 

problému a to, platební neschopnosti, která může vážně ohrozit finanční zdraví podniku. 

Řešením, jak těmto problémům čelit, či jim předcházet, je zabývat se pohledávkou již  

v momentě jejího vzniku, proto by měl mít každý podnik pohledávky pod stálou kontrolou  

a věnovat náležitou péči jejich zajištění. Pohledávkou je nutné se zabývat již od jejího vzniku 

a snažit se zabránit případným problémům, které mohou nastat. 

Nejúčinnější ochranou před vznikem problémových pohledávek je tyto pohledávky 

zabezpečit už před jejich vznikem nebo v době, kdy teprve vznikají. A to zjišťováním 

informací o budoucích či současných obchodních partnerech, důsledným zpracováním 

obchodních smluv či s využitím tzv. zajišťovacích instrumentů, jako jsou např. dokumentární 

akreditiv, dokumentárním inkasem, směnkou, zajišťovací převod práva, zástavním právem, 

smluvní pokutou, bankovní zárukou či pojištěním pohledávek.[23] 
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3.1.1 Smlouva  

 

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím znamená předpoklad pro vznik pohledávky. 

Slouží jako podklad pro případné vymáhání, proto je pro průmyslový podnik nutné přesně  

a jasně vymezit obsah smlouvy, platební i dodací podmínky a jakékoliv další doplňují 

podmínky, na kterých se strany dohodnou (např. úroky z prodlení).  

Smlouvou jsem se již zabýval v teoretické části pod bodem 1.4. Při sestavování 

smlouvy je nutno nejlépe ve spolupráci s právním oddělením podniku volit jednoznačné 

výrazy, dbát na přesné označení, případné jakékoliv změny či doplnění smlouvy řešit 

prostřednictvím písemného dodatku se souhlasem všech stran smlouvy. 

Ke snížení rizika pro průmyslové podniky bych doporučil uzavírané smlouvy doplnit  

o rozhodčí doložku, která v případě vzniku sporu jasně a přesně stanovuje další postup. 

 

3.1.2 Zajištění informací 

 

 Průmyslový podnik by měl věnovat pozornost všem informacím, které mu mohou 

významně pomoct k nalezení optimálního řešení či k vyhodnocení vzniklé situace. Informace 

o podnikových obchodních partnerech lze získávat z vnitřních i vnějších zdrojů.  Nejsnadněji 

a okamžitě lze získat základní informace o obchodním partnerovi prostřednictvím internetu. 

Doporučoval bych např. prostřednictvím Obchodního rejstříku na http://www.justice.cz, kde 

mohu prověřit, zda osoba uzavírající kupní smlouvu je k tomu oprávněna, rovněž zjistím zda 

není společnost účastníkem insolvenčního řízení. Pokud ano, tak v jaké fázi je předmětné 

insolvenční řízení a rovněž mohu toto insolvenční řízení podrobně sledovat. Dále mám 

informaci o tom, zda je zapsáno ve výpisu exekuční řízení vedené soudním exekutorem, zda 

společnost není v likvidaci, mohu prostřednictvím „vyhledávání podle osob“ najít další 

společnosti, kde tato odpovědná osoba působí a případně odhalit negativní zkušenosti s touto 

společností. Dále si rovněž ji mohu ověřit i v evidenci úpadců. 

 Údaje z živnostenského rejstříku jsem okamžitě schopen rovněž prostřednictvím 

internetu dohledat z registru dat ekonomických subjektů na internetové adrese ministerstva 

financí na http://www.infomfcr.cz/ pod aplikací ARES.  

 Tyto informace může průmyslový podnik získat rychle, bezplatně a posoudit možný 

vznik rizika.[23] 

 



 

     20 

3.1.3 Záloha 

 

 Rovněž používání zálohových plateb je velmi rozšířeno, když formou zálohy může být 

placena část nebo i celá hodnota smluvené ceny dodávky, vše záleží na dohodě mezi 

dodavatelem a odběratelem. Z účetního, resp. daňového hlediska nepovažujeme zaplacenou 

zálohu jako uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

3.1.4 Pojištění pohledávek  

 

Pojištění pohledávek snižuje riziko ztráty, především bych doporučoval  

pro průmyslové podniky, pokud jde o pohledávku ze zahraničního obchodu, který je spojen se 

spoustou rizik.  

Pojišťovna disponuje rozsáhlými databázemi a znalostmi trhů, odvětví i platební 

morálky, proto se může stát cenným zdrojem informací o bonitě stávajících i potenciálních 

klientů.  

Pojišťovna však nemusí na pojištění vždy přistoupit. Jedná se o případy vysoce 

rizikových obchodů, případně toto riziko kompenzuje zvýšenou cenou pojištění. Firma také 

musí počítat se spoluúčastí a administrativou.  

Na českém trhu tento produkt pojištění nabízí EGAP[24], Atradius, Euler Hermes  

či Coface Czech.[23] 

 

3.1.5 Zástavní právo 

 

Zástavním právem může průmyslový podnik zajistit své pohledávky tím, že v případě 

jejich řádného a včasného nesplnění je oprávněn se domáhat uspokojení z věci zastavené. 

Takto může zajistit své pohledávky i včetně jejího příslušenství, kterým mohou být např. 

úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky.  

Účastníky právního vztahu jsou obligační dlužník (osoba, jejíž dluh je zajištěn 

zástavním právem), zástavní dlužník (osoba, která je vlastníkem či majitelem zástavy  

a zástavní věřitel (osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem). Obligačním  

a zástavním dlužníkem zpravidla bývá stejná osoba, ale zástavním dlužníkem může být  

i osoba odlišná od obligačního dlužníka.[8] 

 Zástavní právo upravuje v ObčZ § 152 až 174. 
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3.1.6 Ručení 

 

 Ručení je zajišťovacím vztahem, který na rozdíl od práva zástavního nevzniká mezi 

věřitelem a dlužníkem, ale mezi věřitelem a třetí osobou odlišnou od dlužníka. Zajištění 

pohledávky vzniká na základě dohody ručitele a věřitele, písemným prohlášením ručitele, 

kterým na sebe bere vůči věřiteli povinnost, že uspokojí pohledávku věřitele, jestliže ji 

neuspokojí dlužník. Ručení je upraveno pro oblast obchodních vztahů v § 303 až 358 ObchZ. 

 

3.1.7 Bankovní záruka  

 

Bankovní záruka je pro průmyslový podnik další možností ze zajišťovacích nástrojů, 

zajišťuje platební i neplatební závazky klientů. Bankovní záruka je upravena v § 313 až 322 

ObchZ. Je specifikována v § 313 ObchZ: „Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením 

banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu 

záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny 

jiné podmínky stanovené v záruční listině.“ [9]  

Bankovní záruka je samostatným zajišťovacím institutem, rozdílným od ručení, i když 

je – co do základního principu zajištění – zpravidla považována za zvláštní druh ručení. 

Základním rozdílem mezi prostým ručením a bankovní zárukou spočívá v tom, že u bankovní 

záruky musí být ručitelem vždy jen banka, že zákon dává širší prostor úpravě ručitelského 

vztahu v záruční listině, dále že banka je k výzvě věřitele povinna plnit, aniž by věřitel 

předtím vyzval k plnění dlužníka a že závazky ze záruční listiny jsou zásadně samostatně 

převoditelné (dle § 318 ObchZ).[9] 

Bankovní záruka se využívá zejména v zahraničním obchodě, a to jak jako záruka  

za zaplacení peněžité pohledávky, tak jako záruka za nepeněžité plnění. Záruka banky  

za zaplacení peněžité pohledávky se poskytuje zpravidla za splnění závazku odběratele. Může 

mít zejména podobu záruky za zaplacení faktury na cenu zboží či služeb, nebo vyúčtování 

splátky za zboží či poskytnutí služeb, za zaplacení splátek úvěru, za zaplacení směnky nebo 

dokumentárního akreditivu. Není však vyloučena ani záruka za splnění závazku odběratele, 

např. záruka za peněžité plnění. Zajišťovaným nepeněžitým plněním může být např. dodání 

zboží, řádné poskytování garančních oprav, apod. 

Doba platnosti bankovní záruky může být v záruční listině omezena či omezena není  

a pak trvá záruka po celou dobu trvání zajištěného závazku. 
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Bankovní záruku považuji pro průmyslový podnik za kvalitní a spolehlivý zajišťovací 

prostředek, kdy podnik bance předloží doklady, že předmět plnění byl dodán, avšak nebylo 

podniku zaplaceno a banka uhradí záruku, avšak nevýhodou může být výše sjednané 

závazkové odměny. Průmyslový podnik nemůže se záruční listinou obchodovat jako 

s cenným papírem, neboť tato není cenným papírem. 

 

3.1.8 Smluvní pokuta  

 

Smluvní pokuta je dalším z možných nástrojů, sloužících k zajištění závazku. Kromě 

toho slouží smluvní pokuta tedy pro průmyslový podnik jako nástroj prevence porušování 

smluvních vztahů a jako paušalizovaná náhrada škody vzniklé z takového poručení. 

Smluvní pokutu upravuje ObčZ v § 544 a 545, podle těchto ustanovení nevzniká 

povinnost platit smluvní pokutu ze zákona, ale zajištění závazku smluvní pokutou lze sjednat. 

Peněžité plnění, které dlužník uhradí věřiteli z jejich závazkového právního vztahu 

jako sankci za nesplnění povinnosti, kterou si strany sjednaly. [8] 

Pro průmyslový podnik bych však doporučoval kombinaci smluvní pokuty s jiným 

způsobem zajištění, ideálně ručením. 

 

3.1.9 Směnka  

 

Směnka je jedním z nástrojů platebního styku, osvědčuje se však i jako spolehlivý 

zajišťovací prostředek pro průmyslový podnik, kterého bych doporučoval využívat.  

Vydávání a použití směnek se řídí speciálním zákonem. Dle tohoto zákona musí 

směnka obsahovat podstatné náležitosti, její forma však předepsána není. Na základě 

mezinárodní konvence přijaté většinou států má směnka stejné náležitosti ve všech 

zúčastněných zemích a má proto využití i v mezinárodních obchodních vztazích.  

Směnky lze členit:  

a) podle toho, kdo směnku vystavuje:  

- směnka vlastní (obsahuje příslib zaplatit),  

- směnka cizí (obsahuje příkaz zaplatit). 

b) podle údaje splatnosti: 

- vistasměnka (musí být zaplacena při tzv. viděné, což je v okamžiku 

předložení dlužníkovi) 
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- lhůtní vistasměnka (zaplacení ve lhůtě následující po viděné, která je 

uvedená na směnce) 

- datosměnka (na směnce je uveden čas zaplacení od data vystavení směnky) 

- směnka fixní, denní (uvedení konkrétního dne zaplacení směnky).[23] 

 

3.1.10 Dokumentární akreditiv  

 

Využití dokumentárního akreditivu je vhodným pro průmyslový podnik především  

v zahraničním obchodě kvůli rizikům spojených s platbami do zahraničí.  

Banka kupujícího se v akreditivu zavazuje zaplatit na jeho žádost bance prodávajícího 

po předložení určitých dokumentů. Pro průmyslový podnik jako prodávajícího je výhodou,  

že dostane zaplaceno a pro kupujícího, že zboží dostane řádně a včas. Značnou nevýhodou  

pro průmyslový podnik je finanční náročnost. 

Účastníky jsou příkazce (kupující), banka příkazce, avizující (potvrzující) banka  

a oprávněný (prodávající). Průběh akreditivu lze rozdělit do tří fází – sjednání podmínek 

akreditivu, otevření akreditivu, použití akreditivu.[23] 

 

3.1.11 Dokumentární inkaso  

 

Obdobně jako akreditiv má dokumentární inkaso pro průmyslový podnik uplatnění 

především v zahraničním obchodě. Příkazce je zde průmyslový podnik jako prodávající, který 

dává příkaz bance, aby pro něj od kupujícího vyinkasovala platbu proti předání dokumentů, 

tzn. vydání dokumentů je podmíněno zaplacením kupujícím.  

Druhy dokumentárního inkasa:  

a) proti zaplacení – částka inkasa musí být okamžitě zaplacena, jinak nebudou 

dokumenty předkládající bankou vydány kupujícímu, 

b) proti akceptaci směnky – na základě akceptace směnky kupujícím banka vydá 

dokumenty.[23] 

 

3.1.12 Faktoring 

 

 Faktoring spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti, 

odkupem pohledávek se zabývá specializovaná faktoringová společnost.[25]  
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 Faktoring dává podniku k dispozici hotovost, stává se tedy alternativním zdrojem 

financování a podnik nemusí mít tudíž vázané finanční prostředky v pohledávkách.[26] 

 Pro průmyslový podnik je výhodné použití faktoringu při exportu, neboť se nemusí 

podrobně seznamovat s podmínkami v zemi odběratele. 

 Nevýhodou je, že faktoringová společnost zajišťuje zpravidla ty obchodní případy, 

které by zřejmě i bez ní byly bezproblémové. 

 

3.1.13 Forfaiting 

 

 Forfaitingové společnosti je možno z pohledu průmyslového podniku využít  

k odprodeji svých pohledávek, ale odkupují obvykle pohledávky se splatností alespoň 90 dní 

a tyto pohledávky musí být jištěny (např. bankovní záruku, dokumentárním akreditivem).[27] 

 

3.2 Možnosti zajištění pohledávek po splatnosti mimosoudní cestou 

 

3.2.1 Inkasní kanceláří 

 

 Průmyslový podnik se musí rozhodnout, zda bude pohledávky vymáhat 

prostřednictvím specializovaných inkasních kanceláří nebo vlastními silami. 

 Důležité jsou pro podnik příp. reference či informace o inkasních kancelářích, 

každopádně bych doporučil podniku ověřit inkasní kancelář zpočátku na menší skupině 

pohledávek. 

 Kvalitní inkasní kanceláře nabízejí kromě inkasa pohledávek i další kompletní služby 

týkající se pohledávek, jako je administrativní komunikace s advokátními kancelářemi  

či přímo se soudy, zajišťování informací pro exekuci, atd. 

 Pro podnik je také signálem požadovaná výše zálohy, lze nalézt i inkasní kanceláře 

nepožadující zálohu a taktéž takové, které při neúspěšném inkasu neúčtují žádné dodatečné 

úhrady. Pro průmyslový podnik je důležitá rovněž informovanost od této kanceláře o průběhu 

zakázky. 
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3.2.2 Uznáním závazku 

 

 Uznání závazku je pro podnik nejsnadnějším způsobem právního zajištění své 

pohledávky, které spočívá v prohlášení dlužníka, kterým věřiteli potvrzuje, že svůj závazek 

uznává. Dle § 407 ObchZ od tohoto data začíná běžet nová promlčecí lhůta.[9] 

 Využitelné je pro průmyslový podnik tohoto způsobu využít především v případech, 

kdy počítá s právním vymáháním své pohledávky nebo má podnik pochybnosti, zda-li bude 

v soudním řízení prokazatelné, že pohledávka skutečně vznikla. 

 

3.2.3 Notářským zápisem 

 

 Uznání závazku formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti je 

vykonatelným titulem, je nejvhodnější z pohledu průmyslového podniku sepsat ho nejpozději 

při předání plnění, lze jej uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne. 

 

3.2.4 Exekutorským zápisem 

 

 Exekutorský zápis je veřejnou listinou a může být i o dohodě, kterou se účastník 

zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového 

právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon 

rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.[20] 

 Touto formou lze ušetřit podniku čas místo zdlouhavého soudního řízení i náklady  

za soudní poplatek popř. náklady právního zastoupení, kdy sepsání exekutorského zápisu je 

podstatně levnější. 

 Tuto formu je možné využít pouze do 31.12.2012 v souvislosti s novelou ex.ř.. 

 

3.2.5 Postoupením pohledávky 

 

 Postoupením pohledávky může provést věřitel písemnou smlouvou a to i bez 

dlužníkova souhlasu. S pohledávkou přechází z původního věřitele (postupitele) na nového 

věřitele (postupníka) i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Výhodným je tento 

způsob pro podnik tím, že postoupením získá rychleji v pohledávce váznoucí peněžní 

prostředky. 
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 Postoupit nelze ze zákona pohledávku: 

- která končí smrtí věřitele, 

- jejíž obsah by se změnil změnou věřitele, 

- jenž není postižitelná výkonem rozhodnutí, 

- jejíž postoupení by odporovalo dohodě s dlužníkem.[23] 

 

3.2.6 Rozhodčím řízením 

 

 Jedná se o alternativní způsob řešení sporů, jehož výhodou je z pohledu průmyslového 

podniku rychlost rozhodčího řízení i toto řízení je levnější než řízení soudní. 

 

3.3 Možnosti zajištění pohledávek po splatnosti soudní cestou 

 

3.3.1 Soudním řízením 

 

 Soudní vymáhání znamená pro průmyslový podnik podat návrh, který označujeme 

jako žalobu a která musí mít požadované náležitosti stanovené zákonem. Doručením žaloby 

soudu je zahájeno soudní řízení, které je vždy ukončeno jedním ze tří rozhodnutí: 

- rozsudkem, 

- usnesením, 

- platebním rozkazem. 

 

Výhodou platebního rozkazu je pro průmyslový podnik, že zajišťuje nepromlčitelnost 

pohledávky na dobu 10 let. 

 Pravomocné rozhodnutí soudu o povinnosti dlužníka zaplatit pohledávku včetně 

příslušenství ještě neznamená pro průmyslový podnik, že dlužná částka bude uhrazena. 

 

3.3.2 Insolvenčním řízením 

 

 Pokud je dlužník insolventní toto řízení se vede podle zákona č. 182/2006 Sb.,  

o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. 
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Způsoby řešení úpadku: 

- oddlužení, 

- reorganizace, 

- konkurz, 

- nepatrný konkurz, 

- moratorium. 

 

Insolvenční  rejstřík je veřejný rejstřík zřízený insolvenčním zákonem, který slouží 

jako komplexní databáze úpadců. Zveřejněním v insolvenčním rejstříku je rozhodným dnem 

pro počítání lhůt.[28] 

Velice důležité je pro průmyslový podnik se včas do insolvenčního řízení přihlásit, 

neboť k přihláškám podaným později se nepřihlíží a v rámci řízení se neuspokojují.  

 

3.3.3 Exekučním řízením 

 

 V exekučním řízení se z průmyslového podniku jako věřitele stává oprávněný  

a z dlužníka povinný. Exekuční řízení formou výkonu rozhodnutí je pro podnik možné využít 

pouze do 31.12.2012 v souvislosti s novelou ex.ř.. Touto novelou v podstatě končí výkon 

rozhodnutí prováděný na okresních soudech (když od 1.1.2013 bude možno podat pouze 

návrhy na výkon rozhodnutí jen v omezených případech např. týkajících se výživného, 

vyklizení s bytovou náhradou, apod.). Tato legislativní změna značně zasáhne oprávněné, 

kteří dosud vymáhali své vykonatelné pohledávky prostřednictvím výkonu rozhodnutí, včetně 

průmyslových podniků a tito stojí nyní před volbou, jak nyní i v budoucnosti řešit své 

vykonatelné pohledávky a nabízí se už jen druhá možnost exekučního řízení prostřednictvím 

soudních exekutorů, čemuž věnuji následující kapitolu. 

 

4. Činnost Exekutorského úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové 

 

Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové vykonává svoji exekuční činnost již 

více než deset let, když jeho činnost byla zahájena už v roce 2002. Tento exekutorský úřad je 

jedním ze 153 exekutorských úřadů působících v České republice, když v Ostravě jich sídlí 

v současné době šest. Na Exekutorském úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové pracuje 

v současné době 24 zaměstnanců, tímto počtem se zařazuje mezi středně velké organizace.  
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Z uvedeného počtu zaměstnanců jsou dva exekutorští kandidáti, dva kandidáti a rovněž dva 

vykonavatelé. Zodpovědnou osobou za chod uvedeného exekutorského úřadu i rovněž 

výkonnou soudní exekutorkou je Mgr. Pavla Fučíková. Mgr. Pavla Fučíková je fyzickou 

osobou zapsanou v živnostenském rejstříku. 

 

4.1 Průběh exekučního řízení 

 

Základním předpokladem k zahájení exekučního řízení je vykonatelný exekuční titul. 

Povinnost v něm stanovená může být peněžitého i nepeněžitého charakteru. Exekuční titul je 

dle § 40 ex.ř. rozhodnutí, které vydal tuzemský či zahraniční soud nebo jiný orgán, dle svého 

charakteru může být občanskoprávní, trestněprávní, rozhodčí, notářský, správněprávní a další. 

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný podat 

exekuční návrh k soudnímu exekutorovi. Není-li v exekučním titulu uvedena lhůta ke splnění 

stanovené povinnosti, je určeno, že ke splnění stanovené povinnosti je tak nutno povinným 

učinit do 3 dnů a jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.[29] 

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.[20]  

Oprávněným je nutné podat exekuční návrh, který musí obsahovat označení 

oprávněného, povinného, soudního exekutora, který má být pověřen k provedení exekuce, 

označení vymáhané povinnosti, exekučního titulu, který povinnost ukládá, a také musí být 

datován, podepsán a tento musí být doručen soudnímu exekutorovi. Oprávněný může využít 

právního zastoupení advokátem nebo si nechat sepsat exekuční návrh přímo v sídle zvoleného 

exekutorského úřadu. K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou 

kopii exekučního titulu, který musí být opatřen potvrzením o jeho vykonatelnosti.[20] 

V případě, že exekuční návrh neobsahuje všechny shora uvedené náležitosti nebo je 

nejasný, soudní exekutorka vyzve oprávněného k opravě či doplnění návrhu. To musí 

oprávněný opravit či doplnit ve lhůtě do 15 dnů, o čemž je poučen a zároveň je mu písemně 

vysvětleno, jak by měla znít oprava exekučního návrhu či jeho doplnění. Této činnosti se  

na exekutorském úřadě věnují dva kandidáti exekutora. Pokud je exekuční návrh v pořádku, 

splňuje-li veškeré náležitosti nebo byly-li jeho vady již odstraněny, musí být nejpozději  

do 15 dnů spolu se všemi přílohami doručen prostřednictvím elektronického formuláře místně 

příslušnému exekučnímu soudu. Místně příslušným exekučním soudem je soud v jehož 
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obvodu má povinný bydliště či sídlo. Doručením žádosti o pověření soudu exekutor  

či exekuční soud elektronicky zapíše exekuční případ do rejstříku zahájených exekucí. 

Jsou-li splněny zákonné předpoklady pro pověření soudní exekutorky, exekuční soud  

do 15 dnů od doručení exekučního návrhu pověří soudní exekutorku provedením exekuce. 

Nejsou-li však tyto zákonné předpoklady splněny, exekuční soud udělí soudní exekutorce 

pokyn, aby exekuční návrh odmítla nebo zamítla, nemá-li exekuční návrh všechny náležitosti, 

které nebyly řádně doplněny ani po dodatečné výzvě exekučního soudu. Tímto pokynem 

soudu je soudní exekutorka vázána a je povinna se jím řídit.  

Exekuční soud zkoumá i to, zda není vymáhané právo prekludováno, zda pověření 

soudní exekutorky k provedení exekuce nebrání překážka litispendence, tzn. zda-li u soudu 

není vedeno stejné řízení, pro stejné účastníky a shodný předmět řízení. Avšak exekuční soud 

již v danou chvíli nezkoumá, zda není právo stanovené exekučním titulem již promlčeno, toto 

řeší až při případném návrhu na zastavení exekuce.[20] 

Jestliže, jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady, soud vydá do 15 dnů 

pověření, které obsahuje:  

- označení exekučního titulu,  

- označení exekutora,  

- označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, 

- označení oprávněného a povinného, 

- podpis a datum.[20] 

Pověření není soudním rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení, soudní 

exekutorka nejpozději do 15 dnů musí zaslat oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce, 

rovněž vyrozumění není rozhodnutím. 

Povinnému soudní exekutorka zašle vyrozumění nejpozději s prvním exekučním 

příkazem. Součástí této zásilky je rovněž exekuční návrh, kopie exekučního titulu a výzva  

ke splnění povinnosti do 30 dní od doručení. Při dobrovolném splnění náleží povinnému 

snížené náklady exekuce a to konkrétně odměna exekutorky snížená na polovinu. 

Vyrozumění 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 

- označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti k úhradě 

nákladů oprávněného a nákladů exekuce, 
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- 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 ex.ř..[20] 

Soudní exekutorka má právo požadovat od oprávněného v rámci exekučního řízení 

zaplacení zálohy. 

V okamžiku doručení pověření, začnou zaměstnanci soudní exekutorky zjišťovat 

majetek povinného a činní tak, i bez návrhu oprávněného, úkony směřují k jejímu vymožení. 

Způsoby provedení exekuce si přiměřeně určuje soudní exekutorka. Soudní exekutorka poté, 

co je daná exekuce zapsána do rejstříku zahájených exekucí, posuzuje, jakým způsobem bude 

exekuce provedena. Nástrojem ke zjištění majetku povinného jsou součinnosti. 

Jakmile zaměstnanci soudní exekutorky zjistí majetek povinného, soudní exekutorka 

vydává exekuční příkaz k provedení exekuce některým z vhodných exekučních příkazů, 

přičemž je povinna zvolit způsob exekuce přiměřený k poměru výše vymáhané pohledávky  

a ceny předmětu, postiženého exekučním příkazem. Samotné doručení exekučního příkazu 

není pro vymáhání dané povinnosti dostačující, neboť soudní exekutorkou vydaný exekuční 

příkaz musí nejprve nabýt právní moci a až po doručení vyrozumění o nabytí právní moci 

může  příkazce exekutorce poukázat deponované finanční prostředky. Soudní exekutorkou 

obdržené prostředky, buďto postačují k uhrazení celé exekuce povinného nebo pouze její 

části. Vymožené finanční prostředky je ze zákona povinna soudní exekutorka do 30 dnů 

vyplatit oprávněnému. V případě, že je těmito finančními prostředky uspokojena celá 

pohledávka, vyčísluje soudní exekutorka neprodleně své náklady exekuce i náklady 

oprávněného prostřednictvím příkazu k úhradě nákladů exekuce. Až právní mocí příkazu 

k úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena a skončena. Po skončení exekuce soudní 

exekutorka zašle oznámení o skončení všem orgánům a osobám, kterým byla v exekuci 

uložena nějaká povinnost nebo které vedou ve svých evidencích poznámku o probíhající 

exekuci. Účastníkům řízení zašle soudní exekutorka neprodleně toho oznámení pouze  

na jejich žádost. Oznámení soudní exekutorky není rozhodnutím, v oznámení jsou rovněž 

označeny exekuční příkazy, které tímto zanikly. 

 

4.2 Rozhodování o odkladu exekuce 

 

Návrh na odklad exekuce je nutno podat přímo k soudní exekutorce, která o tomto 

návrhu musí do 7 dnů rozhodnout. O tomto návrhu o odklad rozhodují dva kandidáti soudní 
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exekutorky. V případě, že tomuto návrhu na odklad nevyhoví, postoupí jej společně 

s exekučním spisem exekučnímu soudu, který o něm rozhodne ve lhůtě 15 dnů.[20] 

Neobsahuje-li návrh na odklad všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo 

neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení v návrhu obsažených, 

tak tento návrh soudní exekutorka odmítne, neboť pro tyto nedostatky nelze o návrhu věcně 

rozhodnout. 

Rozhodne-li soudní exekutorka nebo exekuční soud na návrh povinného o odkladu 

exekuce, nesmí soudní exekutorka činit žádné kroky směřující k provedení exekuce. Tyto 

kroky může činit až po uplynutí doby odkladu exekuce, na kterou byla odložena. 

O odkladu exekuce může být rozhodnuto soudní exekutorkou či soudem i bez návrhu 

a to v situacích, kdy lze očekávat, že exekuce bude zastavena. 

 

4.3 Rozhodování o zastavení exekuce 

 

Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl 

o důvodu zastavení exekuce a musí obsah popis a doložení listin rozhodných pro posouzení 

návrhu. Tento návrh na zastavení exekuce musí být, rovněž jako návrh na odklad, podán 

přímo u soudní exekutorky. O tomto návrhu rovněž rozhodují dva kandidáti soudní 

exekutorky.  

Neobsahuje-li návrh na zastavení exekuce všechny náležitosti nebo který je 

nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení 

v návrhu obsažených, tak tento návrh soudní exekutorka odmítne, neboť pro tyto nedostatky 

nelze o návrhu věcně rozhodnout. Totéž i v případě, že byl tento návrh na zastavení podán 

opožděně. Pokud je však proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor rozhodnutí 

zruší a postoupí návrh k vyřízení exekučnímu soudu. 

Podá-li účastník exekučního řízení návrh na zastavení exekuce, kandidáti soudní 

exekutorky zašlou tento návrh dalším účastníkům řízení s žádostí, aby se k návrhu vyjádřili, 

zda s tímto návrhem souhlasí, pokud nesouhlasí, ať rovněž předloží listiny k prokázání svých 

tvrzení. 

Pokud všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, soudní exekutorka vyhoví 

návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo  

od vyjádření účastníků souhlasících se zastavením exekuce. Nemůže-li soudní exekutorka 

návrhu na zastavení vyhovět, postoupí jej společně s exekučním spisem exekučnímu soudu, 

který o něm rozhodne ve lhůtě 15 dnů.[20] 
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O návrhu na zastavení exekuce může být rozhodnuto soudem i bez návrhu. Soudní 

exekutorka zastaví exekuci i bez návrhu a to v případě, nesloží-li oprávněný zálohu  

na náklady exekuce.  

 

4.4 Náklady exekuce a náklady oprávněného 

 

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 podniku, 

- jeli exekutor nebo správce podniku plátce daně z přidané hodnoty, je nákladem 

exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty.[20] 

Oprávněný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů k vymáhání nároku. 

Náklady oprávněného i náklady exekuce hradí exekutorovi povinný, tyto určuje soudní 

exekutorka v příkazu k úhradě nákladů exekuce a tento doručuje oprávněnému i povinnému. 

Náklady exekuce i náklady oprávněného vymůže soudní exekutorka na základě 

příkazu k úhradě nákladů exekuce a to prostřednictvím exekučního příkazu. 

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,  

- stanovení povinnosti k náhradě nákladů, včetně jejich vyčíslení a odůvodnění, 

- výši zaplacené zálohy a její vyúčtování, 

- datum a podpis exekutora a poučení o námitkách.[30] 

Účastníci řízení mohou podat do 8 dnů od doručení námitky proti příkazu k úhradě 

nákladů exekuce, tyto musí doručit soudní exekutore. Pokud soudní exekutorka doručeným 

námitkám účastníka řízení v plném rozsahu nevyhoví, musí tyto námitky bez zbytečného 

odkladu postoupit exekučnímu soudu, který o nich rozhodne ve lhůtě 15 dnů. Soud 

rozhodnutí o námitkách doručí účastníkům řízení i exekutorovi, proti tomuto rozhodnutí není 

přípustný opravný prostředek. 
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Za situace v exekučním řízení, kdy dojde k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce 

a účastníků ten, který toto zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce  

pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi 

oprávněný. Je tedy proto na zvážení oprávněného, aby při podávání návrhu na nařízení 

exekuce zvážil možnosti povinného a s tím spojené riziko vymáhání.[20]   

Průmyslový podnik může při rozhodování, se kterým soudním exekutorem 

spolupracovat zvážit i skutečnost, zda bude povinen hradit zálohu na náklady a také, zda je 

soudní exekutor ochoten předem uzavřít dohodu o výši účelně vynaložených nákladů. 

 

4.5 Změny v souvislosti s novelou ex.ř. a o.s.ř. 

 

 V souvislosti s novelou ex.ř. a o.s.ř. dochází od 1.1.2013 k převratným změnám  

a to nejen pro průmyslové podniky, ale i pro všechny účastníky exekuční řízení včetně 

soudního exekutora. Jak jsem již uvedl dříve dochází k omezení výkonů rozhodnutí 

prováděných okresními soudy, pro povinného se prodlužuje lhůta k dobrovolnému splnění  

na základě výzvy exekutora z 15 na 30 dnů.  

Další důležitou změnou pro průmyslový podnik je, že minimálně se sedmidenním 

předstihem musí poslat dlužníkovi předžalobní výzvu, až poté může řádně podat exekuční 

návrh. Pokud by takto průmyslový podnik neučinil, soud by mu nepřiznal náhradu nákladů  

za nalézací řízení. 

Dále již nebude nařizovat exekuci soud usnesením, ale nyní pouze pověří exekutora 

provedením exekuce, tento dokument nebude exekutor žádnému z účastníků exekučního 

řízení doručovat, pouze účastníky vyrozumí o zahájení exekuce, povinnému bude nutné  

mj. doručit také i kopii exekučního titulu. 

Zajímavou změnou pro průmyslový podnik je rovněž možnost provedení dražby 

podílů v bytových družstvech a dále pokud bude vymáhán dluh spadající do společného jmění 

manželů, bude možné postihnou i bankovní účet a mzdu manžela dlužníka. Toto by mohlo 

pozitivně ovlivnit průmyslový podnik, který tímto může uspokojit svou pohledávku  

za fyzickými osobami. 

 

5. Návrhy řešení pohledávek pro průmyslové podniky 

 

Nejúčinnějším řešením pro průmyslové podniky, jak těmto problémům čelit, je jim 

předcházet a zabývat se pohledávkou již v momentě jejího vzniku. Proto by měl mít každý 
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podnik pohledávky pod stálou kontrolou a věnovat náležitou péči jejich zajištění. Ihned  

po lhůtě splatnosti telefonicky zjišťovat z jakého důvodu pohledávka nebyla uhrazena, 

následně písemně doporučenou zásilkou vyzvat dlužníka k úhradě, po uplynutí 1 měsíce další 

upomínkou Nejúčinnější ochranou před vznikem problémových pohledávek je tyto 

pohledávky zabezpečit už před jejich vznikem nebo v době, kdy teprve vznikají.  

Průmyslovému podniku bych doporučoval podrobné zjišťování informací o budoucích 

či současných obchodních partnerech, důsledné zpracování obchodních smluv či s využitím 

tzv. zajišťovacích instrumentů, jako jsou např. dokumentární akreditiv, dokumentárním 

inkasem, směnkou, zajišťovací převod práva, zástavním právem, smluvní pokutou, bankovní 

zárukou či pojištěním pohledávek, které jsou popsané ve čtvrté kapitole, včetně jejich výhod. 

Doporučoval bych tedy průmyslovému podniku kromě zjišťování informací, dbát  

na přesně a jasné vymezení smlouvy, včetně platebních, dodacích i dalších doplňujících 

podmínek a takto uzavírané smlouvy doplnit přímo o rozhodčí doložku. Veškeré změny řešit 

výhradně písemným dodatkem. 

 Rovněž bych podniku doporučoval využívat preventivního zajištění svých pohledávek 

a to přímo v kombinaci např. využívat zálohy, ručení i popř. rovněž smluvní pokuty, úroků  

z prodlení. Vhodným zajišťovacím nástrojem a hojně využívaným je směnka. 

 V mezinárodním obchodě bych průmyslovému podniku doporučoval využít 

zajišťovacích nástrojů jako jsou bankovní záruka či dokumentárního akreditivu nebo 

dokumentárního inkasa, které jsou vhodné ke snížení rizika v mezinárodním obchodě, avšak 

jejich nevýhodou je cena za tyto nástroje. Pro průmyslový podnik se jeví jako výhodné 

použití faktoringu při exportu, neboť se nemusí podrobně seznamovat s podmínkami v zemi 

odběratele, ale toto zajištění bych podniku nedoporučoval, neboť faktoringová společnost 

zajišťuje zpravidla ty obchodní případy, které by zřejmě i bez ní byly bezproblémové. 

 Jako vhodné zajištění pohledávek po splatnosti mimosoudní cestou bych doporučoval 

nejvíce rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení sporů, když výhodou z pohledu 

průmyslového podniku je rychlost řízení i že je toto řízení levnější než řízení soudní. Pokud se 

podnik ocitnul v tíživé finanční situaci, doporučoval bych mu postoupení pohledávky, kdy 

postoupením získá podnik rychleji v pohledávce váznoucí peněžní prostředky. Vhodným bylo 

rovněž pro průmyslový podnik sepsání exekutorského zápisu, ale této formy zajištění již 

nebude možné od 1.1.2013 využít. 

 I v případě řešení pohledávek po splatnosti soudní cestou bych doporučoval 

průmyslovému podniku rovněž důsledné zjišťování informací o svých dlužnících, např. 

prostřednictvím internetu, kdy dokáže předejít či vhodně vyhodnotit danou situaci, když zjistí, 
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že právnická osoba je již v likvidaci, je proti ní vedeno insolvenční řízení či již několik 

exekucí soudním exekutorem nebo je v úpadku. Velice důležité je pro průmyslový podnik se 

včas do insolvenčního řízení přihlásit, neboť k přihláškám podaným později se nepřihlíží  

a v rámci řízení se neuspokojují. Tyto informace může průmyslový podnik získat rychle, 

bezplatně a posoudit možný vznik rizika. 

 Má-li průmyslový podnik vykonatelný exekuční titul, který povinný nesplnil  

ve stanovené lhůtě ani po ní a to i přes zaslanou předžalobní upomínku, doporučoval bych 

podat exekuční návrh a obrátil se s ním na soudního exekutora, popř. požádal o jeho sepsání 

přímo jeho úřad. Je však nutné počítat s případným zaplacením zálohy na náklady exekuce 

soudnímu exekutorovi či v případě neúspěšného exekučního řízení k vynaložení dalších 

nákladů. Avšak v situaci průmyslového podniku, který má větší počet vykonatelných 

exekučních titulů, které se rozhodnul vymáhat prostřednictvím soudního exekutora, bych 

doporučoval zahájit jednání s vybranými exekutory, čímž lze docílit uzavření výhodnějších 

podmínek smlouvy, nižším nákladům v případě neúspěšné exekuce či nepožadování zaplacení 

zálohy na náklady exekuce. 

 Výhodou pro průmyslový podnik oproti soudnímu výkonu rozhodnutí je  

mj. skutečnost, že výkon rozhodnutí postihoval majetek povinného pouze jedním druhem 

výkonu rozhodnutí, ale exekuce prostřednictvím soudního exekutora všemi, kdy exekutor sám 

zjišťuje majetek povinného a přiměřeně k výši pohledávky vydá exekuční příkazy. Prodej 

nemovitostí se používá v případech, kdy jsou vymáhány vysoké peněžité pohledávky a jejich 

uspokojení by jinými způsoby exekuce trvalo neúměrně dlouho nebo kdy z různých důvodů 

vymáhání jinými způsoby není možné. Soudní exekutor musí nejprve zvážit, zda prodej 

nemovitostí je vhodný způsob, zejména vzhledem k výši vymáhané pohledávky a ceny 

předmětu, z něhož má být uspokojení této pohledávky dosaženo.  

Exekuce prodejem nemovitostí může být provedena, je-li nemovitost ve vlastnictví 

povinného. Je-li nemovitost ve společném jmění povinného a jeho manžela, je to možné jen 

za předpokladu, že vymáhaná pohledávka vznikla za trvání manželství jednomu z manželů. 

V takovém případě se stane i manžel účastníkem řízení. 

Celý proces exekuce prodejem nemovitostí se rozpadá do několika fází, jimiž jsou:  

a) vydání exekučního příkazu, jehož cílem je zajištění pohledávky oprávněného  

a stanovení případného pořadí pro dražbu nemovitostí, 

b) ustanovení znalce, cílem je vypracování znaleckého posudku za účelem zjištění hodnoty 

nemovitostí, 
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c) usnesení o ceně, cílem je určit výslednou cenu nemovitostí pro stanovení nejnižšího 

podání, dále také ocenění věcných a nájemních práv váznoucích na nemovitosti, 

d) vydání dražební vyhlášky, 

e) dražba nemovitosti, 

f) udělení příklepu, 

g) rozvrh výtěžku. 

Rozhodnutí vydaná soudní exekutorkou v exekučním řízení vedené způsobem prodeje 

nemovitostí povinného z prohledu průmyslového podniku XYZ a.s. jsou součástí příloh  

na konci této diplomové práce. 

 

6. Rozhodnutí v exekučních řízeních vydaných v období 2009-2011 

 

V předposlední kapitole mé diplomové práce jsou prezentovány výsledky analýzy  

z praxe na Exekutorském úřadě Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové, kdy jsem zjišťoval počty 

jakými způsoby byly exekuce vymáhány za jednotlivé roky, tj. rok 2009, 2010 a 2011. 

 

Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v ex.ř.. Zajistit majetek povinného 

k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané 

pohledávky, včetně jejího příslušenství i toho, které se stane splatným v průběhu trvání 

exekuce, rovněž i pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů 

exekuce. Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení vymáhané 

pohledávky včetně jejího příslušenství, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více 

způsoby, popř. i všemi zákonem stanovenými způsoby provedení exekuce, kdy konkrétní 

způsob určí přiměřeně k výši vymáhané pohledávky soudní exekutorka. 

Exekuci ukládající vymožení peněžité částky lze provést: 

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, 

b) přikázáním pohledávky, 

c) prodejem movitých věcí a nemovitostí, 

d) postižením podniku, 

e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, 

f) správou nemovitosti 

g) pozastavením řidičského oprávnění.[20] 
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Exekuci ukládající vymožení nepeněžité pohledávky lze provést: 

a) vyklizením, 

b) odebráním věci, 

c) rozdělení společné věci, 

d) provedením prací a výkonů.[20] 

Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést pouze prodejem 

zastavených movitých věci a nemovitostí. 

V této kapitole se zaměřím pouze na vymáhání peněžitých pohledávek, což je 

z pohledu průmyslového podniku nejaktuálnější. 

Při mé praxi na Exekutorském úřadě Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové bylo analýzou 

zjištěno, jakými způsoby byly exekuce vymáhány v letech 2009-2011, kdy bylo využito 

následujících exekučních příkazů na: 

• srážky ze mzdy či dávek, 

• přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, 

• postižení členských práv v družstvu, 

• srážky z důchodu, 

• blokace automobilu, popř. motorky, 

• leasing, 

• prodej movitých věcí, 

• přikázání jiné peněžité pohledávky, 

• penzijní připojištění, 

• srážky z podpory při rekvalifikaci, 

• přikázání pohledávky z jiné exekuce, 

• srážky z renty, 

• vkladní knížku, 

• prodej nemovitostí, prodeje podílu na nemovitosti, 

• prodej zástavy, 

• prodej podílu v s.r.o.. 

 

6.1 Způsoby jakými byly vymáhány exekuce v roce 2009 

 

V roce 2009 bylo nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek způsobu provedení 

exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů v počtu 2853 exekučních příkazu tohoto způsobu. 
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Druhým v pořadí bylo nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek způsobu provedení exekuce 

přikázáním pohledávky v počtu 1713 exekučních příkazu tohoto způsobu. Třetím v pořadí 

bylo nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek způsobu provedení exekuce prodejem 

movitých věcí a nemovitostí v počtu 641 exekučních příkazu tohoto způsobu. Nejméně 

využíváno k vymáhání pohledávek bylo způsobu provedení exekuce postižením podniku  

v počtu 17 exekučních příkazu tohoto způsobu. 

 

Tab. 1 Přehled způsobů vymáhání exekucí v roce 2009 

 

PŘEHLED ZPŮSOBŮ VYMÁHÁNÍ EXEKUCÍ V ROCE 2009 

ZPŮSOBY VYMÁHÁNÍ POČET 

srážkami ze mzdy a jiných příjmů 2853 

přikázáním pohledávky 1713 

prodejem movitých věcí a nemovitostí 641 

postižením podniku 17 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE 

 

6.2 Způsoby jakými byly vymáhány exekuce v roce 2010 

 

V roce 2010 byl poměr i pořadí způsobů vymáhání pohledávek poměrově obdobný 

jako tomu bylo v roce předcházejícím. V roce 2010 bylo opět nejvíce využíváno k vymáhání 

pohledávek způsobu provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů v počtu 3238 

exekučních příkazu tohoto způsobu, nárůst oproti předchozímu roku o 13,5 %. Druhým  

v pořadí bylo nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek způsobu provedení exekuce 

přikázáním pohledávky v počtu 1792 exekučních příkazu tohoto způsobu, nárůst oproti 

předchozímu roku o 4,6 %. Třetím v pořadí bylo nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek 

způsobu provedení exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí v počtu 803 exekučních 

příkazu tohoto způsobu, nárůst oproti předchozímu roku o 25,3 %. Nejméně využíváno 

k vymáhání pohledávek bylo způsobu provedení exekuce postižením podniku v počtu 16 

exekučních příkazu tohoto způsobu, pokles oproti předchozímu roku o 5,9 %. 

 



 

     39 

Tab. 2 Přehled způsobů vymáhání exekucí v roce 2010 

 

PŘEHLED ZPŮSOBŮ VYMÁHÁNÍ EXEKUCÍ V ROCE 2010 

ZPŮSOBY VYMÁHÁNÍ POČET 

srážkami ze mzdy a jiných příjmů 3238 

přikázáním pohledávky 1792 

prodejem movitých věcí a nemovitostí 803 

postižením podniku 16 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE 

 

V roce 2010 je pozoruhodný nárůst vymáhání pohledávek způsobem provedení 

exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů (z 2853 příkazů v roce 2009 na 3238 příkazů 

v roce 2010), který je dle mého způsobený ekonomickou recesí, kdy povinní ztratili svá 

zaměstnání a v důsledku čeho se přihlásili na úřady práce a vzniklý nárok na hmotné 

zabezpečení jim byl postihnut exekučními příkazy. 

 

6.3 Způsoby jakými byly vymáhány exekuce v roce 2011 

 

V roce 2011 byl poměr i pořadí způsobů vymáhání pohledávek poměrově obdobný 

jako tomu bylo v letech předcházejících. V roce 2011 bylo nejvíce opět využíváno 

k vymáhání pohledávek způsobu provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů  

v počtu 2419 exekučních příkazu tohoto způsobu, pokles oproti předchozímu roku o 25,3 %. 

Druhým v pořadí bylo nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek způsobu provedení exekuce 

přikázáním pohledávky v počtu 1498 exekučních příkazu tohoto způsobu, pokles oproti 

předchozímu roku o 16,4 %. Třetím v pořadí bylo nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek 

způsobu provedení exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí v počtu 844 exekučních 

příkazu tohoto způsobu, nárůst oproti předchozímu roku o 5,1 %. Vůbec nebylo využito 

k vymáhání pohledávek způsobu provedení exekuce postižením podniku. 
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Tab. 3 Přehled způsobů vymáhání exekucí v roce 2011 

 

PŘEHLED ZPŮSOBŮ VYMÁHÁNÍ EXEKUCÍ V ROCE 2011 

ZPŮSOBY VYMÁHÁNÍ POČET 

srážkami ze mzdy a jiných příjmů 2419 

přikázáním pohledávky 1498 

prodejem movitých věcí a nemovitostí 844 

postižením podniku 0 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE 

 

Na základě analýzy primárních údajů z počítačového programu EX OFFICE mohu 

konstatovat, že v období 2009-2011 bylo nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek způsobu 

provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů v celkovém počtu 8510 exekučních 

příkazu tohoto způsobu. Druhým v pořadí bylo nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek 

způsobu provedení exekuce přikázáním pohledávky v celkovém počtu 5003 exekučních 

příkazu tohoto způsobu a třetím v pořadí bylo nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek 

způsobu provedení exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí v celkovém počtu 2288 

exekučních příkazu tohoto způsobu. 

 

7. Vyhodnocení vybraných realizovaných exekučních řízení a zjištěných 

skutečností u exekučních případů za období 2009-2011 

 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky vybraných realizovaných exekučních 

řízení za roky 2009-2011. V další části je tato kapitola zaměřená na vyhodnocení zjištěných 

skutečností u exekučních případů za období 2009-2011 na Exekutorském úřadu Ostrava  

Mgr. Pavly Fučíkové. V rámci svého výzkumu porovnávám počet exekucí na Exekutorském 

úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové s počtem vedených exekucí v ČR a uvádím zde také 

percentuální úspěšnost vymožených exekučních příkazů za první rok (jednotlivých let  

2009-2011). Zjištěné výsledky následně porovnávám s údaji z Exekutorské komory ČR. 

 

Analýzou primárních údajů, které jsem čerpal z počítačového programu EX OFFICE 

mnou zkoumaného exekutorského úřadu, jsem zjistil údaje, které jsou prezentovány  
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v následujících tabulkách. Některá exekuční řízení např. vzhledem k výši vymáhané 

pohledávky trvají delší dobu, proto jsem pro názornost do tabulek zobrazil aktuální stav spisů 

k datu 31.3.2013. 

 

Tab. 4   Přehled počtu exekučních spisů napadených z roku 2009 

  

 

Způsob ukončení případů 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

k 31. 3. 

2013 

procentuální 

vyjádření 

ex. případů 

Kompletně vymožené ex. případy 210 867 264 208 33,19 % 

Zastavené nevymožené 

ex. případy 

23 346 277 281 19,86 % 

Neskončené ex. případy 4434 3221 2680 2191 x 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE 

 

V roce 2009 bylo zahájeno 4667 exekučních případů. V tabulce je uvedeno, že již  

v roce 2009 bylo kompletně vymoženo 210 exekučních případů a zastaveno 23 exekučních 

případů jako nevymožené, 4434 exekučních případů bylo neskončených. K 31.3.2013 bylo 

kompletně vymoženo 1549 exekučních případů z roku 2009, což představuje 33,19 %.  

Ke stejnému datu bylo zastaveno pro nevymožitelnost 927 exekučních případů, tj. necelých 

20 %.  

 

Tab. 5   Přehled počtu exekučních spisů napadených z roku 2010 

 

 

Způsob ukončení případů 

 

2010 

 

2011 

 

k 31. 3. 

2013 

procentuální 

vyjádření 

ex. případů 

Kompletně vymožené ex. případy 340 563 405 22,70 % 

Zastavené nevymožené ex. případy 38 271 346 11,37 % 

Neskončené ex. případy 5385 4551 3800 x 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE 
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V roce 2010 bylo zahájeno 5763 exekučních případů. Kompletně vymožených během 

roku 2010 bylo 340 exekučních případů, zastavených bylo 38 exekučních případů a jako 

neskončené zůstalo v evidenci 5385 exekučních případů. K 31.3.2013 bylo kompletně 

vymoženo 1308 exekučních případů z roku 2010, což představuje 22,70 %. Ke stejnému datu 

bylo zastaveno jako nevymožené 655 exekučních případů, tj. 11,37 %.  

 

Tab. 6   Přehled počtu exekučních spisů napadených z roku 2011 

 

 

Způsob ukončení případů 

 

2011 

 

k 31. 3. 2013 

procentuální 

vyjádření  

ex. případů 

Kompletně vymožené ex. případy 209 631 17,20 % 

Zastavené nevymožené ex. případy 84 403 9,97 % 

Neskončené ex. případy 4590 3556 x 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE 

 

V roce 2011 bylo zahájeno 4883 exekučních případů. V průběhu roku 2011 bylo 

ukončených jako kompletně vymožené 209 exekučních případů, zastavených  

pro nevymožitelnost bylo celkem 84 exekučních případů, neskončených bylo 4590 

exekučních případů. K 31.3.2013 bylo kompletně vymožených 840 exekučních příkazů z roku 

2011, což je 17,20 %, zastaveno bylo 487 exekučních případů, tj. 9,97 %. 

 

V období 2009-2011 bylo kompletně vymoženo 2453 exekučních případů z let 2009, 

2010 a 2011, což představovalo 16,02 %, zastavených exekučních případů za stejné časové 

období bylo 1039, tj. 6,79 %. 

 

Na internetových stránkách Exekutorské komory jsou k dispozici statistiky ohledně 

všech exekucí vedených v ČR. Některé statistické údaje Exekutorské komory jsem se rozhodl 

použít i k porovnání s údaji z Exekutorského úřadu Mgr. Pavly Fučíkové. Následující tabulka 

znázorňuje časový úsek 11-ti let od roku 2001 do roku 2011. V tabulce je zachycen vývoj 

počtu všech exekucí v ČR za jednotlivé roky. Statistický údaj za rok 2001 je tedy relevantní 

jen částečně, neboť vypovídá pouze o závěru roku. Celkový počet nařízených exekucí za rok 

2001 je nesouměřitelný s daty z dalších let. V období let 2001-2011 je patrný neustálý nárůst 
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počtu exekucí v ČR (kromě roku 2010, kdy byl zaznamenám pokles o 7,76 %)[31]. V tabulce 

je také zaznamenaná percentuální změna v počtu exekucí za jeden kalendářní rok. 

 

Tab. 7  Počet exekucí v ČR vs. počet exekucí na Exekutorském úřadu 

 

 

rok 

počet exekucí  

v ČR 

%-uální změna 

za rok 

počet exekucí 

na Ex. úřadě 

%-uální nápad 

Ex.úřadu/ČR 

2001 4302 x   

2002 57954 x   

2003 132469 128,58 %   

2004 177060 33,66 %   

2005 270480 52,76 %   

2006 309457 14,41 %   

2007 427800 38,24 %   

2008 554128 29,53 % 4667 0,84% 

2009 760923 37,32 % 5763 0,76% 

2010 701900 -7,76 % 4883 0,70% 

2011 936219 33,38 % 4677 0,50% 

CELKEM 4332692 x   

 

Zdroj:   Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE a Exekutorské 

              komory (www.ekcr.cz)[31] 

 

Počet exekucí na Exekutorském úřadě Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové se nachází  

ve čtvrtém sloupci. Poslední sloupec tabulky znázorňuje poměr počtu exekučních spisů 

Exekutorského úřadu s celorepublikovým počtem exekucí v percentuálním vyjádření.  

Dle údajů z tabulky si lze všimnout, že procento vedených exekučních spisů  

na Exekutorském úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové, je v porovnání s celorepublikovým 

počtem exekucí minimální.  

Následující tabulka zachybuje percentuální úspěšnost exekučních případů za první rok 

daného roku. 

 

Tab. 8  Procentuální úspěšnost vymožených exekučních případů za první rok od napadení 

exekučních případů daného roku 

 

  

2009 

 

2010 

 

2011 

 

průměr 

Kompletně vymožené exekuční 

případy Exekutorským úřadem 

 

4,50 % 

 

5,90 % 

 

4,28 % 

 

4,89 % 
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Celorepublikový průměr kompletně 

vymožených exekučních případů 

 

13,63 % 

 

17,61 % 

 

20,81 % 

 

17,35 % 

Zastavené nevymožené exekuční 

případy Exekutorským úřadem 

 

0,49 % 

 

0,66 % 

 

1,72 % 

 

0, 96 % 

Celorepublikový průměr zastavených 

nevymožených exekučních případů 

 

1,10 % 

 

5,81 % 

 

7,97 % 

 

4,96 % 

 

Zdroj:   Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE a Exekutorské 

              komory (www.ekcr.cz)[31] 

 

 

Jak je možné si všimnout z tabulky, tak procenta kompletně vymožených exekučních 

případů v Exekutorském úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové jsou v porovnání  

s celorepublikovým průměrem mnohem nižší. Nízká procenta vymožených spisů mohou být 

způsobena lokalizací Exekutorského úřadu, který se nachází v kraji s poměrně vysokou 

nezaměstnaností a nesolventností povinných. Sousední kraje, ze kterých je většina povinných 

jsou také zatíženy obdobnými problémy a vyšší nezaměstnaností. Druhou příčinou může být 

také to, že Exekutorský úřad vymáhá ve velkém počtu pohledávky pro nadnárodní 

energetickou společnost a tyto pohledávky činí v jednotlivých letech okolo 50 % exekučních 

případů. Pokud dlužník neplatí za elektrickou energii, většinou je na tom finančně již opravdu 

špatně a tyto pohledávky většinou zůstanou jako nevymožené. Třetí příčinou může také být 

skutečnost, že pohledávky jsou vedeny u bank či jiných peněžních institucí na vysoké částky, 

někdy až statisícové, a proto proces vymáhání takovýchto pohledávek může být z časového 

hlediska zdlouhavý a v některých případech i těžko zcela vymožitelný. Dalším významným 

aspektem může být vysoká zadluženost firem i domácností v České republice, resp. už dnes je 

mnoho rodin natolik předluženo a v důsledku toho nejsou schopni splácet své dluhy  

a na umoření starých dluhů si tak vytvářejí dluhy nové. Výše uvedené hodnoty jsou mimo jiné 

důsledkem ekonomické krize, finanční vyčerpaností dlužníků, proti nimž je mnohdy nařízeno 

více exekucí, ale také větším zájmem oprávněných o služby soudních exekutorů. Podíl  

na zvyšování počtu nařízených exekucí má i skutečnost, že ubývá soudních výkonů 

rozhodnutí. Oprávnění se s návrhem na vymožení svých pohledávek stále častěji obracejí  

na soudní exekutory, neboť jejich činnost je efektivnější než činnost soudů.  

Dle statistik z Exekutorské komory ČR se ukazuje, že soudní exekutoři zajišťují 

vymahatelnost práva v ČR efektivně a schopně, kdy se dostali na úroveň západoevropských 

států, kde vymahatelnost činí 40 %. Tuto skutečnost potvrzuje i srovnání s obdobím  
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před rokem 2001, tudíž před vznikem soudních exekutorů, kdy vymáhání pohledávek 

zajišťovaly jen soudy, ovšem s úspěšností kolem 3 %. 

Analýzou primárních údajů, které jsem čerpal z počítačového programu EX OFFICE 

mnou zkoumaného exekutorského úřadu, jsem získal údaje týkající se vybraného 

průmyslového podniku XYZ a.s., který vymáhá své pohledávky ve spolupráci 

s Exekutorským úřadem Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové. 

 

Tab. 9   Přehled počtu exekučních spisů napadených z roku 2010 

 

 

Způsob ukončení případů 

 

2010 

 

2011 

 

k 31. 3. 

2013 

procentuální 

vyjádření 

ex. případů 

Kompletně vymožené ex. případy 5 5 0 40 % 

Zastavené nevymožené ex. případy 0 0 5 20 % 

Neskončené ex. případy 20 15 10 x 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE 

 

V roce 2010 bylo zahájeno 25 exekučních případů. Kompletně vymožených během 

roku 2010 bylo 5 exekučních případů, zastavených bylo 0 exekučních případů a jako 

neskončené zůstalo v evidenci 20 exekučních případů. K 31.3.2013 bylo kompletně 

vymoženo 10 exekučních případů z roku 2010, což představuje 40 %. Ke stejnému datu bylo 

zastaveno jako nevymožené 5 exekučních případů, tj. 20 %.  

 

Tab. 10   Přehled počtu exekučních spisů napadených z roku 2011 

 

 

Způsob ukončení případů 

 

2011 

 

k 31. 3. 2013 

procentuální 

vyjádření  

ex. případů 

Kompletně vymožené ex. případy 6 6 48 % 

Zastavené nevymožené ex. případy 0 10 40 % 

Neskončené ex. případy 19 3 x 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE 
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V roce 2011 bylo zahájeno 25 exekučních případů. V průběhu roku 2011 bylo 

ukončených jako kompletně vymožené 6 exekučních případů, zastavených  

pro nevymožitelnost bylo 0 exekučních případů, neskončených bylo 19 exekučních případů.  

K 31.3.2013 bylo kompletně vymožených 12 exekučních příkazů z roku 2011, což je 48 %, 

zastaveno bylo 10 exekučních případů, tj. 40 %. 

Analýzou bylo zjištěno, že právnické osoby jako povinní ve zkoumaném období činily 

40 % a zbývajících 60 % činily podnikající fyzické osoby. Druhy exekučních příkazů 

vydaných u exekučních případů průmyslového podniku XYZ a.s. jako oprávněného, které se 

využívaly na Exekutorském úřadě v letech 2010-2011 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 11   Přehled exekučních příkazů za rok 2010 a 2011 u exekučních případů průmyslového 

podniku XYZ a.s. 

 

  PŘEHLED EXEKUČNÍCH PŘÍKAZŮ ZA ROK 2010 
DRUH EXEKUČNÍHO PŘÍKAZU POČET EXEKUČNÍCH 

PŘÍKAZŮ 

přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu 15 

srážkami ze mzdy 6 

prodejem nemovitosti 5 

přikázáním pohledávky z jiné exekuce  4 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z programu EX OFFICE 

 

Jak je možné si všimnout u exekučních případů vybraného průmyslového podniku 

XYZ a.s., tak procenta kompletně vymožených exekučních případů v Exekutorském úřadu 

Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové jsou v porovnání s celorepublikovým průměrem vyšší a rovněž 

i za první rok, když u exekučních případů roku 2010 bylo za první rok od napadení 

exekučních případů daného roku vymoženo 20 % oproti celostátnímu průměru, který činil 

17,61 % a u exekučních případů roku 2011 činil 24 % oproti 20,81 %. 
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Závěr 

 

Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou v posledních době nejen u průmyslových podniků 

často skloňovaným pojmem. Finanční krize k tomu samozřejmě do určité míry také přispěla, 

nicméně nesmíme zapomínat, že pohledávky po lhůtě splatnosti tu byly vždy, neboť 

nesolventnost dlužníků není v podnikatelské praxi nic nového. Rovněž téma exekucí se 

v posledních letech dostávalo do širšího zájmu médií a veřejnosti a k tomu navíc dochází  

od 1.1.2013 k převratným změnám prostřednictvím novely ex.ř. i o.s.ř. a to i pro průmyslové 

podniky, které než exekučního řízení využívaly spíše výkonů rozhodnutí prováděných 

okresními soudy. 

Hlavním cílem práce bylo zhodnotit možnosti řešení vzniku pohledávek a věřím, že 

tato práce objasnila pro průmyslový podnik základní zajištění pohledávek, výhod a nevýhod, 

jež tato řešení nabízejí. Doufám, že tato práce rovněž dostatečně charakterizovala  

a analyzovala činnost exekutorského úřadu, když pro oprávněného je rozhodně výhodnější 

vymáhat svou pohledávku po povinném v rámci exekučního řízení než dřívějším soudním 

výkonem rozhodnutí. Avšak určitou nevýhodou exekučního řízení může být pro oprávněného 

nákladnost exekuce a především riziko, že v případě zastavení exekuce pro nemajetnost 

povinného ponese určené náklady exekuce právě oprávněný. Každý průmyslový podnik  

si nyní může vybrat podle svých schopností a možností pro něj nejvýhodnější zajištění  

a případné řešení svých pohledávek. 

Svou praxi jsem strávil na exekutorském úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové a měl 

jsem možnost pracovat s počítačovým programem EX OFFICE. Analýzou dostupných údajů 

z tohoto počítačového programu jsem zjistil, že v období 2009-2011 bylo nejvíce využíváno 

k vymáhání pohledávek způsobu provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů  

v celkovém počtu 8510 exekučních příkazu tohoto způsobu. Druhým v pořadí bylo nejvíce 

využíváno k vymáhání pohledávek způsobu provedení exekuce přikázáním pohledávky  

v celkovém počtu 5003 exekučních příkazu tohoto způsobu a třetím v pořadí bylo nejvíce 

využíváno k vymáhání pohledávek způsobu provedení exekuce prodejem movitých věcí  

a nemovitostí v celkovém počtu 2288 exekučních příkazu tohoto způsobu. Čímž se mi 

potvrdila první stanovená hypotéza, že bude nejvíce využíváno k vymáhání pohledávek 

způsobu provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů. 

Dále se mi výzkumem rovněž potvrdila má druhá hypotéza, kdy jsem předpokládal,  

že procentuální úspěšnost vymožených exekučních případů vybraného průmyslového podniku  
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za první rok od napadení v období 2010-2011 se bude přibližovat celorepublikovému průměru 

kompletně vymožených exekučních případů, což tato úspěšnost byla i dokonce vyšší  

než celorepublikový průměr dle statistik z Exekutorské komory České republiky. 
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Příloha č.1 

č.j. 024  Ex 83/07 

 

 

EE  xx  ee  kk  uu  čč  nn  íí      pp  řř  íí  kk  aa  zz    
 

Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 

410/14,  Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce, které 

vydal Okresní soud v Ostravě č.j. 15 Nc 1456/2010-16 dne 5.12.2008, podle exekučního titulu, kterým 

je rozsudek č.j. 5 Nc 1320/2010-16 , který vydal Okresní soud v Ostravě dne 05.12.2008, a to k návrhu 

 

oprávněného:  XYZ a.s. 

proti  

povinnému:  CDE s.r.o. 

 

k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku z exekučního titulu, jakož i náklady 

oprávněného z této exekuce, a to ve výši 130 405,00 Kč  

5,400% ročně úrok z prodlení z částky 130 405,00 Kč od 09.10.2003 do zaplacení 

náklady předchozího řízení ........................................................................................ 40 948,00 Kč 

jakož i k vymožení povinnosti zaplatit náklady této exekuce, r o z h o d l   

 

t a k t o: 

 

I. Soudní exekutor nařizuje prodej nemovitosti povinného, a to: 
 

pozemek parc.č. 67 (ostatní plocha) zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro Moravskoslezský kraj - KP Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Slezská 

Ostrava na listu vlastnictví č. 3254. 

 

II. Povinnému se zakazuje, aby označenou nemovitost převedl na někoho jiného nebo ji 

zatížil a jakkoliv jinak s ní nakládal.  

 

III. Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu 

exekutorovi, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo, nájemní právo nebo jiná obdobná 

práva. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. 

 

Tento exekuční příkaz je vydán podle §§ 47-49, § 59, § 66 a §§ 68-69 zák. č. 120/2001 Sb. a  

ve znění pozdějších předpisů, exekuční řád, a §§ 335 – 338 zák. č. 99/1963 Sb. a  ve znění pozdějších 

předpisů, občanský soudní řád, a doručuje se: 1 x oprávněnému,  1 x povinnému 1 x katastrálnímu 

úřadu – pracovišti podle místa nemovitosti,  a po právní moci dalším osobám, kterým se podle ust. § 

335b odst. 3) občanského soudního řádu doručuje usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem 

nemovitostí. Tento exekuční příkaz se dále vyvěsí na úřední desce soudního exekutora. 

 

Poučení:  Proti tomuto exekučnímu příkazu  n e n í  přípustný opravný prostředek. 

 

Exekutorský úřad Ostrava 

dne 01.03.2010 

 
Otisk úředního razítka 

 

 Mgr. Pavla Fučíková 

soudní exekutor 
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Příloha č.2 

 

č.j. 024  Ex 83/07 

 

 

UU  ss  nn  ee  ss  ee  nn  íí  
 

Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 

410/14,  Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce, které 

vydal Okresní soud v Ostravě č.j. 15 Nc 1456/2010-16 dne 5.12.2008, podle exekučního titulu, kterým 

je rozsudek č.j. 5 Nc 1320/2010-16 , který vydal Okresní soud v Ostravě dne 05.12.2008, a to k návrhu 

 

oprávněného:  XYZ a.s. 

 

proti  

povinnému:  CDE s.r.o. 

 

k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 130 405,00 Kč  

5,400% ročně úrok z prodlení z částky 130 405,00 Kč od 09.10.2003 do zaplacení 

náklady předchozího řízení ........................................................................................ 40 948,00 Kč 

jakož i k vymožení povinnosti zaplatit náklady této exekuce, r o z h o d l   

 
t a k t o :  

 

 

I. Znalcem z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí se    u s t a n o v u j e :  

 

Ladislav Křenek, soudní znalec, Ing., Poděbradova 3, PSČ 70200, Ostrava - Moravská 

Ostrava. 

 

II. Znalci se u k l á d á : 

 

- ocenit nemovitost se všemi jejími součástmi a příslušenstvím a právy a závadami 

 

 

 

 
 

 

Znalci se u k l á d á , aby nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady 

s nemovitostí spojená ocenil cenou obvyklou dle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. 

 

III.  Znalci se u k l á d á vypracovat znalecký posudek elektronicky a písemně ve trojím vyhotovení 

ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí a přiložit též fotografie oceňované 

nemovitosti v elektronické podobě. 

 

IV. Soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 52 exekučního řádu, ustanovení § 254 odst. 1, § 127 

odst. 3 a § 336 odst. 3 o. s. ř. povinnému, popř. dalším osobám p ř i k a z u j e , aby umožnili 
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znalci prohlídku nemovitostí, jejich příslušenství, movitých věcí, které tvoří příslušenství 

nemovitosti/í a zjištění stavu jednotlivých práv a závad s nemovitostí/mi spojených pro potřeby 

ocenění nemovitosti/í a jejich příslušenství, movitých věcí tvořících příslušenství nemovitosti/í, 

jednotlivých práv a závad s nemovitostí/mi spojených a vypracování znaleckého posudku;  

 

p ř e d l o ž i l i  znalci listiny potřebné k ocenění jednotlivých práv a závad (zejména nájemní 

smlouvy k bytové jednotce, nemovitosti/í, listiny prokazující věcná břemena – předkupní právo, 

užívací právo, právo průjezdu a průchodu, právo vést vodovodní, telekomunikační, plynovou 

přípojku, dále zejména kupní smlouvy a darovací smlouvy vážící se k předmětné nemovitosti, 

rozhodnutí o dědictví apod.); 

 

z d r ž e l i  s e  jednání, které by bránilo znalci splnit uložený úkol nebo by jeho splnění 

stěžovalo. Tomu, kdo neuposlechne tohoto příkazu soudního exekutora může soudní exekutor 

uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-Kč. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Dle § 69 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu se na provádění exekuce prodejem 

nemovitostí přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu. Dle ust. § 335a odst. 2 o.s.ř. se 

nařízení výkonu rozhodnutí vztahuje na nemovitost se všemi jejími součástmi a příslušenstvím; to 

platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitostí. 

 

 Dle § 336 odst. 1 o.s.ř. ustanoví soudní exekutor po právní moci usnesení o nařízení exekuce 

znalce, kterému uloží, aby ocenil nemovitost a její příslušenství a aby ocenil jednotlivá práva a závady 

s nemovitostí spojené. Podle ust. § 66 odst. 5 e.ř. oceňuje znalec nemovitosti a její příslušenství a 

jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu. 

 

 Jelikož k ocenění nemovitosti, závad, které na ní váznou a práv, která jsou s ní spojená je 

potřeba odborných znalostí z oboru ekonomiky, soudní exekutor v souladu s ust. § 336 odst. 1 a § 127 

o.s.ř. přistoupil k ustanovení znalce. 

 

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení  n e n í  odvolání přípustné. 

   

Proti osobě znalce je možno vznést námitky ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení tohoto 

usnesení, písemně, k soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce. 

 

Exekutorský úřad Ostrava 

dne 20.5.2010 

 
Otisk úředního razítka 

 

Za správnost vyhotovení:  Mgr. Pavla Fučíková 

soudní exekutor 
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Příloha č.3 

 

č.j. 024  Ex 83/07 

 
 

 

UU  ss  nn  ee  ss  ee  nn  íí  
 

Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 

410/14,  Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce, které 

vydal Okresní soud v Ostravě č.j. 15 Nc 1456/2010-16 dne 5.12.2008, podle exekučního titulu, kterým 

je rozsudek č.j. 5 Nc 1320/2010-16 , který vydal Okresní soud v Ostravě dne 05.12.2008, a to k návrhu 

 

oprávněného:  XYZ a.s. 

 

proti  

povinnému:  CDE s.r.o. 

 

k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 130 405,00 Kč  

5,400% ročně úrok z prodlení z částky 130 405,00 Kč od 09.10.2003 do zaplacení 

náklady předchozího řízení ........................................................................................ 40 948,00 Kč 

jakož i k vymožení povinnosti zaplatit náklady této exekuce, r o z h o d l   

 
 

t a k t o :  

 

I. Soudní exekutor u r č u j e cenu nemovitosti ve vlastnictví povinného: 

 

 

 
 

částkou ve výši 3,000.000,- Kč. 

 

II. Soudní exekutor u r č u j e cenu jednotlivých práv a závad spojených s nemovitostí takto: 

S nemovitostí nejsou spojena práva ani závady, které by bylo dle ust. § 336a odst. 1 písm. b) 

o.s.ř. nutno ocenit. 

 

III. Soudní exekutor u r č u j e, že následující závady prodejem nemovitosti v dražbě 

nezaniknou: Na nemovitosti neváznou závady, které by prodejem v dražbě nezanikly. 

 

IV. Soudní exekutor u r č u j e výslednou cenu nemovitosti uvedených ve výroku I. částkou ve 

výši 3,000.000,- Kč. 

 

V. Soudní exekutor přiznává znalci Ladislavu Křenek, bytem Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 

497, znalečné ve výši 3.284,- Kč. 
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O d ů v o d n ě n í: 

 

 

Usnesením č.j. 024 EX 83/07-24 ze dne 26.08.2008, které nabylo právní moci dne 22.09.2008 

ustanovil soudní exekutor znalcem z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady (nemovitostí) pana 

Ladislava Křenek, jehož úkolem bylo provedení ocenění nemovitosti postižené exekučním příkazem 

č.j. 024 EX 83/07-5 ze dne 05.02.2007, právní moc dne 28.04.2007, včetně jejích součástí a 

příslušenství a jednotlivých práv a závad s ní spojených. Ocenění provedl znalec posudkem č. 3855-

195/08 ze dne 10.10.2008. 

 

Na základě výsledků ocenění soudní exekutor podle § 69 e.ř. ve spojení s ust. § 336a odst. 1 

o.s.ř. stanovil cenu nemovitosti částkou ve výši 3,000.000,- Kč, jak uvedeno ve výroku I. tohoto 

usnesení. Z listu vlastnictví č. 3254, pro kat. úz. Slezská Ostrava nebyla zjištěna práva ani závady, 

které by se měly stát předmětem ocenění dle § 336a odst. 2 o.s.ř., tato práva ani závady nebyly 

zjištěny ani znalcem, nakonec nebyly tvrzeny ani účastníky řízení. Výsledná cena nemovitosti tak 

odpovídá ceně uvedené ve výroku I. tohoto usnesení a bude podkladem pro stanovení nejnižšího 

podání. 

 

Soudní exekutor dále ve výroku V. tohoto usnesení rozhodl o znalečném ve prospěch 

ustanoveného znalce v částce 3.284,- Kč, a to na základě faktury č. 2008080 ze dne 20.10.2008, kde 

znalec požadovanou částku řádně rozepsal podle prací a úkonů, které znalec vykonal, ve shodě s 

vyhláškou č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato částka bude po právní moci tohoto 

usnesení vyplacena z prostředků soudního exekutora. 

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

prostřednictvím podepsaného soudního exekutora ke Krajskému soudu v Ostravě, ve dvojím 

vyhotovení, písemně. 

 

 

Exekutorský úřad Ostrava 

dne 25.6.2010 

 
Otisk úředního razítka 

 

Za správnost vyhotovení:  Mgr. Pavla Fučíková 

soudní exekutor 
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Příloha č.4 

č.j. 024  Ex 83/07 

UU  ss  nn  ee  ss  ee  nn  íí  
 

Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 

410/14,  Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená k provedení exekuce usnesením o 

nařízení exekuce, které vydal Okresní soud v Ostravě č.j. 15 Nc 1456/2010-16 dne 5.12.2008, podle 

exekučního titulu, kterým je rozsudek č.j. 5 Nc 1320/2010-16 , který vydal Okresní soud v Ostravě 

dne 05.12.2008, a to k návrhu 

 

oprávněného:  XYZ a.s. 

 

proti  

povinnému:  CDE s.r.o. 

 

k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 130 405,00 Kč  

5,400% ročně úrok z prodlení z částky 130 405,00 Kč od 09.10.2003 do zaplacení 

náklady předchozího řízení  40 948,00 Kč 

jakož i k vymožení povinnosti zaplatit náklady této exekuce, r o z h o d l   

 

t a k t o :  

 

I. Nařizuje se dražební rok na den 11.6.2009 ve 14.00 hod., do sídla Exekutorského úřadu 

v Ostravě, na adrese Slévárenská 410/14, Ostrava – Mariánské Hory. Počátek registrace účastníků 

k dražbě se stanovuje na 13.30 hod. 

 

II. Předmětem dražby je nemovitost ve vlastnictví povinného: 

 

 

 
 

 

III. Výsledná cena dražené nemovitosti byla určena soudním exekutorem usnesením č.j. 024 EX 

83/07-33 ze dne 9.12.2008 částkou ve výši 3,000.000,- Kč, a to na základě posudku znalce Ladislava 

Křenka zedne 10.10.2008, č.j. 3855-195/08, jehož předmětem bylo ocenění nemovitosti a jejich 

příslušenství a jednotlivých práv a závad s ní spojených. 

 

IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitosti částkou ve výši 

1,500.000,- Kč. 

 

V. Výše jistoty se stanoví částkou 200.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou 

povinni zaplatit jistotu buď v hotovosti v kanceláři soudního exekutora v sídle Exekutorského úřadu, 

na adrese Slévárenská 410/14, v Ostravě – Mariánských Horách, nejpozději do zahájení konání 

dražebního jednání, nebo bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora č.ú. 1035052113/5500, 

pod variabilním symbolem 830722, vedeného u Raiffeisenbank a.s. K platbě na účet soudního 

exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet 

soudního exekutora také došla. 

 

VI. Práva a závady spojené s nemovitostí, která je předmětem dražby, n e j s o u. 
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VII. Závady, které prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou, n e j s o u. 

 

VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po vydání usnesení 

soudního exekutora o udělení příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. 

Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti, nabylo-li usnesení o udělení příklepu právní 

moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s 

§ 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.). 

 

IX. Soudní exekutor u p o z o r ň u j e, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do 

řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných 

vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla 

nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce 

uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami – jejich originálem 

nebo úředně ověřenou fotokopií. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství 

nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336f o.s.ř.). 

 

X. Soudní exekutor v y z ý v á oprávněného, ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a 

ostatní věřitele povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby 

soudnímu exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek. Pokud nepožádají o zaplacení 

před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 69 e.ř. ve 

spojení s § 336g o.s.ř.). 

 

XI. Soudní exekutor v y z ý v á každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř. ve 

spojení s § 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudního exekutora, a aby takové uplatnění práva prokázal 

nejpozději před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce 

přihlíženo. 

 

XII. Soudní exekutor u p o z o r ň u j e osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je 

mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, 

kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, 

musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením 

vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo prokázáno. Proti tomuto usnesení není 

odvolání přípustné (336e odst 3) o.s.ř.). 

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

prostřednictvím podepsaného soudního exekutora ke Krajskému soudu v Ostravě, ve dvojím 

vyhotovení, písemně. Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další 

oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní 

právo. Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě I., II., VI., VII., VIII. až XII není přípustné. 

 

Exekutorský úřad Ostrava 

dne 11.6.2010 
Otisk úředního razítka 

 Mgr. Pavla Fučíková 

soudní exekutor 
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Příloha č.5 

 

č.j. 024  Ex 83/07 

 

 

UU  ss  nn  ee  ss  ee  nn  íí  
 

Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 

410/14,  Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce, které 

vydal Okresní soud v Ostravě č.j. 15 Nc 1456/2010-16 dne 5.12.2008, podle exekučního titulu, kterým 

je rozsudek č.j. 5 Nc 1320/2010-16 , který vydal Okresní soud v Ostravě dne 05.12.2008, a to k návrhu 

 

oprávněného:  XYZ a.s. 

 

proti  

povinnému:  CDE s.r.o. 

 

k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 130 405,00 Kč  

5,400% ročně úrok z prodlení z částky 130 405,00 Kč od 09.10.2003 do zaplacení 

náklady předchozího řízení ........................................................................................ 40 948,00 Kč 

jakož i k vymožení povinnosti zaplatit náklady této exekuce, r o z h o d l   

 
  

 

t a k t o :  

 

 

I. Soudní exekutor u d ě l u j e vydražiteli: AT Computers a.s., se sídlem Těšínská 

1970/56, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00, příklep na nemovitost 

 

 

 

za nejvyšší podání učiněné částkou 1,500.000,- Kč. 

 

II. Soudní exekutor s t a n o v í lhůtu k zaplacení nejvyššího podání do 1 měsíce ode dne 

právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává vydražitelem složená jistota 

ve výši 

500.000,- Kč. 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í: 

  

Při dražbě výše specifikovaných nemovitostí konané dne 10.06.2010 v rámci dražebního 

jednání vedeného soudním exekutorem Mgr. Pavlou Fučíkovou před Exekutorským úřadem v Ostravě, 

učinil vydražitel: AT Computers a.s., se sídlem Těšínská 1970/56, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava, 
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nejvyšší podání částkou 1,500.000,- Kč. Proti udělení příklepu tomuto vydražiteli nebyly vzneseny 

žádné námitky. 

 

Proto soudní exekutor podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. udělil vydražiteli usnesením 

příklep. 

  

 Proto soudní exekutor podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. udělil vydražiteli usnesením 

příklep. Současně soudní exekutor podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j odst. 4 o.s.ř. stanovil lhůtu 

k zaplacení nejvyššího podání.  

 

 Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitost 

s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o udělení příklepu; o tom je vydražitel 

povinen vyrozumět soudního exekutora.  

 

 Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o 

udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení 

příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).  

 

 

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného 

vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora, ke Krajskému soudu v 

Ostravě  

 

Proti usnesení, kterým byl příklep udělen, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo 

do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří proti 

udělení příklepu vznesli námitky.  

 

Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c 

odst. 1 písm. a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto 

důvodu nezúčastnily dražebního jednání (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336k odst. 2 o.s.ř.)  

 

 

 

Exekutorský úřad Ostrava 

dne 10.6.2010 

 
Otisk úředního razítka 

 

 Mgr. Pavla Fučíková 

soudní exekutor 
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Příloha č.6 

 

E x e k u t o r s k ý   ú ř a d   O s t r a v a 
Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutor 

Slévárenská 410/14, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00 

 

e-mail: iinnffoo@@eexxeekkuuccee--oovvaa..cczz 
tel.: 596 125 928 

fax: 596 115 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše značka Vyřizuje V Ostravě dne: 

č.j. 024  Ex 83/07  5.10.2010 

 

 

Věc : Vyrozumění o  změně vlastníka, žádost  o výmaz poznámek  

 

 

Oprávněný:  XYZ a.s. 

 

 

Povinný:  

CDE s.r.o. 

 
 

Podle ust. § 336l se vydražitel stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, 

nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o 

příklepu. 

 

Ve výše uvedené exekuční věci vám sděluji, že usnesení soudního exekutora Mgr. Pavly 

Fučíkové, Exekutorský úřad Ostrava, Slévárenská 410/14, Ostrava – Mariánské Hory, o udělení 

příklepu vydaného dne 10.6.2010 pod č.j. 024 EX 83/07-120, kterým byl udělen příklep na 

nemovitost:  

 

 

 

 

nabylo právní moci dne 8.7.2010. Nejvyšší podání učiněné částkou 1,500.000,- Kč zaplatil vydražitel: 

AT Computers a.s., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Těšínská 1970/56, PSČ 710 00, IČ 616 72 

599, dne 21.7.2010. 

 

Titl. 

Katastrální úřad pro 

Moravskoslezský kraj, KP Ostrava 

Vítkovická 2 

70200  Ostrava 

 

mailto:info@exekuce-ova.cz
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Vzhledem k tomu, že nemovitost, která byla předmětem dražby, již není ve vlastnictví 

povinného, nelze vůči této nemovitosti již vést další exekuci. Důvody pro zápis poznámky v katastru 

nemovitostí zapsané k exekučnímu příkazu č.j. 024 EX 83/07-5 ze dne 5.2.2007 (Z-4700/2007-807), k 

vyrozumění o právní moci (Z-20284/2007-807, k dražební vyhláše č.j. 024 EX 83/07-40 ze dne 

5.5.2009 (Z-21040/2009-807), k dražební vyhláše č.j. 024 EX 83/07-67 ze dne 20.10.2009 (Z-

21040/2009-807) a k dražební vyhláše č.j. 024 EX 83/07-94 ze dne 6.5.2010 pominuly. Žádám tedy o 

provedení výmazu příslušných poznámek. 

 

 

 

Příloha: Usnesení o příklepu s DPM 

Opravné usnesení s DPM 

Potvrzení o zaplacení nejvyššího podání 

Výpis z OR 

 
 Mgr. Pavla Fučíková, v.r. 

 soudní exekutorka 
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Příloha č.7 

 

E x e k u t o r s k ý   ú ř a d   O s t r a v a 
Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutor 

Slévárenská 410/14, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00 

 

e-mail: iinnffoo@@eexxeekkuuccee--oovvaa..cczz 
tel.: 596 125 928 

fax: 596 115 287 

 

č.j. 024  Ex 83/07 

 

PŘEDVOLÁNÍ  
K ROZVRHOVÉMU JEDNÁNÍ 

  

Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14,  

Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce, 

které vydal Okresní soud v Ostravě č.j. 15 Nc 1456/2010-16 dne 5.12.2008, ve věci  

 

oprávněného:  XYZ a.s. 

 

proti 

povinnému:  

CDE s.r.o. 

 

Vás předvolává k rozvrhovému jednání, které nařizuje  

 

 

na den 7.12.2010 v 9.00 hod., 
do jednací místnosti Exekutorského úřadu v Ostravě, na Slévárenské ulici č. 410/14, v Ostravě – 

Mariánských Horách, PSČ 709 00, v přízemí jeho sídla. 

 

Pokud se k tomuto jednání nedostavíte a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání 

(o důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje pověřený soudní exekutor), může soudní exekutor 

věc projednat a rozhodnout i ve Vaší nepřítomnosti. 

 

Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popř. jiný průkaz 

totožnosti.  

 

V Ostravě dne: 15.10.2010 

 

Za správnost vyhotovení:  Mgr. Pavla Fučíková, v.r. 

 soudní exekutorka 

 

 
P o u č e n í  

 

Oprávněný a každý věřitel povinného, který včas přihlásil svou pohledávku, je povinen u 

jednání vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do které 

skupiny patří a uvést skutečnosti významné pro její pořadí. 

 

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a další věřitelé povinného, kteří včas přihlásili svou 

pohledávku, domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek 

zajištěných zástavním právem než pro které byla nařízena exekuce jen, jestliže v přihlášce 

uvedenou výši pohledávky a jejího příslušenství prokáží příslušnými listinami – jejich 

originálem nebo úředně ověřenou fotokopií.  

mailto:info@exekuce-ova.cz
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Originály nebo úředně ověřené kopie listin tvořící přílohu přihlášky budou věřitelům vráceny po 

právní moci rozvrhu. 

 

 
 

Jako účastník řízení můžete požadovat náhradu nákladů, které Vám v řízení vzniknou, zejména hotové 

výdaje, ušlý výdělek, náklady důkazů a odměnu za zastupování advokátem, notářem nebo soudním 

exekutorem. O náhradě nákladů řízení rozhodně pověřený soudní exekutor.  

 

1. Jste-li v pracovním poměru nebo poměru obdobnému pracovnímu poměru a budete-li žádat 

v rámci náhrady nákladů řízení náhradu ušlého výdělku za dobu účasti na rozvrhovém, nechejte si na 

tomto předvolání potvrdit průměrný hodinový výdělek. 

 

Potvrzení zaměstnavatele: 

 

 

Potvrzuji, že předvolaný(á) …………………………………………………………………………… 

má průměrný hrubý hodinový výdělek ve výši ………………………………..,- Kč. Jeho (její) 

pracovní doba v den předvolání je od …………………………… do ……………………………, na 

pracovišti v ………………………………………………..................................................................... 

Ušlý výdělek mu (jí) bude sražen ze mzdy (platu).  

V ………………………………. Dne ………………… 

                                                                                                                    razítko a podpis 

 

2. Jste-li výdělečně činný(á) jinak než v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu 

poměru a budete-li žádat v rámci náhrady nákladů řízení ušlého výdělku za dobu účasti na rozvrhovém 

jednání, předložte poslední pravomocný platební výměr orgánu vykonávajícího správu daně, jenž 

předchází dni, za který budete náhradu ušlého výdělku požadovat. 

 

3. Budete-li žádat v rámci náhrady nákladů řízení náhradu místního přepravného, předložte jízdenku 

z hromadného veřejného dopravního prostředku. 

 

4. Jestliže bydlíte, pracujete nebo se dočasně zdržujte v jiném místě, než kam jste předvolá(a), a 

budete-li žádat v rámci náhrady nákladů řízení náhradu přepravného, předložte jízdenku z hromadného 

veřejného dopravního prostředku; v případě, že jste k cestě použila(a) vlastní motorové vozidlo, 

můžete požadovat náhradu jízdného podle právních předpisů o cestovních náhradách; soudnímu 

exekutorovi je v takovém případě potřeba předložit velký technický průkaz takového motorového 

vozidla.  
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Příloha č.8 

č.j. 024  Ex 83/07 
 

PP  RR  OO  TT  OO  KK  OO  LL       
o rozvrhovém jednání 

 

konaném dne ......, v sídle Exekutorského úřadu v Ostravě – Mariánských Horách, na adrese 

Slévárenská 410/14, před Mgr. Jakubem Kubošem, Mgr. Helenou Strouhalovou, exekutorským 

koncipientem soudní exekutorky Mgr. Pavly Fučíkové, pověřené provedením exekuce usnesením o 

nařízení exekuce a pověření exekutora č.j. 15 Nc 1456/2010-16 ze dne 5.12.2008, které vydal Okresní 

soud v Ostravě, podle exekučního titulu, kterým je rozsudek č.j. 5 Nc 1320/2010-16 , který vydal 

Okresní soud v Ostravě dne 05.12.2008, a to k návrhu 

 

oprávněného:  XYZ a.s. 

proti   

povinnému:  CDE s.r.o. 

k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 130 405,00 Kč  

5,400% ročně úrok z prodlení z částky 130 405,00 Kč od 09.10.2003 do zaplacení 

náklady předchozího řízení ........................................................................................ 40 948,00 Kč 

jakož i k vymožení povinnosti zaplatit náklady této exekuce 

 

I. 

 

Začátek jednání stanoven na 9:00 hod, jednání bylo zahájeno v 9:00 hod. 

Jednání zahájeno označením projednávané věci. 

 

Přítomni:  

za Exekutorský úřad Ostrava: Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutorka 

    Mgr. Helena Strouhalová, exekutorská koncipientka 

 

z osob, které byly k rozvrhovému jednání předvoláni ve smyslu ust. § 337 odst. 2 o.s.ř.: 

 

- oprávněný: doručení vykázáno dne 13.10.2010, nikdo / omluva neúčasti na č.l.149 

- povinný: doručení vykázáno dne 23.10.2010, nikdo 

- vydražitel: doručení vykázáno dne 13.10.2010, nikdo / omluva neúčasti dle telefonátu ze dne 

2.12.2010 

- věřitelé s přihlášenou pohledávkou:  

- Finanční úřad Ostrava I., doručení vykázáno dne 13.10.2010, Pavla Nová, nar., bytem, totožnost 

ověřena z OP č. , na základě pověření ze dne 1.12.2010  

- Finanční úřad Ostrava III., doručení vykázáno dne 13.10.2010, nikdo 

- další osoba - Ivana Bílá, nar. , bytem, totožnost ověřena z OP č., zaměstnanec přihlašovatele 

Finančního úřadu Ostrava I. dle sdělení pí Pavly Muchové, jako doprovod k rozvrhovému usnesení dle 

interního nařízení přihlašovatele. 

 

II. 

 

Soudní exekutorkou jsou konstatovány výsledky přípravy jednání a provedena rekapitulace přijatých 

přihlášek. Soudní exekutora konkretizovala přihlášky, které byly odmítnuty pro opožděnost: 

 

- Přihláška pohledávky věřitele: Finanční úřad Ostrava I., sídlem Jurečkova 2, Moravská Ostrava, č.j. 

123034/10/388942804556 ze dne 2.6.2010 ve výši 998,- Kč. 

Soudní exekutorka poučila přítomné o průběhu rozvrhového jednání: přítomní věřitelé budou postupně 

SE vyzýváni k vyčíslení pohledávek k dnešnímu dni, uvedení skupiny a skutečností rozhodných pro 
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pořadí ve skupině; u nepřítomných přihlašovatelů tak učiní SE podle údajů obsažených v exekučním 

spise; po  skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávky a jejího příslušenství, 

která nebyla vyčíslena; účastníci jednání mohou k předneseným přihláškám vznášet námitky, které 

musí odůvodnit s tím, že lze přihlédnout k námitkám osob, které se na jednání nedostavily, ale před 

jednáním námitky uplatnily a doložily.  

 

K výzvě soudní exekutorky přítomní věřitelé vyčíslují pohledávky ke dni rozvrhového jednání:  

 

přihlášený věřitel Finanční úřad Ostrava I. vyčísluje přihlášenou pohledávku k hotovému zaplacení 

celkem ve výši 12.102,- Kč, z toho je částka ve výši 11.436,- Kč zajištěná zástavním právem; v této 

části žádá přihlašovatel zařadit pohledávku do třetí skupiny, pro pořadí pohledávky ve skupině je 

rozhodující den podání návrhu na výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na 

nemovitostech = 30.7.2007; a částka ve výši 666,- Kč; v této části žádá přihlašovatel zařadit 

pohledávku do páté skupiny, pro pořadí pohledávky ve skupině je rozhodující den dojití přihlášky 

soudní exekutorce = 21.5.2009. 

 

K dotazu soudní exekutorky, zda může přihlašovatel předložit opravné usnesení k usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem týkající se označení 

exekučního titulu – výkazu nedoplatků č. 183426/06/388961/4729 ze dne 13.10.2006, když 

přihlašovatel soudní exekutorce doložil exekuční titul – výkaz nedoplatků č. 183426/06/388961/4749 

ze dne 13.10.2006, o kterém přihlašovatel v přihlášce i v rámci vyčíslení sdělil, že je předmětem 

zástavy, přihlašovatel sděluje, že toto opravné usnesení nemá, jelikož neexistuje. Chyba v označení 

exekučního titulu v předmětném usnesení představuje pouze zjevnou chybu v psaní, když ve 

skutečnosti se jedná o tentýž exekuční titul. Vzhledem k tomu, že přihlašovatel není schopen doložit 

soudní exekutorce takové listiny, které by zakládaly identifikaci těchto dvou exekučních titulů, 

nezbývá, než přihlášenou pohledávku z doloženého exekučního titulu – výkazu nedoplatků č. 

183426/06/388961/4749 ze dne 13.10.2006 ve výši 500,- Kč zařadit do páté skupiny jako pohledávku 

přihlašovatele nezajištěnou zástavním právem. 

 

Za nepřítomné věřitele  soudní exekutorka vyčísluje pohledávky ke dni rozvrhového jednání 

takto:  

 

za oprávněného:  k hotovému zaplacení celkem 240.250,83 Kč, z toho na jistině částka ve výši  

130.405,02 Kč, na úrocích z prodlení Kč v sazbě 5,4% p.a. z částky 130.405,02 Kč ode dne 9.10.2003 

ke dni rozvrhového jednání částka ve výši 50.489,25 Kč, na nákladech nalézacího řízení částka ve výši 

40.948,56 Kč, na nákladech exekuce částka ve výši 18.408,- Kč; pohledávka je soudní exekutorkou 

zařazena do třetí skupiny, pro pořadí pohledávky ve skupině je rozhodující den podání návrhu na 

nařízení exekuce = 20.11.2006;  

 

za přihlašovatele Finanční úřad Ostrava III.: k hotovému zaplacení celkem 16.784,15 Kč, z toho 

částka ve výši 12.615,15 Kč zajištěná zástavním právem na základě rozhodnutí Finančního úřadu 

Ostrava III. o zřízení zástavního práva č.j. 85724/04/390940/5095 ze dne 10.6.2004, které nabylo 

právní moci dne 20.8.2004 pro částku ve výši 12.615,15 Kč s příslušenstvím; pohledávka je v této 

části soudní exekutorkou zařazena do třetí skupiny, pro pořadí pohledávky ve skupině je rozhodující 

den právní moci rozhodnutí o zřízení zástavního práva = 20.8.2004; a částka ve výši 4.169,- Kč 

z výkazu nedoplatků č.j. 86871/09/390912806468 ze dne 25.5.2009 v částce 132,- Kč a č.j. 

86875/09/390912806468 ze dne 25.5.2009 v částce 4.037,- Kč, v této části je pohledávka zařazena 

soudní exekutorkou do páté skupiny, pro pořadí pohledávky ve skupině je rozhodující den dojití 

přihlášky soudní exekutorce = 29.5.2009;  

 

Ačkoli přihlášený věřitel ve své přihlášce ze dne 26.5.2009 uvádí, že pohledávka v částce 4.169,- Kč 

je příslušenstvím pohledávek zajištěných zástavním právem, a tudíž je rovněž zajištěna zástavním 

právem a spadá do třetí skupiny, z obsahu exekučních titulů - výkazu nedoplatků č.j. 

86871/09/390912806468 ze dne 25.5.2009 a č.j. 86875/09/390912806468 ze dne 25.5.2009 je jasně 

patrné, že jde o pohledávku z titulu nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob, dani z přidané 
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hodnoty a dani silniční, přičemž pohledávka ve výši 4.169,- Kč byla pravomocně přiznána 

přihlašovateli až po právní moci rozhodnutí o zřízení zástavního práva na nemovitostech. 

Příslušenstvím nedoplatku na dani může být pouze poplatek z prodlení, nikoli samotný nedoplatek na 

dani, když splatnost těchto daní (jak vyplývá z exekučních titulů) nastala až po právní moci rozhodnutí 

o zřízení zástavního práva na nemovitostech. Vzhledem k výše uvedenému byla pohledávka ve výši 

4.169,- Kč zařazena soudní exekutorkou do páté skupiny. 

 

Soudní exekutorka konstatuje, že v první skupině v prvním pořadí uplatňuje k hotovému zaplacení 

plné uspokojení nároku na náklady exekuce ve výši 70.904,40 Kč určené pravomocným příkazem 

k úhradě nákladů exekuce č.j. 024 EX 83/07-142 ze dne 11.10.2010.  

 

K výzvě soudní exekutorky NIKDO nevznesl žádnou námitku, pohledávky nejsou popírány 

 

Soudní exekutorka konstatuje, že před zahájením rozvrhového jednání nebyly nikým vzneseny žádné 

námitky ani nebyly nikým pohledávky popřeny.  

 

Soudní exekutorka vyzvala přítomné, zda-li se k věci chtějí vyjádřit či něco k tomu, co bylo 

předneseno: 

- přítomní se nechtějí k věci dále vyjádřit a nemají co dodat 

 

III. 

 

Na to soudní exekutora vyhlásila usnesení: Rozdělovaná podstata ve výši 1,500.000,- Kč se 

rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí a výši:  

 

1. v první skupině v plné výši náklady exekuce soudní exekutorky Mgr. Pavly Fučíkové, 

Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava, částkou ve výši 70.904,40 Kč, 

k hotovému zaplacení; 

 

2. ve třetí skupině v prvním pořadí k částečné úhradě pohledávka přihlášeného věřitele Finančního 

úřadu Ostrava III. částkou ve výši 12.615,15 Kč, k hotovému zaplacení; 

 

3. ve třetí skupině v druhém pořadí v plné výši pohledávka oprávněné částkou ve výši 240.250,83 

Kč, k hotovému zaplacení; 

 

4. ve třetí skupině v třetím pořadí k částečné úhradě pohledávka přihlášeného věřitele Finančního 

úřadu Ostrava I. částkou ve výši 10.936,- Kč, k hotovému zaplacení; 

 

5. v páté skupině v prvním pořadí v plné výši pohledávka přihlášeného věřitele Finančního úřadu 

Ostrava I. částkou ve výši 1.166,- Kč, k hotovému zaplacení; 

 

6. v páté skupině v druhém pořadí v plné výši pohledávka přihlášeného věřitele Finančního úřadu 

Ostrava III. částkou ve výši 4.169,- Kč, k hotovému zaplacení. 

 

Nerozdělený zbytek podstaty ve výši 1,159.958,62 Kč se vyplatí povinnému. 

  

Soudní exekutorka poskytla přítomným osobám poučení o možnosti podat proti usnesení o rozvrhu 

odvolání  

 

K dotazu soudní exekutorky přítomní účastníci jednání nežádají přečtení protokolu o rozvrhovém 

jednání. 

Rozvrhové jednání skončeno v 9:30 hod.  

 

 

V Ostravě dne 7.12.2010 Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutorka 
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Příloha č.9 

č.j. 024  Ex 83/07 

 

 

UU  ss  nn  ee  ss  ee  nn  íí  
 

Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 

410/14,  Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená k provedení exekuce usnesením o 

nařízení exekuce, které vydal Okresní soud v Ostravě č.j. 15 Nc 1456/2010-16 dne 5.12.2008, podle 

exekučního titulu, kterým je rozsudek č.j. 5 Nc 1320/2010-16 , který vydal Okresní soud v Ostravě 

dne 05.12.2008, a to k návrhu 

 

oprávněného:  XYZ a.s. 

proti  

povinnému:  CDE s.r.o. 

 

k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 130 405,00 Kč  

5,400% ročně úrok z prodlení z částky 130 405,00 Kč od 09.10.2003 do zaplacení 

náklady předchozího řízení ........................................................................................ 40 948,00 Kč 

jakož i k vymožení povinnosti zaplatit náklady této exekuce, r o z h o d l   
  

t a k t o :  

 

 

 Rozdělovaná podstata ve výši 1,500.000,- Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí 

pohledávky 

v tomto pořadí a výši: 

1. v první skupině v plné výši náklady exekuce soudní exekutorky Mgr. Pavly Fučíkové, Exekutorský 

úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava, částkou ve výši 70.904,40 Kč, k hotovému 

zaplacení; 

2. ve třetí skupině v prvním pořadí k částečné úhradě pohledávka přihlášeného věřitele Finančního 

úřadu Ostrava III. částkou ve výši 12.615,15 Kč, k hotovému zaplacení; 

3. ve třetí skupině ve druhém pořadí v plné výši pohledávka oprávněné částkou ve výši 240.250,83 

Kč, k hotovému zaplacení; 

4. ve třetí skupině ve třetím pořadí k částečné úhradě pohledávka přihlášeného věřitele Finančního 

úřadu Ostrava I. částkou ve výši 10.936,- Kč, k hotovému zaplacení; 

5. v páté skupině v prvním pořadí v plné výši pohledávka přihlášeného věřitele Finančního úřadu 

Ostrava I. částkou ve výši 1.166,- Kč, k hotovému zaplacení; 

6. v páté skupině ve druhém pořadí v plné výši poheldávka přihlášeného věřitele Finančního úřadu 

Ostrava III. částkou ve výši 4.169,- Kč, k hotovému zaplacení. 

Nerozdělený zbytek podstaty ve výši 1,159.958,62 Kč se vyplatí povinnému. 

O d ů v o d n ě n í:  

 

Usnesením č.j. 52 Nc 10966/2006-10 dne 2.1.2007, které vydal Okresní soud v Ostravě, byla 

nařízena exekuce na majetek povinného podle exekučního titulu, kterým je rozsudek: č.j. 7 Cm 

49/2005-33 , 

který vydal Krajský soud Ostrava dne 19.07.2006 a který se stal pravomocným dne 23.08.2006, 

usnesení: č.j.7 Cm 49/2005-38 , který vydal Krajský soud Ostrava dne 20.09.2006, k vymožení 

pohledávky oprávněnéhov částce ve výši 130 405,02 Kč s příslušenstvím, jakož i k vymožení 

povinnosti zaplatit náklady tétoexekuce, jejímž provedením byla pověřena Mgr. Pavla Fučíková, 

soudní exekutorka Exekutorského úřaduv Ostravě, se sídlem Slévárenská 410/14. Soudní exekutorka 

exekučním příkazem ze dne 5.2.2007 č.j. 024 EX 83/07-5 rozhodla o provedení exekuce prodejem tam 

uvedené nemovitosti. Při dražebním jednání konaném dne 10.6.2010 udělila soudní exekutorka příklep 
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vydražiteli, který učinil nejvyšší podání částkou ve výši 1,500.000,- Kč, přičemž závady váznoucí na 

předmětné nemovitosti zjištěny nebyly, usnesení o příklepu bylo opraveno usnesením soudní 

exekutorky č.j. 024 EX 83/07-133 ze dne 26.7.2010. Usnesení o příklepu ze dne 10.6.2010 č.j. 024 EX 

83/07-120 nabylo právní moci dne 8.7.2010, opravné usnesení č.j. 024 EX 83/07-133 ze dne 

26.7.2010 nabylo právní moci dne 24.8.2010, a nejvyšší podání bylo řádně a včas doplaceno dne 

21.7.2010. Při rozvrhovém jednání dne 7.12.2010 tvořila rozdělovanou podstatu z dražby předmětné 

nemovitosti složená částka nejvyššího podání ve výši 1,500.000,- Kč. Bylo určeno pořadí jednotlivých 

pohledávek, které mohly být uspokojeny z rozdělované podstaty, přičemž vyčíslené pohledávky 

nebyly nikým popřeny co do důvodu ani výše, proti jejich zařazení do skupin a jejich pořadí nebyly 

vzneseny žádné námitky (§ 337b, § 337c o.s.ř.). Žádná z pohledávek věřitelů nebyla vydražitelem na 

rozvrhovém jednání převzata. 

 

Podle ust. § 337c o.s.ř. byla rozdělovaná podstata rozvržena tak, že v první skupině byly na základě 

ust. § 66 odst. 7 EŘ uspokojeny náklady exekuce soudní exekutorky Mgr. Pavly Fučíkové, 

Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava, částkou ve výši 70.904,40 Kč na 

základě pravomocného příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 11.10.2010 č.j. 024 EX 83/07-142. 

 

Ve druhé skupině nebyla přihlášena žádná pohledávka. 

Dle ust. § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. byla v rámci třetí skupiny jako první v pořadí částečně 

uspokojena pohledávka přihlášeného věřitele Finančního úřadu Ostrava III. částkou ve výši 12.615,15 

Kč. 

Pohledávka přihlášeného byla zajištěna zástavním právem zřízeným na základě rozhodnutí Finančního 

úřadu Ostrava III. č.j. 85724/04/390940/5095 ze dne 10.6.2004, které nabylo právní moci dne 

20.8.2004 pro částku ve výši 12.615,15 Kč s příslušenstvím, existence zástavního práva byla zjištěna 

soudní exekutorkou z výpisu z katastru nemovitostí a z přihlašovatelem doloženého výše uvedeného 

rozhodnutí o zřízení zástavního práva. Zástavní právo bylo zřízeno ke dni 20.8.2004, tento den je pak 

určující pro pořadí jednotlivých pohledávek. Přihlašovatel ve své přihlášce ze dne 26.5.2009 došlé 

soudní exekutorce dne 29.5.2009 vyčíslil pohledávku ve výši 16.784,15 Kč a zároveň uvedl, že tato 

pohledávka je v plné výši zajištěna zástavním právem na základě rozhodnutí přihlašovatele č.j. 

85724/04/390940/5095 ze dne 10.6.2004, když rozdíl pohledávky přihlášené a zajištěné zástavním 

právem ve výši 4.169,- Kč představuje příslušenství pohledávky zajištěné zástavním právem. Soudní 

exekutorka však z doložených exekučních titulů - výkazu nedoplatků č.j. 86871/09/390912806468 ze 

dne 25.5.2009 pro částku ve výši 132,- Kč a č.j. 86875/09/390912806468 ze dne 25.5.2009 pro částku 

ve výši 4.037,- Kč zjistila, že tyto pohledávky představují nedoplatky na daních z příjmů fyzických 

osob, na daních z přidané hodnoty a daních silničních, přičemž splatnost těchto daní nastala až po 

právní moci rozhodnutí o zřízení zástavního práva. Je tedy zřejmé, že pohledávka v celkové výši 

4.169,- Kč nemůže být příslušenstvím pohledávky zajištěné zástavním právem, když se nejedná o 

penále (tj. příslušenství daňové pohledávky) nýbrž o nově vzniklé nedoplatky na daních. Vzhledem 

k výše uvedenému byla pohledávka ve výši 4.169,- Kč zařazena soudní exekutorkou do páté skupiny, 

jako pohledávka nezajištěná zástavním právem, s pořadím ve skupině dle dojití přihlášky soudní 

exekutorce. 

 

V rámci třetí skupiny jako druhá v pořadí byla v plné výši uspokojena pohledávka oprávněná XYZ 

a.s., částkou ve výši 240.250,83 Kč, z toho na jistině částka ve výši 130.405,02 Kč, na úrocích 

z prodlení Kč v sazbě 5,4% p.a. z částky 130.405,02 Kč ode dne 9.10.2003 ke dni rozvrhového jednání 

částka ve výši 50.489,25 Kč, na nákladech nalézacího řízení částka ve výši 40.948,56 Kč, na 

nákladech exekuce částka ve výši 18.408,- Kč. Pro pořadí pohledávky oprávněného ve skupině je pak 

rozhodující den podání návrhu na nařízení exekuce, tj. den 20.11.2006. 

 

V rámci třetí skupiny jako třetí v pořadí byla částečně uspokojena pohledávka přihlášeného věřitele 

Finančního úřadu Ostrava I. částkou ve výši 10.936,- Kč. Pohledávka přihlašovatele byla zajištěna 

zástavním právem na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 94 E 658/2007-8 ze dne 

7.8.2007 s datem rozhodným pro pořadí pohledávek 30.7.2007. Z obsahu předmětného usnesení 

soudní exekutorka zjistila, že zástavní právo na nemovitostech bylo zřízeno pro zajištění pohledávek 

vzniklých na základě exekučních titulů – výkaz nedoplatků č. 161135/05/388961/4749 ze dne 
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10.10.2005, č. 183426/06/388961/4729 ze dne 13.10.2006 a č. 6665/07/388961/5106 ze dne 

17.1.2007. Přihlašovatel soudnímu exekutorovi doložil pouze dva z těchto exekučních titulů a to výkaz 

nedoplatků č. 161135/05/388961/4749 ze dne 10.10.2005 a č. 6665/07/388961/5106 ze dne 17.1.2007, 

prokazující pohledávku v celkové výši 10.936,- Kč. Dále přihlašovatel doložil výkaz nedoplatků 

č.183426/06/388961/4749 ze dne 13.10.2006 pro částku ve výši 500,- Kč, o které uvedl, že tato 

pohledávka je rovněž zajištěna zástavním právem na základě výše specifikovaného usnesení. Nicméně 

jelikož se přihlášenému věřiteli nepodařilo prokázat, že tato konkrétní pohledávka z tohoto 

konkrétního exekučního titulu je totožná s pohledávkou zajištěnou zástavním právem dle znění 

usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 94 E 658/2007-8 ze dne 7.8.2007 (v němž je uveden jiný 

exekuční titul), je pohledávka ve výši 500,- Kč přiznaná výkazem nedoplatků č. 

183426/06/388961/4749 ze dne 13.10.2006 soudní exekutorkou zařazena do páté skupiny s pořadím 

pohledávky dle dojití přihlášky soudní exekutorce, tj. dnem 21.5.2009. 

 

Ve čtvrté skupině nebyla přihlášena žádná pohledávka. 

Dle ust. § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř. byla v rámci páté skupiny jako první v pořadí v plné výši 

uspokojena pohledávka přihlášeného věřitele Finančního úřadu Ostrava I. ve výši 1.166,- Kč na 

základě výkazu nedoplatků přihlašovatele č. 183426/06/388961/4749 ze dne 13.10.2006, č. 

191709/07/388961/1311 ze dne 8.10.2007 a č. 155266/08/388961/4492 ze dne 16.7.2008. Pro pořadí 

pohledávky přihlašovatele ve skupině je pak rozhodující den dojití přihlášky soudní exekutorce, tj. den 

21.5.2009. Ačkoli přihlašovatel přihlásil pohledávku ve výši 500,- Kč přiznanou výkazem nedoplatků 

č. 183426/06/388961/4749 ze dne 13.10.2006 jako pohledávku zajištěnou zástavním právem, ani při 

rozvrhovém usnesení tuto skutečnost nikterak neprokázal, a soudní exekutorka tak tuto pohledávku 

zařadila do páté skupiny, jak je uvedeno výše. V rámci páté skupiny jako druhá v pořadí byla v plné 

výši uspokojena pohledávka přihlašovatele Finančního úřadu Ostrava III. částkou ve výši 4.129,- Kč 

na základě výkazu nedoplatků přihlašovatele č. 86871/09/390912806468 ze dne 25.5.2009 a č. 

86875/09/390912806468 ze dne 25.5.2009, kterou sice přihlášený věřitel přihlásil jako pohledávku 

zajištěnou zástavním právem, avšak soudní exekutorka její zařazení do páté skupiny již vysvětlila 

výše. Pro pořadí pohledávky přihlašovatele ve skupině je pak rozhodující den dojití přihlášky soudní 

exekutorce, tj. den 29.5.2009. Vzhledem k tomu, že z rozdělované podstaty byly uspokojeny všechny 

pohledávky, které bylo možné v rámci rozvrhu podstaty získané prodejem nemovitosti ve vlastnictví 

povinného uspokojit aniž by došlo k jejímu úplnému vyčerpání, rozhodla soudní exekutorka, že 

nerozdělený zbytek podstaty ve výši 1,159.958,62 Kč se vyplatí povinnému. 

 

Dle ust. § 337h odst. 1 a 2 o.s.ř. dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají ze zákona zástavní 

práva váznoucí na prodávané nemovitosti; ustanovení § 336g odst. 3 tím není dotčeno. 

 

Dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají věcná břemena a nájemní práva na nemovitosti 

váznoucí; to neplatí u věcných břemen a nájemních práv, o nichž bylo v usnesení o ceně rozhodnuto, 

že zaniknou, a za něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada. 

 

Přikázané částky budou ve smyslu ust. § 68 EŘ soudním exekutorem vyplaceny po právní moci tohoto 

usnesení (§ 337g o.s.ř.); dále soudní exekutorka zašle příslušnému katastrálnímu úřadu vyrozumění ve 

smyslu ust. § 337h o.s.ř.   

 

Poučení: Proti tomuto usnesení  je možno  podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení jeho 

písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Ostravě prostřednictvím podepsané soudní 

exekutorky, písemně. 

 

Exekutorský úřad Ostrava 

dne 8.12.2010 
Otisk úředního razítka 

 Mgr. Pavla Fučíková 

soudní exekutorka 
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Příloha č.10 

 

E x e k u t o r s k ý   ú ř a d   O s t r a v a 
Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutor 

Slévárenská 410/14, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00 

 

e-mail: iinnffoo@@eexxeekkuuccee--oovvaa..cczz 
tel.: 596 125 928 

fax: 596 115 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše značka Vyřizuje V Ostravě dne: 

č.j. 024  Ex 83/07  8.10.2010 

 

 

Věc : Vyrozumění o  zániku zástavních práv a  věcných břemen  

 

 

Oprávněný:  XYZ a.s. 

 

 

Povinný:  

CDE s.r.o. 

 
 

Ve smyslu ust. § 337h odst. 3 o.s.ř. katastrální úřad ve výše uvedené exekuční věci 

vyrozumíváme o 

tom, že na nemovitosti v původním vlastnictví povinného: 

 

 

 

 

zanikla tato zástavní práva :   

 

1. 

Titl. 

Katastrální úřad pro 

Moravskoslezský kraj, KP Ostrava 

Vítkovická 2 

70200  Ostrava 

 

mailto:info@exekuce-ova.cz
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2. 

 

 

 

 Zástavní práva zanikla dnem 5.1.2011, neboť tímto dnem nabylo právní moci rozvrhové 

usnesení soudní exekutorky Mgr. Pavly Fučíkové, Exekutorský úřad Ostrava ze dne 7.12.2010 č.j. 024 

EX 83/07-156.. 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 
 Mgr. Pavla Fučíková 

 soudní exekutorka 

 

 


