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Příloha č. 1 Návrh na nařízení exekuce 

 

         Exekutorský úřad XXXX 

         Soudní exekutor XXXXX 

 

         V XXXX dne XXXX 

 

 

 

Oprávněný: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Zastoupen: XXXXXXXXXXXXX 

 

Povinný:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

     

EXEKUČNÍ NÁVRH 

 
       pro částku 5.250,- Kč s příslušenstvím 

 

Přílohy: 

1) Plná moc vystavená oprávněným pro ……………….. 

2) Platební rozkaz Okresního soudu ve …………. Č.j. …………………. ze dne ……….. 

 

I. 

 

Platebním rozkazem Okresního soudu v ………….. č.j. …………… ze dne ………. Byla 

povinnému určena povinnost zaplatit oprávněnému: 

 

1) Částku ve výši 5.250,- Kč s ročním úrokem z prodlení ve výši 8,05% od 1. 9. 2013 do 

zaplacení, a dále 

2) Náhradu nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč,  

 

a to vše do 15 dnů od nabytí právní moci platebního rozkazu. 

Platební rozkaz nabyl právní moci dne ………. a je vykonatelný. 

 

Důkaz 

 

Platební rozkaz Okresního soudu v ………. Č.j. …………………. ze dne ………… 

 

 

II. 
 

Do dne podání tohoto návrhu povinný svou povinnost dobrovolně nesplnil. 
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III. 
 

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení 

podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších 

zákonů. 

 

IV. 

Na základě shora uvedených skutečností oprávněný navrhuje, aby 

 

I. soud nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve 

………… č.j. …………………… ze dne ……………..: 

 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 5.250,- Kč s ročním úrokem 

z prodlení ve výši 8,05% od 1. 9. 2013 do zaplacení, 

 pro náhradu nákladů předcházejícího nalézacího řízení ve výši 1.000,- Kč, 

 pro náklady oprávněného v exekučním řízení, a 

 pro náklady exekuce 

II. soud provedením exekuce pověřil soudního exekutora …………………….., 

Exekutorský úřad …………………… 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

Advokát v zastoupení oprávněného 
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Příloha č. 2 Pověření soudního exekutora 

Číslo jednací: XXXXXXXXXXXXX 

    Sp. zn. exekutora: XXXXXXXXX 

 

 

                    POVĚŘENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA 
 

Okresní soud v …………… vydal vyšší soudní úřednicí ………………. v exekuční věci 

 

Oprávněného (oprávněné): XXXXXXXXXXX 

Zastoupeného (zastoupené): XXXXXXXXXXX 

 

proti  

 

Povinnému (povinné): XXXXXXXXXXX 

 

k návrhu o pověření a nařízení exekuce ze dne 02. 12. 2013 k uspokojení peněžité 

pohledávky ve výši 555,- Kč 

peněžité pohledávky ve výši 645,- Kč 

peněžité pohledávky ve výši 675,- Kč 

peněžité pohledávky ve výši 747,- Kč 

s příslušenstvím 

 

toto pověření dle ustanovení § 43a odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád 

 

I. Nařizuje se exekuce vykonatelného exekučního titulu: platebního výměru ………………. 

ze dne ……….., č.j. ……………………………………………. 

…………………………… ze dne ………………, č.j. ………………………... 

…………………………… ze dne ………………, č.j. ………………………... 

…………………………… ze dne ………………, č.j. ………………………... 

 

II. Vedením exekuce se pověřuje soudní exekutor: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

V………………. dne ………….. 

 

XXXXXXXXX, v. r. 

vyšší soudní úředník 

 

Za správnost vyhotovení: XXXXXXXX 
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Příloha č. 3 Vyrozumění o zahájení exekuce 

 

 

Exekutorský úřad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Soudní exekutor  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

tel.: XXX, mobil: XXX,  e-mail: XXXXXX     DS: XXXX 

číslo soudního exekutora:  XXX,  IČ:  XXXXX, DIČ:  CZ XXXXX,    č.ú.:  XXXXXX 

V XXXXX dne 06.12.2013 Vyhotovil: XXXXX          Č.j.: XXXXXX 

    

Vyrozumění o zahájení exekuce 

  

 

Soudní exekutor XXXXXXX, Exekutorský úřad XXXXX, vydává toto vyrozumění o 

zahájení exekuce: 

 

1. Spisová značka soudního exekutora: XXXXXX. 

 

2. Oprávněný: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Povinný:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3. Exekuční soud: Okresní soud v ………………. 

 

4. Pověření k vedení exekuce č. j. ……………….. ze dne ………………. 

 

5. Exekuční titul: platební výměr č.j. …………… ze dne 08.11.2006 vydaného ………. 

…………………………….., platebního výměru č.j. …………..  ze dne 18.03.2011 

vydaného ……………………………………….. 

 

6. Povinnost, která má být exekucí vymožena:  

jistina ve výši 41.799,- Kč,  

penále ve výši 20.239,- Kč, 

penále ve výši 0.05% denně z částky 41.799,- Kč ode dne 19.03.2011 do zaplacení   

náklady oprávněného a náklady exekuce tak, jak budou v průběhu řízení 

stanoveny příkazem k úhradě nákladů exekuce. 

 

 

P o u č e n í :   Toto vyrozumění není rozhodnutím. 

 

Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora nejpozději do osmi dnů 

ode dne, kdy jim bylo doručeno toto vyrozumění. Nevěděli-li v této lhůtě o důvodu vyloučení 

nebo tento důvod vznikl později, mohou námitku podat do osmi dnů poté, kdy se o důvodu 

dozvěděli. Po doručení tohoto vyrozumění nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně 

nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a 

provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má 

vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil 

tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti 

právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili 

uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti nastávají od 

účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, 
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oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti 

se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává. Je-li u exekutora složena jistota ve 

výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční 

soud na návrh povinného odloží provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na 

zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, že povinný není vázán zákazem 

uvedeným v § 44a odst. 1 EŘ a v § 47 odst. 4 EŘ ode dne vydání rozhodnutí o odkladu. 

Nedojde-li k zastavení exekuce, použije se jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů 

oprávněného a nákladů exekuce; jinak se vrátí složiteli jistoty.  

 

Vedle toho lze podat návrh na odklad exekuce, jestliže se povinný bez své viny ocitl 

přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něho 

nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem 

exekuce vážně poškozen. Odložit exekuci lze také tehdy, lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí 

bude zastaven. 

 

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

důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u pověřeného exekutora. 

Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, 

zda byl podán ve lhůtě uvedené v první větě; to neplatí, jde-li o návrh podaný nejpozději ve 

lhůtě určené ve výzvě k dobrovolnému plnění, tedy do 30 dnů od doručení takové výzvy. 

Návrh na zastavení exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je 

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

obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému 

rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu. 

 

Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než 

zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke 

společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor 

věc vyloučit k samostatnému řízení.  

Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další 

oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato 

řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení, 

a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhané 

pohledávky, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena,  

b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění 

nepřevyšujícího částku 10.000 Kč na jistině (k příslušenství pohledávky se 

nepřihlíží, a 

c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).  

 

Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů je nákladem exekuce do výše 1.500 Kč za 

jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, a zpět.  Náhrada za ztrátu času je nákladem 

exekuce do výše 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, a zpět. Účelně 

vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tyto částky hradí exekutorovi oprávněný.  

 

 

 

 

 

             XXXXXXXXXXXXXXXXX,   

 Soudní exekutor, Exekutorský úřad XXXXXXX  

 

Doručuje se: 1. Spis  2. Oprávněný k rukám práv. zast.  3. Povinný     
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Příloha č. 4 Exekuční příkaz provedením exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů 

 

 

Exekutorský úřad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Soudní exekutor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

tel.: XXX, mobil: XXX,  e-mail: XXXXX DS: XXXX 

 

číslo soudního exekutora:  XXX,  IČ: XXXXX, DIČ:  CZXXX, č.ú.: XXXXXXX 

V XXXX dne 02.02.2014 Vyhotovil: XXXXXXXX           Č.j.: XXXXXXX 

 

Exekuční příkaz 
k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů 

 

Soudní exekutor……………… Exekutorského úřadu …………….., pověřená provedením 

exekuce na základě listiny, kterou vydal Okresní soud v ……………  č.j…………………. ze 

dne 03.04.2013,   

 

pro vymožení pohledávky oprávněného:  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 právně zast.: XXXXXXXXXXXXXXXXX   

proti povinnému: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

jsem rozhodla o provedení exekuce srážkami ze mzdy či jiného příjmu 

povinného/manžela povinného takto: 

 

I. Exekuce pro n e p ř e d n o s t n í pohledávku se provádí srážkou ze mzdy či 

jiného příjmu povinného/manžela povinného, u plátce: 

 

XXXXXXXXXXXX, IČO:XXXXXXXX 

 (dále jen "plátce") 

II.  Povinný/manžel povinného ztrácí dnem, kdy je plátci doručen exekuční příkaz právo 

na vyplacení té části mzdy (příjmu), která odpovídá výši srážek, stanovené § 276 a násl. 

občanského soudního řádu. 

III. Plátci,  uvedenému  v  bodě  I  přikazuji,  aby od okamžiku doručení tohoto 

exekučního příkazu prováděl ze mzdy - příjmu povinného/manžela povinného ve výši a 

způsobem dle § 276 a násl. z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, a 

nevyplácel sražené části mzdy (příjmu) povinnému/manželu povinného až do výše 

plného uspokojení pohledávky oprávněného, 

IV. Plátce, uvedený v bodě I., poté, kdy obdrží oznámení o právní moci tohoto rozhodnutí, 

je povinen uhradit již sraženou částku a nadále poukazovat srážené částky na účet 

exekutora XXXXXXXXXXXXX a použít 

var. symbol XXXXX a spec. symbol:  XXXXX 

Platbu provádí až do úplného splacení vymáhané částky způsobem upraveným v občanském 

soudním řádu.  

Pokud nebudou při platbě použity uvedené identifikační symboly, bude platba zařazena 

mezi nejasné platby a na úhradu vymáhané pohledávky bude použita až dnem, kdy dojde 

k identifikaci platby. Za škodu způsobenou vadným použitím nebo neuvedením 

identifikátorů platby odpovídá plátce.  
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V. Plátce provádí srážky do doby, než mu soudní exekutor sdělí, že pohledávka byla 

uhrazena, nejdéle však do plného uspokojení pohledávky, která se skládá ze součtu 

těchto položek: 

  

jistina ve výši………………………………………………………………….20.300,- Kč,    

dále náhrada soudního nalézacího řízení ve výši……………………………16.330,- Kč   

náhrada nákladů exekuce, které určím v Příkazu k úhradě nákladů exekuce a které 

pro potřeby blokace předběžně stanovím ve výši ………………………… 23.026,70 Kč 

 

Z takto vyčísleného dluhu byla ke dnešnímu dni uhrazena částka ve výši ……….0,- Kč 

VI. Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy (příjmu), vztahuje se nařízení 

výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na mzdu povinného/manžela povinného u 

nového plátce mzdy (příjmu).  

VII. Povinnost provádět srážky vzniká novému plátci mzdy (příjmu) již dnem, kdy se od 

povinného/manžela povinného nebo od dosavadního plátce mzdy dozví, že byl soudem 

nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného/manžela povinného a pro jaké 

pohledávky; nedozví-li se o těchto okolnostech nový plátce mzdy již dříve, vzniká mu 

tato povinnost dnem, kdy mu je doručeno usnesení podle § 294 odst. 3. OSŘ. Pořadí, 

které získala pohledávka oprávněného podle § 280 odst. 3 OSŘ, jí zůstává zachováno i 

u nového plátce mzdy (příjmu). 

 

Poučení: 
Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. Pokud však povinný dluh v 

plném rozsahu včetně nákladů exekuce uhradí, bude exekuce zastavena a exekutor tuto 

skutečnost oznámí plátci mzdy.  

Jak u hotovostní tak i bezhotovostní platby nutno použít jako variabilní symbol kód XXXX 

jako specifický symbol Vaše IČ nebo RČ.  

Otázky a připomínky vyřizuje XXXXXX; při jednání je nutné uvádět sp.zn. XXXXXXX.  

 

 

 

 

    Otisk úředního razítka exekutora 
 

 

             XXXXXXXXXXXXXX,   

Soudní exekutor, Exekutorský úřad XXXXX  

 

Doručuje se: 1. Spis 2. Plátce mzdy 3. Oprávněný k rukám práv. zást.: 4. povinný      
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Příloha č. 5 Exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu 

 

 

Exekutorský úřad Nový XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Soudní exekutor  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

tel.:XXXX, mobil: XXXXX,  e-mail: XXXXXXX, DS: XXXXXX 

 

          číslo soudního exekutora:  XXX,  IČ:  XXXX, DIČ:  XXXX,  č.ú.:  XXXXX 

V XXXX dne 11.05.2013 Vyhotovil: XXXXX           Č.j.: XXXXXX 

    

Exekuční příkaz 

přikázáním pohledávky z účtu 

 

Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová Exekutorského úřadu Nový Jičín, pověřená 

provedením exekuce na základě listiny, které vydal Okresní soud ……… č.j………….. ze 

dne 17.04.2013, kterým tento soud nařídil exekuci pro vymožení pohledávky oprávněného: 

 XXXXXXXXXXXXX právně zast.:  XXXXXXXXXXXXXXXX   

 proti povinnému: 

 XXXXXXXXXXXXXX     

 

jsem rozhodla o provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu 

povinného 

 

 u banky: XXXXXXXXXXXXXX (dále jen "peněžní ústav") 

číslo účtu:  XXXXXXXXXXX 

  

 I. Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručen 

exekuční příkaz právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto 

prostředky k platbám nebo s nimi jinak a nakládat, a to do výše vymáhané 

pohledávky a jejího příslušenství 

 II. Peněžnímu ústavu přikazuji, aby od okamžiku, kdy mu bude doručen 

exekuční příkaz, z účtu povinného nevyplácel, až do výše vymáhané 

pohledávky a jejího příslušenství, peněžní prostředky, neprováděl na ně 

započtení ani jinak s nimi nenakládal. 

 III. Peněžnímu ústavu ukládám informovat mne do 7 pracovních 

dnů ode dne doručení o výši zůstatku, blokovaného na postiženém účtě 

tímto vydaným exekučním příkazem. U podané informace uvede číslo …. 

 IV. Peněžní ústav provede exekuci odepsáním vymáhané pohledávky 

a jejího příslušenství z účtu povinného okamžikem, kdy mu bude doručeno 

vyrozumění o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci a příslušnou částku 

poukáže převodem na účet exekutora č. ……….. Při platbě musí použít jako 

variabilní symbol kód ……. jako specifický symbol vaše IČ nebo RČ bez lomítka. 

  

 V. Vymáhanou pohledávku pro potřeby blokace prostředků na účtu určuji takto: 

  

jistina ve výši………………………………………….48.000,- Kč,    

náhrada soudního nalézacího řízení ve výši ……..…37.664,- Kč   

úroky z prodlení ve výši 7.75% ročně z částky 48.000,- Kč ode dne 08.07.2010 do 

zaplacení, 

smluvní pokuta 1.539,- Kč měsíčně ode dne 01.07.2010 do zaplacení   
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částka ve výši 6.400,- Kč 

náhrada nákladů exekuce, které určím v Příkazu k úhradě nákladů exekuce a které 

pro potřeby blokace předběžně stanovím ve výši ………………45.154,- Kč 

Vyčíslení pohledávky pro potřeby odepsání z účtu upřesním v oznámení o právní moci tohoto 

exekučního příkazu; pohledávka však nebude vyšší, než je vyčísleno shora. 

VI. Přikazuji peněžnímu ústavu, aby odepisoval vymáhanou pohledávku, její 

příslušenství, náklady oprávněného a náklady exekuce postupně z následujících účtů v tomto 

pořadí:  

 a) číslo účtu ………………..  

   

 

Poučení: Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek 

Nepostačí-li prostředky na účtu k plnému uspokojení vymáhané pohledávky 

včetně příslušenství, postupuje peněžní ústav dle § 307 a násl. OSŘ. 

Otázky a připomínky vyřizuje shora uvedený pracovník; při jednání je nutné uvádět značku 

…………. 

 

 

 

  

 

 

            XXXXXXXXXXXXXXXXX,   

 Soudní exekutor, XXXXXXXXXXXXXX    

Doručuje se: 1. Spis 2. XXXXXXXXXXX, a.s. (peněžní ústav) 3. Oprávněný k rukám práv. 

zást.: 4. Povinný  
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Příloha č. 6 Usnesení o stavu exekuce 

 

 

Exekutorský úřad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Soudní exekutor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

tel.: XXXX, mobil: XXXX,  e-mail: XXXXX, DS: XXXXXX 

 

Číslo soudního exekutora:  XXX,  IČ:  XXXXXX, DIČ:  CZXXXX,    č.ú.:  XXXXX 

V XXXXXX dne 26.03.2014 Vyhotovil: XXXXXXX             Č.j.: XXXXX 

    

Usnesení o stavu exekuce 

dle exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy povinného 

(§ 294 odst. 3 o.s.ř. – vyrozumění nového plátce mzdy) 

 

Soudní exekutor XXXXXXXX, Exekutorský úřad XXXXX, pověřená provedením exekuce 

na základě listiny, kterou vydal Okresní soud Okresní soud v ………………. 

č.j………………… ze dne ……………, kterým byl nařízen výkon pravomocného 

a vykonatelného rozhodnutí: platebního rozkazu č.j. …………… ze dne …………. vydaného 

Okresním soudem v …………..  k vymožení povinnosti v exekuci vedené pro vymožení 

uvedené pohledávky oprávněného: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
 proti povinnému: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  za účasti manž. pov.(§36/2 EŘ): XXXXX   

 

vyrozumívám o tom, že jsem dle exekučního příkazu č.j. ………… ze dne 

…………. rozhodla o provedení srážek ze mzdy manžela povinné 

………………., když tento exekuční příkaz byl doručen původnímu 

zaměstnavateli dne 27.1.2014 

a současně oznamuji, že tento exekuční příkaz již nabyl právní moci. 

 

 I. S ohledem na skutečnost, že je povinný v současné době zaměstnán u nového plátce mzdy: 

 XXXXXXXXXXXXX, IČO: XXXXXXXXXX 

 shrnuji výsledky dosavadního průběhu exekuce takto: 

 Exekuční příkaz byl vydán pro pohledávku, která se skládá ze součtu těchto položek: 

  

jistiny ve výši …………………………………………………………………75.210,- Kč,  

úroky z prodlení ve výši ……………………………………………………... 9.834,- Kč   

a dále náhrada nákladů exekuce ve výši ……………………………………23.232,- Kč 

 

Z takto vyčísleného dluhu byla ke dnešnímu dni uhrazena částka ve výši …. 35.510,- Kč 

 

 Jedná se o nepřednostní pohledávku.  

 

II. Povinný ztratil dnem nastoupení do pracovního poměru k novému zaměstnavateli právo na 

vyplacení té části mzdy, která odpovídá výši srážek, stanovené § 276 a násl. občanského 

soudního řádu. 

III. Novému plátci, uvedenému v bodě I přikazuji, aby od okamžiku doručení tohoto 

exekučního příkazu prováděl ze mzdy – příjmu povinného srážky ve výšce a způsobem dle § 

276 a násl. z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, a nevyplácel sražené části 
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mzdy povinnému až do výše plného uspokojení pohledávky oprávněného, a současně zadržel 

u sebe část mzdy povinného, kterou k tomuto dni zadržel v souladu s § 293 odst. 2 o.s.ř.  

IV. Plátce, uvedený v bodě I. bez zbytečného prodlení poté, kdy obdrží toto usnesení, 

nejpozději však v nejbližším výplatním termínu, je povinen uhradit již sraženou částku, již 

strhával dle oznámení povinného a nadále poukazovat srážené částky na účet exekutora 

XXXXXX a použít 

var. symbol XXXX spec. symbol XXXXX 

Platbu provádí až do úplného splacení vymáhané částky způsobem upraveným v občanském 

soudním řádu.  

V. Plátce mzdy provádí srážky do doby, než mu soudní exekutor sdělí, že pohledávka byla 

uhrazena, nejdéle však do plného uspokojení pohledávky, jak je vyčíslena shora. 

 

Poučení:  
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. Pokud však povinný dluh v plném 

rozsahu včetně nákladů exekuce uhradí, bude exekuce zastavena a exekutor tuto skutečnost 

oznámí plátci mzdy.  

Dne  ………..   nabylo právní moci usnesení o nařízení exekuce, které vydal 

Okresní soud v …………..  č.j…………………. ze dne …………,  

Při změně zaměstnavatele povinného soudní exekutor tomu, u koho povinný nastoupil nově 

do práce, doručí do vlastních rukou usnesení, ve kterém ho vyrozumí o nařízení výkonu 

rozhodnutí srážkami ze mzdy, seznámí ho s dosavadním průběhem výkonu rozhodnutí, 

zejména s výší dosud provedených srážek, uvede, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají 

být srážky dále prováděny, a jaké je její pořadí; vyzve ho, aby ode dne, kdy mu bude usnesení 

podle tohoto odstavce doručeno, ve srážkách ze mzdy povinného pokračoval, a upozorní ho 

na všechny jeho povinnosti při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. 

Podle § 293 o.s.ř. platí: Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se 

nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce mzdy. 

Povinnost provádět srážky vzniká novému plátci mzdy již dnem, kdy se od povinného nebo 

od dosavadního plátce mzdy dozví, že byl soudem nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze 

mzdy povinného a pro jaké pohledávky; nedozví-li se o těchto okolnostech nový plátce mzdy 

již dříve, vzniká mu tato povinnost dnem, kdy mu je doručeno usnesení podle § 294 odst. 3. 

Pořadí, které získala pohledávka oprávněného podle § 280 odst. 3, zůstává jí zachováno 

i u nového plátce mzdy; pro pořadí pohledávek tedy není důležité datum doručení usnesení 

novému plátci mzdy, ale datum, kdy byl některému z předchozích plátců mzdy povinného 

doručen exekuční příkaz. 

Podle § 294 o.s.ř. platí: Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od něho 

potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí 

srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen každý 

zaměstnavatel vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat. Zjistí-li ten, u koho povinný 

nastoupil nově do práce, že byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, oznámí to 

bez odkladu soudu, který výkon nařídil.  

Podle § 295 o.s.ř. platí: Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, musí to 

oznámit do jednoho týdne soudu, který nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Do 

jednoho týdne musí povinný soudu rovněž oznámit, že nastoupil práci u jiného plátce mzdy.  

Podle § 296 o.s.ř. platí: Nesplní-li některý plátce mzdy povinnost uvedenou v § 294 odst. 1 a 

2 nebo v § 295 odst. 2, může se oprávněný domáhat, aby mu plátce mzdy vyplatil částky, na 

které by měl právo, kdyby byl plátce mzdy uvedené povinnosti splnil. Za nesplnění povinností 

uvedených v § 294 a 295 lze uložit povinnému i plátci mzdy pořádkovou pokutu do 50.000,-- 

Kč, a to i opakovaně. 

Otázky a připomínky vyřizuje XXXXXXXX; při jednání je nutné uvádět sp.zn. XXXXX 
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V případě neuvedení nebo vadného uvedení identifikačních údajů bude platba přijata 

na účet nejasných plateb a zaúčtována na úhradu vymáhané pohledávky až dnem, kdy 

bude řádně identifikována. Odpovědnost za škodu v případě vadného uvedení 

identifikačních údajů, vzniklé v důsledku mezitímně narostlých úroků nebo nákladů 

exekuce nese ten, kdo měl tyto údaje řádně uvést.  

 

 

 

    Otisk úředního razítka exekutora 
 

 

              XXXXXXXXXXXXX,   

Soudní exekutor, Exekutorský úřad XXXXXX    

 

Doručuje se: 1. Spis 2. Nový plátcemzdy 3. Oprávněný zast. XXXXX 4.  Povinný 5. manž. 

pov.  
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Příloha č. 7 Exekuční příkaz: zástava nemovitosti 

 

 

Exekutorský úřad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Soudní exekutor  XXXXXXXXXXXXXXXX 

tel.: XXXX, mobil: XXXX,  e-mail: XXXXXX, DS: XXXXX 

 

číslo soudního exekutora: XXX,  IČ:  XXXX,  DIČ:  CZ XXXXX,       č.ú.:  XXXXX 

V XXXX dne 26.03.2014 Vyhotovil: XXXXXX              Č.j.: XXXXXX 

 

Exekuční příkaz 

k provedení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva k nemovitostem 

Soudní exekutor……………….., Exekutorský úřad ……………, pověřený provedením 

exekuce na základě listiny, kterou vydal Okresní soud v ………… č.j…………………… ze 

dne 13.03.2014, kterým tento soud nařídil exekuci pro vymožení povinností dle 

pravomocného a vykonatelného rozhodnutí: rozhodčího nález č.j. ………… ze dne 

13.09.2013 vydaného ……………………….,  k uspokojení pohledávky v základní částce 

28.725,- a dále jejího příslušenství, jakož i nákladů exekuce, v exekuci vedené pro vymožení 

uvedené pohledávky oprávněného – zástavního věřitele:  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, právně zast.:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX,   

proti povinnému:  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

jsem rozhodla o provedení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva takto: 

 

I. Zřizuji tímto exekučním příkazem exekutorské zástavní právo pro shora 

uvedeného zástavního věřitele k těmto nemovitým věcem: 

 

Nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí pro okres ………. , obec  …………   a 

katastrální území ………… na listu vlastnictví č. ………., u kterých je prokázáno, že jsou 

v rozsahu ½ v podílovém vlastnictví povinného, a to: 

 

Pozemky: 

parcela  druh pozemku 

St. …. Zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: ……………………. 

 Stavba stojí na pozemku p.č.: …………….. 

  

včetně všech součástí a příslušenství; to platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím 

nemovitosti 

 

II. Zástavní právo zřizuji pro pohledávku vymáhanou v této exekuci, sestávající 

z těchto položek:  

1. jistina ve výši ........................................... ……………………………. 20.100,- Kč,   

2. náhrada soudního nalézacího řízení ve výši…………………………. 8.625,- Kč   

3. úroky z prodlení ve výši 7.75% ročně z částky 20.100,- Kč ode dne 05.12.2011 do    

zaplacení, 

4. smluvní pokuta 818,- Kč měsíčně ode dne 01.12.2011 do 30.04.2013   

5. ostatní plnění ve výši………………………………………………….. 3.400,- Kč  

6. náhrada nákladů oprávněného ……………………………………… 3.896.2 Kč    

mailto:podatelna@eupha3.cz
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III. Pro pořadí exekutorského zástavního práva je rozhodující den, jeho vzniku; 

vzniklo-li několik exekutorských zástavních práv ve stejný den, mají zástavní práva 

stejné pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo 

smluvní zástavní právo, řídí se pořadí exekutorského zástavního práva pořadím tohoto 

zástavního práva. 

IV. Zástavní právo zřizuji na dobu trvání této exekuce, do prodeje zastavených 

nemovitostí v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekuce, nebo do zrušení tohoto 

exekučního příkazu podle toho, která skutečnost nastane dříve. Nezaniklo-li exekutorské 

zástavní právo dříve jiným způsobem, zaniká skončením exekuce. 

 

 

Poučení: 

Proti tomuto příkazu není přípustný opravný prostředek. Otázky a připomínky vyřizuje shora 

uvedený pracovník; při jednání je nutné uvádět značku ……….... Zřízení exekutorského 

zástavního práva se zaznamenává podle zvláštních předpisů do katastru nemovitostí. Pokud 

povinný uhradí vymáhaný závazek včetně nákladů exekuce a prokáže to exekutorovi, 

exekutor od provádění exekuce upustí a požádá o výmaz tohoto zástavního práva. Vydání 

tohoto exekučního příkazu nebrání tomu, aby byla vedena exekuce prodejem stejných 

nemovitostí nebo jiným zákonným způsobem. Pro pohledávky, pro něž bylo zřízeno 

exekutorské zástavní právo, lze vést výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti přímo i proti 

každému pozdějšímu vlastníku nemovitosti, který ji nabyl smluvně. O nabytí právní moci 

tohoto exekučního příkazu, ukončení exekuce nebo jeho zrušení bude katastrální úřad 

informován poté, co některá tato skutečnost nastane. 

 

 

 

 

                 Otisk úředního razítka exekutora 
 

 

XXXXXXXXXXXXXX,    

 Soudní exekutor, Exekutorský úřad XXXXX   

Doručuje se: Před právní moci:1. Spis 2. Katastrální úřad pro XXXXXX, Katastrální 

pracoviště XXXX (katastrální úřad dle postižené nemovitosti) 3. Oprávněný k rukám práv. 

zást.  4. Povinný      

Po právní moci: 5. Katastrální úřad pro XXXXX, Katastrální pracoviště XXXXXX 
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Příloha č. 8 Exekuční příkaz: prodej nemovitost 

 

 

Exekutorský úřad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Soudní exekutor XXXXXXXXXXXXXX 

tel.: XXXX, mobil: XXXX,  e-mail: XXXX, DS: XXXX 

 

číslo soudního exekutora:  XXX,  IČ:  XXXXX, DIČ:  CZ XXXXX,    č.ú.:  XXXXX 

V XXXX dne 26.03.2014 Vyhotovil: XXXXXX             Č.j.: XXXXXX 

    

Exekuční příkaz 

k provedení exekuce prodejem nemovitostí 

 

Soudní exekutor XXXXXX, Exekutorský úřad XXXXX, pověřená provedením 

exekuce na základě listiny, kterou vydal Okresní soud v …………….  č.j……………… ze 

dne 13.03.2014, kterou byla nařízena exekuce dle exekučního titulu:  rozhodčí nález č.j. 

………….. ze dne 13.09.2013, vydaného ……………., ve prospěch oprávněného: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXX, právně zast. XXXXXXXXXXXXXXXXX   

proti povinnému: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

jsem rozhodla o provedení exekuce prodejem těchto nemovitých věcí: 

 

I.  Nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí pro okres ………….. , obec  …………   a 

katastrální území ………… na listu vlastnictví č.  ………, u kterých je prokázáno, že jsou 

v rozsahu ½ v podílovém vlastnictví povinného, a to: 

Pozemky: 

parcela  druh pozemku 

St. … Zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: ………………… 

 Stavba stojí na pozemku p.č.: …….. 

  

  

  včetně všech součástí a příslušenství 

 

II.   Povinnému zakazuji, aby shora označené nemovitosti nebo jejich součásti či příslušenství 

převedl na někoho jiného nebo je zatížil a jakkoliv jinak s nimi nakládal. 

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

exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo, nájemní právo, věcné břemeno 

či na nemovitostech vázne jiné právo nebo právní vada; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu 

tím způsobenou.; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. 

IV. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na nemovitost se všemi jejími součástmi a 

příslušenstvím; to platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitosti.  

 

Poučení: 

Proti tomuto příkazu není přípustný opravný prostředek.  

Pokud nebude dluh uhrazen, může soudní exekutor nařídit dražbu, ve které budou prodány 

věci, označené tímto exekučním příkazem.  Pokud však povinný nebo další osoba dluh v 

plném rozsahu včetně nákladů exekuce uhradí, bude exekuce zastavena. Otázky a připomínky 

vyřizuje shora uvedený pracovník; při jednání je nutné uvádět značku XXXX. 

mailto:podatelna@eupha3.cz
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Povinný nebo další osoby mohou uhradit vymáhaný dluh na účet exekutora č. XXXXXX, 

jako variabilní symbol musí použít kód XXXX, specifický symbol RČ nebo IČ povinného. 

Pokud povinný uhradí vymáhaný závazek včetně nákladů exekuce a prokáže to exekutorovi, 

exekutor od provádění exekuce upustí.  

 

  

    Otisk úředního razítka exekutora 

 

 

             XXXXXXXXXXXXXX 

soudní exekutor, Exekutorský úřad XXXXX   

Doručuje se: 

A. Po vydání: 1. Spis 2. Katastrální úřad pro XXXXX, Katastrální pracoviště XXXX 

(katastrální úřad dle postižené nemovitosti) 3. Oprávněný k rukám práv. zást.  4.  Povinný      

B. Po vyznačení právní moci: 5. Kat. úřad dle nemovitosti (jako vyrozumění o PM dle § 

335b/3 OSŘ) 6. Úřední deska exekutora 7. FÚ dle bydliště/sídla povinného 8. FÚ dle místa 

nemovitosti 9. OÚ dle bydliště/sídla povinného 10. OÚ dle místa nemovitosti 11.  Osoby 

s předkupním právem a spoluvlastníci 12. Oprávnění z nájmu/věcného břemene/jiných závad 
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Příloha č. 9 Příkaz k úhradě nákladů exekuce 

 

 

Exekutorský úřad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Soudní exekutor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

tel.: XXXX, mobil: XXXX,  e-mail: XXXXX   DS: XXXX 

číslo soudního exekutora:  XXX,  IČ:  XXXX, DIČ:  CZXXXX,    č.ú.:  XXXXX 

V XXXX dne 26.03.2014 Vyhotovil: XXXXX             Č.j.: XXXXXXX 

 

Příkaz k úhradě nákladů exekuce 
Soudní exekutor XXXXXXX, Exekutorský úřad XXXXX, pověřená provedením exekuce na 

základě listiny, kterou vydal Okresní soud v ……….. č.j……………… ze dne ………., pro 

pohledávku dle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí: platebního výměru č.j. ………… 

ze dne ……… vydaného …………………………..k vymožení povinnosti v exekuci vedené 

pro vymožení uvedené pohledávky oprávněného: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
proti povinnému: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    
jsem rozhodla takto: 

I. Povinnému přikazuji uhradit náklady exekuce (mimo nákladů oprávněného) dle 

vyhlášky č. 330/2001 Sb., exekutorský tarif (dále jen ET) v pl.zn. ve výši 3.932,50 Kč 

v tomto složení:  

1. odměnu soudního exekutora (§ 5 a násl. ET) za provedení exekuce ve výši  

     Základ: 1.500,- Kč DPH 21%: 315,- Kč Celkem položka: 1.815,- Kč   

2. náhradu hotových výdajů v paušální částce (§ 13 odst. 1 ET) ve výši:  

     Základ: 1.750,- Kč DPH 21%: 367,50 Kč     Celkem položka: 2.117,50 Kč   

 

   

Odůvodnění:  Podle § 88 zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen EŘ) určuje náklady exekuce a 

náklady oprávněného exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Výčet je uveden v § 87 

EŘ. Nedosahují-li hotové výdaje částky 3.500,-- Kč, jsou účtovány paušálem ve výši 3.500 

Kč. .  Splní-li povinný vymáhanou povinnost ve lhůtě 30- ti dnů ode dne doručení výzvy ke 

splnění povinnosti, snižuje se úhrada paušálních nákladů na částku 1 750,- Kč (§13 odst 3 

vyhl. č. 330/2001 Sb. ve znění účinném od 1.3.2012.) Náhrada doručení a náhrada za ztrátu 

času se do hotových výdajů nezahrnují. Dle § 87 je nákladem exekuce rovněž daň z přidané 

hodnoty. 

 

Exekutorovi přísluší odměna exekutora ve výši dle exekutorského tarifu (vyhl.č. 330/2001 Sb. 

v platném znění, minimálně ve výši 3.000 Kč, plus příslušné DPH; v daném případě je 

odměna vyčíslena ve výroku 

 

 

Poučení: Proti tomuto příkazu není přípustné odvolání (§ 55c odst. 3 písm. c e.ř.). Lze proti 

němu možno podat námitky do osmi dnů ode dne doručení u exekutora, který jej vydal, 

k Okresnímu soudu v Ostravě, na později podané námitky nelze brát zřetel. Námitky je nutno 

podat písemně ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat označení rozporu s právním řádem, 

důkazy o tvrzeních v nich uvedených a návrh, jak rozhodnutí změnit. Námitky nemají 

odkladný účinek. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je 

exekučnímu soudu, který o nich rozhodne do 15 dnů. Nařízená exekuce se vztahuje i na 

náklady exekuce, vyčíslené tímto příkazem. V případě, že od vydání tohoto příkazu náklady 
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exekuce narostou, může být vydán další příkaz. Exekuce končí plným vymožením vymáhané 

exekuce včetně nákladů exekuce.  

  

 

       Otisk úředního razítka exekutora 
 

 

            XXXXXXXXXXXXXXX,   

 Soudní exekutor, Exekutorský úřad XXXXX   

Doručuje se: 1. Spis 2. Oprávněný 3.  Povinný 4. účetní 

 

 


