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Anotace 

Práce je zpracována na základě teoretických a praktických znalostí, tak aby zachytila 

provedení exekuce všem stranám přicházejících do styku se soudním a exekučním řízením. 

Cílem této práce je zachytit stav soudní praxe při soudním výkonu rozhodnutí. Shrnuje 

dosavadní, nikoli úplné poznatky soudní praxe ve vztahu k exekučnímu řádu. 

 

Klí čová slova: exekuce, soudní výkon rozhodnutí 

 

Summary 

This work is elaborated on the base of theoretical and practical knowledge 

so that it describes process of legal execution to all parties, which are 

involved in both legal judicial and judicial enactment execution process. 

The main goal of this work is to describe state of the judicial practice 

when proceeding judicial enactment execution. It summarizes former (not 

complete) findings in judicial practice in connection to Execution Act. 
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1 Úvod 
 

Nejspíš se každý člověk dostal do situace, kdy si z různých důvodů chtěl nebo 

musel vypůjčit peníze, ať již od fyzické osoby, od některé z bank či peněžního ústavu nebo 

od firem k tomuto účelu založených. Většina lidí se ke svému závazku postaví čelem a své 

povinnosti plní podle dohody.  Jiní svým závazkům z různých důvodů nedostojí, a potom 

se dostávají    do nepříjemné situace, kdy se za jejich dveřmi objeví exekutor nebo soudní 

vykonavatel  

a požaduje mnohonásobně navýšenou částku o soudní poplatky, náklady řízení, úroky 

z prodlení atd.  

 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit postup soudu v případě, že k takové situaci 

dojde a oprávněný tj. ten jenž peníze půjčí, je od této osoby nemůže dobrovolně získat 

zpět. 

 

Pro upřesnění použité terminologie uvádím, že tam, kde se v textu hovoří o výkonu 

rozhodnutí nebo exekuci mám na mysli v obojím případě výkon rozhodnutí prováděný 

podle části šesté občanského soudního řádu a nikoli exekuci prováděnou podle zákona č. 

120/2001 Sb. Jelikož se zde jedná o stejný institut, je použití různé terminologie 

akceptovatelné. Nejde tedy o rozlišující specifikaci.   
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2 Úvod do problematiky, právní základ 
 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním 

řízení, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož  

i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných 

osob § 1 O.S.Ř. 

 

Tento zákon ve svém znění, které je již dnes od toho původního poznamenáno 

značným množstvím novelizací, stanoví práva a povinnosti jednotlivým subjektům,  

od nichž očekává, že se jim dobrovolně podrobí. Právní řád však musí být připraven na to, 

aby zajistil splnění povinnosti uložené soudním rozhodnutím i tam, kde povinnost není 

splněna dobrovolně. V těchto případech zajišťuje splnění uložených povinností stát svou 

autoritou, prostřednictvím státní donucovací moci. Postup, kterým se tato nucená realizace 

zajišťuje,  

je obecně nazýván exekucí nebo také výkonem rozhodnutí.  

 

Exekuční řízení může proběhnout pouze za určitých podmínek. Nejsou-li 

podmínky splněny, nemůže být exekuce nařízena ani provedena. Tyto podmínky jsou 

stanoveny zákonem. 

 

Jedná se o procesní podmínky, které musí být dány, aby exekuční řízení mohlo 

probíhat.  

Procesní podmínky v exekuci jsou: 

 

- návrh na nařízení výkonu rozhodnutí §261 odst. 1 O.S.Ř. 

- pravomoc soudu § 251, § 274 O.S.Ř. 

- příslušnost soudu § 252 O.S.Ř. 

- způsobilost být účastníkem řízení §19 O.S.Ř. 

- procesní způsobilost § 19, § 20, § 254 1 O.S.Ř. 

- překážka věci zahájené nebo rozsouzené § 83, § 159, § 254 1 O.S.Ř. 
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Návrh na výkon rozhodnutí pro vydobytí peněžité pohledávky může být 

oprávněným podán: 

 

- srážkou ze mzdy 

- přikázáním pohledávky 

- příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu 

- prodejem movitých věcí 

- prodejem nemovitostí 

- prodejem podniku 

- zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem 

 

Všechny tyto návrhy mohou být podány oprávněným současně. 

 

Úplný a přesný návrh doložený exekučním titulem s potvrzením o jeho 

vykonatelnosti a zaplaceným soudním poplatkem je podmínkou pro nařízení exekuce. 

Rozhodnutí, které je nebo není exekučním titulem, upravuje občanský soudní řád v části 

šesté § 251 a § 274. Nejčastějším exekučním titulem  je rozhodnutí soudu, které bylo 

vydáno v občanském soudním řízení (§ 251) a dále to jsou tituly uvedené v § 274. 

V poslední době je stále častějším exekučním titulem rozhodčí nález vydaný podle z.č. 

216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů zvoleným rozhodcem. K této 

alternativě se nejvíce uchylují společnosti poskytující spotřebitelské půjčky a úvěry, 

 nicméně s touto praxí již začaly i tuzemské bankovní domy. Pravomoc daná rozhodci 

rozhodovat konkrétní spor je založena na základě tzv. rozhodčí doložky, jež si ve smlouvě 

např. o půjčce dohodnou strany smlouvy. Zde je trochu sporné, zda se ještě jedná  

o smluvní volnost v pravém slova smyslu, neboť uvedené kreditní společnosti si tuto 

doložku do smluv přidávají automaticky a pokud chce druhá strana dostat půjčku, o kterou 

žádá, musí tím automaticky přijmout i způsob rozhodování případného sporu rozhodcem,  

i když s tím vnitřně nesouhlasí. Takovéto řízení je sice rychlejší, méně formalistické, 

nicméně zde občas dochází k procesním vadám, o kterých účastník neví  

a pokud se jich nedovolá, tak nemusí mít ani možnost se o probíhajícím řízení natož  
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o vydaném rozhodnutí vůbec dozvědět a tuto skutečnost zjistí až od soudního 

vykonavatele, v horším případě od exekutora.  

 

O nařízení exekuce rozhoduje  soudce nebo vyšší soudní úředník.  

 

Při rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí musí soud posuzovat: 

- zda je tu exekuční titul 

- zda byl vydán orgánem, do jehož pravomoci věc náleží 

- zda je exekuční titul vykonatelný 

- zda oprávněný a povinný jsou věcně legitimováni 

- zda k vydobytí pohledávky nepostačuje výkon rozhodnutí nařízený 

nebo navržený jiným způsobem 

- zda navrhovaný způsob výkonu rozhodnutí není zřejmě nevhodný 

- zda vymáhané právo není prekludováno 

- u návrhu na peněžité plnění, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí 

nařízen 

 

Při rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí soud nezkoumá, zda 

povinný skutečně nesplnil dobrovolně vykonávanou povinnost a vychází pouze z tvrzení 

oprávněného. Soud nezkoumá: 

- věcnou správnost podkladového rozhodnutí 

- relevanci tvrzených vad nalézacího řízení 

- rozsah odpovědnosti dědiců za dluh, který je vymáhán  

- zda vznikla pohledávka za trvání manželství  atd.  

 

Při rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí musí soud hodnotit, zda rozhodnutí, 

které má být skutečně vykonáno – exekuční titul – je vykonatelné (doložka právní moci, 

příp. vykonatelnosti) 

 

Při zkoumání vykonatelnosti posuzuje soud také ke ztrátě výhody splátek ( ztráta 

lhůt ) tj. kdy pro nesplnění některé splátky je věřitel oprávněn žádat celý zbytek 

pohledávky najednou.  
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Od plnění ve splátkách se ztrátou výhody splátek je třeba odlišovat rozhodnutí 

ukládající opětující se plnění v budoucnu splatných dávek podle § 160 odst. 2 O.S.Ř., jako 

je tomu například u výživného. 

 

Při rozhodování o nařízení výkonu rozhodnuti soud posuzuje, zda exekuční titul je 

vykonatelný nejen po stránce formální vykonatelnosti, ale zda je i materiálně 

vykonatelný,  

 

zda obsahuje: 

- přesnou individualizaci oprávněného  

- přesnou individualizaci povinného  

- přesné vymezení práv a povinností k plnění  

- přesný rozsah a obsah plnění  

- přesně stanovenou lhůtu plnění 

 

Další otázkou, kterou musí soud dále při svém rozhodování o nařízení výkonu 

rozhodnuti zkoumat, je otázka věcné legitimace. Porovnává tedy:  

 

- zda tomu, kdo sebe označuje za procesně oprávněného, svědčí i oprávnění 

podle vykonávaného rozhodnutí 

- zda souhlasí jméno, příjmení, označení zaměstnání a bydliště 

- ze stejného hlediska zkoumá tyto údaje i ohledně povinného 

 

Při nařizování soud rovněž zkoumá, zda vykonávané právo nezaniklo, tj. zda není 

prekludováno. K promlčení vykonávaného práva soud přihlíží pouze k námitce povinného, 

kterou uplatní nejčastěji formou návrhu na zastavení podle § 268 odst. 1 písm. h) O.S.Ř. 

 

V návrhu na výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky uvede 

oprávněný, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden ( § 261 odst. 1 O.S.Ř). 
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- srážkami ze mzdy povinného 

- přikázáním pohledávky odepsáním z účtu u peněžního ústavu 

- přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného 

- postižením jiných majetkových práv povinného 

- příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu  

- prodejem movitých věcí povinného 

- prodejem nemovitostí povinného 

-          prodejem spoluvlastnického podílu povinného k movité věci nebo 

k nemovitosti             

- zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti povinného  

- prodejem podniku. 

 

2.1 Návrh 

 

Návrh na nařízení exekuce je základní a prvořadou procesní podmínkou pro její 

nařízení. Bez návrhu nemůže být exekuční řízení zahájeno.  

 

a) Výkon rozhodnutí lze nařídit jen na návrh oprávněného. V návrhu na výkon 

rozhodnutí oprávněný uvede, jakým způsobem má být výkon rozhodnuti proveden.  

 

b) K návrhu na výkon rozhodnutí je třeba připojit stejnopis rozhodnutí opatřený 

potvrzením o jeho vykonatelnosti. Stejnopis rozhodnutí není třeba připojit, jestliže se návrh  

na výkon rozhodnutí podává u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně. 

 

c) Podá-li oprávněný návrh na výkon rozhodnutí u soudu, který o věci rozhodoval 

jako soud prvního stupně, potvrdí tento soud vykonatelnost rozhodnutí přímo na návrhu  

a není-li sám příslušný k výkonu rozhodnutí, postoupí návrh příslušnému soudu. 

 

Z návrhu musí být patrno: 

- kterému soudu je určen 

- kdo je činí 

- které věci se to týká a co sleduje a musí být podepsán a datován 
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Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem 

podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. 

Podání je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby 

jeden stejnopis zůstal u soudu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 

 

Návrh musí kromě obecných náležitostí obsahovat: 

 

-           jméno, příjmení a bydliště účastníků ( obchodní firmu nebo název a sídlo  

právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která  

za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců 

- vylíčení rozhodujících skutečností  

- označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává  

- a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá. 

 

Podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí je spojeno s povinností zaplatit 

soudní poplatky za podaný návrh. 

 

V případě, že soud zjistí, že některé náležitosti nesplňují výše uvedené podmínky,     

pro které nelze v řízení dále pokračovat a ty nejsou na výzvu soudu odstraněny, bude 

soudem návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítnut. 

 

2.2 Rozsah a vhodnost výkonu 

 

Posuzování rozsahu a vhodnosti navrhovaného výkonu přichází v úvahu tam, kde je 

vymáháno exekucí peněžité plnění, neboť tam je dán výběr několika způsobů výkonu.  

Na nepeněžité plnění nelze zvolit způsob, jakým bude výkon proveden. 

 

Výkon rozhodnutí může být nařízen jen v takovém rozsahu, jaký oprávněný navrhl  

a jaký podle rozhodnutí soudu stačí k jeho uspokojení ( § 263 odst. 1 O.S.Ř.) 
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Oprávněný může navrhnout k vydobytí peněžité pohledávky exekucí několika 

různými způsoby zároveň. Takové návrhy může podat součastně nebo postupně. Soud 

ovšem nemůže všem návrhům vyhovět, jestliže je zřejmé, že k uspokojení pohledávky 

stačí jen některý z nich.  

 

2.3 Odvolání 

 

Proti usnesení soudu prvního stupně je přípustné odvolání ( § 254 O.S.Ř.),  

o němž rozhoduje odvolací soud, kterým je zásadně příslušný Krajský soud. Odvolání se 

podává do 15-ti dnů od doručení usnesení ke Krajskému soudu prostřednictvím Okresního 

soudu, který usnesení vydal. Lhůta je však zachována, pokud je odvolání podáno ve lhůtě 

15-ti dnů přímo odvolacímu soudu nebo do protokolu u kteréhokoliv jiného soudu, který 

jej následně předá příslušnému Okresnímu soudu. Co se týče formy podání odvolání, lze 

jej podat písemně do protokolu u soudu nebo způsoby dálkové komunikace, jež jsou 

podrobně popsány v zákoně. Jestliže se odvolání podává osobně na podatelně soudu, musí 

tak být učiněno do uplynutí 15-ti denní lhůty. Pokud je odvolání odesíláno poštou, stačí, 

když je poslední den lhůty podáno na poštu. 

 

Pro odvolací řízení ve věcech výkonu rozhodnutí se použijí obecná ustanovení  

o odvolání s tím rozdílem, že proti usnesení o nařízení výkonu  rozhodnutí lze namítat jen 

ty skutečnosti, jež jsou pro nařízení výkonu rozhodnutí rozhodné ( § 254 odst. 5 O.S.Ř.).  

To v praxi znamená, že odvolatel může být se svým odvoláním úspěšný pouze v případě,  

kdy dostatečně prokáže, že výkon rozhodnutí neměl být vůbec nařízen zejména z toho 

důvodu, že tu chybí formálně či materiálně vykonatelný exekuční titul. Jako nejčastěji 

úspěšným důvodem pro odvolání pak je prokázání tzv. neúčinného doručení exekučního 

titulu z toho důvodu, že adresát se v době doručování v místě doručení nezdržoval ( § 50d 

O.S.Ř.). 

 

Obecně lze říct, že odvolání proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí není 

nejlepší procesní obranou povinného, protože drtivá většina všech exekučních titulů netrpí 

vadami, které by způsobovaly jejich nevykonatelnost. Z praktického hlediska se nejlepším 
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způsobem obrany povinného proti výkonu rozhodnutí jeví procesní institut návrhu  

na zastavení výkonu rozhodnutí, o kterém bude podrobněji pojednáno níže.  

 

2.4 Zastavení výkonu rozhodnutí 

  

Procesní institut zastavení výkonu rozhodnutí je upraven v O.S.Ř. v § 268. 

Z hlediska praxe jde o nejúčinnější obranu povinného proti nařízenému výkonu rozhodnutí, 

ať už je prováděn jakýmkoli způsobem. Pro účely této práce bude podrobněji rozebrán 

pouze odstavec 1, který obsahuje výčet nejčastějších důvodů pro zastavení výkonu 

rozhodnutí a nejvíce se vztahuje ke způsobu výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. 

 

Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže 

 

a)  byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným 

b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno  

nebo se   stalo neúčinným 

c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení 

d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny  

e) průběh výkonu rozhodnutí že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani  

ke krytí jeho nákladů 

f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž  

má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí 

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon 

rozhodnutí  

již proveden, bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon 

rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku 

h)  výkon rozhodnutí je nepřípustný. 

 

V této stati se nebudu zabývat všemi důvody pro zastavení výkonu, ale pouze těmi 

nejtypičtějšími a v praxi nejpoužívanějšími.  
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Nejčastějšími způsoby zastavení výkonu rozhodnutí je situace, kdy oprávněný sám 

podá návrh na zastavení, ať už z důvodu následné dobrovolné úhrady povinným  

nebo z jakéhokoli jiného důvodu (§ 268 odst. 1 písm. c).  

 

Dalším typickým důvodem zastavení je případ nemajetnosti povinného (§ 268 

odst. 1 písm. e) tj. kdy se při výkonu rozhodnutí zjistí, že povinný nedisponuje žádným 

majetkem,  

ze kterého by mohla být pohledávka oprávněného uspokojena. V případech notorických 

dlužníků, na něž je nařízeno větší množství výkonů rozhodnutí a exekucí, je tento 

zastavovací důvod zpravidla standardní. Tento návrh podává nejčastěji oprávněný  

nebo může být výkon rozhodnutí takto zastaven i z podnětu soudního vykonavatele,  

který k tomu předloží protokol z místního šetření, v němž uvede, že se mu nepodařilo 

zjistit žádný majetek povinného. O zastavení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí 

rozhoduje vyšší soudní úředník. Výjimečně o tomto může rozhodnout i samosoudce, 

pokud podání povinného označené jako odvolání proti usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí posoudí dle obsahu jako návrh na zastavení podle příslušného zastavovacího 

důvodu. Podání návrhu na zastavení účastníkem je osvobozeno od soudního poplatku 

stejně tak jako odvolání (§11odst.4z.č.549/1991Sb. o soudních poplatcích).  

 

Posledním zastavovacím důvodem, který má největší spojitost s výkonem 

rozhodnutí prodejem movitých věcí, je důvod podle § 268 odst. 1 písm. d) O.S.Ř. Jedná  

se o situaci, kdy bylo soudem pravomocně rozhodnuto, že určité věci, které vykonavatel 

pojal do soupisu movitých věcí při samotném provádění výkonu, tomuto výkonu 

nepodléhají a z další realizace výkonu je vyloučil. O tom, kterých věcí se toto vyloučení 

zpravidla týká a dalších podrobnostech blíže pojednává část 2.10 této práce. Zde je třeba 

 pouze uvést, že pro úspěšné uplatnění tohoto zastavovacího důvodu je zapotřebí 

pravomocné skončení řízení podle § 321 a § 322 O.S.Ř. Bez tohoto předcházejícího  

rozhodnutí se tedy nelze úspěšně domáhat zastavení výkonu rozhodnutí v rozsahu 

vyloučených movitých věcí. 
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3 Technika provád ění 
 

3.1 Provedení výkonu rozhodnutí 

 

Soudnímu vykonavateli je před provedením výkonu rozhodnutí vedoucí kanceláře 

přidělen příslušný  spis. Zároveň se spisem a případným příkazem k výkonu rozhodnutí 

usnesení a jiné písemnosti, které mají být při výkonu rozhodnutí doručeny. Usnesení musí 

být vyhotovena v takovém počtu vyhotovení, aby mohla být doručena všem účastníkům  

a případně i manželi povinného. Doručení se vyznačí v protokolu, který byl u úkonu 

sepsán. 

 

Jednotlivé úkony provádí vykonavatel v takové denní době, kdy se dá předpokládat 

nejspíše dosažení výsledku, tedy i v době mimo rozvrženou pracovní dobu a ve dnech 

pracovního klidu a to zpravidla od 6.00 do 22.00 hod. 

 

3.2 Vyrozum ění účastník ů o výkonu 

 

Vykonavatel před samotným výkonem rozhodnutí uvědomí oprávněného o tom,  

že bude výkon proveden, dále mu sdělí místo a čas a datum. Nedostaví-li se oprávněný  

ve stanovenou dobu na stanovené místo, kde má být výkon rozhodnutí proveden, provede  

se úkon v jeho nepřítomnosti. To se netýká výkonu rozhodnutí odebráním věci, kdy tento 

úkon se bez přítomnosti oprávněného nebo jeho zástupce neprovede. 

 

Povinný nesmí být předem o výkonu rozhodnutí informován. 

 

3.3 Opatření k zachování po řádku p ři výkonu rozhodnutí 

 

Vykonavatel je při provádění výkonu rozhodnutí oprávněn učinit opatření, aby byl  

při výkonu rozhodnutí zachován pořádek. Osoby, které narušují výkon, může vykázat 

z místa provádění. 
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Pokud má vykonavatel za to, že by při provádění výkonu rozhodnutí mohl být 

narušen pořádek nebo by mohl být vystaven fyzickému nebo verbálnímu útoku  

nebo osoba, u níž má být výkon proveden bude bránit provedení tohoto výkonu, může  

si za tímto účelem zjednat asistenci Justiční stráže. 

 

Příslušníci Justiční stáže: 

 

a) doprovodí vykonavatele a ochrání ho před napadením a to i uvnitř objektu 

b) odstraní fyzický odpor povinného, který brání vstupu do bytu či místnosti  

                        nebo jinak zabraňuje provedení úkonu 

c) realizují pokyn vykonavatele k odstranění osob nebo věcí z místa úkonu 

d) poskytnou doprovod při převážení věcí nebo při dražbě 

 

3.4 Dobrovolné pln ění povinným 

 

Před samotným výkonem vykonavatel vyzve povinného, aby pohledávku uhradil 

dobrovolně. Pokud povinný pohledávku dobrovolně neuhradí, vykonavatel přistoupí 

k provedení soupisu movitých věcí. 

V případě, že povinný není zastižen, vykonavatel se dotáže přítomné zletilé osoby, 

která je povinným pověřena obstaráváním jeho věci, zda je ochotna plnit za povinného. 

 

 

3.5 Rozsah výkonu rozhodnutí 

 

Výkon nesmí být proveden ve větším rozsahu, než je nezbytně třeba pro 

uspokojení pohledávky oprávněného. 

 

Výkon je proveden v takovém rozsahu, aby byly kromě pohledávek oprávněného 

kryty také náklady řízení a náklady výkonu rozhodnutí. 
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3.6 Upušt ění od výkonu rozhodnutí 

 

V případě, že oprávněný navrhl zastavení výkonu rozhodnutí, třeba i v průběhu 

provádění výkonu, vykonavatel v dalších úkonech již nepokračuje. 

 

3.7 Výkon rozhodnutí v budovách státních orgán ů, ústav ů,  

zařízení, podnik ů nebo jiné právnické osoby, ve vojenských 

objektech 

 

Pokud má být výkon rozhodnutí proveden v budovách státních orgánů, ústavů,  

zařízení, podniků nebo jiné právnické osoby, ve vojenských objektech, musí vykonavatel 

úkon předem dohodnout s vedoucím, s velitelem nebo s osobou k tomuto jednání 

oprávněnou.  

 

3.8 Výkon rozhodnutí prodejem movitých v ěcí 

 

Termín výkonu stanoví vykonavatel. Před odchodem na výkon rozhodnutí 

vypočte vykonavatel podle usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí výši pohledávky, aby 

věděl, v jakém rozsahu bude provést soupis.  

Jestliže je pro jednoho oprávněného vedeno více věcí, provádí se tyto současně. 

 

3.9 Postižitelné v ěci 

 

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí lze provést pouze u věcí, s kterými 

může povinný volně nakládat. Je to nejenom věc, kterou vlastní, ale i věc, kterou má  

u sebe. 

a) Výkonu rozhodnutí podléhají všechny věci (s výjimkou věcí z výkonu 

vyloučených), které má povinný ve svém bytě, nebytových nebo provozních prostorách, 

ledaže by tam byly přineseny těmi, kdo jsou pouze na návštěvě. 

b) U manželů lze za věci ve smyslu bodu a) považovat věci, které jsou  

ve společném bytě nebo ve společných prostorách. Totéž platí i u osob, které spolu žijí  

ve společné domácnosti. 
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c) Mezi movité věci se řadí také živý a mrtvý inventář 

 

Výkonu rozhodnutí podléhají věci, které má povinný ve svém držení, případně věci 

povinného, které má oprávněný ve svém držení nebo jiná osoba, která je ochotna věci 

vydat. 

Důležité  k tomu, aby věc mohla být do soupisu pojata musí být dobře 

identifikovatelná. 

Do soupisu se nepojme věc, která byla již jiným orgánem pro výkon rozhodnutí 

sepsaná. 

 

 

3.10 Věci vylou čené z výkonu rozhodnutí 

 

Výkon rozhodnutí nelze realizovat zajištěním a následným zpeněžením všech 

movitých věcí povinného. Smyslem občanského soudního řádu je i částečná ochrana 

povinného v tom smyslu, aby výkon rozhodnutí pro něj nebyl zcela likvidačním,  

ale aby mu i nadále zajistil důstojné sociální podmínky. Takto jsou v § 322 odst. 2 

demonstrativně vypočteny věci, které jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny.  

Jedná se o: 

1)   běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti  

2)   snubní prsten a jiné předměty podobné povahy  

3) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem  

       ke své nemoci nebo tělesné vadě  

4)   hotové peníze do částky 1.000,- Kč.  

 

Dále se do soupisu nepojmou věci, které potřebuje povinný, který je podnikatelem, 

ke své podnikatelské činnosti a jejichž zabavení by mohlo mít za následek faktické 

znemožnění v dalším podnikání. Z výkonu jsou vyloučeny věci uvedené v odstavci 4  

a věci, o kterých rozhodne vykonavatel na místě výkonu, že jejich postižení výkonem  

by bylo v rozporu s morálními pravidly. Např. u rodiny s nezletilými dětmi by bylo zcela 

v rozporu s morálními pravidly zabavit pračku, postel, židle či lednici, kdežto u povinného, 

který bydlí sám, by pojetí těchto věcí do soupisu bylo možné. 



Jaroslava Martinovská, DiS.: Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí 

2009  15   

 

Jestliže vykonavatel pojme do soupisu nějakou movitou věc, u které lze mít 

důvodně za to, že je věcí vyloučenou z výkonu rozhodnutí, lze se domáhat návrhem 

k soudu její vyloučení z výkonu rozhodnutí. Tímto návrhem je samostatná žaloba podle 

§ 267. Touto žalobou může uplatňovat vyloučení věci i osoba, jejíž věc vykonavatel pojal  

do soupisu v přesvědčení, že se jedná o majetek povinného. Třetí osoba pak musí v řízení 

prokázat své vlastnictví k věci a vyloučit vlastnictví povinného, aby mohla být se svou 

žalobou úspěšná a její věc mohla být ze soupisu vyloučena. 

 

 

3.11 Rozsah výkonu rozhodnutí 

 

Při soupisu movitých věcí se vykonavatel řídí obsahem usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí. Je-li výkon rozhodnutí veden na konkrétní věc, je do soupisu pojata jen tato. 

 

Je-li výkon rozhodnutí nařízen ohledně blíže neurčených věcí povinného,  

do soupisu jsou zahrnuty všechny věci, které výkonu rozhodnutí podléhají. Přičemž  

se do soupisu pojmou ty věci a takové hodnoty, kterými případným prodejem v dražbě 

bude pohledávka uspokojena. 

 

Do soupisu se pojmou především hotové peníze. Pokud není na místě finanční 

hotovost nad 1000,- Kč nalezena, přistoupí se k soupisu věcí, které povinný a rodinní 

příslušníci budou nejméně postrádat. Dále se sepíší věci, které lze snadno přenést a prodat 

(věci z drahých kovů, starožitné a umělecké předměty atd.) 

 

Věci, které se snadno kazí, se sepíší jen tehdy, není li jiných vhodných věcí a lze 

zajistit jejich rychlý prodej, případně, je li oprávněný ochoten je převzít na krytí i částečné 

pohledávky.  

 

Do soupisu mohou být pojata i zvířata za podmínek, že:  

a) je možné pro ně zajistit odborný odvoz a péči 

b) je možné provést se souhlasem povinného dražbu v jeho prostorách 
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c) je oprávněný ochoten je převzít na krytí byť částečné pohledávky 

 

 

3.12 Prohlídka bytu a osobní prohlídka povinného  

 

Vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je vykonavatel oprávněn prohledat byt 

povinného a jiné místnosti, které užívá a v nichž má své věci, jeho skříně a jiné schránky.  

Jestliže je to třeba i šaty, které má povinný na sobě. Za účelem takové prohlídky  

je vykonavatel oprávněn otevřít uzavřené dveře domu povinného, dveře jeho bytu, dále 

dveře jiné místnosti nebo jiné prostory jím užívané. Dále dveře jeho skříně a schránky. 

Jestliže je možno zámek domu, bytu, místnosti, skříně nebo schránky po otevření znovu 

uzavřít nebo jej vyměnit, stane se. K otevření zámku je třeba přizvat zámečníka. 

 

Není-li povinný při násilném otevření dveří přítomen, zanechá mu vykonavatel  

po skončení úkonu a zajištění novým zámkem oznámení, kde je uložen klíč nového zámku. 

Místo tohoto uložení zvolí vykonavatel podle okolností případu (např. klíč od domu  

na obecním úřadě, klíč od schránky u soudu a pod.). 

 

Při provádění prohlídky bytu je třeba postupovat šetrně, zejména jde-li o prohlídku 

šatů, které má povinný na sobě. Není-li vykonavatel stejného pohlaví jako povinný, přibere 

si k prohlídce šatů osobu stejného pohlaví jako povinný, která prohlídku provede. 

 

Provádí-li vykonavatel prohlídku prostorů povinného za přítomnosti příslušníků 

Justiční stráže nebo Policie ČR, mají tyto osoby právo do těchto prostorů vstoupit  

společně s vykonavatelem. 

 

Nachází-li se byt povinného v domě jiné  (třetí) osoby a dům je v době úkonu 

uzamčen, není vykonavatel oprávněn dům násilím otevřít. Ve výkonu může pokračovat,  

až s majitelem domu dohodne volný přístup do domu.  
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K násilnému otevření bytu povinného přikročí vykonatel teprve poté, kdy ze všech 

okolností případu bude zřejmé, že povinný dobrovolně prohlídku bytu neumožní (např. 

záměrně se nezdržuje doma, vykonavatele úmyslně nevpustil a pod.). 

 

 

3.13 Věci povinného u jiné osoby 

 

Jsou-li věci povinného u někoho jiného a ten není ochoten je vydat, nesmí 

vykonavatel takové věci pojmout do soupisu. 

 

Odepře-li někdo věc vydat nebo popře-li, že věc má mezi, omezí se úkon na to,  

že se takové prohlášení uvede do protokolu. Kdo učinil takové prohlášení, podepíše 

protokol úkonu. 

 

 

3.14 Přibrání nezú častněné osoby 

 

Vykonavatel přibere k provádění prohlídky a soupisu nezúčastněné osoby  

a v protokolu uvede jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osoby protokol podepíší. 

Nezúčastněná osoba je vázaná slibem, že zachová mlčenlivost o tom, s čím se seznámil  

při úkonu. 

 

Příslušníci Justiční stráže a Policie ČR, účastní-li se výkonu, nejsou občany  tedy 

nemůžou být nezúčastněnou osobou. Takovou osobou se může stát například zástupce 

obecního úřadu. 

 

Nezúčastněná osoba je oprávněna vstoupit do bytu nebo jiných prostor společně 

s vykonavatelem i bez souhlasu  povinného. 
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3.15 Soupis v ěcí 

 

Nalezené, sepsané movité věci se uvedou do protokolu jednotlivě, pod řadovými 

čísly a stručně se popíší. U jednotlivých věcí se uvede pravděpodobný výtěžek, kterého 

bude dosaženo prodejem. 

 

Dále vykonavatel tyto sepsané movité věci označí nálepkou příslušného soudu  

,,exekučně zabaveno“. Na tuto nálepku poznamená spisové číslo a datum, kdy byla 

movitá věc do soupisu pojatá.  

 

Povinný je na místě poučen, že sepsané věci, které zůstanou na místě soupisu, 

nesmí být poškozeny, zcizeny a že takové jednání je trestné. To, že povinný byl poučen, 

stvrdí do protokolu podpisem. 

 

Krom ě seznamu věcí a obecných náležitostí se v protokole uvádí ještě: 

 

a) zda se soupis provádí zároveň pro několik oprávněných 

b) zda sepsané věci nebyly již podle prohlášení povinného nebo někoho,  

                       kdo byl při soupisu přítomen, postiženy výkonem rozhodnutí prováděným 

                       soudem nebo jiným státním orgánem 

c) jaké jsou podle zběžného zjištění vykonavatele osobní, majetkové a rodinné 

                       poměry povinného v rozsahu, nutném pro posouzení postižitelných  

                       jednotlivých věcí 

d) zda sepsané věci pravděpodobně stačí k uspokojení pohledávky 

                       oprávněného včetně jeho nákladů řízení i případných nákladů řízení  

                       placeného státem 

 

Předcházel-li soupisu jiný dřívější soupis pro jiné oprávněné, poznamená  

se v posledním soupisu, které položky se v novém soupisu pojímají ze soupisu dřívějšího,  

a které se v něm nově zapisují. 
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Pokud při soupisu vykonavatel nalezne věci, které musí ihned odebrat, poznamená 

tuto skutečnost v soupise a na odebrané věci vydá povinnému potvrzení. 

 

3.16 Soupis pen ěz 

 

Pokud jsou při výkonu rozhodnutí nalezeny hotové peníze:   

 

 a) nad částku 1000 Kč odevzdá ji až do výše pohledávky oprávněnému, který      

převzetí stvrdí do protokolu o soupisu. Pokud není oprávněný přítomný, příslušná částka  

se odešle poštou oprávněnému nebo prostřednictvím peněžního ústavu. Je-li oprávněných 

několik, předá se vybraná částka pokladníkovi soudu. Povinnému na zadrženou částku 

vykonavatel předá stvrzenku o zaplacení. 

. 

b) valuty nebo drahé kovy (zlato) vykonavatel sepíše, odebere a odevzdá osobě 

soudem k tomu pověřené. 

 

c) směnky, šeky nebo jiné listiny, jejichž předložení je třeba k uplatnění práva, 

včetně zaknihovaného cenného papíru 

 

d) vkladní knížky  vykonavatel sepíše podle ustanovení o soupisu movitých věcí  

a odevzdá u osoby pověřené soudem. Jde-li o vkladní knížky na jméno, vyrozumí 

právnické osoby, které je vystavily.  Po právní moci usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí, předloží vykonavatel vkladní knížky peněžnímu ústavu a vybere z nich částku, 

na kterou povinný právo, až do výše pohledávky oprávněného. Vybranou částku může 

vykonavatel též poukázat prostřednictvím peněžního ústavu. Jde-li o vymáhání soudního 

poplatku, složí ji na účet soudu. Výplatu vkladu z vkladních knížek peněžní ústav provede, 

i když je vinkulován.  Vkladní knížku pak vrátí povinnému. O tom vykonavatel učiní 

v protokole o soupisu stručný záznam. 

 

Soupis se provádí na místě označeném v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

jako byt povinného, jeho sídlo nebo místo, kde se má nacházet movitá věc, která má být 

sepsána. Pokud na takto označeném místě vykonavatel nenalezne žádné věci, které lze 
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sepsat nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen na určité věci a tato věc nebyla nařízena 

odstoupí od soupisu. 

 

Vykonavatel zároveň podle možnosti vhodným způsobem zjistí dotazem v okolí 

označeného bytu nebo sídla povinného popř. na obecním úřadě nebo u jiného orgánu, zda 

se povinný skutečně na označeném místě zdržuje, případně kam se odstěhoval. 

 

Nepodaří-li se vykonavateli takto zjistit správnou adresu povinného a ani 

oprávněný ji neoznámí a to ani v přiměřené jemu poskytnuté lhůtě, učiní o tom 

vykonavatel záznam do spisu a spis odevzdá vedoucímu soudní kanceláře. 

 

Pokud se shora uvedeným způsobem podaří zjistit správné místo soupisu, provede 

vykonavatel výkon rozhodnutí na nově zjištěné adrese. 

 

Za byt povinného se považuje: 

 

a) byt, ke kterému má povinný popřípadě se svým manželem nájemní nebo 

                       podnájemní právo 

b) byt, který je ve vlastnictví povinného nebo jeho spoluvlastnictví s další 

                       osobou (manželem) 

c) byt (místnost), který povinný obývá v domě (bytě) svých rodičů, manžela, 

                       družky/druha, rodičů manžela apod. 

d) byt třetí osoby, ve kterém se povinný zdržuje trvale nebo přechodně, nikoliv  

                       však krátkodobě za účelem návštěvy 

e) místnost v ubytovně nebo hotelový pokoj 

 

Vyžaduje li to účel výkonu rozhodnutí, lze zajistit přístup k věcem povinného  

za podmínek § 325a, 326 odst. 1 O.S.Ř. 
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3.17 Zajišt ění sepsaných movitých v ěcí 

 

Navrhne-li oprávněný zajištění movitých věcí, převezmou se nalezené movité věci 

a uloží se u vhodného schovatele na náklady oprávněného. Sepsané movité věci mohou být 

uloženy též v prostorách soudu k tomu určených. Se souhlasem oprávněného a povinného 

lze sepsané věci též uložit do místnosti povinného nebo oprávněného. Tato místnost  

se zamkne a klíč se uloží u soudu. 

 

Pokud si zajištění věcí vyžádá náklady a oprávněný nesloží u soudu zálohy, nebude 

zajištění věci provedeno. 

 

 

3.18 Příprava dražby 

 

Dražba se koná buď na  místě soupisu nebo na místě soudem určené, tedy  

v dražební místnosti. 

 

a) Dražba na místě soupisu  

Po stanovení termínu je vydaná vyšší soudní úřednicí dražební vyhláška, která je 

doručena všem účastníkům řízení a dále také obci v místě dražby. Zde jsou všichni 

účastníci informováni o dni, místě a čase konání dražby. Povinný zpřístupní místo, kde  

se dražená věc nachází.  

 

b) Dražba v dražební místnosti 

Vykonavatel před zahájením dražby zajistí svoz sepsaných movitých věcí  

do prostor, kde bude dražba probíhat. 

 

Před samotnou dražbou ve stanovené lhůtě, která je uvedena na dražební vyhlášce, 

proběhne prohlídka dražených věcí. Zde si zájemci mohou prohlídnou věci, o které by měli 

zájem. 
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V obou případech vykonavatel věci označí cenovkou, na které je výše vyvolávací 

ceny. Od případných dražitelů ověří totožnost podle průkazu totožnosti, což je občanský 

průkaz nebo cestovní pas. Každému dražiteli přiřadí číslo, pod kterým bude zájemce dražit. 

 

 

3.19 Dražba 

 

Pokud soud přikročí ke zpeněžení sepsaných věcí prostřednictvím dražby, rozhodne 

předseda senátu nebo k tomu určený pracovník o datu a místě dražby po dohodě  

s vykonavatelem. Dražba se koná buď v budově soudu nebo na místě, kde jsou věci 

sepsané § 328 b) O.S.Ř. 

  

Před stanoveným datem dražby vykonavatel zajistí odvoz sepsaných věcí, pokud je 

třeba je dopravit na místo dražby. Pokud jsou věci u povinného, povinného o této 

skutečnosti vyrozumí a zajistí odvoz movitých věcí na určené místo. Odvoz věcí může také 

po dohodě s vykonavatelem zajistit povinný nebo oprávněný. 

 

Pokud vykonavatel odebírá sepsané movité věci určené pro dražbu od povinného, 

postupuje podle soupisu. Věci, které byly odebrány pak eviduje u pověřeného pracovníka  

v ,,knize movitých věcí,,. 

 

Jestliže vykonavatel při odběru věcí zanechaných  u povinného nenalezne některou 

věc obsaženou v soupisu, učiní o tom záznam do spisu i s případným vysvětlením 

povinného. O tomto vyrozumí vykonavatel ihned předsedu senátu nebo vyšší soudní 

úřednici a vyžádá si další pokyny. 

 

 

3.20 Průběh dražby 

 

Dražbu řídí vykonavatel, který o dražbě sepíše protokol. Vykonavatel a povinný 

nesmějí dražit. Vykonavatel může požádat soudní správu o vyslání zapisovatelky k dražbě, 
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považuje-li to za potřebné. Pro dražby většího rozsahu může být přítomno více pracovníků 

soudu určených správou soudu k zajištění pomocných prací při dražbě. 

 

Před zahájením dražby poučí vykonavatel přítomné osoby, že věci dané do dražby 

se prodávají jen za hotové peníze, a že nejvyšší podání je třeba zaplatit ihned. Pokud by 

tuto podmínku vydražitel nesplnil, bude se věc dražit znovu bez jeho účasti. Vykonavatel 

seznámí přítomné též s pořadím, v jakém se budou jednotlivé věci dražit. 

 

Nejnižší podání činí dvě třetiny odhadní ceny. Dražitelé jsou vázáni svými 

podáními, pokud nebylo určeno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci není omezena 

cenovými předpisy. 

 

Při dražbě se věci vyvolávají jednotlivě nebo po skupinách, jestliže se podává větší 

množství věcí téhož druhu. Po vyvolání věci vykonavatel oznámí odhadní cenu a nejnižší 

podání. 

 

Při dražbě mohou dražitelé zvyšovat podání nejméně o 50,- Kč. To neplatí, jde-li  

o věc, jejíž vyvolávací cena je nižší. Dražba pokračuje, pokud dražitelé na vyzvání slovy 

,,poprvé“, ,,podruhé“ činí vyšší podání. Není-li další podání, vykonavatel upozorní 

dražitele, že nebude-li učiněno vyšší podání, udělí po vyzvání slovy ,,potřetí,“ příklep. 

 

Vykonavatel udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik 

dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne soud losem, komu má 

příklep udělit. 

 

Uhradí-li povinný nejpozději do okamžiku  zahájení dražby do rukou vykonavatele 

pohledávku včetně příslušenství, nedojde k zahájení dražby. Vykonavatel v dražbě dále 

nepokračuje a sepsané movité věci vydá povinnému, který tuto skutečnost potvrdí  

v protokole. Spisy s kvitančním sešitem vrátí vykonavatel vedoucímu soudní kanceláře. 

 

Zúčastnit se dražby věcí, pro jejichž držení je nutné právním předpisem stanovené 

oprávnění držet (zbraň), může jen ten, kdo je držitelem takového oprávnění. Vykonavatel 
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je oprávněn tuto skutečnost ověřit pře zahájením dražby tím, že vyzve dražitele  

o předložení příslušného oprávnění. 

 

Byla-li dražba skončena, protože výtěžek dosud prodaných věcí stačí  k uspokojení 

oprávněných, odevzdají se neprodané věci povinnému nebo osobě, která je oprávněna je 

přijmout. 

 

Nevedla-li dražba k plné úhradě vymáhané pohledávky a některé sepsané věci 

nebyly vydraženy, uloží se - pokud byly zajištěny - opět u soudu nebo schovatele, jinak se 

ponechají u povinného. 

 

 

3.21 Opětovná dražba 

 

Nenajde-li se kupec pro dražené věci, nařídí soud opětovnou dražbu. Při ní 

postupuje vykonavatel stejně jako při provedení dražby první. 

 

Věci, pro které se nenajde kupec ani při opětovně dražbě, může oprávněný převzít 

do 15-ti dnů od vyrozumění o bezvýslednosti dražby za dvě třetiny odhadní ceny. Mezi 

několika oprávněnými, ochotnými k převzetí rozhoduje pořadí. Převzetí věci potvrdí 

oprávněný v protokolu. Až do převzetí se věci uloží na náklady oprávněného buď u soudu, 

nebo u schovatele. 

 

Věci, které nebyly vydraženy ani při opětovné dražbě, a které není oprávněný 

ochoten převzít, vydá vykonavatel povinnému. Jestliže povinný odmítne věci převzít zpět 

nebo není znám (fyzická osoba je cizinec neznámého pobytu, firma je zrušena apod.), uloží 

se na jeho náklady u schovatele nebo u soudu. 
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4 Vybrané problémy a nedostatky 
 

Při provádění realizace výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí je nutné 

upozornit na některé překážky, které zpomalují, či znemožňují provedení výkonu 

rozhodnutí. Je to: 

 

- migrace povinných 

- nemajetnost povinných 

- úsporná opatření ze strany soudu 

- legislativa 

- spolupráce jiných organizací 

- čísla popisná 

 

4.1 Migrace povinných 

 

V současné době je největším problémem stěhování povinných, ať už v rámci 

okresu nebo mimo něj. Povinný změní bydliště, kam se odstěhuje i se svými věcmi,  

ale změnu adresy nenahlásí. Zde nastává pátrání po pobytu povinného dotazováním  

u příslušných úřadů, které trvá leckdy i několik měsíců.  Při zjištění nového místa bydliště 

se výkon rozhodnutí provádí na nové adrese, kde je často zjištěno, že se povinný opět 

odstěhoval. 

 

Také trvalý pobyt povinného, který je hlášen na adrese města či obce, značně 

komplikuje výkon rozhodnutí. Dotazováním na této adrese bývá zřídkakdy úspěšné, neboť 

jde pouze o formální místo bydliště. Pokud jde o malou obec, většinou úředníci tohoto 

úřadu s přesností vědí, zda se v dané obci povinný zdržuje, či nikoliv. Ve větších obcích  

či městech je zjišťování takovéto informace bezvýsledné. 

 

4.2 Nemajetnost povinných 

  

Další překážkou v úspěšné realizaci provedení výkonu rozhodnutí je nemajetnost 

povinných. Při výkonu rozhodnutí je často v bytě povinného nalezeno jen základní 
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vybavení nutné k denní potřebě povinného a jeho rodiny. Finanční hotovost ani cennosti  

na místě nejsou nalezeny, protože se ve většině těchto případech jedná o občany, kteří 

pohybují na hranici životního minima či hmotné nouze. Vybavení v těchto domácnostech 

bývá bezcenné, letité a užíváním opotřebené - tedy k soupisu nevhodné. Jejich prodejem 

by nebyly uspokojeny ani náklady na výkon. 

 

Jiným problémem je, že ,,dlužníci,, mají majetek převedený na jinou osobu. Pak se 

na místě prokazují notářsky ověřenými smlouvami, že nalezený majetek není v jeho 

vlastnictví, že ho daroval nebo prodal a jen ho má se souhlasem majitele k užívání. 

Přestože může být tento majetek na místě sepsán, majitel podá vylučovací žalobu a soud 

z většiny případů věci ze soupisu vyloučí. 

 

4.3 Úsporná opat ření ze strany soudu 

 

Vzhledem nízkému rozpočtu státní správy a vzrůstající ceně služeb vznikají 

technické problémy, které vykonavateli znemožňují provádět výkon rozhodnutí např.: 

 

- v bytech, do kterých je třeba se násilně dostat za asistence zámečníka 

- odebrání věci a jejich uskladnění 

- nedostatek pracovních sil (vykonavatelů a zapisovatelek) 

- úspora pohonných hmot 

- nedostatek motorových vozidel (převážení většího počtu dětí) 

 

 

4.4 Legislativa 

 

Mezi další překážky patřící do zpomalování provádění výkonů můžeme zařadit také 

stupňující se množství protokolů, vyhotovování vyrozumění, dotazování a pátrání  

po pobytu povinných, obesílání oprávněných či povinných aj.  

 

Vykonavatel provádí veškeré úřednické práce, a tak nemůže dostatek času věnovat 

samotnému vymáhání.  
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4.5 Spolupráce s jinými organizacemi 

 

Při zjišťování pobytu povinného je součinnost jiných organizací nezbytně nutná. 

V současné době se soudem spolupracují jen některé orgány např. městský úřad, obec, úřad 

práce, policie, vězeňská služba nebo katastrální úřad. Písemná forma dotazování je 

zdlouhavá a jak již bylo zmíněno, leckdy pro její zdlouhavost zbytečná. 

 

Vězeňská služba je dnes už jediná organizace, kterou vykonavatel může požádat  

o poskytnutí asistence na svoji ochranu. Problém vzniká  v případě, že je nedostatek 

příslušníků. Z tohoto důvodu se vykonavatel musí vždy podřídit podmínkám vězeňské 

služby, s předstihem žádat o asistenci a teprve poté výkon realizovat. 

 

4.6 Čísla popisná 

 
Při samotném provádění výkonu rozhodnutí je dost velkým problémem najít 

samotné číslo popisné, na němž se povinný zdržuje. Tento problém byl částečně vyřešen 

zavedením internetu, kde je možné získat podrobnou mapu a podle této určit místo bydliště 

povinného. Pokud se však na místě bydliště povinného zjistí jiné číslo popisné, kde by se 

mohl povinný zdržovat a dům není označen, musí se výkon rozhodnutí přeložit na jiný 

termín a číslo popisné dodatečně vyhledat. 
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5 Statistické údaje 

V této kapitole bych chtěla pro srovnání některých údajů přiblížit, k jakým změnám 

dochází postupem doby ve změně počtu věcí výkonu rozhodnutí, ale i využívání 

 jednotlivých  způsobů provedení. 

Počet navržených exekucí: 

 

celkem 

z toho 

1981 

108.395 

1996 

211.844 

1999 

319.204 

2004 

340.066 

- srážky ze mzdy 105.229 

(97,1%) 

57.172 

(27,0%) 

75.916 

(24,0%) 

79.019 

(24,0%) 

- přikázání z účtu 138 

(0,1%) 

50.920 

(24,0%) 

36.418 

(12,0%) 

22.238 

(7,0%) 

- movité věci 779 

(0,7%) 

97.342 

(46,0%) 

194.748 

(61,0%) 

220.920 

(66,0%) 

- nemovitosti 215 

(0,2%) 

2.645 

(1,2%) 

4.503 

(1,0%) 

2.584 

(1,0%) 

- vyklizení 515 

(1,4%) 

2.232 

(1,1%) 

3.493 

(1,0%) 

2.544 

(1,0%) 

- ostatní 519 

(0,5%) 

1,533 

(0,7%) 

4.126 

(1,0%) 

1.073 

(1,0%) 

 

 

V níže uvedené tabulce je zaznamenána činnost soudních vykonavatelů  

na Okresním soudě v Lounech za rok 2006 – 2009. Ač je zde vidět jednoznačný nárůst 

exekučních případů nutno konstatovat, že celková vymahatelnost pohledávek má spíše 

opačnou tendenci. Lze to přisuzovat hlavně tomu, že na některé notorické neplatiče  

se nařizují další a další exekuce, neboť tyto osoby se dostávají do stále větší platební 

neschopnosti a nezřídka tuto svou tíživou sociální situaci řeší za pomocí dalších půjček, 

které však nemohou splácet.  
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Počet přidělených spisů v jednotlivých měsících, jejich pohyb a v hotovosti 

vybrané částky.  

 

  
Počet 
spisů Nezastižen Soupis Bezvýslednost Odstěhován Vybráno Dražby Úhrada 

IV.06 378 104 6 113 123 271893,5 3 29 
V.06 466 138 9 90 197 178818,5 2 30 

VI.06 577 178 18 152 182 179631 2 45 
VII.06 301 123 2 49 110 82078 2 15 

VIII.06 234 63 1 51 111 76889 0 8 
IX.06 369 116 11 92 114 77713 2 34 
X.06 545 155 5 132 217 161226 1 35 

XI.06 439 173 7 132 98 160884 3 26 

XII.06 265 90 7 40 114 494572 1 13 

  3574 1140 66 851 1266 1683705 16 235 
I.07 473 157 7 110 178 133661 1 20 

II.07 366 119 6 78 123 231374 6 34 
III.07 472 131 14 127 152 390464 1 47 
IV.07 468 157 18 100 152 100048 5 36 
V.07 371 104 6 113 123 271893,5 3 22 

VI.07 415 120 6 110 134 130040 0 45 
VII.07 231 80 3 51 72 52775 3 22 

VIII.07 310 93 4 59 129 113511 4 21 
IX.07 476 133 10 135 157 218339 4 37 
X.07 622 150 4 159 259 217560,5 5 45 

XI.07 417 107 17 99 140 495691,5 3 51 

XII.07 280 51 15 57 113 295512 3 41 

  4901 1402 110 1198 1732 2650870 38 421 

I.08 422 133 3 75 160 369518 2 49 
II.08 373 121 2 91 120 210198,5 6 33 

III.08 449 144 0 84 182 191985,5 5 34 
IV.08 596 183 2 152 217 209663,5 6 36 
V.08 384 102 8 80 147 116545 0 47 

VI.08 567 151 5 143 205 170195 2 61 
VII.08 449 154 6 84 182 191085 4 19 

VIII.08 446 140 1 81 183 192078 2 39 
IX.08 549 122 6 144 214 416666 5 32 
X.08 369 81 3 105 157 224201 2 21 

XI.08 593 179 12 151 231 202505 7 13 

XII.08 180 61 2 14 64 189519 3 36 

  5377 1571 50 1204 2062 2684160 44 420 

I.09 458 146 8 99 164 104106 1 40 

II.09 309 66 5 94 119 48817 3 22 

  767 212 13 193 283 152923 4 62 
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6 Nástin  možné právní úpravy do budoucna 
 

Právní úprava obsažená v občanském soudním řádu ohledně výkonu rozhodnutí 

prodejem movitých věcí je poměrně jednoduchá a jasná. Přesto se i zde dají najít jednotlivé 

nedostatky a různé náměty na zlepšení stávající situace s ohledem na současné snahy  

o zefektivnění, zrychlení a zprůhlednění justice.  

 

Zřejmě hlavním nedostatkem, se kterým se potýká současná justice, a který až tak 

s legislativou nesouvisí, je nedostatek finančních prostředků pro zajištění chodu soudů. 

Tento problém se dále odráží v nedostatku kvalifikovaných pracovníků a pomocného 

personálu. Výsledkem toho je, že soudních vykonavatelů je málo na značný objem práce  

a navíc musí dělat i spoustu klasické kancelářské práce, kterou by zvládla jedna schopnější 

zapisovatelka. Jelikož si však soud nemůže ze svého omezeného rozpočtu žádnou takovou 

pomocnou sílu přijmout, nezbývá vykonavatelům, než všechnu administrativní činnost 

vykonávat v kanceláři a tím pádem nemohou v tuto dobu vykonávat svou hlavní náplň 

práce - vymáhat oprávněným jejich pohledávky vůči povinným.  

 

Popsaná situace vede ve svém důsledku k tomu, že se výkony rozhodnutí 

zpomalují, oprávněný musí dlouho čekat na vymožení svého oprávněného nároku a často 

se jej ani nedočká, neboť pokud se jedná o notorického dlužníka, je zde velká 

pravděpodobnost, že na tuto osobu již byla nařízena i exekuce prováděná soudním 

exekutorem podle zákona č. 120/2001 Sb. Jak je všeobecně známo, soudní exekutoři jsou 

podnikatelé, kteří vykonávají exekuční činnost za úplatu, a proto jsou značně finančně 

motivováni k rychlému vymáhání pohledávek, což ve většině případů platí i pro jejich 

zaměstnance (rovněž vykonavatele), kteří se pak snaží rychleji zabavovat movité věci, než 

tak činí soudní vykonavatelé. Jednak to je z důvodu zmíněné finanční motivace a jednak 

také tím, že nejsou tolik zahlceni vedlejší administrativní agendou. 

 

Tuto situaci by bylo alespoň z části možné vyřešit tím, že v rámci výkonu 

rozhodnutí by se po povinném nevymáhala pouze pohledávka oprávněného, nýbrž  

i náklady vzniklé státu prováděním úkonů směřujících k uspokojení nároku oprávněného. 

Zde se jedná hlavně o poštovné, náhrady jízdného, náhrady za využití stěhovací služby  
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a případné náhrady za využití zámečnických služeb, pokud vyvstane potřeba násilného 

vniknutí do uzavřeného objektu. Všechny tyto náklady dosud platí stát, resp. okresní soud, 

který výkon rozhodnutí nařídil a fakticky jej provádí. V celkovém součtu se pak kolikrát 

jedná o mnoha tisícové částky, které soudu již nikdo neuhradí a soudní poplatek placený 

oprávněným při podání návrhu na výkon rozhodnutí tyto náklady nemůže pokrýt. Může  

se taky stát, že tyto náklady převyšují i samotnou výši vymáhané pohledávky, zvláště  

u pohledávek z pokut či místních poplatků. 

 

Nastíněné opatření by mohlo alespoň zčásti ulevit značně napjatému soudnímu 

rozpočtu. Pokud by se vymožené částky soudních výdajů zpětně použily na účely výkonů 

rozhodnutí, bylo by možno z nich posílit stávající personální aparát o administrativního 

pracovníka, který by byl schopen vykonavatelům předem připravovat spisy k okamžitému 

výjezdu a následně by zpracovával výsledky výkonů. Dále by bylo možno více využívat 

uvedených služeb spojených s výkonem, čímž by se celý systém zefektivnil, zrychlil a tím 

by se dosáhlo i větší vymahatelnosti práva oprávněných osob.    
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7 Závěr 
 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl seznámit laickou veřejnost s problematikou 

jak samotného provádění výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, tak i s jednotlivými 

aspekty, které jej provázejí.  

 

O tomto tématu by bylo možné popsat mnoho stran a rozebrat jednotlivé modelové 

situace a problémy, které mohou nastat jak v teoretické rovině, tak v ryze praktické rovině. 

Toto však smyslem nebylo a jsem zcela přesvědčena, že se v této práci podařilo splnit 

vytčený cíl a podat ucelené pojednání o exekučním prodeji movitých věcí od samého 

počátku specifikací předpokladů pro jeho nařízení přes samotnou realizaci, až po možnosti 

procesní obrany a statistických dat.  

 

V současné době je celková zadluženost jednotlivých obyvatel a domácností 

povážlivě na vzestupu a tím budou stále více vytíženy soudy a soukromí exekutoři, neboť 

zdaleka ne všichni jsou schopni své závazky plnit.  

 

Hlavní trend ohledně soudního výkonu rozhodnutí všemi způsoby do budoucnosti 

je ten, že jsou zde tendence legislativně odejmout soudu téměř celou agendu výkonu 

rozhodnutí, a tuto zcela svěřit do rukou soudních exekutorů. V současné době nelze 

zasvěceně říct, zdali tyto myšlenky budou skutečně realizovány a pokud ano, nezbývá než 

doufat, že toto bude krok tím správným směrem a soudní výkon rozhodnutí se tak, jak jej 

známe v současné podobě, stane minulostí.  
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