
 

Příloha č. 1
Návrh na nařízení exekuce - 

- na zaplacení peněžité částky 
        
Oprávněný: …………………………………………………………………………………… 
Jméno, příjmení / firma 
…………………………………………………………………………PSČ………………… 
bydliště / sídlo 
RČ/IČO ….…………………………… 
 
 

podává tímto soudnímu exekutorovi 
 
JUDr. Milanovi Suchánkovi, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, IČO 66248981 
 
 
 

Návrh na nařízení exekuce na zaplacení peněžité částky a uvádí: 
 

I. 
 

Rozhodnutím (event. jiný exekuční titul)………………………………………………………. ….. 
č………….……….……………………..ze dne…………………………………………….…………. 
vydaným (kým) ..……………………………………………………………………………………….. 
se ukládá povinnému (jméno, příjmení/firma)….…………………………………………………… 
bytem/sídlem………………………………………………………………………PSČ……………… 
zaplatit pohledávku…………….Kč, slovy……………………………………………………………. 
a její příslušenství a to 

- úroky……………………………...Kč, slovy : ………………………………………………... 
- úroky z prodlení…………………Kč, slovy : ………………………………………………… 
- náklady soudního řízení………..Kč, slovy : ………………………………………………... 
- …………………………………………………………………………………………………... 

oprávněnému. 
 
Důkaz : exekuční titul č…………………………….ze dne  ………………………………………... 
 

II. 
 
Tento exekuční titul se stal pravomocným dne…………………… a je vykonatelný. 
Povinný shora uvedenou pohledávku s příslušenstvím do dnešního dne nezaplatil* / dosud 
uhradil pouze…………………………………Kč a zbývající část pohledávky dobrovolně 
neplní.* 
 
 

III. 
 

Navrhuji proto, aby soudní exekutor shora uvedený vymohl výše popsanou pohledávku 
v celém rozsahu * /v dosud neplaceném rozsahu*: 
jistina …………………..……………..Kč, slovy : ……….…………………………………………… 
a její příslušenství a to 

- úroky…………………………….. Kč, slovy :..……………………………………………….. 
- úroky z prodlení…………………Kč, slovy  :………………………………………………… 
- náklady soudního řízení………..Kč, slovy : ………………………………………………... 
- náklady exekuce ve výši ………Kč,  slovy : ……….………………………………………. 



 

 
a aby vymoženou částku  

- poukázal na moji adresu shora uvedenou. 
- poukázal na můj účet č. …………..……/……v bance …………………………………….. 

 
IV. 

 
Prohlašuji, že beru na vědomí svojí povinnost složit přiměřenou zálohu na náklady exekuce 
ve výši a lhůtě stanovené soudním exekutorem. 
Výslovně prohlašuji, že ohledně mého shora uvedeného nároku neprobíhá jiné exekuční 
řízení, ani jsem o jeho zahájení nepožádal jiný exekuční úřad, soud ani jiný orgán. 
 
 
O majetku povinného a místech kde se tento majetek nachází resp. kde se povinný zdržuje 
sděluji následující údaje: 
……..……………………..…..………………………………………………………………………… 
……..……………………..…..………………………………………………………………………… 
….……..………………….………..…………………………………………………………………… 
….……..…………..…………………………………………………….……………………………… 
….………….…..……..………………………………………………………………………………… 
….………………….…………………………………………………….……………………………… 
(další údaje uvádím v přílohách) 
 
Pro účely exekuce předávám soudnímu exekutorovi tyto listiny a přílohy svědčící o 
oprávněnosti mého návrhu a o majetku dlužníka **: 
 
1) Exekuční titul opatřený doložkou právní moci a vykonatelnosti……..………………………… 
2) Doklad o právní subjektivitě právnické osoby: a) oprávněného* b) povinného*..……………. 
3) ……………………………………….……………….………………………………………………. 
4) ……………………………………….…….…………………………………………………………. 
5) ………………………………….…….………………………………………………………………. 
6) ……………………….……………….………………………………………………………………. 
 
 
 
 
V ……………….dne……………….  ………….………………….…………………….. 

vlastnoruční podpis oprávněného / zástupce / 
       statutárního orgánu právnické osoby 

 
 
** Přílohy návrhu zpravidla tvoří: 
• Exekuční titul opatřený potvrzením o právní moci a vykonatelnosti (originál nebo úředně 

ověřená kopie). 
• Doklad o právní subjektivitě právnické osoby (aktuální výpis z obchodního rejstříku) 

oprávněného a povinného. 
• Plná moc zástupce (nejedná-li navrhovatel - fyzická osoba osobně nebo právnická osoba 

statutárním orgánem). 
• Doklady a další údaje o majetku dlužníka, pokud je oprávněný zná (čísla účtů povinného 

v peněžních ústavech, výpisy z katastru nemovitostí, údaje o cenných papírech a 
majetkových účastech povinného, o motorových vozidlech a jiném jeho movitém majetku, 
údaje o dlužnících povinného, o plátci mzdy a jiných dávek povinného…). 

• Další údaje o místě, kde se povinný zdržuje, podniká, nebo kde se nachází jeho majetek, 
pokud se toto místo neshoduje s bydlištěm nebo sídlem povinného. 



 

Příloha č. 2

NÁVRH NA NAŘÍZENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ SRÁŽKAMI ZE MZDY 

(§ 321 a násl. o. s. ř.) 

  

Okresnímu soudu 

v Šumperku 

  

Oprávněný: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35 

Povinný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20 

  

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy 

  

I. 

  

Vykonatelným rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 6. 2004 č. j. 10C 
20/2004–10 bylo povinnému uloženo zaplatit mi částku 60 000 Kč s 10 % úroky od 1. 1. 2003 
do zaplacení a na nákladech řízení 2000 Kč, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. 

  

II. 

  

Povinný na pohledávku dosud nic nezaplatil. Je zaměstnám u společnosti Tryska s.r.o., se 
sídlem v Šumperku, Skladní 20. 

  



 

III. 

  

Protože povinný neplní dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, navrhuji vydání 
tohoto  

  

usnesení: 

  

  

Soud nařizuje podle rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 6. 2004 č. j. 10C 
20/2004–10  k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 60 000 Kč s 10 % úroky od 1. 1. 
2003 do zaplacení , jakož i nákladů řízení 2000 Kč výkon rozhodnutí srážkami části mzdy, na 
kterou přísluší povinnému právo proti jeho zaměstnavateli – plátci mzdy Tryska s.r.o., se 
sídlem v Šumperku, Skladní 20. 

  

Sražené částky je třeba zasílat po právní moci usnesení na adresu: Milan Heim, bytem 
Šumperk, Šenov 35 

  

  

V ......................... dne ......................... 

............................. 

 
 



 

Příloha č. 3
Sazebník odměny prostředníků a rozhodců  

Asociace rozhodců České republiky 

§ 1  
Odměna rozhodce  

1. Každému prostředníkovi či rozhodci přísluší za projednávání a rozhodování sporu odměna. 
2. Odměna rozhodce je určena hodnotou sporu. Odměna prostředníka je určena hodinovou 

sazbou. 
3. Odměna každého rozhodce činí 2,5 % hodnoty sporu; minimálně však 7.000,- Kč a 

maximálně 1.000.000,- Kč. Nelze-li hodnotu sporu určit, pak odměna činí 10.000,- Kč za jeden 
úkon každého rozhodce. 

4. Odměna každého prostředníka činí minimálně 3.000,- Kč za každou i jen započatou hodinu 
jeho pracovní činnosti. 

5. Výše odměny může být zvýšena až na dvojnásobek v případě, že rozhodce či prostředník 
připustí, aby při řízení bylo používáno listin v cizím jazyce bez předložení úředních překladů 
těchto listin. 

6. Výše odměny může být zvýšena až na trojnásobek v případě, že celé jednání je vedeno na 
základě žádosti stran v cizím jazyce. 

7. Opatrovníku ustanovenému podle čl. 15 Pravidel smírčího a rozhodčího řízení vedeného 
rozhodci sdruženými v Asociaci rozhodců České republiky náleží odměna ve výši mimosmluvní 
odměny advokáta zastupujícího stranu v daném sporu podle ustanovení obecně závazných 
právních předpisů (advokátního tarifu). 

8. V případě, že žalobce vezme podanou žalobu zpět před zahájením ústního jednání ve věci 
samé, případně před zasláním výzvy žalovanému přiměřeně podle § 114b) občanského 
soudního řádu, nebo před vydáním rozhodnutí, vrací se mu 50% odměny rozhodce, pokud tato 
odměna činila nejméně 14.000,- Kč. 

9. Poplatek za stranou sporu zaviněné odročení nařízeného jednání činí 0,2% z hodnoty sporu, 
minimálně však 2 000,- Kč. V případě, že hodnotu sporu nelze určit, činí poplatek 2 000,- Kč. 

§ 2  
Vedlejší výdaje  

1. Paušální náhrada administrativně-správních nákladů činí 0,25 % z hodnoty sporu, minimálně 
však 700,- Kč. Paušální náhradu je povinen žalobce zaplatit po podání žaloby a žalovaný po 
podání vzájemné žaloby, a to nejpozději do 8 dnů od doručení výzvy k zaplacení paušální 
náhrady. Dokud není paušální náhrada zaplacena, žaloba, popř. vzájemná žaloba se 
neprojednává. Není-li paušální náhrada zaplacena ani v dodatečné lhůtě, řízení se zastaví. 

2. Částka na krytí administrativně správních nákladů uvedená v § 2, odst. 1) v sobě nezahrnuje 
náhrady na krytí odměn soudních znalců, tlumočníků a obdobných činností, popř. nákladů za 
nájem jednacích místností a cestovních výdajů rozhodců, pokud rozhodčí řízení probíhá v místě, 
které není sídlem nebo bydlištěm rozhodce (výše náhrady se řídí právními předpisy o 
cestovních náhradách). 

§ 3  
Vyúčtování a platby  

1. Veškeré platby a vyúčtování s rozhodčím řízením spojené probíhají prostřednictvím asociace 
a jejích účtů. Všechny výše uvedené částky jsou bez DPH. 

2. Částky odměn se zaokrouhlují na celé koruny dolů, přičemž podkladem pro výpočet odměn je 
hodnota předmětu sporu zaokrouhlená na celé koruny nahoru. 

§ 4  
Účinnost  

Tento sazebník nabývá účinnosti 1.1.2005. 

 



 

Příloha č.4 
VYHLÁŠKA 

Ministerstva spravedlnosti  
č. 484/2000 Sb. 

ze dne 18. prosince 2000, 
kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování  účastníka advokátem nebo 
notářem při rozhodování o náhradě  nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění 

vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách 
advokátů za poskytování právních  služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, 

 
ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.,  vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb. a vyhlášky 

č. 277/2006 Sb. 
 
      Ministerstvo  spravedlnosti  stanoví  podle  §  374a písm. c) zákona  č.  99/1963  Sb.,  
občanský  soudní  řád,  ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 
Sb.: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

HLAVA I 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 1 

      (1)   Při  rozhodování   o  náhradě   nákladů  řízení  (§ 151 občanského  soudního řádu)  soud 
určí výši odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v občanském soudním řízení 
podle sazeb a za podmínek uvedených v této vyhlášce. 
 

(2) U odměny za zastupování notářem se podle této vyhlášky postupuje, jen  zastupoval-li  
notář  účastníka  v  rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem.1) 
----------------------------- 
1) § 3  zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů.  
 

§ 2 
(1) Sazby odměn se stanoví  pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny  jiného 

penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu projednávané věci. 
 
(2)  V sazbě podle odstavce 1 jsou  zahrnuty všechny  úkony právní služby  provedené 

advokátem nebo notářem s výjimkou odměny za úkony, která patří k nákladům řízení, o  jejichž 
náhradě soud rozhoduje podle § 147 občanského soudního řádu.  
  

HLAVA II 
SAZBA ODMĚN 

 
DÍL 1 

Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí 
občanského soudního řádu 

 
§ 3 

(1) Není-li stanoveno jinak, ve  věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky 
nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny 

1. do 1 000 Kč                                                   4 500 Kč, 
2. přes 1 000 do 5 000 Kč                                  6 000 Kč, 
3. přes 5 000 do 10 000 Kč                                9 000 Kč, 
4. přes 10 000 do 200 000 Kč                            9 000 Kč a 17 % z částky přesahující  10 

000 Kč, 
5. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč               41 300 Kč a 2% z částky přesahující           

200 000 Kč, 
6. přes 10 000 000 Kč                                        237 300 Kč a 0,15% z částky    přesahující 

10 000 000 Kč. 



 

 
 
(2) Jde-li  o opětující se plnění, činí předmět řízení podle odstavce 1 součet  těchto plnění; u 

plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než pět let však činí jen pětinásobek ročního plnění. 
 
(3)  Při určení  sazby podle odstavce 1 se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva. 
 
(4) Je-li  předmětem řízení plnění ze  smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, 

považuje se za předmět řízení částka uvedená ve smlouvě; totéž platí, je-li předmětem řízení  vrácení 
plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. 

 
(5)  Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky,  považuje 

se za předmět  řízení peněžitá částka  uvedená ve směnce  nebo šeku; totéž  platí, je-li předmětem  
řízení  jiný  cenný  papír,  na  němž  je  uvedena jeho jmenovitá hodnota. 

 
(6) Je-li  peněžitá částka vyjádřena v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně podle 

kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním  lístku České  národní banky vydaném k 
prvnímu dni měsíce,  v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení. U  měn neuvedených v 
kurzovním  lístku České národní banky se použije kurz EURO nebo USD k této měně vyhlášený 
ústřední nebo jí na  roveň postavenou bankou  státu, v němž  platí přepočítávaná měna.  
 

§ 4 
(1) Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a ve věcech  vypořádání 

společného jmění nebo jiného majetku manželů se sazba odměny stanoví podle    § 3. 
 
(2)  Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se za předmět řízení 

považuje 
a)  cena  věci  po odečtení ceny  podílu zastupovaného účastníka, směřuje-li návrh  na 

přikázání věci tomuto  účastníkovi nebo na prodej věci, 
b)  cena  věci po odečtení ceny  podílu ostatních  spoluvlastníků, směřuje-li návrh na přikázání 

věci ostatním spoluvlastníkům, 
c)   cena věci, směřuje-li návrh na reálné rozdělení věci. 

   
(3) Ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se za předmět   

řízení považuje polovina hodnoty vypořádávaného majetku a závazků, popřípadě dalších hodnot.  
 

§ 5 
Ve věcech určení, zda tu právní  vztah nebo právo je či není, činí sazba odměny 
a) jde-li o právní vztah nebo právo k podniku                                                25 000 Kč, 
b) jde-li o právní vztah nebo právo k nemovitosti                                          20 000 Kč, 
c)  jde-li o právní vztah nebo právo z průmyslového  
      nebo jiného duševního vlastnictví                                                             15 000 Kč,                                       
d) v ostatních případech                                                                                  10 000 Kč. 

 
§ 6 

(1) Ve věcech osobnostních práv, ve věcech ochrany proti uveřejňování informací,  které jsou 
zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných  informačních 
prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o 
ochraně osobních údajů nebo podle právních předpisů o ochraně průmyslového a jiného duševního 
vlastnictví činí sazba odměny 

a) je-li požadována náhrada nemajetkové újmy                                              25 000 Kč, 
b) v ostatních případech                                                                                  15 000 Kč. 

 
 (2) Ve věcech uvedených v odstavci 1 nelze postupovat podle § 3. 

 



 

§ 7 
Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3 až 6, činí 
a) ve věcech rozvodu manželství, určení neplatnosti manželství a určení, zda tu manželství je 

či není, řízení o určení a popření otcovství                           5 000 Kč, 
b)  ve věcech upravených zákonem o rodině                                                    1 500 Kč, 
c)  ve věcech pracovních                                                                                   7 500 Kč, 
d)  ve věcech nájmu nebo vyklizení nemovitostí, bytů a nebytových prostor a určení, že   

povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění bytové náhrady, popřípadě je-li  
vázána na zajištění jiné bytové náhrady                                             6 000 Kč, 

e)  ve věcech nahrazení projevu vůle                                                                8 000 Kč, 
f)   ve věcech práv k věcem cizím                                                                     7 500 Kč, 
g)  ve věcech rozhodovaných v řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev 

a jiných právnických osob                                                          15 000 Kč.  
 

§ 8 
Ve věcech, které nejsou uvedeny v § 3 až 7, činí sazba odměny 9 000 Kč. 

 
DÍL 2 

Sazby odměn v řízení prováděném podle částí druhé, 
čtvrté, páté a šesté občanského soudního řádu 

 
§ 9 

   Ve věcech předběžných opatření činí sazba odměny 2 000 Kč.  
 

§ 10 
(1) Ve věcech obnovy řízení činí sazba odměny 7 000 Kč. 

   
(2)  Ve  věcech  žalob   pro  zmatečnost  činí  sazba  odměny 8 000 Kč. 
 
(3) Ve  věcech odvolání a  dovolání se sazba  odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí  

odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak.  
 

§ 11 
Ve věcech žalob podle části páté občanského soudního řádu činí sazba odměny 5 000 Kč.  

 
§ 12 

(1) Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce (dále jen „výkon rozhodnutí“) činí sazba 
odměny 

a) při nařízení výkonu rozhodnutí, 
1. jde-li o vymožení peněžité částky                                                               50 %                         

sazby odměny podle § 3 odst. 1,  
nejméně 750 Kč, 

   2. jde-li o vyklizení                                                                                 4 000 Kč, 
   3. jde-li o splnění jiné povinnosti                                                            2 500 Kč; 

b) při provádění nebo zastavení výkonu  rozhodnutí                                    4 000 Kč. 
 
(2) Ustanovení § 3 odst. 2, 3 a 4 zde platí obdobně.  

 
DÍL 3 

Sazby odměn ve zvláštních případech 
 

§ 13 
(1) Rozhodne-li  soud prvního stupně o  odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, činí  sazba 

odměny 50 % sazeb  uvedených v § 3 až 9, § 10 odst.  1 a  2, §  11 nebo  § 12,  nejméně však 750 Kč 
a nejvýše  15 000  Kč; to  neplatí,  bylo-li  řízení  zastaveno (částečně zastaveno) z důvodu zpětvzetí 
návrhu. 

 
(2) Jestliže chybí předpoklady  pro určení sazby odměny podle odstavce 1, činí sazba odměny 

500 Kč.  
 



 

§ 14 
(1) Rozhodne-li  soud o odmítnutí  odvolání nebo o  zastavení odvolacího řízení,  činí sazba  

odměny  50 %   sazby  stanovené podle § 10 odst. 3, nejméně však 750 Kč a nejvýše 20 000 Kč. 
 
(2) Je-li předmětem odvolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o  zastavení řízení,  

postupuje se  při určení  sazby odměny podle § 13. 
 
(3)  Je-li  předmětem odvolacího  řízení  pouze  rozhodnutí o náhradě  nákladů řízení,  o  lhůtě 

k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o  příslušenství pohledávky  nebo rozhodnutí procesní povahy, 
činí sazba odměny 1 000 Kč. 

 
(4) Postupuje-li  se podle odstavců  2 a 3,  § 10 odst.  3 se nepoužije.  

 
§ 15 

Rozhodne-li  soud  o  odmítnutí  dovolání  nebo  o  zastavení dovolacího  řízení, je-li  
předmětem dovolacího  řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby  nebo o zastavení  řízení nebo je-li  
předmětem dovolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě  k  plnění,  o  
předběžné  vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, platí § 14 
obdobně.  
 

HLAVA III 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 16 

(1) Pro určení sazeb odměn  je rozhodný stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí. 
 
(2)  Sazby odměn  stanovené  procentem  z předmětu  řízení se zaokrouhlují na celé 

desetikoruny směrem nahoru.  
 

§ 17 
 Bylo-li  ke společnému řízení spojeno  více věcí, určí se sazba odměn  

a) stanovených procentem z předmětu řízení ze součtu předmětu řízení všech spojených 
věcí, 

b) stanovených pevnou částkou podle druhu projednávané věci nebo procentem  z  
předmětu  řízení a pevnou částkou podle druhu projednávané věci součtem jednotlivých 
sazeb. 

 
§ 18 

(1) Učinil-li  advokát nebo notář v  řízení pouze jediný úkon právní služby,2) soud sníží sazbu 
odměny o 50 %, nejméně na částku 400 Kč. Neučinil-li žádný úkon, odměna mu nepřísluší. 

 
(2)  Zastupoval-li advokát  nebo notář  účastníka v mimořádně obtížné nebo skutkově složité 

věci,  může soud sazbu odměny zvýšit až o 100 %; to neplatí, jde-li o sazbu stanovenou procentem z 
předmětu řízení. 
----------------------------- 
2) § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb.,  o odměnách advokátů a náhradách  advokátů za  poskytování 

právních služeb  (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 
   § 12  vyhlášky č. 612/1992 Sb.,  o odměnách  notářů a  správců  dědictví.  
 

§ 19 
(1)  Jestliže odvolací  soud zrušil  rozhodnutí soudu prvního stupně a věc  mu vrátil k dalšímu 

řízení  nebo věc postoupil věcně příslušnému soudu anebo věc  přikázal jinému soudu prvního 
stupně, stanoví se sazba odměny z nového řízení před soudem prvního stupně samostatně; pro 
určení sazby odměny za řízení před zrušeným rozhodnutím není § 16 dotčen. 

 
(2)  Zruší-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, popřípadě též rozhodnutí  soudu 

prvního stupně a sám řízení nezastaví, platí odstavec 1 obdobně.  
 



 

§ 19a 
Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více účastníků, zvyšuje se 

sazba odměny stanovená podle této vyhlášky bez ohledu na počet zastupovaných účastníků o 30%. 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna advokátního tarifu 

 
§ 20 

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za  poskytování 
právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., se mění takto: 

1. V  § 1 odst. 2  se za slovy „mimosmluvní  odměně“ doplňuje čárka a vkládají se slova  
„nestanoví-li zvláštní právní  předpis jinak1)“. 
 

2. Poznámka pod čarou č. 1) zní: 
----------------------------- 
„1) Vyhláška  č. 484/2000  Sb., kterou  se stanoví  paušální sazby výše odměny za  zastupování 

účastníka  advokátem nebo notářem při rozhodování  o náhradě nákladů v  občanském soudním 
řízení a kterou   se   mění   vyhláška   Ministerstva   spravedlnosti  č. 177/1996 Sb.,  o odměnách 
advokátů a  náhradách advokátů za poskytování  právních  služeb   (advokátní  tarif),  ve  znění 
pozdějších předpisů.“. 

 
Dosavadní poznámka pod  čarou č. 1) se označuje  jako poznámka pod čarou č. 2), a to včetně 
odkazů na poznámku pod čarou.  
 

ČÁST TŘETÍ 
ÚČINNOST 

 
§ 21 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. 
 
 
 

Ministr: 
JUDr. Rychetský v. r. 

 
 

Vybraná ustanovení novel 

 

Vyhláška č. 277/2006 Sb. 

Čl. 2 

Přechodné ustanovení 

Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem 
v jednotlivém stupni občanského soudního řízení, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí 
účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních  právních předpisů. 

 
 
 

 
 



 

Účinnost: 
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti  č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny 
za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském 
soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách  
advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších 
předpisů, byla vyhlášena v částce 140/2000 Sbírky zákonů, rozeslané dne 29. prosince 2000; nabyla 
účinnosti dnem 1. ledna 2001. 

 
 

Změny: 

1. Vyhláška č. 49/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., 
kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo 
notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění 
vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách  advokátů a náhradách 
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, byla 
vyhlášena v částce 18/2001 Sbírky zákonů, rozeslané dne 7. února 2001; nabyla účinnosti 
dnem vyhlášení, t.j. dnem 7. února 2001. 

2. Vyhláška č. 110/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví  
paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při 
rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška 
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 
poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
vyhlášky č. 49/2001 Sb., byla vyhlášena v částce 34/2004 Sbírky zákonů, rozeslané dne 10 
března 2004; nabyla účinnosti dnem vyhlášení,  t.j. dnem 10. března 2004,  a byla zrušena 
vyhláškou č. 617/2004. 

3. Vyhláška č. 617/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví 
paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při 
rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška 
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 
poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 110/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka 
advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a 
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a 
náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., byla vyhlášena v částce 209/2004 Sbírky zákonů, 
rozeslané dne  8.  prosince  2004; nabyla účinnosti dnem vyhlášení, t.j. dnem  8. prosince 
2004. 

4. Vyhláška č.277/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., 
kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo 
notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění 
vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách  advokátů a náhradách 
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších přepisů, byla vyhlášena v částce 87/2006 Sbírky zákonů, rozeslané dne 9. 
června 2006; nabývá účinnosti dnem 1. září 2006. 
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1. VYHLÁŠKA 

2. ze dne 2. června 2006, 

3. kterou se mění vyhláška Ministerstva 
spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a 

náhradách soudního exekutora, o odměně a 
náhradě hotových výdajů správce podniku a o 
podmínkách pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 

233/2004 Sb. 
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 

písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 
zákonů, (dále jen "zákon"): 

4. Čl. I 
Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách 

soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů 
správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 
233/2004 Sb., se mění takto: 

1. V § 5 odstavec 1 zní: 
"(1) Nestanoví-li se dále jinak, je základem pro 

určení odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení 
peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění. Za 
vymožené plnění se považuje každé plnění, které bylo 
učiněno poté, co soud vydal rozhodnutí podle § 44 odst. 2 
zákona.". 

2. V § 7 se slova " , jejichž vyklizení ukládá 
exekuční titul" zrušují. 

3. § 8 včetně nadpisu zní: 

5. "§ 8 
Odměna za provedení exekuce odebráním věci 

Odměna exekutora za provedení exekuce 
odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo 
soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2 000 
Kč.". 

4. § 13 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 
až 2a zní: 

6. "§ 13 
Náhrada hotových výdajů 

(1) Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem 
exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální 
částce 3 500 Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a 
jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám 
provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, 
znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, 
fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z 
centrálních informačních systémů. 

(2) Překročí-li výše hotových výdajů exekutora 
účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční 
činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu místo náhrady podle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 5 
 
 
odstavce 1 náhrada hotových výdajů v plné výši. 

Tyto náklady je exekutor povinen prokázat. 
(3) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí 

zvláštním právním předpisem1). 
(4) Náhrada nákladů vynaložených na znalecké 

posudky se řídí zvláštními právními předpisy2). 
(5) Výši úplaty za poskytnutí údajů z Centrální 

evidence exekucí a výši náhrady nákladů podle zvláštního 
právního předpisu2a) stanoví Exekutorská komora České 
republiky stavovským předpisem. 

 

1)  

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve 
znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., 
zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 
zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a 
zákona č. 320/2002 Sb. 

2)  Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 

 

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o 
znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 
Sb., vyhlášky č. 184/1990 Sb., vyhlášky č. 77/1993 Sb. 
a vyhlášky č. 432/2002 Sb. 

2a)  Vyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci 
exekucí, ve znění vyhlášky č. 130/2005 Sb.". 

5. V § 22a odstavec 1 včetně poznámek pod čarou 
č. 4a a 4b zní: 

"(1) Při určení výše a způsobu určení odměny za 
správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním 
řízení, se postupuje obdobně podle zvláštního právního 
předpisu4a). Základem odměny exekutora je cena věci 
nebo majetku, které mu byly svěřeny do správy podle věty 
první, zjištěná podle zvláštního právního předpisu4b). 

 

4a)  
§ 22 až 23a vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a 
náhradách notářů a správců dědictví, ve znění 
vyhlášky č. 403/2005 Sb. 

4b)  

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 
237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.". 

7. Čl. II 
Přechodná ustanovení 

1. Odměna stanovená vyhláškou č. 330/2001 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 330/2004 Sb. a této vyhlášky náleží 
exekutorovi i v exekučním řízení, které bylo zahájeno 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou 
řízení, ve kterém již bylo pravomocně o odměně soudního 
exekutora rozhodnuto. 

2. Odměna za správu věci nebo majetku, které byly 
zajištěny v trestním řízení, náleží exekutorovi podle 
vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 330/2004 
Sb. a této vyhlášky, tehdy, pokud byl správou pověřen ode 
dne 1. srpna 2006. 

8. Čl. III  
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 
2006. 

Ministr: 
JUDr. Němec v. r.



 

 
Příloha č. 6 

Přehled změn z novely exekučního řádu 
 
Počátkem listopadu (přesně 1. listopadu 2009) nastala účinnost rozsáhlejší novely 
exekučního řádu (publikovaná jako zákon č. 286/2009 Sb.), která si zaslouží 
pozornost nejen odborné, ale i laické veřejnosti. 
Novela totiž přináší řadu novinek, které mají zjednodušit a zpřehlednit exekuční 
řízení. Přenesení administrativní agendy ze soudů na exekutory, spojené s nově 
získanými kompetencemi exekutorů, by mělo celé řízení urychlit a uživatelsky 
zpříjemnit pro oprávněného, přestože zároveň dochází k posílení pozice povinného 
v rámci exekučního řízení. Nicméně až práce ukáže, nakolik by záměr zákonodárců 
naplněn. Podívejme se blíže na nejpodstatnější změny, se kterými se nově můžeme 
setkat během exekučního řízení. 
 
Zahájení exekučního řízení 
Na úvodu otázka zahájení exekučního řízení. Návrh na nařízení exekuce je nyní 
nutné směřovat přímo exekutorovi, nikoli exekučnímu soudu (ust. § 35 odst. 2 
exekučního řádu). Exekutor v návaznosti na návrh oprávněného do 15 dnů ode dne 
doručení návrhu požádá exekuční soud o pověření provedením exekuce a ten poté 
nařídí exekuci a pověří exekutora jejím provedením, a to do 15 dnů ode dne doručení 
žádosti exekutora a pověření provedením exekuce (ust. § 44 exekučního řádu). 
 
Odklad a zastavení exekučního řízení 
Rovněž návrh na odklad a návrh na zastavení exekuce se podává u pověřeného 
exekutora. O návrhu na odklad exekuce rozhoduje exekutor ve lhůtě 7 dnů (ust. § 54 
exekučního řádu). V případě návrhu na zastavení exekuce musí exekutor nejprve do 
15 dnů obeslat všechny účastníky exekučního řízení, zda-li se zastavením exekuce 
souhlasí. Pokud se všichni účastníci k návrhu vyjádří kladně, vydá exekutor do 30 
dnů návrh na zastavení exekuce (ust. § 55 exekučního řádu). Nedojde-li v obou 
případech ke kladnému vyhovění návrhu, předá exekutor spis k rozhodnutí 
exekučnímu soudu (ust. § 54 odst. 7 a § 55 odst. 2 exekučního řádu). 
 
Zmírnění absolutní neplatnosti právních úkonů povinného 
Novela dále představuje zmírnění absolutní neplatnosti právních úkonů povinného po 
doručení usnesení o nařízení exekuce. Jakýkoli právní úkon povinného je totiž 
považován za platný, dokud se exekutor, oprávněn nebo přihlášený věřitel nedovolají 
jeho neplatnosti (ust § 44a odst. 1 exekučního řádu). 
 
Vymezení způsobu provedení exekuce h hlediska přiměřenosti 
Zásadní novinkou je jasné vymezení způsobu provedení exekuce z hlediska 
přiměřenosti, které je nově formulováno vzhledem ke způsobům exekuce na finanční 
plnění. Novela zakotvuje předností použití přikázání pohledávky srážkami ze mzdy a 
jiných příjmů a zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech, až poté – 
pokud vymožené prostředky nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky 
– by měla být exekuce provedena prodejem movitých věcí nebo nemovitostí. Přičemž 
exekutor postihuje pouze majetek v rozsahu, který bezpečně postačuje k úhradě 
exekuované částky (ust. § 58 exekučního řádu). 
 



 

Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech 
Ke způsobu provedení exekuce se rovněž vztahuje další novinka a to zřízení 
exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které může nově exekutor zřídit 
k zajištění pohledávky (ust. § 59 exekučního řádu). Právní úprava tohoto 
zajišťovacího institutu je obdobná jako v případě zřízení soudcovského zástavního 
práva na nemovitostech. 
 
Vyškrtnutí věci ze soupisu 
Posílení právní ochrany třetích osob přináší institut vyškrtnutí věci ze soupisu (ust. § 
68 exekučního řádu). Tuto novinku lze uplatnit v případech, kdy exekutor uvedl do 
soupisu věc patřící třetí osobě. Třetí osoba pak může do 30 dnů ode dne, kdy se 
dověděla o soupisu věci, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. O návrhu na 
vyškrtnutí věci ze soupisu exekutor rozhodne do 15 dnů od doručení, opožděný 
návrh na vyškrtnutí odmítne. Souhlasí-li s vyškrtnutím oprávněný, exekutor věc ze 
soupisu vždy vyškrtne, věc taktéž vyškrtne v případě, kdy vyjde najevo, že 
povinnému věc nepatří nebo mu patřit nemůže. Vylučovací žaloba dle ust. § 267 
OSŘ tedy přichází v úvahu až poté, co exekutor nevyhověl návrhu na vyškrtnutí věci 
ze seznamu. Žalobu je možné podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí 
exekutora. Po celou dobu, tj. od podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, až po 
případné marné uplynutí doby pro podání excindeční žaloby, nelze sepsané movité 
věci prodat. 
 
Výjimka z generálního inhibitoria 
Novelizace přináší rovněž výjimku z generálního inhibitoria. Od její účinnosti může 
povinný k úhradě vymáhané pohledávky prodat část svého majetku, pokud k prodeji 
získá písemný souhlas exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů, 
nejméně však ze cenu obvyklou zjištěnou na základě znaleckého posudku (ust. § 
44a odst. 4 exekučního řádu). 
 
Vyplacení vymožené pohledávky 
Díky novele oprávnění nabývají jistotu ohledně okamžiku, kdy jim budou vyplaceny 
vymožené pohledávky. Novela totiž výslovně stanoví 30 denní lhůtu, v niž je exekutor 
povinen oprávněnému zajistit výplatu vymožené peněžité částky, pokud plnění 
převyšuje částku 1 000 Kč, jinak ve lhůtě dle dohody (ust. § 46 odst. 4 exekučního 
řádu). 
 
Související změny 
Posledními dvěma praktickými novinkami, které se přímo netýkají výše uvedené 
novely, nicméně patří obsahově k tématu exekučního řízení a jeho novelizace, je 
zřízení portálu exekučních dražeb a bezplatné poradny v exekuci. Portál dražeb, 
provozovaný Exekutorskou komorou České republiky (www.portaldrabez.cz), je 
speciální portál, kde lze nalézt přehled dražeb nemovitostí vedených jednotlivými 
soudními exekutory podle exekučního řádu. Nahlížení na tento dražební web není 
zpoplatněno, na druhou stranu ovšem negarantuje vyčerpávající přehled vedených 
dražeb, jelikož neexistuje zákonná ani jiná povinnost exekutorů informace o jimi 
vedených dražbách na portál dražeb zapisovat. Druhou novinkou je zřízení 
bezplatných poraden pro osoby čelící exekuci. Exekutorská komora se rozhodla 
realizovat toto bezplatné právní poradenství ve dvou poradnách – v Praze a Brně, 
s ohledem na hospodářskou krizi a s ní očekávaný nárůst počtu exekucí pro ty, kteří 
si z finančních důvodů nebudou moci dovolit právní pomoc advokáta. 



 

 
Místo tisíce Vám zbude šest 
Významnou změnu z pohledu dlužníka zaznamenala novelizace výše nezabavitelné 
finanční částky, kterou má dlužník u sebe. Dřív byl soudní exekutor oprávněn zabavit 
vše a dlužníkovi ponechat částku 1 000 Kč, nyní zůstává povinnému částka 
dvojnásobku životního minima, což v současné době představuje 6 252 Kč. 
 
Exekutor má nově více pravomocí 
Vzhledem k tomu, že na soudní exekutory byla přenesena část rozhodování, kterou 
dříve v exekucích rozhodovaly soudy, přinese to v mnoha směrech zrychlení 
procesu, kdy čekání na vyřízení mnohým precesních věcí dříve brzdilo nejen 
exekutory, ale zatěžovalo i účastníky – ať již věřitele nebo dlužníky. 


