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Anotace 
 

 Tato bakalářská práce se zabývá moţnostmi vymáhání pohledávek na peněţité 

plnění v pravomocích obcí. V úvodní teoretické části se věnuje filosoficko-historickému 

rozboru exekucí a aktuální legislativní opoře. Praktická část sleduje a zhodnocuje přístupy 

vymáhání peněţitých pohledávek v konkrétním případě u města Chomutova. Závěr 

bakalářské práce shrnuje získané informace zkoumané oblasti, které mohou být přínosem a 

vzorem pro práci dalších obcí. Tyto informace se mohou dále uplatnit v právní osvětě 

u kaţdého občana.  

 

Klíčová slova: dluţník, Chomutov, exekuce, exekutor, pokuty, poplatky 

 

Summary 
 

This Thesis deals with possibilities of collecting debts from money paid within 

competence of the municipalities. In the introductory theoretical part it focuses its attention 

to philosophic-historical analysis of executions and current legislative support. The 

practical part monitors and evaluates the approaches relating to collecting financial debts 

on specific case in the town Chomutov. The final part of the Thesis summarizes the 

information obtained in the examined area that can be of benefit and present an example 

for the work of other municipalities. This information can be further used for legal 

education of each resident.  
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1 Úvod 

Problematika exekucí je dnes poměrně často diskutovaným a oţehavým tématem. 

Časté novelizace zákonů upravujících exekuční řízení jsou toho dokladem. Právní úprava 

exekučních řízení se jeví přesto jako stále nedokonalá. Obcím neposkytuje ucelenou a 

reálnou moţnost úspěšného vymáhání pohledávek.  

Téma bakalářské práce je voleno s ohledem na osobní zájem autorky po proběhlé 

mediační kampani proti postupu Magistrátu města Chomutov při vymáhání svých 

pohledávek od dluţníků. 

Cílem práce je na základě literární rešerše a dostupných aktuálních legislativních 

dokumentů, shromáţdit informace z oblasti teorie vymáhání peněţitých pohledávek obcí, 

jejich následná praktická aplikace v reálném prostředí města Chomutova, které se rozhodlo 

radikálně řešit bezvýchodnou situaci a zvyšující se zadluţenost občanů vůči městu a také 

poukázat na příčiny a problémy negativně působící na úspěšnost a efektivnost vymáhání 

peněţitých pohledávek.  

V teoretické části práce si nejdříve problematiku vymáhání peněţitých pohledávek 

zakomponujeme do společenského a historického kontextu, jako výchozího bodu jejich 

existence. Následně vypracujeme ucelený přehled aktuálních legislativních moţností 

vymáhání pohledávek obcí. 

V praktické části budeme na základně osobního kontaktu s vedoucím pracovníkem 

ekonomického odboru města Chomutova sledovat vývoj vymáhání peněţitých pohledávek 

v poslední době. Bude nás zajímat především kalendářní rok 2009, který byl pro město 

Chomutov zásadní a průlomový. Město v tomto období přistoupilo k dalšímu radikálnímu 

způsobu vymáhání peněţitých pohledávek, které v této době dosáhly významných hodnot. 

Zhodnotíme příčiny a problémy, které negativně působí na úspěšnost a efektivnost 

vymáhání pohledávek.   

Bakalářská práce by se mohla stát vodítkem pro další obce, která budou chtít jít 

cestou města Chomutova. Zároveň můţe práce pomoci běţnému občanu zorientovat se 

v této problematice, a tím i preventivně působit k platební kázni kaţdého z nás.  
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2 Historie exekučních prostředků 

Pokud se chceme věnovat historii exekucí, je nutné si uvědomit těsnou souvislost 

pojmů společnost - člověk – řád - normy - sociální kontrola - exekuce. Bez společného 

souţití více osob, bez snahy společnosti nějakým způsobem ošetřit dodrţování norem 

ve společnosti, by samotná existence exekucí byla nemoţná a nesmyslná. Exekuce je jedna 

z forem trestů spadající do oblasti sociální kontroly, vznikající a vymáhaná na poli 

instituce – státu. Sama sociální kontrola je těsně spjatá se systémem norem jako obecně 

závaznými pravidly pro všechny jedince v konkrétní společnosti. 

V současné historické době je orientace v základních sociálních faktech a jejich 

pochopení náročnější. Vyţaduje od kaţdého jedince aktivnější přístup k informacím, který 

mu má pomoci zabezpečit smysluplnost a orientaci v jednotlivých systémech výkladu 

blízkého okolí i celého světa. 

2.1 Člověk a společnost 

Stejně jako normy a pravidla, tak i sankce jsou samozřejmou součástí kaţdé 

společnosti, a to od vzniku tlup, co by prvopočátečních sdruţení jedinců za účelem 

ochrany a obţivy společenství lidí. Dokonce kaţdý rodinný klan musel jiţ od svého 

prvopočátku mít jasná a srozumitelná pravidla pro všechny členy. Čím více byly podmínky 

ţivota sloţitější, náročnější, tím větší důraz se kladl na jejich dodrţování.  Důkazem nám 

jsou tvrdé sankce, jako je vyhnání ze sociálního seskupení, které v době dávno minulé 

pro trestaného jedince znamenalo jistou smrt. 

Všechna sociální fakta, ať uţ jde o materiální struktury, pravidla, zvyky, zákony 

nebo konvence, představují hmotnou nebo ideální skutečnost, kterou můţeme zahrnout 

pod pojmy kultura nebo civilizace.[5] Jedinec narozen v konkrétním sociálním prostoru je 

v průběhu socializace
1
, prostřednictvím vzájemného styku s druhými jedinci, nucen si výše 

zmiňovanou kulturu osvojit. Děje se tak za pomoci autorit.
2
 

                                                   
 
1
 Socializace – celoţivotní proces, v jehoţ průběhu a důsledku se z tvora biologického stává tvor 

společenský. Jde o začleňování člověka do společnosti. 
2
 Autorita - legitimní moc, uplatňovaná v souladu s hodnotami těch, kdo jsou ovládáni, jim přijatelnou 

formou, která získala jejich souhlas.  
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Autorita můţe vzniknout pouze ve vztahu, a to minimálně dvou osob. Utváření 

jejich vztahu závisí na mnoha faktorech. Základním společným rysem by měla být 

akceptace a respektování individuality všech zúčastněných stran. V případě exekucí a 

dalších právních norem je autoritou samotný stát, který prostřednictvím dalších institucí 

zastoupených úředníky, udává směr tvorbě zákonů ve společnosti, dohlíţí nad jejich 

dodrţováním a v případě potřeby trestá. Stát, potaţmo dané společenství lidí vymezuje 

kaţdému jedinci jeho aktivity na daném sociálním prostoru.[9]  

Celá staletí v souvislosti s porušováním společensky dané normy, řádu probíhaly 

sankce. Ty měly různou podobu, od vylučování jedince ze společnosti, aţ po fyzické či 

materiální tresty. Vše bylo a je v úzkém spojení s hodnotícím procesem směrem k určité 

normě. Norma jak jsme se jiţ zmínili, je také produktem lidské společnosti. Normy 

představují řád (zákony, nařízení, pokyny, pravidla …), který zabezpečuje podmínky 

existence jedince, subkultur a fungování celé společnosti. Normy upravují vztahy mezi 

lidmi, koordinují vzájemné působení mezi lidmi, zefektivňují jejich činnost, zabezpečují 

práva jedince i sociálních skupin. Důleţitým prvkem existence norem je také moţnost 

předvídání chování jedince (dle přijatých sociálních rolí) a sociálních skupin. V neposlední 

řadě vede existence norem k sebekontrole a seberegulaci jedince. [9] 

Aby člověk jednal dle norem a pravidel dané společnosti, i v nepřítomnosti moţné 

sankce, je podmínkou, aby došlo k zvnitřnění, začlenění myšlenek, postojů, hodnot a 

sociálních norem do konceptu „Já“ a „Moje“ (tzv. přijal to za své). Následně poté je člověk 

schopen dle zvnitřněných hodnot se chovat, prezentovat je navenek.[9]  

Některé normy si člověk můţe individuálně přizpůsobit svým potřebám, zájmům. 

Další normy jsou naopak pevně dané a jedinec je nucen své zájmy přizpůsobit jim, 

v případě opaku se vystavuje jasně stanoveným sankcím.  

Normy se vztahují na všechny členy společnosti a za normálního člověka je 

povaţován ten, kdo se pohybuje v mezích daných norem. Chování povaţované v jednom 

společenství lidí či subkultuře za normální, nemusí být normální v jiném společenství lidí. 

Norma je málokdy dodrţována úplně přesně a všemi stejně. V kaţdé společnosti je 

proto nepsaný toleranční limit, který je variabilní v čase. Jednotlivé skupiny a kultury se 

liší rozsahem sociálního chování, které spadá do oblasti tolerančního limitu. Kaţdá norma 

je vybavena sankcí, z důvodu předpokladu jejího porušení. A exekuce je jednou z nich.[9] 
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2.2 Exekuce v historii lidstva 

Samotné základy práva spadají jiţ do dob starověkého Říma. Před vznikem státu ţili 

Římané dle obyčejových pravidel (nepsaných norem) úzce spjatých s náboţenskými 

představami. Vlastní dějiny římského práva začínají aţ někdy od poloviny 5. století př. n. l. 

vydáním „Zákona dvanácti desek“ (tabulí)
3
. Tento nejstarší zápis římského práva vznikl 

jako kompromis mezi patriciji
4
 a plebejci, doţadujících se písemné fixace norem. 

V deskách se spíše kodifikovali ta pravidla, která byla sporná, nejasná či nová. Zákon 

nerozlišoval patricie a plebeje, normy byly koncipovány obecně. Právo bylo členěno 

na právo veřejné a právo soukromé. Veřejné právo se týkalo římského státu a soukromé 

právo se týkalo prospěchu jednotlivců. Mezi oběma právními oblastmi však neexistovala 

přesná hranice, navzájem se prolínaly a ovlivňovaly.[6] 

První zmínky o exekucích najdeme právě v „Zákoně dvanácti desek“. Tento zákon 

upravoval osobní exekuci, při které byl dluţník, který nesplatil rozsudkem stanovenou 

sumu, vydán věřiteli. Odsouzenému dluţníkovi bylo uloţeno jakési domácí vězení. Zde byl 

drţen po dobu 60 dní, během nichţ musel být třikrát předveden na trhy, kde se čekalo, zda 

někdo z rodiny či blízkých lidí za něj dluh nezaplatí. Pokud se tak nestalo, byl po třetím 

pokusu skutečně exekvován. Věřitel měl právo s dluţníkem naloţit dle své vůle. Nejčastěji 

byl prodán dluţník do otroctví, coţ znamenalo alespoň částečné finanční vyrovnání 

pro věřitele, kteří si jeho majetek rozebrali.[6] 

Ke změně došlo ve starověkém Římě aţ na základě tzv. Poeteliova zákona, který 

reagoval mimo jiné na nelibost plebejského obyvatelstva.
5
 Dluţník jiţ za své dluhy neručil 

vlastním tělem, ale svým majetkem. V případě, ţe dluţník odmítl svůj dluh dobrovolně 

odpracovat, musel nastoupit na nucené práce. Zákon tedy odstranil dluţní otroctví, 

svobodný římský občan se nesměl v Římě stát otrokem. [6] 

                                                   
3
 Zákon 12 desek sepsala dle tradice desetičlenná komise, kterou na jeden rok zvolilo lidové shromáţdění. 

Komise pracovala rychle a ke konci ročního období předloţila římskému lidu k posouzení deset tabulí. Na 

dopracování bylo zvoleno nové kolegium, které sepsalo obyčeje na další dvě desky. Kaţdý inteligentní 

Říman znal text zákona zpaměti. Zákon 12 desek se těšil velké autoritě. Ze Zákona 12 desek dnes známe jen 

jednotlivé věty, příkazy a zákazy. Citací se zachovalo v latině poměrně hodně, proto jsme o obsahu 

kodifikace relativně dobře informováni.  
4
 Patricijové – nejspíše starousedlé, v rodech organizované obyvatelstvo, které si nepsané právo vykládalo 

svévolně a docházelo také z jejich strany k jeho zneuţívání. 
5
 Plebejci – ve starověkém Římě občané osobně svobodní (nejspíše potomci přistěhovalců do Říma v rané 

fázi jejich vývoje), jejichţ práva byla zprvu omezena (např. nemohli uzavírat sňatek s plebejci, nemohli 
zastávat vyšší úřady). Postavení svobodných osob nebylo však stejné, mezi svobodnými se rozlišovaly ještě 

dvě kategorie - lidi svobodní uţ od narození a propuštěnci (bývalí otroci, propuštění pánem na svobodu). 
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 Postupně se stával exekuční proces propracovanější. Rozsudek mohl mít dvojí 

podobu, v prvním případě mohlo jít jen o zjištění práva, skutečnosti. V druhém případě šlo 

o definitivní zjištění práva a jeho uvedení do souladu se skutečným stavem. Dluţník měl 

30 dní na splnění své povinnosti, vyrovnání dluhu. Pokud k tomu nedošlo, byl obsah 

rozsudku proveden donucením státní moci. [6] 

Zároveň s rozsudkem byl vyhlášen konkurz, kdy na základě veřejné vyhlášky byly 

vyzvání ostatní věřitelé, aby se přihlásili se svými pohledávkami. Dluţník se stával 

v případě, ţe sám svým majetkem neuhradil pohledávky, bezectným. Věřitelé si ze svého 

středu volili správce konkurzní podstaty, který měl za úkol ve veřejné draţbě prodat co 

nejlépe majetek dluţníka. Exekuce a konkurzy byly vyhlašovány i v jiných případech 

například. při smrti bez dědice, pokud dluţník nečekal na rozhodnutí a dobrovolně majetek 

vydal. V tomto případě pak se nestával bezectným. [6] 

Jelikoţ se římské právo s postupem času ukázalo jako dobře fungující, objevilo se a 

znovu přijalo za své i v pozdějších historických obdobích. Zájem o římské právo se 

ve středověku znovu uplatnil jiţ ve 12. století v Itálii na jedné z nejstarších evropských 

univerzit v Bologni. Pro potřeby středověku docházelo k vyznačeným (recepce teoretická a 

recepce praktická) rozdílům mezi středověkým přístupem k římskému právu a mezi tím, 

jak a jaké zásady římského práva byly skutečně uváděny do ţivota.[6] 

Středověk je především spojen s křesťanstvím. Na konci 12. století, necelých sto let 

po obnově římskoprávních studií v Bologni, se v papeţském táboře objevuje názor, ţe 

římské právo platí, protoţe bylo schváleno církví a potvrzeno papeţem a ne z projevené 

vůle císaře. Křesťanská církev vytvořila postupně propracovanou organizační soustavu, 

která se dále rozvíjela a stala se vzorem pozdější státní administrativě. Výsledkem byl 

samostatný právní řád církve – kanonické právo. Nelze pochybovat o jeho vlivu na světský 

a státní ţivot v té době. Do pravomoci církevních soudů spadaly řešení vnitrocírkevních 

sporů, ale také velké mnoţství civilních sporů. Církevní soudnictví mělo ucelenou 

soustavu procesních zásad, označované jako římsko-kanonický proces.[12]  

V oblasti závazků se výrazně prolínala hranice práva a morálky. Platnost 

nejrůznějších smluv byla podporována přísahou a právě tato skutečnost vedla k tomu, ţe 

vzniklé spory se pak následně ocitly ne před světským, ale církevním soudem. 

V kanonickém nazírání bylo třeba závazek z morálních důvodů vţdy dodrţet. Tím 
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převládlo mínění, ţe právní hledisko musí odpovídat morálnímu, a ţe kaţdý závazek je 

právně vynutitelný a všechny úmluvy je třeba dodrţovat.[12] 

V období středověku byly exekuce poměrně rozšířené. Samotné exekuční řízení 

bylo sloţité a velmi formální, sestávalo se z šesti na sobě závislých stadií. Exekuce byla 

provedena prodejem movité či nemovité věci dluţníka.[12] 

Během dalších století docházelo k řadě dalších úprav. My se v této práci podrobněji 

jiţ těmito etapami zabývat nebudeme a přejdeme rovnou k 19. století, které se ukázalo být 

pro rozvoj exekucí na našem území důleţitým momentem. 

Za vlády císaře Josefa II. byl vydán „Obecný soudní řád“, který platil od roku 1781 

aţ do roku 1895, a znamenal vývoj v civilním procesu i v exekucích. Byl mnohokrát 

upravován, jednou z významných úprav bylo zavedení tzv. upomínkového řízení. 

Podstatou bylo, ţe platební příkaz mohl být vydán i bez slyšení dluţníka. Ten se do 14 dnů 

mohl odvolat, zaplatit dluh či předat movitou věc ve stejné hodnotě.[10] 

K dalším úpravám docházelo v 70 a 80 letech 19. století. Byla vydána řada předpisů 

upravujících exekuční řízení. Část movitých věcí byla vyloučena z exekuce. Důvodem byla 

ochrana sociálně slabších obyvatel. Zakázalo se dále provádět samostatné exekuce 

na příslušenství nemovitostí a osobní exekuce pro peněţní či jiné nároky. Zachováno však 

bylo právo zadrţet osobu, u které hrozil útěk či snaha vyhnout se exekuci.[10]  

V roce 1895 byla vydána tzv. jurisdikční norma s uvozovacím zákonem, která 

upravovala organizaci soudu a stadia civilního řízení. Nově byl také vydán zákon 

o exekučním a zajišťovacím řízení a exekučním řádu. Exekuční řád upravoval exekuční 

řízení jako samostatnou formu, nezávislou na civilním soudním řízení nalézacím. 

Uvozovací zákon ponechal v platnosti zákony, které omezovaly pouţití exekucí v určitých 

případech. [10] 

Po roce 1918 a vzniku Československé republiky byl převzat rakouský právní řád 

pro české země a uherský řád pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. Tím vznikl 

v Československu právní dualismus. V roce 1928 se podařilo vytvořit sjednocenou úpravu. 

Vznikla osnova sourodého procesního kodexu. Osnova nového exekučního zákona byla 

zhotovena aţ v roce 1934.[10] 

Podstatné změny v oblasti exekucí nastaly po druhé světové válce, soudní exekuce 

byly upraveny občanským soudním řádem č. 142/1950 Sb. Jednalo se o dobu, kdy se naše 

společnost nacházela v éře socialismu, ve kterém byla exekuce na okraji zájmu společnosti. 
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Společnost popírala existenci problému s neplněním závazků, povinností a s tím spojeného 

vynucování práva. Socialistická společnost předpokládala, ţe kaţdý občan si své 

povinnosti a závazky plní rád a dobrovolně.  V nové právní úpravě občanského soudního 

řádu č.99/1963 Sb., byl termín exekuce nahrazen přijatelnějším termínem „výkon 

rozhodnutí“ a i v tomto právním předpisu byla otázka výkonu rozhodnutí značně 

podceněna. V době povinné zaměstnanosti byl prakticky jediným pouţívaným způsobem 

výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy. Exekuce na movitý majetek dluţníka se skoro 

neprováděla aţ do devadesátých let a to z důvodu moţného spekulantství při probíhajících 

draţbách. V Posledním desetiletí minulého století došlo k politickým změnám a tím i 

ke změnám ekonomických poměrů, kdy docházelo k nebývalému nárůstu zadluţených 

jedinců i společností. Tito reagovali na zvýšenou nabídku nejrůznějšího nového zboţí, 

sluţeb, cestování a začali k uspokojení těchto potřeb vyuţívat hypoték, spotřebitelských 

úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a mnoha dalších. Tímto způsobem se spolu s ţivotními 

změnami (ztráta zaměstnání, nemoc, úraz, rozvod) dostali do neřešitelné ekonomické 

situace, kdy ztráceli kontrolu nad svými dluhy. Soudy byly zavaleny mnoţstvím ţádostí 

na  provedení výkonu rozhodnutí, coţ značně zatěţovalo státní soudnictví. Důsledkem 

toho bylo zdlouhavé a neefektivní vymáhání pohledávek. Skutečně vymoţené částky často 

nepokryly ani náklady soudního řízení, nebo v důsledku zdlouhavé exekuce jiţ nebylo 

moţné uspokojit právo oprávněného, které mu přiznal soud. Neuspokojivá schopnost státu, 

zajistit právní ochranu pohledávek věřitelů, spolu s výše uvedenými důvody vedly 

k nutnosti vzniku nové právní úpravy exekucí, která přišla přijetím Zákon č. 120/2001 Sb., 

o soudních exekutech a exekuční činnosti, tzv. exekučního řádu. Tento zákon přenesl část 

pravomoci soudu a to výlučně tu, která je uplatňována po vydání autoritativního 

rozhodnutí na nestranného nezávislého soudního exekutora. Dosavadní druhy exekucí 

vykonávaných soudy, nebo jinými státními orgány zůstali zachovány. Jde o stejný typ 

provádění exekuce, protoţe vychází z občanského soudního řádu.  Tato norma velmi 

ulehčila práci soudům a jejich soudním vykonavatelům. Postupně se vytvořil systém 

exekutorských úřadů se soudními exekutory a došlo ke zrychlení a zefektivnění 

vymáhacího řízení, a tím i ke zvýšení vymahatelnosti práva v České republice. I tento 

právní předpis však od počátku v důsledku legislativních nedokonalostí umoţňoval 

protichůdný výklad svých ustanovení, coţ vedlo k nejasnostem v samotné exekuční praxi. I 

samotná skutečnost přiměřeného pouţití občanského soudního řádu přispívá k závaţným 
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interpretačním a aplikačním nejasnostem. Z tohoto důvodu, byl jiţ několikrát exekuční řád 

novelizován, naposledy v listopadu 2009.  
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3 Vymezení základních pojmů 

Řekneme-li slovo exekuce, asi kaţdý z nás si pod tímto pojmem představí vcelku 

nepříjemnou záleţitost, která v mezích zákona výrazně zasahuje do jinak chráněných 

lidských práv jako je například nedotknutelnost osoby, jejího soukromí, majetku a obydlí. 

Neţ se seznámíme podrobněji s problematikou exekucí je potřeba vysvětlit si několik 

základních pojmů v současné právní úpravě týkající se exekučního řízení. 

3.1 Výkon rozhodnutí neboli exekuce 

Ve všech právních normách, které upravují exekuční řízení, není pojem exekuce 

pouţíván jednotně. 

Jak bylo uvedeno v první kapitole, pojem exekuce se pouţíval jiţ ve starověkých 

zákonech a také v Občanském soudním řádu z roku 1950. Zřejmě z důvodu vyloučit slovo 

cizího původu a nahradit jej zcela českým slovem, byl v Občanském soudním řádu z roku 

1963 zaveden pojem výkon rozhodnutí, který se v Občanském soudním řádu pouţívá 

dodnes.  Exekuční řád č. 120/2001 Sb., znovu zavedl do českého práva pojem exekuce. 

Také zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen ZSDP), ve znění pozdějších předpisů, 

se kloní k pouţívání termínu exekuce. Tyto dva pojmy jsou sobě synonymem a musí se 

s ohledem na jejich uvedení v jednotlivých zákonech, podle druhu exekučního řízení 

dodrţovat. Definice podle Grossové: „Výkon rozhodnutí neboli exekuce je procesem, 

procesní činností soudu nebo oprávněných orgánů, který směřuje k poskytnutí ochrany 

subjektivním právům a zákonem chráněným zájmům fyzických osob, právnických osob a 

státu“.[2] 

Obecně bychom mohli říci, ţe jde o uskutečnění určitého práva na plnění, které bylo 

oprávněnému přiznáno vykonatelným rozhodnutím soudu nebo jiným exekučním titulem, 

ale nebylo povinnou stranou poskytnuto dobrovolně a musí být proto prosazeno 

donucujícími prostředky státní moci.[1] 

Účelem exekuce je tedy zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která 

mu byla vůči dluţníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným 

exekučním titulem a to i bez vůle dluţníka a proti ní.[1] 
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3.1.1 Způsoby exekuce na peněžité plnění 

Základní právní normou upravující výkon rozhodnutí na peněţité plnění obecně je 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákonný 

předpis vymezuje následující způsoby exekucí:[13] 

 sráţky ze mzdy (§ 276 - § 302) 

 přikázání pohledávky (§ 303 – 320a) 

 prodej movitých věcí a nemovitostí (§ 321 - § 338a) 

 prodej podniku (§ 338f, § 338z a § 338q) 

 zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech (§ 338b aţ 338e) 

Samotnému provedení exekuce výše jmenovanými způsoby nutně předchází tzv. 

přípravná fáze, ve které oprávněný, zjišťuje informace o majetkových poměrech 

povinného.  Bez znalosti informací o majetkových poměrech nelze účinně nařídit exekuci, 

mimo obecného návrhu na soupis movitých věcí bez jejich určení, je určitá znalost 

o majetku povinného faktickou a formální nutností. [1] 

3.2 Exekuční titul 

Je základním předpokladem kaţdého exekučního řízení, a to bez ohledu na to, zda se 

jedná o občanskoprávní exekuci, daňovou, či správní.[1] 

Obecně lze říci, ţe jde o pravomocné a vykonatelné rozhodnutí oprávněného orgánu, 

zpravidla ve formě listiny, která přiznává oprávněnému subjektu právo k tomu, aby se 

v případě nutnosti mohl exekutivně domáhat splnění závazkového vztahu. Jde o případy, 

kdy je zákonem nebo oprávněným subjektem práva uloţena určitá povinnost, která nebyla 

ve stanovené lhůtě řádně (ve správné výši) a dobrovolně splněna. Toto rozhodnutí 

poskytuje oprávněnému určitou míru jistoty, ţe se domůţe svého práva, a to uspokojení 

vzniklé pohledávky nebo jiného práva. Můţe jím být ale také například povinnost 

vyplývající přímo ze zákona (§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů), případně i listina, kterou se ke své povinnosti přiznává sám povinný, 

například daň přiznaná v daňovém přiznání.[1] 

Vedle samotné existence exekučního titulu je neméně důleţitá jeho vykonatelnost, 

tj. způsobilost k tomu, aby byl uskutečněn.  Podmínky vykonatelnosti jsou určeny 

právními předpisy, podle kterých je rozhodnutí vydáno, kdy se vyţaduje, aby rozhodnutí, 
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o které se postih opírá, bylo zpravidla konečné (v právní moci a vţdy vykonatelné), není-li 

vykonatelnost podmíněna kromě jiného i právní mocí rozhodnutí. (formální náleţitost 

exekučního titulu). Vykonatelnost titulu je zpravidla dokládána při návrhu na nařízení 

exekuce a samotná listina exekučního titulu musí obsahovat doloţku vykonatelnosti 

rozhodnutí. [1] 

K tomu, aby byl titul vykonatelný, musí splňovat stanovené formální a materiální 

(obsahové) náleţitosti. Mezi materiální, náleţitosti patří:[1]  

 přesná identifikace oprávněného a povinného, 

 přesné vymezení práva a jemu odpovídající povinnosti na plnění (přičemţ práva a 

povinnosti musí být určeny přesným a nepochybným způsobem tak, aby bylo 

patrno, co má být exekucí vynuceno), 

 lhůty ke splnění uloţené povinnosti  

 potvrzení o vykonatelnosti titulu  

 

Exekučním titulem je:[1] 

 exekutorský zápis nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, 

 rozhodnutí soudu či rozhodčí nález v občanskoprávním řízení, 

 rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo, 

zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, 

 rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, 

výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakoţ i smíry schválené těmito 

orgány, 

 rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního 

zabezpečení. 

 Jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichţ výkon připouští 

zákon  

3.3 Soudní exekutor 

Podle Grossové je exekutor „součástí moci soudní, úkony exekutora se povaţují 

za úkony soudu, exekuční činnost vykonává nezávisle a je oprávněn vykonat všechny 
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úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení 

výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli, nebo jinému zaměstnanci soudu.[3] 

Exekutor je podle exekučního řádu zvláštní, státem zmocněnou osobou k provádění 

exekuční a další činnosti. Jeho statut je dán Ústavou, Listinou základních práv a svobod, 

exekučním řádem, provádějícími předpisy a předpisy stavovskými.[14] 

Exekutor je fyzická osoba, můţe se jím stát bezúhonný, plnoletý občan České 

republiky, který získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se 

sídlem v České republice, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, sloţil exekutorskou 

zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení.  Exekutora do exekutorského úřadu 

jmenuje ministr spravedlnosti České republiky a svou činnost můţe vykonávat pouze, 

jestliţe sloţil slib do rukou ministra a uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, 

která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti. Exekutor má 

postavení veřejného činitele, coţ znamená jeho zvýšenou ochranu, ale naopak i jeho 

zvýšenou trestněprávní odpovědnost. Je ze zákona nezávislý, povinný zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při provádění exekuční nebo jiné 

činnosti, svou činnost provozuje za úplatu. Územní působnost soudního exekutora není 

nijak omezena, svoji činnost tak můţe vykonávat na celém území České republiky.  

Komora exekutorů České republiky jako samostatný samosprávní orgán, který řídí činnost 

exekutorů, ale vykonává také dohled nad činností exekutora a vedením exekutorských 

úřadů. [14] 

3.4 Účastníci řízení: 

Okruh účastníků řízení, tedy osob, které se řízení účastní nebo se na něm nějakým 

způsobem podílí, vymezuje pro kaţdý druh exekuce příslušný speciální zákon a to většinou 

i s uvedením moţností a podmínek pro jejich případné zastoupení. Účastníci řízení se 

obvykle vymezují uţ v nalézacím řízení, kdy jde zpravidla o:[1] 

 oprávněného - oprávněný je věřitel, jehoţ pohledávka byla přiznána vykonatelným 

exekučním titulem. 

 povinného - povinný je dluţník, který je dle vykonatelného exekučního titulu 

povinen poskytnout věřiteli nějaké plnění, ať jiţ peněţité či jiné povahy (a případně 

jeho manţela), 
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 další osoby, kterých se týkají práva a povinnosti v řízení, coţ se odvíjí 

od konkrétního způsobu exekuce, kdy například v případě exekuce na mzdu to 

bude plátce mzdy povinného spolu s oprávněným a povinným, nebo v případě 

exekuce příkazem k výplatě z účtu u peněţního ústavu bude tzv. třetí osobou 

banka, u níţ má povinný veden účet. Další osoby se většinou stávají účastníky 

řízení jen v určité části řízení a jejich práva jsou odlišná od práv účastníků 

řízení.[8] V rámci jednotlivých exekučních prostředků upravuje podmínky 

pro přistoupení dalších oprávněných do řízení Občanský soudní řád.  

3.5 Exekuční orgán 

Orgán, který je oprávněn exekuci provést. V některých případech můţe být 

exekučním orgánem sám také oprávněným např. při daňové exekuci.[14] 
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4 Právní úprava exekucí 

Exekuční právo můţeme vymezit jako soubor právních norem, které upravují 

činnost soudu, stran a dalších subjektů exekučního řízení při realizaci plnění. Právní úprava 

exekučního práva v Česku zná v současné době mnoho způsobů provedení exekucí a také 

několik druhů exekučního řízení, proto při provádění samotného řízení, musíme rozlišovat, 

o jaký výkon rozhodnutí jde (co je exekučním titulem), jestli se jedná o plnění peněţité 

nebo nepeněţité povahy, který orgán je oprávněn exekuci provést a jakým způsobem tuto 

exekuci zrealizuje, právě z tohoto důvodu je právní úprava exekucí poněkud roztříštěná. 

[1] 

V rámci současné právní úpravy rozeznáváme v České republice tyto druhy 

exekučních řízení: 

4.1 Soudní exekuce 

Tyto rozdělujeme podle toho, zda jsou prováděny:  

 soudy - základní právní normou upravující výkon rozhodnutí je zákon č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je stěţejním 

předpisem v oblasti exekucí a upravuje  občansko-právní řízení. V tomto řízení se 

nevykonávají jen rozhodnutí soudu vydaná v občanském soudním řízení, ale také 

tituly uvedené v § 274. Exekuční řízení je v zákoně upraveno velmi podrobně a 

komplexně, a to v šesté části, nazvané výkon rozhodnutí. Občanský soudní řád 

proto slouţí jako podpůrný předpis nejen pro soudní exekuce, ale také pro exekuce 

správní, daňové a exekuce prováděné soudním exekutorem. [11] 

 soudním exekutorem - které je upraveno zákonem č. 120/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)[4] 

4.2 Správní exekuce 

Tato je upravena zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

právních předpisů. Exekuce na nepeněţitá plnění je ve správním řádu upravena poměrně 

komplexně, exekuce na peněţitá plnění odkazuje na podpůrné pouţití zákona o správě daní 
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a poplatků. Tím je zajištěno vymáhání peněţitých povinností v rámci veřejné správy 

jednotným způsobem.[1] 

4.3 Daňové exekuce 

Daňová exekuce je prováděná správcem daně dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších právních předpisů.  Exekucím se v tomto zákoně 

věnuje pouze § 73 a 73a. Daňový zákon odkazuje správce daně na podpůrné pouţití 

občanského soudního řádu.  Samotná název „daňová exekuce“ napovídá, ţe jde pouze 

o plnění peněţité povahy.[7] 

 

4.4 Trestněprávní exekuce 

Tento druh exekuce je upraven zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění 

pozdějších předpisů – jedná se o exekuce v trestním řízení soudním. Tímto druhem 

exekuce se v mé práci nebudu zabývat, je zde uveden jen pro celkový přehled druhů 

exekučního řízení.[18]  

 

Výše uvedené právní úpravy exekučního řízení, rozdělené podle orgánu 

provádějícího exekuci jsou základními právními předpisy. Exekuční řízení upravuje celá 

řada dalších předpisů, jako například Vyhláška č. 330/2001 Sb. O odměně a náhradách 

soudního exekutora, Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční činnosti, 

Vyhláška o centrální evidenci exekucí č.331/2001 Sb. (§ 1 - § 7), Vyhláška č. 37/1992 Sb. 

o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví 

pravidla pro případy souběţně probíhajících výkonů rozhodnutí, Občanský zákoník 

č.40/1964 Sb. (§ 152 - § 174), Zákoník práce č.65/1965 Sb. (§ 121), zákoník práce 

č. 262/2006 Sb. (§ 145 - § 150), Zákon o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. (§ 1 - § 19 + 

příloha k zákonu) a také Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 101/2003-OIM-SP 

o vymáhání pohledávek nebo č. 1360/95-OOD, kterou se vydává řád pro soudní 

vykonavatele.[1]  
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5 Realizace exekucí v Chomutově 

Jak jiţ vyplývá z názvu této bakalářské práce, budeme se zde podrobněji zabývat 

pouze způsoby exekučních řízení na peněţité plnění, které vyuţívá k vymáhání svých 

pohledávek Magistrát města Chomutova. Podle ustanovení § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou pohledávky součástí majetku obce a obec 

je povinna trvale sledovat, zda dluţníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby 

nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. 

5.1 Současná situace v Chomutově  

Aktuálně v Chomutově ţije přes 50.000 obyvatel, z toho téměř 8.000 osob je moţné 

označit za tzv. „nepřizpůsobivé“. Tato čísla ukazují, ţe je Chomutov na předních místech 

v míře kriminality a v míře zadluţenosti. K 31. 12. 2008
6
 evidovalo město Chomutov 

okolo 4000 dluţníků a pohledávky neplatičů u místní radnice v té době dosáhly přesné 

částky 223 613 091,00 Kč.[22] 

5.2 Jednotlivé druhy exekucí 

Na začátku této kapitoly je třeba uvést, ţe město vţdy vítá aktivitu dluţníků své 

pohledávky řešit a pravidelně splácet. Preferuje řešení pohledávek dluţníků 

před samotným vymáháním pohledávky.[22] 

 Chomutov v roce 2001 zřídil speciální oddělení pro správu pohledávek, které má 

na starosti systematické vymáhání pohledávek a aktivní práci s dluţníky. Prostřednictvím 

svých pracovníků pomáhá dluţníkům jejich pohledávky řešit formou přímé úhrady 

nedoplatku, institutu uznání dluhu (§ 558 občanského zákoníku), splátkových dohod, nebo 

odloţení platby. Návody jak pohledávku uhradit se opakovaně objevují v radničních 

novinách, které jsou zdarma distribuovány do všech domácností a jsou k vidění 

na internetových stránkách města. Také při výplatě sociálních dávek jsou k dispozici 

příslušné tiskopisy ţádostí pro povolení splátek či odloţení platby.[22] 

                                                   
6
 Rok 2009 není ještě vyhodnocen. Závěrečný účet města Chomutov je předkládán aţ k 31. 4. 2010. 
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Poslední velká amnestie na příslušenství pohledávek byla v roce 2006, dluţníci v ní 

měli moţnost uhradit nebo splácet své pohledávky bez navyšování dluhu a penále. 

U pohledávek z bytů byla amnestie vyhlášena těsně před jejich převodem na nový subjekt  

v roce 2009.[22] 

 Zájem dluţníku o jakékoliv řešení svých pohledávek je minimální. K měsíci březnu 

2010 má město vedeno 178 aktivních splátkových kalendářů. Neaktivních za rok 2009 je 

141, tyto byly buď zaplaceny, nebo zneplatněny pro nedodrţení. Dalších 289 dluţníků si 

svůj dluh nechává strhávat při výplatě dávek sociální péče, kdy poţádali, aby zvláštním 

příjemcem části dávky (obvykle 500 Kč), aţ do zaplacení pohledávky bylo město (§ 102 

odst. 3 Zákona č.100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení).[22] 

Odbor ekonomiky, který pohledávky spravuje, kaţdého dluţníka minimálně dvakrát 

písemně upomene k zaplacení poţadované částky, kdy přílohou upomínky je poštovní 

poukázka. Upomínka je odborem zaslána na adresu trvalého bydliště dluţníka, nebo 

adresu, kterou dluţník zanechal jako kontaktní pro účely řízení o poskytnutí dávky 

v hmotné nouzi. Nesplní-li dluţník svoji zákonnou povinnost a neprovede změnu trvalého 

pobytu, snaţí se mu pracovníci odboru ekonomiky doručit upomínku při výplatách dávek 

v hmotné nouzi. Posledním moţným způsobem je doručení upomínky formou veřejné 

vyhlášky na úřední desce města, kde se dluţníkovi oznámí uloţení zásilky na podatelně 

magistrátu, po 15. dnech uveřejněn se písemnost bere jako doručená.[22] 

 Úkony směřující k výkonům rozhodnutí či exekucím pohledávek jsou vesměs 

prováděny hromadně, kdy jedinými prvky, které ovlivňují dobu zpracování pohledávky, 

jsou stáří a výše pohledávky.[22] 

V další kapitole bakalářské práce uvedeme druhy exekučních řízení vyuţívaných 

konkrétně městem Chomutov, k vymoţení svých pohledávek od dluţníků.  

5.2.1 Exekuce na peněžitá plnění v občanskoprávním řízení podle 

Občanského soudního řádu 

Jestliţe povinný nesplnil svoji povinnost uhradit dluţnou částku ve stanovené lhůtě, 

musí se oprávněný, v našem případě obec, svého nároku domáhat proti jeho vůli výkonem 

rozhodnutí. Státními orgány, které výkon rozhodnutí provádějí, jsou soudy, kdy příslušnost 

soudu k provedení výkonu rozhodnutí je soud, v jehoţ obvodu má povinný bydliště. 
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Jestliţe předmětem výkonu rozhodnutí je nemovitost, pak je k jeho provedení příslušný 

soud, v jehoţ obvodu se nemovitost nachází.[11] 

Výkon rozhodnutí lze zahájit jen na návrh oprávněného, který musí splňovat 

následující náleţitosti:[11] 

 označení soudu, kterému je návrh adresován 

 identifikační údaje oprávněného 

 identifikační údaje povinného 

 způsob výkonu rozhodnutí 

 důvod pohledávky (exekuční titul) 

 podpis oprávněného 

 datum 

K návrhu je také nutné připojit stejnopis exekučního titulu opatřeným doloţkou 

vykonatelnosti, např. u rozsudku vyznačení nabytí právní moci. Exekučním titulem můţe 

být v našem případě zejména vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně 

platebního výměru, výkazu nedoplatků ve věcech daní a poplatků.[11] 

Jestliţe oprávněný zvolí níţe uvedené způsoby výkonu rozhodnutí, musí uvést 

doplňující informace, uvedené v závorkách.[11] 

 sráţkou ze mzdy (označit v návrhu plátce mzdy) 

 přikázáním pohledávky (označit v návrhu fyzickou nebo právnickou osobu, vůči 

které má povinný pohledávku) 

 příkazem k výplatě z účtu u peněţního ústavu (označit číslo účtu, ze kterého má být 

pohledávka odepsána) 

 prodejem movitých věcí (výslovně určit věci, které mají být prodány, nebo podá 

návrh bez tohoto určení)  

 prodejem nemovitostí (přesné označení nemovitosti, jejíţ prodej navrhuje tak, jak 

to vyplývá z listu vlastnictví v katastru nemovitostí) 

Tento poţadavek můţe být pro oprávněného v některém případě sotva splnitelný, 

proto můţe o pomoc poţádat soud, předseda senátu se dotáţe povinného, zda a od koho 

pobírá mzdu nebo jiný pravidelný příjem, popřípadě u které banky, pobočky zahraniční 

banky nebo spořitelního a úvěrního druţstva má své účty a jaká jsou čísla těchto účtů. 

Dotázaný je povinen odpovědět soudu do jednoho týdne od doručení dotazu. Jestliţe tuto 
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povinnost nesplní nebo uvede v odpovědi nepravdivé nebo neúplné údaje, můţe mu soud 

uloţit pořádkovou pokutu.[11] 

Navrhne-li oprávněný k vydobytí své peněţité pohledávky výkon rozhodnutí 

několika způsoby zároveň, ačkoli by k jejímu uspokojení zřejmě stačil pouze některý 

z nich, nařídí soud výkon rozhodnutí jen tím způsobem, který stačí k uspokojení 

pohledávky oprávněného. Pokud je navrhovaný způsob výkonu zřejmě nevhodný 

(vzhledem k nepoměru výše pohledávky a ceny předmětu) můţe soud nařídit, avšak 

po slyšení oprávněného, výkon rozhodnutí jiným způsobem. (§ 263 odst. 2 OSŘ).[11] 

Za podání návrhu na výkon rozhodnutí se platí poplatek podle sazebníku soudních 

poplatků, podle kterého se za vymáhání peněţité částky do výše 15.000 Kč, platí poplatek 

300 Kč, při vymáhání peněţité částky vyšší neţ 15.000 Kč je poplatek stanoven 2% 

z vymáhané částky, nejvýše však 50.000 Kč. V ostatních případech je soudní poplatek 

1.000 Kč. Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhoţ 

vykonatelného rozhodnutí proti témuţ účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, 

ne však méně neţ 300 Kč. Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí 200 Kč.[20] 

Před podáním návrhu, nebo při podání návrhu na výkon rozhodnutí, můţe 

oprávněný poţádat soud o předvolání povinného, k dobrovolnému splnění povinnosti, 

kterou mu ukládá rozhodnutí a k prohlášení o svém majetku. Jde o preventivní opatření, 

jehoţ snahou je moţné dobrovolné uspokojení pohledávek oprávněného před nařízením 

samotného výkonu rozhodnutí, kdy soud předvolá povinného pouze v případě, uzná-li toto 

řešení za účelné. Přítomnost povinného u soudu, nemůţe být nijak vynucena. Soud proto 

rozhoduje na základě podaného návrhu na nařízení zahájení výkonu rozhodnutí zpravidla 

bez vyslechnutí povinného.[11] 

Podáním návrhu na výkon rozhodnutí začíná exekuční řízení. 

Soud přezkoumá návrh na výkon rozhodnutí, zejména souhlas obsahu návrhu 

oprávněného s obsahem exekučního titulu. Pokud je návrh na výkon rozhodnutí v souladu 

s právem, výkon rozhodnutí nařídí, aniţ by o návrhu nařídil jednání. Usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí pak doručí oprávněnému, který návrh podal (nebo jeho zástupci) a 

podle druhu výkonu rozhodnutí dalším osobám (viz vymezení základních pojmů).[11] 

Kterákoliv ze zúčastněných osob se proti usnesení můţe odvolat a to do patnácti dnů 

od doručení usnesení k soudu, proti kterému usnesení směřuje.  Odvolání proti usnesení 

musí obsahovat: určení soudu, kterému je usnesení směřováno, kdo je činí, které věci se 
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týká, v čem je spatřována nesprávnost tohoto usnesení, nebo postupu soudu, čeho se 

odvolatel domáhá, doloţení případných nových důkazů, podpis a datum. Jestliţe je 

odvolání podáno oprávněnou osobou včas, rozhodnutí nenabývá právní moci, dokud o něm 

nerozhodne odvolací soud. Soud opět rozhoduje bez nařízení jednání a po nabytí právní 

moci se výkon rozhodnutí povaţuje za zahájený.[11]  

Po nařízení výkonu rozhodnutí soudem, mohou nastat okolnosti, které ztíţí vedené 

řízení, nebo výkon rozhodnutí zastaví. Jak povinný, tak i jiné osoby mohou navrhnout 

vyloučení určitých věcí z výkonu rozhodnutí nebo poţádat o odklad výkonu rozhodnutí, a 

to v případě, ţe se povinný bez své viny ocitne přechodně v takovém postavení, ţe by 

neprodlený výkon rozhodnutí, mohl mít pro něho nebo příslušníky jeho rodiny zvláště 

nepříznivé následky a oprávněný nebude odkladem výkonu rozhodnutí váţně poškozen. 

Soud můţe také odloţit výkon rozhodnutí bez návrhu tehdy, pokud lze očekávat, ţe výkon 

rozhodnutí bude zastaven.[11] 

O zastavení výkonu rozhodnutí rozhoduje pouze soud, a to tehdy, nastane-li některý 

z důvodů uvedených v ustanovení § 268, odst. 1, písm. a) aţ h) OSŘ, kdy jde např. 

o důvod spočívající v tom, ţe výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho 

vyloučeny podle ustanovení § 321 a § 322 OSŘ, průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, 

ţe výtěţek, kterého jím bude dosaţeno, nepostačí ani k pokrytí nákladů nebo dluţník 

uhradil svůj závazek a oprávněný, který výkon rozhodnutí navrhl, navrhne jeho zastavení. 

Se zrušením výkonu rozhodnutí se současně zrušují všechny dosud vykonané úkony.[11] 

Tento druh exekuce je nejstarším způsobem vymáhání pohledávek městem 

Chomutov, coţ je jistě dáno dobou účinnosti OSŘ. Vymáhá jím pohledávky plynoucí jak 

ze samosprávy města, tak i pohledávky plynoucí z přenesené působnosti. V současné době 

jiţ tento způsob exekuce neuplatňuje v takové míře jako dříve. Soudy neměly při vymáhání 

pohledávek příliš dobré výsledky a realizace celého samotného řízení je poněkud 

zdlouhavá.[22] 

Domnívám se, ţe naopak kladem pro město jsou sníţené reţijní náklady, jelikoţ je 

osvobozeno od placení správního poplatku za podání návrhu výkonu rozhodnutí (§11 odst. 

2 zákona o soudních poplatcích)[17], kdy veškeré náklady řízení hradí dluţník. Další 

výhodou pro město je fakt, ţe nenese odpovědnost za správný průběh a výsledek výkonu 

rozhodnutí a s tím spojených moţných sankcí.[11] 
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5.2.2 Exekuce na peněžitá plnění v občanskoprávním řízení podle 

exekučního řádu 

Tento způsob exekučního řízení je upraven zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen EŘ), kdy se také 

přiměřeně pouţijí ustanovení OSŘ (§ 52 EŘ).[14]  

Jestliţe povinný dobrovolně nesplnil to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto 

zákona, podá oprávněný soudnímu exekutorovi návrh na nařízení exekuce, kdy dnem 

podání návrhu je zahájeno exekuční řízení.[4] 

Oprávněný můţe také poţádat přímo exekutora o sepsání samotného návrhu v rámci 

jeho další činnosti. Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat nejenom stejné náleţitosti 

jako u návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (viz str. 17), ale dále v něm musí být uvedeno 

sídlo a označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce, dále také rozsah, 

v jakém byla povinnost splněna a důkazy, kterých se oprávněný dovolává.[4] 

Přílohou návrhu musí být také originál, nebo ověřená kopie exekučního titulu 

s doloţkou vykonavatelnosti.[4] 

Jestliţe návrh na nařízení exekuce neobsahuje všechny zákonem stanovené 

náleţitosti je nesrozumitelný, nebo neurčitý, vyzve exekutor oprávněného k jeho upřesnění 

nebo doplnění spolu s poučením, jak má doplnění či opravu provést a uvede také lhůtu 

ke zpětnému dodání návrhu. Nevrácením návrhu ve stanovené lhůtě můţe dojít k zastavení 

tohoto řízení.[4] 

Po odstranění příslušných chyb v návrhu exekutor postoupí nejpozději do 15 dnů 

od podání návrhu návrh spolu se ţádostí o své pověření provedením exekuce exekučnímu 

soudu, ten rozhodne nejpozději do 15 dnů od jeho předloţení. Jestliţe jsou splněny 

všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, vydá soud usnesení 

o nařízení exekuce a jejím provedením pověří exekutora, aniţ by stanovil způsob 

provedení exekuce. Ten určí exekutor v exekučním příkazu. V opačném případě návrh 

zamítne.[4]  

Podle exekučního řádu: Usnesení se doručí exekutorovi, povinnému, oprávněnému a 

orgánu, který je podle zvláštních právních předpisů pověřen vedením evidence zástavních 

práv k movitým věcem, evidence majitelů a drţitelů motorových vozidel a centrální 

evidence exekucí, Středisku cenných papírů, orgánům pověřeným vedením evidence 

(rejstříků) právnických osob, osobě, která je podle zvláštního právního předpisu pověřena 
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vedením ústřední evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu, a 

katastrálnímu úřadu, v obvodu jehoţ územní působnosti se nachází sídlo soudu, který 

exekuci nařídil.[14]  

Nejdříve se usnesení doručí exekutorovi a oprávněnému a poté i povinnému. 

Oprávněnému i povinnému musí být usnesení doručeno do vlastních rukou. Jestliţe 

povinný odmítne převzetí usnesení, je usnesení doručeno dnem, kdy jeho přijetí odmítl, 

o čemţ ho doručovatel srozumí. Po doručení usnesení o nařízení exekuce jiţ nesmí 

povinný nakládat se svým majetkem a to i s nemovitostmi a majetkem, který patří 

do společného jmění manţelů. Tato povinnost se nevztahuje na běţné obchodní činnosti, 

uspokojování základních ţivotních potřeb, udrţování a správy majetku. Jestliţe povinný 

tuto povinnost porušil, právní úkon, který povinný provedl, se povaţuje za neplatný, pouze 

pokud se jeho neplatnosti dovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby tak 

zajistili uspokojení vymáhané pohledávky.[14] 

Jestliţe povinný sloţí jistinu na účet exekutora, nebo doloţí, ţe jeho majetek 

dostačuje k uspokojení exekuce, můţe být exekutorem zrušena povinnost povinného 

nenakládat se svým majetkem. Kdyţ není majetek povinného postiţen jinou exekucí, můţe 

povinný se souhlasem exekutora, oprávněného a přihlášených věřitelů prodat svůj majetek 

(za účelem uspokojení věřitelů) během exekuce (za cenu zjištěnou znaleckým posudkem), 

kdy kupní cenu zašle na účet exekutora. [14] 

Proti usnesení se můţe podat odvolání, ve kterém se musí namítat skutečnosti, které 

jsou rozhodné pro nařízení exekuce, jinak soud odvolání zamítne. Odvolání nemá 

odkladný účinek, takţe exekutor můţe i během odvolacího řízení postihovat majetek 

povinného. Aby exekutor nemohl provádět exekuci, musí povinný podat návrh na odklad 

exekuce.[14] 

Společně s usnesením pošle exekutor povinnému výzvu, aby do 15. dnů dobrovolně 

dluh uhradil. V této výzvě vyčíslí vymáhaný dluh, náklady, které vznikly oprávněnému a 

zálohu na sníţení nákladů exekuce. Pokud této výzvy povinný vyuţije, sniţuje se odměna 

exekutora na polovinu.  Pokud je na dluţníka vedena exekuce, je vhodné co nejdříve 

kontaktovat exekutora a domluvit se s ním na zaplacení dluhu, nebo na splátkách dluhu. 

Splátkovému kalendáři nemusí exekutor vyhovět, záleţí na tom, zda se splátkami souhlasí 

oprávněný. [14] 
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Exekutor po doručení usnesení o nařízení exekuce zjišťuje majetkové poměry 

dluţníka (např. u zaměstnavatele, ČSSZ, VZP, účty u bank, katastr nemovitostí, evidence 

motorových vozidel). Aţ usnesení o provedení exekuce bude pravomocné, provede 

exekuci podle exekučního příkazu. Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí 

podle občanského soudního řádu. Proti příkazu není přípustný opravný prostředek. [14] 

Exekutor můţe zajistit majetek jen do výše bezpečně postačující k uhrazení 

vymáhané pohledávky, kdy je povinen (nebrání-lito účelu exekuce), zvolit způsob 

vymoţení peněţitého plnění nejdříve přikázáním pohledávky, sráţkami ze mzdy a jiných 

příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Nepostačují-li 

tyto způsoby k uhrazení vymáhané pohledávky, můţe provést exekuci prodejem movitých 

věcí, nemovitosti či podniku.[14] 

Nejčastěji pouţívané způsoby provedení exekuce:[4] 

 Přikázání pohledávky z účtu 

Exekutor zablokuje povinnému přístup k účtu a peníze na účtu pouţije k zaplacení 

vymáhaného dluhu. Povinný se o exekuci účtu informuje aţ po jeho zablokování. V bance 

poté zjistí, proč mu byl účet zablokován, o jaký exekuční příkaz jde a jméno exekutora, 

který je exekucí pověřen. Exekutor musí na účtu ponechat částku, která odpovídá 

dvojnásobku ţivotního minima jednotlivce, tj. 6252,- Kč. Na ţádost povinného mu banka 

tuto částku vyplatí, ale jen jednou. Exekutor nezkoumá, odkud jsou peníze připsané 

na účtu.  Kdyţ jsou na účet zasílány příjmy, které ze zákona nepodléhají exekuci, můţe 

povinný poţádat plátce (např. úřad práce, ČSSZ), aby mu peníze vyplácel jiným 

způsobem.[4] 

 Sráţky ze mzdy[4] 

Exekutor oznámí zaměstnavateli povinného, aby z jeho mzdy odváděl část 

na exekuci. Dluţníkovi zůstane tzv. nezabavitelná částka, která se vypočítá podle Nařízení 

vlády č. 595/2006 Sb. V této částce se zohledňuje, jestli má povinný manţela a vyţivované 

děti. Sráţkám mimo mzdy podléhá také důchod (starobní, invalidní, z pojistné smlouvy), 

nemocenské, studijní stipendium, podpora v nezaměstnanosti, náhrady mzdy (např. 

odstupné), peněţitá pomoc v mateřství a exekucí lze postihnout taky některé dávky státní 

sociální podpory (rodičovský příspěvek, sociální příplatek, odměna pěstouna a příspěvek 

na péči, je-li příjmem poskytovatele sluţby). Exekuci naopak nepodléhá příspěvek 

na bydlení, příspěvek na dítě, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí 
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dítěte, porodné, pohřebné, jednorázový příspěvek na zakoupení motorového vozidla, dávky  

pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči.[4] 

 Prodej movitého a nemovitého majetku[4] 

Při hledání majetku dluţníka, můţe exekutor vstoupit do trvalého bydliště dluţníka, 

dále tam, kde se dluţník doopravdy zdrţuje, nebo tam, kde exekutor předpokládá nález 

majetku dluţníka. Do takového objektu můţe exekutor vstupovat i v nepřítomnosti 

dluţníka za pomoci zámečníka. Dluţník, ani jiná osoba nemůţou exekutorovi bránit 

v přístupu, protoţe by se dopouštěli trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a 

vykázání podle § 337 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Exekutor můţe věci zabavit, nebo 

označit, sepíše soupis jednotlivých zabavených (označených) věcí a dluţníkovi poté předá 

tento soupis s cenou, kterou exekutor určil. S tímto majetkem nesmí dluţník nakládat. 

Movité a nemovité věci prodává exekutor v draţbě, přičemţ u nemovitostí nechá vyznačit 

poznámku v katastru nemovitostí.[4]  

Exekutor nemůţe zabavit věci, které dluţník nezbytně potřebuje k uspokojování 

hmotných potřeb svých a své rodiny, nebo k plnění svých pracovních úkolů. Jedná se 

o oděv, základní vybavení domácnosti, zdravotnické potřeby, snubní prsten a hotovost 

do částky dvojnásobku ţivotního minima jednotlivce 6.252,- Kč. Nelze také postihnout 

věci, které se nesmí podle zvláštního předpisu prodávat (např. památky a zbraně).[14] 

Pokud sepsal věc patřící třetí osobě, můţe si osoba, které věc patří, podat návrh 

u exekutora na vyškrtnutí věci ze soupisu. Exekutor je povinen vţdy ze soupisu vyškrtnout 

věc v případě, ţe s tím souhlasí oprávněný, nebo kdyţ vyjde v průběhu provádění exekuce 

najevo, ţe povinnému věc nepatří nebo patřit nemůţe. Návrh na vyškrtnutí lze podat 

v třicetidenní lhůtě a exekutor je povinen rozhodnout do patnácti dnů od doručení návrhu. 

Pokud exekutor třeba jen z části nevyhověl návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, můţe 

navrhovatel podat ţalobu na vyloučení věci k soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí 

exekutora (§ 267 OSŘ). Od podání návrhu na vyškrtnutí věci u exekutora a po dobu 

soudního řízení o ţalobě se nemohou movité věci prodávat[14]. 

Povinný můţe exekutorovi podat návrh na zastavení nebo odloţení exekuce. 

Exekutor má oprávnění, zastavit exekuci i bez návrhu, ale pouze se souhlasem 

oprávněného. Rozhodnutí o zastavení nebo odloţení exekuce náleţí exekutorovi, ale pouze 

v případě, ţe s tímto návrhem souhlasí všichni účastnici řízení. Jestliţe s návrhem některý 

z účastníků nesouhlasí, exekutor návrhu nevyhoví nebo oprávněný nesouhlasí se 
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zastavením exekuce bez návrhu, exekutor věc postoupí příslušnému exekučnímu soudu. 

Exekuce se ukončí aţ po vymoţení celkové dluţné částky, tj. včetně nákladů oprávněného 

na soudní řízení a nákladů exekutora.[14] 

Není-li jiná dohoda mezi oprávněným a exekutorem, je exekutor povinný vyplatit 

vymoţenou částku přesahující 1000 Kč oprávněnému do 30 dnů ode dne kdy částku 

obdrţel a to i v případě, ţe jde pouze o částečné plnění pohledávky. Všechny úkony a 

rozhodnutí exekutora jsou vedeny v exekučním spise.[14] 

Při tomto způsobu vymáhání je nutno uvést povinnost součinnosti třetích osob 

s exekutorem, kdy soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a 

právnické a fyzické osoby, jsou povinni sdělit exekutorovi údaje o majetku povinného, 

které jim jsou známy z jejich úřední činnosti. Policie České republiky je také povinna 

poskytnout exekutorovi na jeho ţádost ochranu a součinnost při jeho výkonu exekuční 

činnosti. Banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní druţstva, pojišťovny, 

fondy, obchodníci s cennými papíry jsou povinni sdělit exekutorovi údaje o číslech účtů 

povinného, jejich stav a změny a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných 

cenných papírech povinného. Pošta musí exekutorovi oznámit, především totoţnost osob, 

které si pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam 

došlých zásilek a jejich odesilatelích, peněţní prostředky které docházejí povinnému 

poštou nebo do jeho poštovní přihrádky a je povinna tyto údaje exekutorovi poskytnout 

přímo na poště a také ověřit si zde správnost údajů, které od pošty získal. Na písemnou 

ţádost exekutora musí provozovatelé telekomunikačních sluţeb oznámit exekutorovi 

telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice uţívané povinným a údaje o nich. Pojišťovny 

jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou ţádost výplaty pojistných plnění 

ve prospěch povinného. Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho 

písemnou ţádost odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje 

o přepravovaném zboţí, kdyţ je to třeba k provedení exekuce.[14] 

Účastníci exekučního řízení musí být exekutorem poučení o tom, ţe se mohou 

vyjádřit k osobě exekutora. Exekutor je vyloučen z provedení exekuce, je-li důvod 

pochybovat o jeho nepodjatosti s ohledem na jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo 

k jeho zástupcům. Jeho vyloučení z provádění exekučního řízení nastává ze zákona, 

nikoliv aţ rozhodnutím soudu.  Exekutor má povinnost neprodleně soudu oznámit 

skutečnosti, pro které je vyloučen z provádění exekučního řízení. Z důvodu ochrany 
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účastníků exekučního řízení pak EŘ stanoví, ţe soudní exekutor, který oznámil soudu 

skutečnost, pro kterou je vyloučen z provádění exekuce, je povinen v řízení učinit takové  

úkony, které nesnesou odkladu.[14] 

Účastník exekučního řízení je povinen námitku podjatosti uplatit nejpozději do pěti 

dnů ode dne, kdy soud pověřil exekutora provedením exekuce. Tato lhůta ale ve většině 

případů nefunguje, vzhledem k tomu, ţe se povinný o pověření exekutora provedením 

exekuce dozvídá aţ po zajištění svého majetku (např. zablokování účtu).[14] 

Z tohoto důvodu je účastník oprávněn podat námitku podjatosti do pěti dnů ode dne, 

kdy se dozvěděl o pověření soudního exekutora provedením exekuce. V případě, ţe důvod 

vyloučení soudního exekutora nastal aţ potom co se účastník dozvěděl o jeho pověření k 

provedení exekuce, běţí takovému účastníkovi nová pětidenní lhůta k podání námitky 

podjatosti soudního exekutora, která se počítá ode dne, který následuje po dni, kdy došlo 

ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty (§ 52 odst. 1 EŘ ve spojení s ust. § 57 odst. 1 

OSŘ.). Jestliţe exekutor řádně nepoučil účastníka řízení o svém právu vyjádřit se k osobě 

exekutora, můţe účastník podat námitku podjatosti soudního exekutora v celém průběhu 

exekučního řízení s výjimkou dne, v němţ je exekuční řízení skončeno nebo zastaveno 

(srov. § 29 odst. 7 věta druhá EŘ).[14] 

O vyloučení soudního exekutora z provedení exekuce na podkladě jeho oznámení 

nebo námitky účastníků exekučního řízení rozhoduje příslušný soud. Tímto soudem je 

exekuční soud, který rozhodl o pověření soudního exekutora provedením exekuce.  

Rozhodnutí o vyloučení exekutora se doručí oprávněnému, povinnému a exekutorovi.  

Proti rozhodnutí o vyloučení exekutora není přípustný opravný prostředek. V exekuci bude 

pokračovat nový soudní exekutor, kterého nově navrhne oprávněný a kterého provedením 

této exekuce pověří soud.[14]  

Exekutor můţe odmítnout provést poţadovaný úkon, jestliţe odporuje zákonu nebo 

právním předpisům, nebo ţadatel o provedení exekuce nesloţil přiměřenou zálohu 

na náklady exekuce.[14] 

Odměny za sluţby poskytované soudním exekutorem jsou stanoveny právním 

předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č.330/2001 Sb. Vyhláška 

stanoví výši tzv. mimosmluvní odměny exekutora a upravuje i nárok na náhradu hotových 

výdajů vzniklých v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora, nárok 
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na náhradu za ztrátu času při provádění exekuce a náhradu za doručování písemností. 

Mimosmluvní odměna i ostatní uvedené náhrady jsou nákladem exekuce, které 

exekutorovi a oprávněnému hradí povinný.[4] 

Soudní exekutor můţe poţadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady 

exekuce. Vedle stanovené mimosmluvní odměny pak exekutorovi náleţí i sjednaná 

smluvní odměna za provedení exekuce, o které se dohodne s oprávněným ve smlouvě 

o provedení exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce. Základem pro určení 

odměny ukládající zaplacení peněţité částky je výše exekutorem vymoţeného plnění.[14] 

Mimosmluvní odměna exekutora činí:[14] 

 do 3000000 Kč základu 15% 

 z přebývající částky aţ do 40000000 Kč základu 10% 

 z přebývající částky aţ do 50000000 Kč základu 5% 

 z přebývající částky aţ do 250000000 Kč základu 1% 

Částka nad 250000000 Kč se do základu nezapočítává, odměna exekutora činí 

nejméně 3000 Kč.[14] 

Základní informace k provedeným exekucím a jejich zhodnocení. 

Jde o často uţívaný způsob vymáhání pohledávek městem Chomutov. Město 

Chomutov spolupracuje  převáţně s těmito exekutorskými úřady:[22] 

 Plzeň-Jih – JUDr. Doleţal  

 Most – JUDr. Paraska  

 Klatovy – Mgr. Míka  

 Mělník – Mgr. Chaloupka  

 Plzeň – Mgr. Prošek  

 některé pohledávky přidělil soud i Exekutorskému úřadu Karlovy Vary, popř. jiným  

Rada města na svém zasedání dne 04.10.2004 vymezila podmínky spolupráce 

s exekutorskými úřady. První smlouva o provedení exekuční činnosti byla uzavřená 

na základě poptávkového řízení s Exekučním úřadem Plzeň (JUDr. Doleţal) na konci roku 

2004, kdy ekonom města dojednal se soudním exekutorem tyto podmínky vzájemné 

spolupráce: Exekutor si nebude za výkon své  činnosti účtovat ţádné náklady, ani 
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nárokovat  zálohy. Skončí-li exekuce bezvýsledně, nebude exekutor uplatňovat po městu 

Chomutov náklady exekuce ani skutečné ušlé výdaje. Veškeré náklady bude exekutorská 

kancelář uplatňovat po dluţníkovi. Exekutor si stanovil podmínku, ţe v případě postoupení 

pohledávky exekutorskému úřadu, jiţ město nesmí pracovat s touto pohledávkou a úředníci 

v této věci nesmějí podnikat další kroky.[21]  

  Nové smlouvy s exekutorskými úřady byly od roku 2006 uzavírány na základě 

standardního výběrového řízení, a to i v případech, ţe smlouva negenerovala ţádný veřejný 

výdaj (veškeré náklady exekuce nese povinný). S exekutory město uzavřelo obecné 

písemné smlouvy o provedení exekuce, které se odkazují na EŘ, popř. vyhlášky o odměně 

exekutora. Ve většině smluv je uvedeno, ţe veškeré náklady nese povinný, (viz příloha 

č. 1). Pouze Exekutorský úřad Most poţadoval po městu (jako oprávněném) přiměřenou 

zálohu na exekuci a to paušálně 900 nebo 1500 Kč.[22] 

Ţádný z exekutorů pro město nevykonával další činnost. Prováděli pouze exekuce 

pro vymoţení peněţité pohledávky, nebo exekuce vyklízením bytu.[22] 

V roce 2009 tento druh exekucí vzbudil velkou mediální pozornost.  Dne 17. února 

2009 město umoţnilo exekutorovi provádět exekuce přímo v budově magistrátu, kde 

exekutor 46 chomutovským dluţníkům sebral peníze hned poté, co si dávku pomoci 

v hmotné nouzi vyzvedli od magistrátní úřednice. Postiţeným dluţníkům exekutor 

ponechal částku 1000 korun.
7
[22]  

Na informace o probíhajících exekucích 17. února zareagovalo několik desítek 

dluţníků, ti se přišli informovat o výši svého dluhu, někteří dluh ihned zaplatili a jiní 

uzavřeli splátkové kalendáře.[22]  

Tímto se ukázalo, ţe lidé věděli o svých dluzích a uvědomili si, ţe skutečně nejsou 

nepostiţitelní. Na magistrát přišli i lidé, kteří byli několikrát obesíláni  upomínkami a 

veškeré výzvy k zaplacení ignorovali.[22]  

                                                   
7
 V této době ještě neplatila novela exekučního řádu a exekuce movitých věcí nemusela být nařízena aţ po 

exekuci přikázáním pohledávky z účtu a sráţky ze mzdy. Také částka 1.000 Kč byla ponechána dle platného 

znění OSŘ.  
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Postup chomutovské radnice kritizovali například veřejný ochránce práv Otakar 

Motejl a v té době ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Postup města i exekutora 

označili za nezákonný.[22]  

Primátorku města Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou naopak podpořili primátoři ostatních 

statutárních měst. Město ve svých tiskových zprávách trvalo na tom, ţe sociální dávka se 

po vyplacení stává penězi, a ty, jako věc movitou lze exekuovat.[22] 

V médiích se začaly objevovat nejenom právní analýzy tohoto postupu exekuce 

od předních českých právníků (např. JUDr. Jana Bárty, CSc), ale také vyjádření různých 

občanských hnutí a organizací. Město Chomutov, muselo na toto reagovat vydáním 

několika tiskových zpráv, (viz. příloha č. 2.)[22]  

Jedenáct dluţníků, kterým exekutor zabavil 17. února v Chomutově sociální dávku 

v hmotné nouzi, se obrátilo na Okresní soud Chomutov s návrhem na částečné zastavení 

exekuce. Soudkyně Okresního soudu Chomutov uznala na konci dubna 2009 tři návrhy 

na pozastavení exekucí peněz dluţníků města ze sociálních dávek a označila postup 

vymáhání dávek za nezákonný.  V polovině dubna 2009 ale jiný chomutovský soudce tři 

návrhy na pozastavení exekucí naopak zamítl s tím, ţe město tak postupuje v souladu se 

zákonem, a ţe sociální dávka se po vyplacení stává finanční hotovostí.  Z rozhodnutí 

soudců nebylo zřejmé, zda je postup exekutora zákonný, či nikoliv.[22]  

Magistrát se proti rozsudkům pozastavující exekuce odvolal ke Krajskému soudu 

v Ústí nad Labem. Dne 25. června 2009 se svým rozhodnutím ústecký krajský soud zastal 

dluţníků a rozhodl, ţe dluţníci z Chomutova, kterým exekutor zabavil část sociálních 

dávek přímo při jejich vyplácení, mají nárok na vrácení zabavených peněz, (viz příloha 

č.3.)[22] 

Město i nadále vymáhá své pohledávky prostřednictvím exekutorů, exekutoři ale 

volí jiné způsoby vymáhání.[22] 

Dle mého názoru není správné vyuţívat tento způsob exekuce paušálně na všechny 

dluţníky. Je třeba na kaţdého dluţníka nahlíţet individuálně. V mnoha případech je 

vyplácená dávka sociální pomoci, jediným finančním zdrojem dluţníka, nebo jeho rodiny. 

V těchto případech pak můţe dojít k existenčním problémům dluţníka, který se tak 

ocitne zcela bez prostředků. Dluţník nemá z čeho hradit své základní ţivotní potřeby, 

natoţ potřeby rodiny. Je tím nepřímo nucen zajistit svou obţivu nelegálním způsobem, 

nebo svou aktuální situaci řešit dalším dluhem (např. u své rodiny, známých, lichvářů).  
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Je ale také pravdou, ţe si někteří občané pro své sociální dávky jezdí v drahých 

osobních vozidlech či přijíţdějí prostřednictvím taxi sluţby. Zde bychom jiţ o hmotné či 

existenční nouzi hovořit neměli. Zneuţívání sociálního systému bylo a zatím stále je 

celostátním problémem, odvíjejícím se od naší legislativní nedokonalosti.  

Není však povinností města jako věřitele přistupovat k dluţníkům individuálním 

způsobem. Po stránce organizační i personální by toto nebylo ani reálné. Nastavený 

systém, tak občas zaskočí i obyvatele, kteří se ne zcela svou vinou do této pozice dluţníka 

dostávají. Ale dluţník, který ví o své pohledávce a nereaguje na výzvy k jejímu uhrazení se 

tímto svobodně a dobrovolně rozhodl, ţe kvůli pohledávce v původní výši 1000 Kč, bude 

nakonec hradit 2500 – 9800 Kč. Kaţdý má ale dnes právo se po provedené exekuci obrátit 

na soud s ţádostí o přezkoumání všech okolností oprávněnosti exekuce.  

Na druhé straně se ukázalo, ţe stanovený postup města měl i pozitivní výchovnou 

funkci. Část dluţníků se začala o své dluhy zajímat a uvědomovat si, ţe jejich pohledávky 

nejsou nedobytné.   

V současné době město Chomutov vyuţívá sluţeb exekutorů pro vymáhání 

pohledávek plynoucí jak ze samosprávy města, tak i pohledávky plynoucí z přenesené 

působnosti.
8
 Kladem tohoto druhu exekučního řízení je bezesporu její rychlost, která je 

způsobená nejen určitými ustanoveními EŘ. Příkladem můţe být nepřípustnost opravného 

prostředku proti exekučnímu příkazu, nemoţnost nakládat povinným s majetkem, ale 

z velké části také fakt, ţe exekutor je finančně zainteresován na rychlém a úspěšném 

ukončení exekuce, protoţe svou činnost vykonává za úplatu. Dalším kladem pro město 

jsou sníţené reţijní a mzdové náklady. Dohledávání majetku dluţníka si exekutor provádí 

sám, odpovídá za správný průběh exekuce, ale i za škody které způsobil v souvislosti 

s exekuční činností. Město uzavírá smlouvy o provedení exekuční činnosti s exekutory tak, 

aby se vyhnulo moţným ţalobám o úhradě nákladů exekuce v případě jejího zastavení.[22]  

Záporem tohoto druhu exekučního řízení jsou jeho zvýšené náklady pro dluţníky.  

Náklady v Kč spojené s jednotlivými druhy exekučních řízení jsou uvedeny v tab. 1. 

 

 

                                                   
8
 K pohledávkám z přenesené působnosti ve většině případů přistupuje město aţ v momentě, kdy selhala 

předchozí daňová exekuce u konkrétního dluţníka. 
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tab. 1 Příklad výše nákladů při stanovené pohledávce ve výši 1000 Kč 

 

Dobrovolné 

uhrazení 

 

Účtované 

náklady města 

(náklady správ. 

řízení) 

Zámečník, 

náklady  za 

výkon prodeje 

Soudní poplatky na 

nařízení VR + před 

nařízením VR 

(pomoc soudu) 

exekutor 

Celkové 

náklady 

dlužníka 

 

Okamžité 

zaplacení 

pohledávky 

1000 0 0 0 0 1000 

Daňová 

exekuce 
1000 1000 0 0+200 0 2200 

Mobiliární 

exekuce 
1000 1000 1500+200 0+200 0 3 900 

Soudní 

exekuce dle 

OSŘ 

1000 1000 0 300+200 0 2500 

Soudní 

exekuce dle 

EŘ 

1000 1000 

Dle 

skutečných 

nákladů 

exekutora 

0 7800 9800 

 

Pro objasnění celkových nákladů exekuce prováděné soudním exekutorem je nutné 

uvést, ţe konečná částka se skládá z těchto poloţek: pohledávka 1000 Kč + náklady 

správního řízení = jistina 2000 Kč + odměna exekutora 3000 + exekuční náklady 

(paušálně) 3500 = 6500 Kč + 1300 Kč DPH (19%) = 7800 Kč, celkem s jistinou 9800 Kč. 

Exekutor si však můţe vyčíslit náklady dle skutečnosti a mohou být i vyšší.  

5.2.3 Exekuce na peněžité plnění v daňovém řízení 

Při tomto způsobu exekučního řízení se postupuje podle zákona o správě daní a 

poplatků č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to konkrétně  ustanovením § 73 a 

§ 73a . Podle § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků se pro výkon 

daňové exekuce pouţije přiměřeně občanského soudního řádu. [15] 

Orgány obcí, jsou věcně příslušné ke správě daní ustanovením § 147 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, protoţe jsou pod pojmem daň 

zahrnuty sankce uloţené orgány obcí.[19] 

Daňovým dluţníkem je osoba, která je podle zákona ZSDP v ustanovení § 57 

povinna platit daň nebo vybranou a sraţenou daň odvádět. Vymáhání nedoplatku provádí 
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správce daně, u něhoţ je daňový dluţník evidován, daňovou exekucí. O provedení exekuce 

můţe správce daně poţádat téţ soud nebo soudního exekutora[15].  

Jestliţe daňový dluţník nezaplatí splatný daňový nedoplatek na místním poplatku 

nebo pokutě, která mu byla uloţena podle zvláštních právních předpisů (např. 

přestupkového zákona č. 200/90 Sb.), vyzve ho správce daně, aby daňový nedoplatek 

zaplatil v náhradní lhůtě 8 dní, kdy jej upozorní, ţe po uplynutí této lhůty přikročí bez 

dalšího k vymáhání tohoto nedoplatku. Výzva má náleţitosti rozhodnutí a proto se lze proti 

ní ve lhůtě 15 dní od jejího doručení daňovému dluţníkovi odvolat a to správci daní, který 

mu výzvu zaslal, kdy odvolání nemá odkladný účinek. Vymáhání lze zahájit i bez výzvy, 

pokud hrozí nebezpečí, ţe účel vymáhání bude zmařen, jestliţe se nepřistoupí neprodleně 

k vymáhání.[7] 

Exekučním titulem pro daňovou exekuci je:[7] 

 Vykonatelné rozhodnutí (platební výměr, rozhodnutí o uloţení pokuty, pokutový 

blok) 

 Vykonatelný výkaz nedoplatků (není rozhodnutí, je to vnitřní akt správce daně) 

 Splatná částka zálohy na daň 

Vykonatelný výkaz nedoplatků se sestavuje z údajů evidence daní a musí obsahovat 

předepsané náleţitosti podle § 73 odst. 5 ZSDP a to:[7] 

 přesné označení daňového dluţníka 

 druh daňového nedoplatku 

 výši nedoplatku  

 údaje o původní splatnosti dluţné daně 

 den, ke kterému je výkaz nedoplatků sestavován 

 doloţku vykonatelnosti 

Jestliţe nedoplatek není uhrazen ani v náhradní lhůtě, přikročí správce daně bez 

dalšího k vymáhání daňového nedoplatku.[7]  

Daňová exekuce se nařizuje, jsou-li splněny předpoklady vymáhání daňového 

nedoplatku na vhodný způsob výkonu rozhodnutí exekučním příkazem, který je v tomto 

řízení rozhodnutím.[7] 

Daňovou exekuci provádí správce daně vydáním exekučního příkazu na:[7]  
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 přikázání pohledávky na peněţní prostředky daňových dluţníků na účtech 

vedených u bank nebo přikázáním jiné pohledávky (bance se zašle exekuční příkaz 

a vyrozumění o nabytí právní moci, banka převede dluţnou částku na účet věřitele 

 a pokud prostředky nepostačují, hlídá banka 6 měsíců účet)   

 sráţku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem 

důchodů, sociálních a nemocenských dávek a podobně. 

 prodej movitých věcí 

 prodej nemovitostí  

Exekuční příkaz se doručuje daňovému dluţníkovi, ručiteli a dalším zúčastněným 

osobám, kterým se tímto příkazem ukládají povinnosti (např. banky, zaměstnavatelé).[7] 

Všechny tyto osoby mohou písemně či ústně do protokolu podat námitku 

proti exekučnímu příkazu a to do patnácti dnů ode dne, kdy se o úkonu dověděly. 

O námitce rozhoduje správce daně, který exekuci nařídil.  Námitka nemá odkladný účinek. 

Správce daně námitku posoudí, rozhodne o ní a svoje rozhodnutí zdůvodní.  

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Pokud byla zahájena exekuce bez předchozí 

výzvy k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě, je proti exekučnímu příkazu 

daňovému dluţníkovi nebo ručiteli moţné odvolání. Daňový subjekt můţe uplatnit 

námitku proti jakémukoliv úkonu správce daně v souvislosti s řízením vymáhacím a 

zajišťovacím.[7] 

Odvolání musí obsahovat tyto náleţitosti:[7]  

 přesné označení správce daně  

 přesné označení odvolatele  

 číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou 

identifikaci rozhodnutí, proti němuţ odvolání směřuje  

 uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem nebo jiné důvody 

potvrzující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí 

 návrh důkazních prostředků k tvrzením uvedených v odvolání, není-li odvoláním 

namítán jen rozpor s právními předpisy  

 navrhované změny či zrušení rozhodnutí 

Podmínkou pro nabytí právní moci exekučního příkazu, je jeho doručení, které 

prokazuje správce daně. Lze doručovat poštou, elektronicky a pracovníky správce daně. 
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Provedením exekuce je pověřen pracovník správce daně (exekutor), který 

před nařízením výkonu rozhodnutí posoudí majetkové poměry daňového dluţníka a zvolí 

způsob daňové exekuce tak, aby byl účinný a dosáhl cíle řízení.[7]  

Výkon rozhodnutí můţe být odloţen, jestliţe daňový dluţník ţádá o splátky, 

o posečkání daně nebo prominutí daňového nedoplatku. Můţe být také odloţen bez ţádosti 

a to v případě, ţe se šetří skutečnosti rozhodné pro částečné nebo úplné zrušení výkonu 

rozhodnutí. [7] 

Výkon rozhodnutí můţe být zastaven nebo zrušen:[7] 

 Jestliţe se vedl proti osobě, který není daňovým dluţníkem ani věřitelem 

 Daňový nedoplatek byl uhrazen 

 Výkon rozhodnutí byl veden na věci, které nejsou ve vlastnictví daňového dluţníka  

 Dosaţený výtěţek daňové exekuce je zanedbatelný 

Exekuční náklady hradí v plné výši daňový dluţník. Tuto povinnost mu uloţí 

správce daně v exekučním příkazu. Náklady činí 2% z vymáhaného nedoplatku, nejméně 

však 200 Kč.[7]  

Pokud byla exekuce provedena neoprávněně, daňový dluţník náklady exekuce 

nehradí a náleţí mu za neoprávněné vymoţení částky úrok ve výši 240% diskontní 

úrokové sazby ČNR. Úrok se nepřiznává, kdyţ je menší neţ 50 Kč.[7]  

Jde o nejvíce pouţívaný způsob vymáhání pohledávek městem Chomutov. Vymáhá 

jím pokuty, které byly občanům uloţeny rozhodnutím některého z odborů Magistrátu 

města Chomutova nebo Městskou policií města Chomutova . Jde tedy o pohledávky 

vyplývající z přenesené působnosti.[22] 

Daňové exekuce provádí město jiţ od roku 2001, kdy bylo ustanoveno daňové 

oddělení na odboru ekonomiky.[22] 

Ročně jsou vydávány stovky exekučních příkazů na mzdu, bankovní účty či 

přikázání jiné pohledávky. V minulosti město exekvovalo i čtyři nemovitosti. V srpnu roku 

2009 zahájilo město exekuce prodejem movitých věcí, tzv. mobiliární exekucí, které dříve 

z administrativních důvodů neprovádělo (nemělo na to zaměstnance). Město tak nalezlo 

další efektivní boj s neplatiči.[22] 

Tyto mobiliární exekuce si provádí město svépomocí, prostřednictvím vlastních 

zaměstnanců. S vykonavateli jsou uzavřené dohody o provedení práce do 150 hodin, které 

magistrát není schopen zajistit vlastními pracovníky. Jde především o stráţníky Městské 
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policie Chomutov, a to hlavně z důvodu jejich fyzické zdatnosti, místní znalosti 

Chomutova a také znalosti poměrů v některých rodinách získaných při plnění jejich úkolů. 

Práci správce daně vykonávají stráţníci ve svém osobním volnu.[22] 

Tento způsob exekuce se v současné době nejvíce vyuţívá, kdy probíhají kaţdý 

týden, proto její průběh v krátkosti popíši.[22] 

Vydání exekučního příkazu na prodej movitých věcí předchází podrobné zmapování 

movitého majetku daňového dluţníka správcem daně. V exekučním příkaze se většinou 

nespecifikuje, na které věci bude veden výkon. K výkonu je přibrána třetí osoba (zástupce 

orgánu obce, soused) a zpravidla se zajistí ochrana policejním orgánem (pro bezpečnost 

pověřeného pracovníka správce daně) podle § 44 zákona o policii ČR č. 273/2008 Sb. 

Při prováděné exekuci se správce daně prokazuje průkazem správce daně, který je odvozen 

od sluţebních průkazů pracovníků finančních úřadů. Dluţníkovi je předán exekuční příkaz. 

Správce daně sepíše seznam zabavených věcí (zájemní protokol) a ve většině případů 

sepsané věci zajistí (můţe také věci označit a poučit daňového dluţníka o nemoţnosti 

nakládat s těmito věcmi). Tyto zabavené věci správce daně odveze do skladu zajištěných 

věcí na Magistrátu města Chomutova.[22] 

Jestliţe dluţník není přítomen výkonu exekuce, vyuţijí se sluţby zámečníka, 

provede se sepsání věcí bez něho, věci se opět zajistí a odvezou do skladu zajištěných věcí. 

Exekuční příkaz se dluţníkovi doručí spolu se soupisem věcí. Z výkonu rozhodnutí jsou 

vyloučeny věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, dle OSŘ. Správce daně provádí 

veškeré úkony, které jsou k výkonu potřeba, včetně eventuálního přijetí hotovosti 

od dluţníka, kdy se můţe vyplatit do nabytí právní moci.[22] 

Po právní moci exekučního příkazu se sepsané věci odhadnou, pokud se nestanoví 

cena úředně. Daňovému dluţníku, spoluvlastníku věci a místnímu orgánu státní správy se 

oznámí draţební jednání. Vyvěsí se draţební vyhláška na úřední desku města, kde se 

oznámí den konání nedobrovolné draţby, draţené věci a podmínky účasti. Veřejnou 

draţbu provádí draţební komise, kterou jmenuje rozhodnutím správce daně. O draţbě se 

sepisuje protokol. Vyvolávací cena (nejniţší podání je 1/3 ceny odhadní nebo úředně 

stanovené). Výše ceny vydraţené věci není omezena. Správce daně tyto draţby provádí dle 

§ 328b a následujícími OSŘ spolu s přiměřeným pouţitím zákona o draţbách.[22] 

Před vlastní draţbou se stanoví termíny, kdy správce daně umoţní veřejnosti 

prohlédnout si draţené věci. Dluţník je z draţby vyloučen, nesmí si věc sám koupit. 
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Postup draţby je také řešen prováděcí vyhláškou, která se však také pouţije přiměřeně.  

Vydraţená věc se hradí ihned po vydraţení věci. Draţba se ukončí, jakmile dosaţený 

výtěţek stačí na uspokojení daňové pohledávky (včetně daňových nákladů), zbylé věci se 

vrátí dluţníkovi. Kdyţ se věc nevydraţí, jde do opakované draţby. Jestliţe se nevydraţí 

ani v další draţbě odečte se dluţníkovi z pohledávky 1/3 z odhadní ceny nebo úředního 

odhadu, věc se pak stává majetkem města, kdy se nejčastěji vozí na skládku. Draţby těchto 

věcí probíhají v Chomutově minimálně jednou za dva měsíce.[22] 

Pověření správci daně nechodí jen do bytů dluţníků, ale chodí i po hernách a 

restauracích, kde se dle jejich místní a osobní znalosti dluţníci zdrţují. Často se také 

zaměřují na prostitutky postávající na ulicích města a dluţících na pokutách nemalé 

finanční částky. Pokud není vymoţena pohledávka v plné výši hned při první exekuci, 

provádí se exekuce dluţníka opakovaně aţ do uhrazení celé pohledávky. Např. exekuce 

u prostitutky probíhá tak, ţe prostitutce je předán exekuční titul, vyzve se k nastoupení 

do sluţební dodávky (exekuce musí probíhat neveřejně), zde se provede osobní prohlídka 

prostitutky a případně zajistí nalezené věci, většinou jde o mobilní telefon, šperky a peníze, 

poté se sepíše soupis věcí a předá se prostitutce. Tento způsob průběhu exekuce má i 

vedlejší účinek, a to sníţení prostituce v ulicích města Chomutova o 80%.[22] 

U této exekuce mohou být dluţníku připočteny náklady na stěhování, zámečníka, 

ujeté kilometry, úschovy a náklady spojené s prodejem věcí. Přesto patří tato exekuce 

pro dluţníka mezi nákladově přijatelnější. Dále jiţ dluţníkovi další náklady řízení 

nevznikají. Spolu se soudní exekucí jsou dle OSŘ nejblíţe k ustanovení § 2 odst. 2 ZSDP, 

kdy je obci jako správci daně stanovená povinnost postupovat tak, aby při vyţadování 

povinností od dluţníků (daňových subjektů) volila jen takové prostředky, které dluţníky 

nejméně zatěţují a umoţňují přitom dosáhnout vybrání dluţné částky.[22] 

Kladem této exekuce, je krátká doba celého průběhu exekučního řízení. Město má 

ze svých vlastních zdrojů (např. z předchozího správního řízení, platbě poplatku přes účet, 

evidence obyvatel a motorových vozidel) dostatek informací k osobě i majetku dluţníka, 

proto se přípravné řízení dosti zkracuje. Na exekuce vyuţívá vlastní pracovníky a 

nedochází tím k dalším časovým průtahům. Dalším kladem je dostatek vlastních oprávnění 

k vymáhání dluhů několika způsoby najednou a moţnosti kontroly nad stavem a průběhem 

celého exekučního řízení.[22] 
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Nevýhodou tohoto řízení jsou především zvýšené náklady na materiální a personální 

zabezpečení, administrativní náročnost a nutnost soustavného vzdělávání pracovníků, 

spolu s odpovědností správce daně za zákonný průběh exekučního řízení a hrazení 

případné vzniklé škody při špatném úředním postupu nebo škody způsobené při výkonu 

veřejné moci.[22] 
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6 Zhodnocení efektivnosti exekucí 

Na základě přímého rozhovoru s vedoucím ekonomického odboru města Chomutov 

bylo zjištěno, ţe softwarové programy, které vyuţívá tento odbor pro svou práci, nejsou 

schopny automaticky vyhodnotit způsob uhrazení pohledávek. Zároveň tento odbor 

nedisponuje takovým mnoţstvím personálu, které by mohlo tento nedostatek vyuţívaného 

softwaru nahradit. V praxi to znamená, ţe v případě uhrazení pohledávky software 

nerozliší, zda poplatník částku zaplatil dobrovolně či zda byla vymoţena. Platba se zobrazí 

pouze jako uhrazená částka.[22] 

Vedoucí odboru si v tomto konkrétním případě dělá svou orientační statistiku, 

pro vlastní potřebu. Na tomto podkladě vedoucí uvádí, ţe v současné době jsou pro město 

nejefektivnější mobiliární exekuce, které dosahují výnosnosti přibliţně kolem 48%. 

Daňové exekuce prováděné jinými způsoby neţ prodejem movitých věcí dosahují 

výnosnosti přibliţně 18%. Na druhém místě uvádí efektivnost pohledávek vymáhaných 

za pomoci soudního exekutora, která dosahuje přibliţně výše 35%, tato nízká výtěţnost je 

způsobená převáţně tím, ţe jde o velmi nesolventní dluţníky. Na posledním místě jsou to 

exekuce prováděné soudem dle OSŘ, kdy výtěţnost činí přibliţně 3%.[22] 

6.1 Faktory ovlivňující efektivitu vymáhání pohledávek 

Nejzávaţnější problémy, které se vyskytují při vymáhání pohledávek a negativně 

ovlivňují efektivitu vymáhání:  

 Sociálně slabší a nesolventní občané města. Řada dluţníků nemá exekucí 

postiţitelný majetek, popř. majetek mají, ale je velmi obtíţné jej dohledat. Dluţníci 

často činí úkony, kterými se svého majetku zbavují s cílem vyhnout se exekučnímu 

řízení (např. přepsání motorového vozidla na jinou osobu). 

 V současné době řada dluţníků, především nezaměstnaných, nedisponuje účty 

u peněţních ústavů.  Část dluţníků vyuţívá účty blízkých či jiných osob.   

 Častá nezaměstnanost dluţníků nebo vyplácení mezd v minimální výši, coţ se 

odráţí nejen ve výnosu z exekuce, ale v mnoha případech nelze exekuci vůbec 

provést s ohledem na nezabavitelné částky (dvojnásobek ţivotníma minima). 



Marta Beránková-Exekuční prostředky města Chomutova 

2010 Stránka 39 
 

 Časová náročnost doručování písemností, nebo nemoţnost písemnost doručit 

adresátovi. 

 Počet a potřebná kvalifikace personálu magistrátu.    

 Nedostatečná legislativa vymáhání pohledávek obcí. 

 Právní negramotnost u většiny dluţníků. 
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7 Porovnání statistických údajů v oblasti správních 

exekucí 

Porovnáním statistických údajů jednotlivých obcí a měst, bychom mohli získat 

ucelený přehled o účinnosti či neúčinnosti jednotlivých druhů exekucí na daném území. 

Tyto údaje by následně mohly být výchozí informací a námětem pro města v podobných 

lokalitách, s podobnou infrastrukturou atd. Zároveň by tato data mohla slouţit 

zákonodárcům jako zpětná vazba o účinnosti a efektivnosti platné legislativy.  

Zajímavá a přínosná by byla data o nejčastěji pouţívaném druhu exekuce, o nejméně 

nákladném druhu exekuce či data o nejefektivnějším druhu exekuce. Kritérií pro statistické 

zpracování by mohla být řada. Od počtu nezaměstnaných v souvislosti s exekucemi, 

celkové struktury obyvatel, vynaloţených nákladů na celý průběh exekuce, její 

administrativní a časové zatíţení, aţ po personální náročnost. 

V současné době však neexistuje ţádný veřejně přístupný portál, který by tyto 

statistické údaje shromaţďoval a vyhodnocoval. Je na zváţení kaţdé obce, jakým 

způsobem a zda vůbec vyhodnotí pouţívané druhy exekucí. Domnívám se, ţe takovéto 

vyhodnocení by bylo pro obce přínosem. Vedlo by k zefektivnění vymáhání pohledávek.  

Obce si však, díky celkové administrativní přetíţenosti, statistiky nevedou. 

Na jedné straně věnují obce a různé státní organizace velkou pozornost problematice 

týkající se získávání finančních prostředků z různých dotací, coţ pro obce znamená jen 

teoretickou moţnost získání financí za splnění stanovených podmínek. K usnadnění 

získání těchto dotací jsou zřizována různá poradenská a servisní centra, která poskytují 

obcím za tímto účelem pomoc a návod. Na druhé straně, získání často nezanedbatelných 

finančních prostředků z vlastních pohledávek, které obcím nesporně náleţí, není věnována 

ţádná pozornost.  
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8 Závěr 

Vymáhání peněţitých pohledávek a s tím spojené atributy jsou a nejspíše stále 

budou předmětem zájmu širokého spektra politiků, statutárních zástupců obcí, měst i 

obyčejných občanů. Důvodem je stále nedokonalá legislativní opora a moţnosti vymáhání 

peněţitých pohledávek a zvyšující se zadluţenost občanů.  

Tento problém je v některých lokalitách naší země ještě oţehavější v důsledku 

demografického umístění lokality a sloţení obyvatelstva. Příkladem můţe být právě výše 

zmiňované a uváděné chomutovsko. Chomutovsko je převáţně průmyslově orientovaný 

region se specifickým sloţením lidské populace. Toto specifikum není problémem 

současné doby, ale odráţí se zde historie urbanizace lokality i sama demografie zdejšího 

kraje. Většina populace byla a je zaměstnána na pracovních pozicích dělníků v uhelných 

dolech, hutnictví, tepelných elektrárnách apod. Poţadavky na vzdělání tím pádem nebyly 

vysoké. Díky dřívější široké nabídce pracovních příleţitostí se tento region stal i konečnou 

zastávkou a domovem řady občanů, kteří neměli dříve potíţe sehnat pracovní uplatnění.  

Dnes je situace v regionu Chomutovska zcela odlišná, řada podniků sníţila počty 

zaměstnanců či zcela zanikla. Také legislativní opora povinnosti pracovat a zajištění 

pracovního místa od státu je ta tam. Zůstává však niţší gramotnost u části obyvatelstva, 

která je spojena i s niţší právní gramotností. Řada občanů skončila na úřadech práce. 

Z těchto lidí se dále vyprofilovala část, která jiţ nejspíše nikdy pracovat nebude a zůstává 

doma na sociálních dávkách vyplácených státem. Musíme také zmínit trend dnešní doby 

materiálního zabezpečení a komfortu, který je leckdy v rozporu s moţnostmi dané rodiny 

či jedince. Ti se ovšem těchto atributů vzdát nechtějí, tak přicházejí na řadu půjčky, 

neplacení nájmu a dalších povinných pravidelných plateb. Jedinec a jeho rodina se dostává 

do finančního kolotoče dluhové pasti. V důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti a finanční 

pasti se dostává jedinec či celá rodina na pokraj společnosti (vznikají tzv. sociálně 

vyloučení jedinci či celé sociálně vyloučené lokality). Dalším sekundárním jevem je 

zvýšená drobná kriminalita těchto jedinců. Tento okruh lidí se stává nesolventním a jsou to 

právě ti, na kterých jsou vymáhány peněţité pohledávky nejčastěji. 

Z důvodu zvyšující se částky nedoplatků a ignorance většiny dluţníků, začalo město 

Chomutov razantněji řešit problematiku vymáhání peněţitých pohledávek. Většina 

dluţníků ze zkušeností z dřívějška měla pocit nevymahatelnosti svých dluhů. V lednu roku 
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2009 město zahájilo akci „Záchranný kruh“. Záměrem této akce je pomoci všem slušným 

lidem, kteří doplácí na chování nepřizpůsobivých občanu a nekompromisní a tvrdý postup 

proti neplatičům. Ukázat neplatičům a nepřizpůsobivým občanům schopnost a snahu města 

domoci se svých pohledávek.  Město se snaţilo a snaţí konkrétním jedincům v této oblasti 

poskytnout poradenskou pomoc i v podobě splátkového kalendáře, ale konečné rozhodnutí 

a s tím i spojené náklady a důsledky si nese kaţdý občan sám.  Je zcela na něm, zda 

ochotně svůj dluh zaplatí, či zda se vystaví riziku exekuce spojené s dalšími 

nezanedbatelnými poplatky v jeho neprospěch.  

Je důleţité také závěrem neopomenout druhou stránku celé záleţitosti. Tou jsou 

občané provádějící či pomáhající při exekucích. V pracovní době ale i v soukromém ţivotě 

jsou atakováni ze strany neplatičů. Proţívají psychický nátlak, dochází k verbálnímu i 

fyzickému napadání těchto občanů.  

Město Chomutov se díky své razantní exekuční politice dostalo do povědomí 

občanů, médií i politiků. Přes všechny intervence města, které ţádalo o pomoc a radu 

s řešením vzniklé situace,  ombucmana a ministra pro lidská práva, se městu nedostalo 

ţádné odpovědi z příslušných míst.  

Většina obyvatel Chomutova kroky města uvítala. Pro část obyvatel měl a má 

projekt preventivní i informační charakter. I přes všechny snahy města jsou části dluhů 

od určitých skupin obyvatel ovšem nevymoţitelné. 
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2 Vyjádření Statutárního města Chomutova k dokumentu předkládanému ministrem 

pro lidská práva a národnostní menšiny Michaelem Kocábem schůzi 

vlády:„Situační analýza sociálně vyloučených lokalit města Chomutova s důrazem  

na exekuční praxi“  

3 Usnesení Krajského soudu Ústí nad Labem, č.j. 14Co 223/2009-23 ze dne 

25.června 2009 


