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1 ÚVOD 

 

 Hlavním tématem této bakalářské práce je exekuční vymáhání pohledávek. 

Vzhledem k tomu, ţe je exekuční vymáhání pohledávek velice rozsáhlou praxí, pokusím se 

v rámci této práce vystihnout ty nejdůleţitější teoretické i praktické aspekty exekuce. 

 

 V první kapitole je uvedena základní charakteristika exekuce. Nejprve jsou 

vysvětleny základní pojmy, které souvisejí s exekučním vymáháním pohledávek, jako je 

například exekutor, exekutorský úřad, exekuční řízení a pojmy, které s tímto řízením 

souvisí. Dále jsou podrobněji rozebrány způsoby a podmínky provedení exekuce. Pro tuto 

práci je velice důleţité objasnění a znalost těchto základních pojmů, protoţe jsou podstatou 

vybraného tématu. 

 

 Druhá kapitole je jiţ zaměřena na vlastní průběh exekučního vymáhání pohledávek. 

V této části bakalářské práce je podrobně rozepsán kompletní cyklus exekučního vymáhání 

od samotného podání návrhu na exekuci aţ po její skončení.  

 

 Třetí kapitola je však pro tuto bakalářskou práci stěţejní. Dostáváme se tímto do 

praktické části. Cílem této bakalářské práce je posouzení efektivnosti exekučního 

vymáhání pohledávek. K tomuto nám dopomůţe analýza, jejímţ zdrojem byla statistika 

Exekutorské komory České republiky za období let 2001 aţ 2010. Ve zmíněné kapitole 

jsou uvedeny údaje, které popisují především v daném období počet nově nařízených, 

skončených a neskončených exekucí a další rozšiřující informace, které se exekučního 

řízení týkají.  Jde jak o faktická data, tak o porovnání těchto dat a vymezení konkrétního 

závěru práce, který by se měl zaměřit na zjištění efektivnosti exekučního vymáhání, 

eventuelně na související doporučení v rámci zjištěné problematiky. 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EXEKUCE 

 

V první kapitole této bakalářské práce si vysvětlíme základní pojmy související s 

tématem bakalářské práce. Jako hlavní zdroj bude pouţit zákon č. 120/2001 Sb., exekuční 

řád. Mezi první patří exekutor, jeho jmenování, pravomoci a jeho zaměstnanci, kteří jsou 

vykonavatelé exekucí. Dále exekutorský úřad a velice důleţité exekutorské řízení, které je 

podstatnou částí celého procesu. V neposlední řadě se zaměřím také na způsoby provedení 

exekuce, náklady exekuce a odměnu exekutora.  

 

2. 1 Exekutor 

 

Postavení a činnost soudního exekutora je obsaţeno v zákoně č. 120/2001 Sb., 

exekuční řád. Jeho status je dán Ústavou, Listinou základních práv a svobod, 

veřejnoprávním předpisem – exekučním řádem, prováděcími předpisy a předpisy 

stavovskými.
1
 Co se týče obsahu Ústavy a Listiny základních práv a svobod, tyto 

dokumenty se přímo k exekuci nevyjadřují, ovšem exekuce je Ústavou vázána při své 

činnosti.  

 

Osoba exekutora vykonává svobodné právnické povolání a na základě zmíněného 

exekučního řádu je oprávněn k provádění exekucí. Svou činnost vykonává nezávisle a za 

úplatu, v postavení veřejného činitele. Exekutor je součástí moci soudní a jeho úkony se 

povaţují za úkony soudu. 

 

Exekutorem se můţe stát občan České republiky, který má plnou způsobilost k 

právním úkonům, získal úplně vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy 

se sídlem v České republice, je bezúhonný, vykonal alespoň 3letou exekutorskou praxi a 

sloţil exekutorskou zkoušku.
2
  

 

 

 

                                                           
1
 GROSSOVÁ, M. Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi. 5. vyd. Praha: Linde, 2007. 603 s. 

ISBN 978-80-7201-621-1., str. 261 
2
 KASÍKOVÁ, M. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy související : 

komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 966 s. ISBN 80-7179-901-7., str. 16 
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Exekutor je do svého úřadu jmenován ministrem spravedlnosti, ten je při jmenování 

vázán návrhem Komory. Návrh musí být podán ministrovi do 1 měsíce od ukončení 

výběrového řízení a je závislý na výsledku tohoto řízení. Výběrové řízení se uskuteční do 

jednoho měsíce od uvolnění exekutorského úřadu. V rámci tohoto řízení jsou navrhnuti 

nejvhodnější kandidáti na post exekutora. 

 

Uchazeč, který je vybrán ke jmenování do exekutorského úřadu skládá do rukou 

ministra před samotným jmenováním exekutorský slib. Sloţení tohoto slibu je jednou z 

podmínek k vykonávání exekutorské činnosti. Další podmínkou je uzavření smlouvy o 

pojištění odpovědnosti za škodu, která by moha vzniknout v souvislosti s výkonem 

exekuční činnosti, a to do 30 dnů od svého jmenování, která trvá po celou dobu výkonu 

exekuční činnosti. 

 

Exekutor řídí činnost exekutorského úřadu, který jeho jménem plní všechny úkoly 

potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti.  

 

Exekutor při své činnosti pouţívá:  

- průkaz exekutora,  

- razítko a pečetidlo, které vydává Komora a obsahují jeho jméno, příjmení a 

titul, 

- označení „soudní exekutor“,  

- sídlo exekutora,  

- státní znak České republiky. 

 

Zákon poskytuje exekutorovi oprávnění k dalším činnostem. Mezi tyto patří 

především poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání 

exekučního titulu, na základě moci úřední provádění autorizované konverzi dokumentů, 

sepisování exekutorského zápisu, doručování písemností soudu, přijímaní do úschovy 

peníze, listiny a jiné movité věci. Dále je mu umoţněno provádět činnosti soudního 

vykonavatele či provést podle exekučního řádu draţbu movité či nemovité věci na návrh 

oprávněné osoby.
3
 

                                                           
3
 RADKOVÁ, M. Exekuce jiné pohledávky. 1. vyd. Praha: Linde, 2009. 192 s. ISBN 978-80-7201-767-6., 

str. 148 
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Exekutor musí mít na základě zákona zástupce. Komora ustanoví po jmenování na 

jeho návrh zástupce pro případ nemoci, dovolené, pozastavení nebo zániku výkonu 

exekutorského úřadu anebo z jiných váţných důvodů, pro které nemůţe vykonávat svůj 

úřad. Pokud exekutor nenavrhne svého zástupce, můţe mu být ustanoven z řad kandidátů 

exekutora. Toto platí, i kdyţ si exekutor zástupce vybere sám. Kromě kandidátů, můţe být 

zastoupen i jiným exekutorem z obvodu okresního soudu a není-li tento, tak z obvodu 

krajského soudu.  Zastupovaný exekutor a zástupce si dohodnou podíl zástupce na odměně 

zastupovaného exekutora. Zástupce exekutora podepisuje listiny svým jménem a 

příjmením a současně uvede také jméno a příjmení exekutora, kterého zastupuje. Dále také 

pouţívá razítko. Je-li zástupcem exekutorský kandidát, pouţívá při podepisování razítko 

zastupovaného exekutora, je-li zástupcem exekutor, pouţívá razítko své.  

 

Exekutor je kárně odpovědný za kárné provinění, coţ je závaţné nebo opětovné 

porušení jeho povinností stanoveným právním nebo stavovským předpisem, nebo 

usnesením Komory, nebo narušení důstojnosti exekutorského povolání jeho chováním.  

 

Mezi kárné opatření patří:  

- napomenutí, 

- písemné napomenutí,  

- pokuta aţ do výše stonásobku vyměřovacího základu, 

- odvolání z exekutorského úřadu.  

 

Kárné řízení se zahajuje na návrh, tedy kárnou ţalobou, kterou je oprávněn podat 

ministr, předseda revizní či kontrolní komise, předseda krajského nebo okresního soudu. 

 

Úřad exekutora zaniká několika způsoby:  

- smrtí exekutora,  

- prohlášením exekutora za mrtvého,  

- jestliţe byl exekutor zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla tato 

způsobilost omezena nebo dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo zaloţeno 

kárné opatření odvolání z exekutorského úřadu,  

- další zánik můţe být následkem odvolání.  
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Exekutora odvolává ministr spravedlnosti na jeho ţádost, nebo jestliţe byl exekutor 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti 

s exekuční činností. Dále pak jestliţe exekutor nedoloţí Komoře stejnopis nebo ověřenou 

kopii smlouvy o pojištění své odpovědnosti za škodu do 30 dnů po svém jmenování 

exekutorem nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti za škodu a exekutor jej do 30 dnů 

neobnoví. Dalšími důvody můţe být neotevření kanceláře v sídle exekutorského úřadu, 

čímţ nebude připraven vykonávat exekuční činnost a to do 3 měsíců od jmenování do 

funkce exekutora, nebo pokud nemůţe ze zdravotních důvodů nejméně po dobu 1 roku 

vykonávat exekuční činnost. Výkon úřadu exekutora se pozastavuje dnem doručení 

rozhodnutí o jeho odvolání, nejde-li o odvolání exekutora na jeho ţádost.
4
 

 

2. 1. 1 Zaměstnanci exekutora 

 

Mezi zaměstnance exekutora zahrnujeme:  

- exekutorského koncipienta,  

- exekutorského kandidáta,  

- exekutorského vykonavatele,  

- další zaměstnance. 

 

Exekutorský koncipient je zaměstnancem exekutora, který je zapsán do seznamu 

koncipientů vedeného Komorou. Zápis je proveden na základě návrhu exekutora. 

Koncipient je občanem České republiky, má plnou způsobilost k právním úkonům, získal 

úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České 

republice a je bezúhonný. Exekutor můţe koncipienta písemně pověřit prováděním úkonů, 

které jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti, kromě vydání exekučního 

příkazu, vykonání draţby či zřízení exekutorského zástavního práva a vydávání rozhodnutí 

v rámci exekuce prodejem nemovitosti nebo prodejem podniku. 

 

Exekutorský kandidát je taktéţ zaměstnancem exekutora a je zapsaný u Komory 

v seznamu exekutorských kandidátů na základě písemné ţádosti exekutorského 

koncipienta. Kandidátem je ten, kdo je ke dni zápisu zapsán v seznamu koncipientů a u 

                                                           
4
 KASÍKOVÁ, M. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy související: 

komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 966 s. ISBN 80-7179-901-7., str. 21 



 6  

koho nenastal důvod k jeho vyškrtnutí podle § 22 odst. 1 písm. a) aţ f), vykonal alespoň 

tříletou exekutorskou praxi a sloţil exekutorskou zkoušku. Exekutor můţe kandidáta 

písemně pověřit prováděním úkonů v exekuční nebo další činnosti. Výše zmíněné omezení 

u exekutorského koncipienta jiţ u exekutorského kandidáta neplatí. 

 

Exekutor můţe zaměstnávat v pracovním poměru také vykonavatele exekutora a 

další zaměstnance. Exekutor můţe vykonavatele exekutora písemně pověřit prováděním úkonů, 

které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel. Další 

zaměstnance můţe pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo 

další činnosti. Vykonavatelem exekutora můţe být občan České republiky, který má plnou 

způsobilost k právním úkonům, je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, je v pracovním 

poměru u exekutora po dobu nejméně 1 roku a sloţil kvalifikační zkoušku vykonavatele exekutora. 

 

Exekutor je povinen uzavřít za své zaměstnance smlouvu o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v souvislosti s vykonávanou činností. Ze 

zaměstnanců jsou stejně jako exekutor kárně odpovědni za kárné provinění pouze 

exekutorští kandidáti a koncipienti. 

 

2. 2 Exekutorský úřad 

 

Jak jsme jiţ zmínili, činnost exekutorského úřadu řídí exekutor, který jeho jménem 

plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti. Exekutorským úřadem 

se tedy rozumí soubor pravomocí exekutora k výkonu exekutorské a další činnosti trvale 

spojený s místem výkonu této činnosti. Vytvoření exekutorského úřadu, tedy jeho 

materiální, prostorové a lidské sloţky závisí na exekutorovi samotném.  

 

Sídlem exekutorského úřadu je obec, ve které je sídlo okresního soudu, do jehoţ 

obvodu byl exekutor jmenován. Dále sám exekutor rozhoduje o konkrétním umístění 

kanceláře v obci.
5
 

 

 

 

                                                           
5
 KASÍKOVÁ, M. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy související: 

komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 966 s. ISBN 80-7179-901-7., str. 109 
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2. 3 Exekuční řízení 

 

Pro výkon exekučního řízení je velice důleţitá jeho právní úprava, tedy jeho 

prameny. Civilní exekuční řízení je zařazeno v rámci občanského soudního řádu v jeho 

šesté části pod názvem výkon rozhodnutí, z čehoţ vyplývá jeho relativní samostatnost. 

Tato část se člení na sedm hlav, do kterých mimo jiné patří sráţky ze mzdy, přikázání 

pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitosti či prodej podniku. Pro činnost soudu 

v exekučním řízení jsou rovněţ důleţitá ustanovení Jednacího řádu pro okresní a krajské 

soudy, jeţ vyšel jako vyhláška č. 37/1992 Sb., a byl několikrát novelizován. Mezi právní 

prameny dále patří Vnitřní a kancelářský řád, jeţ vyšel jako Instrukce Ministerstva 

spravedlnosti v roce 2001 či vyhláška č. 10/2000 Sb., o sráţkách z odměny osob, které jsou 

ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí sráţkami z odměny 

těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů. V roce 

2001 vstoupil v platnost velmi očekávaný, ale stále dosti diskutovaný zákon č. 120/2001 

Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, takzvaný exekuční řád, jeţ je neustále 

novelizován. A také zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy 

souběţně probíhajících výkonů rozhodnutí. Na tento exekuční řád navazují prováděcí 

předpisy, zejména pak vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech 

při výkonu exekuční a další činnosti. Dále je to vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 

331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí a 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, která byla změněna 

mimo jiné například vyhláškou č. 233/2004 Sb.  

 

V souvislosti s organizací soudních exekutorů je třeba upozornit i na stavovské 

předpisy Exekutorské komory, kterým je upraven volební či zkušební řád. Dále bych 

zmínila také zákon o veřejných draţbách č. 26/2000 Sb., který byl postupem let 

novelizován a na tento předpis navazuje zákon č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných draţbách.
6
   

 

                                                           
6
 SCHELLEOVÁ, I. Exekuční řízení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 272 s. ISBN 80-86861-46-5., 

str. 29 aţ 31 
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Výkon exekučního řízení je zaloţen na obecných základních zásadách civilního 

řízení. V této souvislosti je namístě poukázat zejména na pojetí těchto důleţitých zásad:  

- zásada materiální pravdy,  

- zásada volného hodnocení důkazů,  

- zásada dispoziční či oficiality, 

- zásada veřejnosti,  

- zásada rovnosti účastníků,  

- zásada úspornosti,  

- zásada přímosti, 

- zásada hospodárnosti,  

- zásada zákonné ochrany povinného,  

- zásada přednosti či priority,  

- zásada proporcionality a další.
7
 

 

Kompletní průběh exekučního řízení je dále podrobně rozebrán v následující 

kapitole této bakalářské práce. 

 

2. 3. 1 Účastníci exekučního řízení 

 

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný. Věřitelem je oprávněný a 

má takzvanou aktivní legitimaci, zatímco dluţník je povinný a je tzv. pasivně legitimován. 

V případě, ţe pohledávka patří do společného jmění manţelů, je účastníkem exekučního 

řízení za zákona také manţel povinného a to pouze v té části exekuce, kdy je exekučním 

příkazem postiţen majetek spadající do společného jmění manţelů. Vymezení účastenství 

má význam například proto, komu se doručují písemnosti, jimiţ se jim ukládají práva či 

povinnosti. Opatrovníka lze ustanovit i právnické osobě. Další význam účastenství nastává 

v případech, kdy práva a povinnosti přechází nebo jsou převáděny mezí různými osobami. 

Dalšími účastníky řízení, například i neplnohodnotnými mohou být také účastníci 

excindačního řízení, dědicové, ale také exekutor a to v případě kdy se rozhoduje o jeho 

nárocích.
8
 

                                                           
7
 SCHELLEOVÁ, I. Exekuční řízení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 272 s. ISBN 80-86861-46-5., 

str. 33 aţ 36 
8
 RADKOVÁ, M. Exekuce jiné pohledávky. 1. vyd. Praha: Linde, 2009. 192 s. ISBN 978-80-7201-767-6., 

str. 129 aţ 130 
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2. 3. 2 Návrh na nařízení exekuce 

 

Exekuční řízení se zahajuje na návrh oprávněného. Samotné řízení je zahájeno 

dnem, kdy zmíněný návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi. Návrh na exekuci musí 

splňovat náleţitosti podle § 38 EŘ. V návrhu musí být označen exekutor či soud, kterému 

je návrh určen, dále pak přesná identifikace navrhovatele, který věci se návrh týká a co 

navrhovatel sleduje. Návrh musí být podepsán oprávněnou osobou a datován. Musí 

obsahovat identifikaci účastníků, přesné označení exekučního titulu a uvedení povinnosti, 

která má být exekucí vymoţena. Popřípadě by měl obsahovat označení důkazů, kterých se 

oprávněný dovolává. Návrh lze podat i elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem 

či telegraficky nebo faxem s povinností do tří dnů doplnit návrh v písemné podobě. 

V případě, ţe návrh neobsahuje všechny zákonem stanovené náleţitosti, nebo je 

nesrozumitelný či neurčitý, exekutor vyzve do 15 dnů podatele k doplnění popřípadě 

opravě a poučí ho, ţe pokud nebude návrh v dané lhůtě upraven, řízení se zastaví.
9
  

 

2. 3. 3 Exekuční titul 

 

 Exekuční titul je materiální podmínkou výkonu rozhodnutí. Rozumí se jím listina 

vydaná k tomu oprávněným orgánem, která má předepsanou formu, v níţ se ukládá určité 

osobě povinnost něco v určité době splnit. 

  

 Dále musí mít určité náleţitosti, které jsou jednak: 

- povahy formální, 

- povahy materiální (obsahové). 

 

Podle formálních náležitostí jsou podmínky vykonatelnosti určeny těmi právními 

předpisy, podle kterých je rozhodnutí vydáno. Vyţaduje se, aby rozhodnutí, o které se 

postih povinného opírá, bylo zpravidla konečné, to znamená v právní moci a vţdy 

vykonatelné, není-li vykonatelnost podmíněna kromě jiného i právní mocí rozhodnutí. 

Z listiny – exekučního titulu, v níţ se povinnému ukládá nějaká plnění, které by mělo být 

                                                           
9
 RADKOVÁ, M. Exekuce jiné pohledávky. 1. vyd. Praha: Linde, 2009. 192 s. ISBN 978-80-7201-767-6., 

str. 131 aţ 133 
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dosaţeno při výkonu rozhodnutí, musí být zřejmá vykonatelnost tohoto výroku. Jedná se o 

„doloţku vykonatelnosti rozhodnutí“, která musí být uvedena na rozhodnutí.  

 

Materiální náležitosti vyjadřují obsahovou určitost titulu ohledně identifikace, 

vymezení účastníků – oprávněného a povinného, předmětu, rozsahu a způsobu plnění, 

lhůty ke splnění uloţené povinnosti a potvrzení o vykonatelnosti titulu. Nezbytným 

materiálním předpokladem pro exekuci je, aby práva a jím odpovídající povinnosti byly ve 

vykonávaném rozhodnutí určeny přesným a nepochybným způsobem, coţ plyne ze samé 

podstaty exekučního řízení. Mají-li být právo a jemu odpovídající povinnost vynuceny 

exekučně, musí být stanoveny tak, aby exekutor přesně věděl, co má být exekucí 

vynuceno. 
10

 

 

Exekučním titulem je: 

- vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti 

nebo postihuje majetek, 

- vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud 

přiznává právo nebo postihuje majetek, 

- vykonatelný rozhodčí nález,  

- notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaných podle zvláštního 

právního předpisu nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a), 

- vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, 

výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakoţ i 

vykonatelný smír, 

- vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění 

a sociálního zabezpečení, 

- jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichţ výkon připouští 

zákon. 
11

 

.  

 

 

 

                                                           
10

 GROSSOVÁ, M. Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi. 5. vyd. Praha: Linde, 2007. 603 s. 

ISBN 978-80-7201-621-1., str. 75 aţ 76. 
11

 HLAVSA, P. Exekuční řád. 3. vyd. Praha: Linde, 2008. 271 s. ISBN 978-80-7201-704-1., str. 64 
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2. 3. 4 Nařízení exekuce a pověření exekutora 

 

Celý proces nařízení exekuce začíná u exekutora, kterému dojde návrh 

oprávněného na nařízení exekuce a tento návrh spolu s exekučním titulem předloţí 

nejpozději do 15 dnů příslušnému soudu a poţádá ho o udělení pověření k provedení 

exekuce. Zmíněný soud svým usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří 

exekutora do 15 dnů. Soud ovšem nestanoví, jakým způsobem má být exekuce provedena. 

Usnesení je doručeno exekutorovi, oprávněnému, povinnému a pověřeným evidenčním 

orgánům. Zde bych zmínila, ţe z praxe je známo, ţe soud doručuje písemnosti pouze 

exekutorovi, a ostatním subjektům je exekutor uţ doručuje sám. Proti usnesení o nařízení 

exekuce je přípustné odvolání, v němţ lze namítat skutečnosti, jeţ jsou rozhodné pro 

nařízení exekuce.
12

  

 

2. 4 Způsoby provedení exekuce 

 

Exekutor určuje způsob provedení exekuce pouze na základě výčtů způsobů 

uvedeného v exekučním řádu. Pokud nepostačí jeden ze způsobů lze exekuci provést více 

popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. Způsoby provedení exekuce členíme do 

dvou základních skupin: 

- exekuce ukládající zaplacení peněţité částky, 

- exekuce ukládající jinou neţ peněţitou povinnost.  

 

2. 4. 1 Exekuce na peněžitá plnění 

 

Exekuci ukládající zaplacení peněţité částky lze provést:  

- sráţkami ze mzdy a jiných příjmů,  

- přikázáním pohledávky,  

- prodejem movitých věcí a nemovitostí,  

- prodejem podniku.  

 

                                                           
12

 KASÍKOVÁ, M. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy související : 

komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 966 s. ISBN 80-7179-901-7., str. 232 
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Jako první by měl exekutor z výše uvedených způsobů přistoupit ke sráţkám ze 

mzdy, přikázání pohledávky nebo k exekutorskému zástavnímu právu. Aţ poté eventuelně 

k prodeji nemovitých nebo movitých věcí.  

 

Srážky ze mzdy jsou jedním z nejčastěji uţívaných způsobů exekuce na peněţité 

plnění, protoţe jimi lze nejsnáze dosáhnout uspokojení pohledávky oprávněného v případě, 

ţe jako povinný vystupuje fyzická osoba. Postihuje výplatu povinného, která je splatná 

z pravidla za období kalendářního měsíce. Je třeba upozornit, ţe z hlediska zákoníku práce 

je nařízený výkon exekuce důvodem, kdy zaměstnavatel je oprávněn či povinen provést ze 

mzdy pracovníka sráţky, aniţ by k tomu bylo třeba souhlasu zaměstnance. Při rozhodování 

o sráţkách ze mzdy je důleţité vhodně sladit zájmy jak povinného, tak oprávněného. 

Zájmem oprávněného je zajištění co nejrychlejší a nejspolehlivější uspokojení jeho 

pohledávky, zatímco zájmem povinného je zajistit aby v důsledku provádění sráţek 

nedošlo k ohroţení jeho existence popřípadě k ohroţení existence příslušníků jeho rodiny. 

Zájem povinného je chráněn tím, ţe nelze postihnout mzdu v celém rozsahu, ale jen její 

část.  

 

Mzdou se pro potřebu exekuce sráţkami ze mzdy rozumí mzda ve smyslu 

peněţitého plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, přičemţ tato 

mzda je sjednávána v pracovní nebo jiné smlouvě. Mzdou je dále náhrada mzdy, kterou 

organizace vyplácí pracovníkovi při překáţkách v práci podle § 124 aţ 130 zákoníku 

práce. Dále odměna vyplácená povinnému podle dohody o pracovní činnosti, pracovní 

odměna členů druţstev, nemocenské vyplacené podle předpisů o nemocenském pojištění, 

peněţitá pomoc v mateřství, stipendium, náhrada za výkon společenských funkcí, hmotné 

zabezpečení uchazeče o zaměstnání, rodičovský příspěvek, důchod a jiné příjmy 

nahrazující povinnému mzdu.  

 

Sráţky se provádějí z čisté mzdy. Plátci mzdy přikáţe exekutor v exekučním 

příkazu, aby prováděl ze mzdy povinného stanovené sráţky a tyto sráţky mu nevyplácel. 

Exekutor doručí exekuce oprávněnému, povinnému a plátci mzdy. Plátce mzdy přestane 

provádět sráţky, jakmile je pohledávka oprávněného uspokojena.  

 

Sraţenou částku vyplatí plátce mzdy exekutorovi. Změní-li se po nařízení exekuce 

plátce mzdy, vztahuje se nařízení exekuce sráţkami ze mzdy i na mzdu povinného u 
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nového plátce mzdy. Pobírá-li ovšem povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se 

nařízení exekuce na všechny jeho mzdy. Nařizuje-li exekutor provádění sráţek ze mzdy 

několika plátcům mzdy, urči jím jednotlivě, jakou část základní částky nemají sráţet. 

Provádí-li sráţky několik plátců zároveň, zašlou sráţky vţdy exekutorovi. Tento exekutor 

vybrané sráţky vyplatí oprávněnému.  

 

Dalším způsobem provedení exekuce je přikázání pohledávky. Podstatou tohoto 

způsobu exekuce je postiţení pohledávky, kterou má povinný vůči třetí osobě. Třetí 

osobou je v tomto případě dluţník povinného. Podle toho, jaký peněţitý nárok povinného 

má být exekucí postiţen, rozlišuje občanský soudní řád přikázání pohledávky z účtu u 

peněţního ústavu, přikázání jiné peněţité pohledávky a postiţení jiných majetkových práv.  

 

Exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněţního ústavu lze nařídit ohledně 

pohledávky povinného z běţného, vkladového nebo jiného účtu vedeného v jakékoliv 

měně u tuzemského peněţního ústavu. Přikázání pohledávky nelze pouţít u vkladů na 

vkladních kníţkách a u cenných papírů.  

 

V nařízení této exekuce přikáţe exekutor peněţnímu ústavu, aby z účtu povinného 

aţ do výše pohledávky nevyplácel peněţní prostředky a ani jinak s nimi nenakládal. 

Povinný ztrácí okamţikem doručení usnesení o exekuci peněţnímu ústavu, právo vybrat 

peněţní prostředky z účtu nebo jinak s nimi nakládat. Samotná exekuce se provede 

odepsáním vymáhané pohledávky z účtu a jejím vyplacením exekutorovi.  

 

Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného lze nařídit i v případě, 

ţe pohledávka povinného se stane splatnou teprve v budoucnu, jakoţ i v případě, ţe 

povinnému budou dílčí pohledávky v budoucnu postupně vznikat. Exekuce přikázáním 

jiné peněţité pohledávky se provede zákazem výplaty pohledávky povinnému. Takto se 

postupuje i v případě stane-li se pohledávka nebo dílčí část splatná teprve v budoucnu. 

V nařízení exekuce zakáţe exekutor povinnému, aby se svou pohledávkou jakkoliv 

nakládal a dluţníkovi soud zakáţe, aby povinnému jeho pohledávku vyplatil. Exekuce se 

provede tak, ţe dluţník povinného vyplatí exekutorovi pohledávku v rozsahu, v jakém byla 

exekučním příkazem postiţena. 
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Jeden z dalších způsobů uspokojení peněţité pohledávky můţe spočívat v tom, ţe 

exekutor prodá movitou nebo nemovitou věc, která je ve vlastnictví povinného a 

z výtěţku prodeje uspokojí pohledávku oprávněného. U tohoto způsobu exekuce musíme 

ovšem vymezit věci, které exekuci nepodléhají, a to podle zvláštních právních předpisů. 

Exekuce se nemůţe týkat těch věcí, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování 

hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakoţ i jiných 

věcí, jejichţ prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Z exekuce jsou vyloučeny 

zejména běţné oděvní součástí, obvyklé vybavení domácností, snubní prsten, zdravotnické 

potřeby, které povinný potřebuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a hotové peníze 

do částky dvojnásobku ţivotního minima.  

 

V případě prodeje movitých věcí pověřený exekutor v bytě, sídle či místu 

podnikání povinného sepíše věci, které by mohly být prodány a to v takovém rozsahu, aby 

výtěţek z prodeje sepsaných věcí postačil. 

 

Pověřený exekutor v bytě, sídle či místu podnikání povinného sepíše věci, které by 

mohly být prodány a to v takovém rozsahu, aby výtěţek z prodeje sepsaných věcí postačil 

k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady exekuce. Po právní moci 

usnesení o nařízení exekuce sepsané věci se odhadnou, tento odhad provede exekutor 

eventuelně znalec. Sepsané věci se následně prodají v draţbě a exekutor po sráţce nákladů 

prodeje vyplatí oprávněnému dosaţený výtěţek.  

 

Exekuce prodejem nemovitostí je dalším ze způsobů exekucí pro peněţitá plnění. 

O jejím nařízení rozhoduje exekutor, který přesně označí nemovitost, jejíţ prodej navrhuje 

a je prokázáno, ţe tato nemovitost je ve vlastnictví povinného. Po právní moci usnesení o 

nařízení exekuce exekutor ustanoví znalce, kterému uloţí, aby ocenil nemovitost a její 

příslušenství, a aby ocenil jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené.  Poté exekutor 

pravomocně usnesením určí cenu a nařídí draţební jednání. Po draţbě se uděluje příklep. 

Poté co usnesení o příklepu nabude právní moci, vydraţitel doplatí nejvyšší podání. 

Následuje nařízení rozvrhového jednání. V rámci tohoto se v usnesení o rozvrhu rozdělí 

nevyšší podání mezi věřitele. Po nabytí právní moci se podání vyplatí. 

 

Nařízení exekuce prodejem podniku se vztahuje na věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které slouţí k provozování podniku. Exekutor ustanoví správce podniku, coţ je 
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osoba zapsaná v seznamu správců konkurzní podstaty. Tento správce je povinen vykonávat 

svou funkci s odbornou péči, odpovídat za škodu a má nárok na odměnu a na náhradu 

hotových výdajů. Exekutor dohlíţí, jak správce plní mu uloţené povinnosti. Po právní 

moci usnesení o nařízení exekuce exekutor uloţí, aby zjistil jaké věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty slouţí k provozování podniku, provedl jejich soupis. Na základě 

provedených zjištění podal exekutor zprávu o ceně podniku. Po právní moci usnesení o 

ceně soud nařídí draţební jednání, které probíhá stejným způsobem jako u nemovitostí.  

 

2. 4. 2 Exekuce na nepeněžitá plnění  

 

Způsob exekuce ukládající jinou povinnost, neţ zaplacení peněţité částky, se řídí 

povahou uloţené povinnosti. Takovou exekuci lze provést vyklizením, odebráním věci, 

rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů. Tento druh exekuce je 

charakteristický tím, ţe vyţaduje větší součinnost povinného neţ vynucení plnění 

peněţitého.  

 

První způsob tohoto druhu exekuce můţe směřovat k odevzdání věci, tento pak 

nazýváme vyklizení.  Jedná se zejména o vyklizení bytu nebo místností, protoţe právo 

k jeho uţívání jiţ skončilo. Soud při tom rozlišuje mezi: 

- vyklizením bytu bez náhrady, 

- vyklizením bytu, za který je nutno zajistit bytovou náhradu. 

 

Co se týče vyklizení bez náhrady, je povinný na základě rozhodnutí exekutora 

vyklidit nemovitost, byt nebo místnost, aniţ by mu byly zajištěny jakékoliv náhradní 

bytové nebo nebytové prostory. Povinný musí být nejméně 5 dnů předem o tomto 

rozhodnutí vyrozuměn. O tomto rozhodnutí se také vyrozumí příslušný orgán obce. 

Exekutor učiní taková opatření, aby z vyklizovaného objektu byly odstraněny věci, které 

patří povinnému, příslušníkům jeho domácnosti nebo někomu jinému. Dále jsou vykázání 

povinný a všichni, kdo se na uvedeném místě zdrţuje.  

 

V případě nutnosti zajistit bytovou náhradu nebo přístřeší pro povinného, je 

povinnost oprávněného tuto skutečnost prokázat. Nezačne-li povinný bytovou náhradu do 

6 měsíců bez váţného důvodu uţívat, jeho práva k náhradě zanikají uplynutím této lhůty.  
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Exekuce odebráním věci většinou směřuje ke splnění závazků z vlastnického nebo 

závazkového práva. Zákon předpokládá dva moţné případy a to vrácení věci oprávněného, 

která je zadrţována neprávem nebo dodání věci oprávněnému, kterou povinný pro něho 

zhotovil. Předmětem této exekuce mohou být pouze movité věci, které má povinný ve 

svém drţení. Exekutor provede exekuci odebráním věci povinnému, popřípadě od třetí 

osoby, a jejím předáním oprávněnému.  

 

Rozdělení společné věci je způsob, který upravuje zrušení a vypořádání 

podílového nebo bezpodílového spoluvlastnictví. Děje se tak těmito způsoby: 

- prodejem společné movité či nemovité věci, 

- rozdělením výtěţku, 

- reálným rozdělením společné věci, 

- ustanovením či vytyčením hranice pozemku.  

 

Posledním způsobem exekuce na majetková nepeněţitá plnění je provedení prací a 

výkonů. Plnění této exekuce rozlišujeme na zastupitelné a nezastupitelné. Zastupitelné 

plnění je takové, které můţe být náhradně provedeno také jinou fyzickou či právnickou 

osobou a není vyţadováno osobní plnění povinného. Jedná se například o práci, kterou 

můţe provést i někdo jiný neţ povinný, s tím ţe povinný uhradí vzniklé náklady 

související s plnění. Nemůţe-li však nikdo jiný provést práci či vykonat povinnost, aby se 

její kvalita a povaha nezměnila, je ke splnění povinnosti vyuţita pokuta. Pokuty se ukládají 

za nesplnění kaţdé z uloţených povinností a stupňují se aţ do úhrnné jednorázové částky 

100 000 Kč, ale tato částka můţe být opakovaná. Pokuty připadají státu. Zaplacením pokut 

se povinný nezprošťuje odpovědnosti za škodu.  Zatím co plnění nezastupitelné je takové, 

které můţe být učiněno jen povinným osobně. Jedná se například o situaci, kdy se povinný 

zdrţí určitého jednání, strpí jednání oprávněného nebo vykonává to, co jiný za něj vykonat 

nemůţe. 
13

 

 

 

 

 

                                                           
13

 SCHELLEOVÁ, I. Exekuční řízení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 272 s. ISBN 80-86861-46-5., 

str. 101 aţ 221 
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2. 5 Náklady exekuce a odměna exekutora 

 

Náklady exekuce jsou:  

- odměna exekutora,  

- náhrada hotových výdajů,  

- náhrada za ztrátu času při provádění exekuce,  

- náhrada za doručení písemností,  

- odměna a náhrada nákladů správce podniku,  

- příslušná daň z přidané hodnoty, je-li exekutor nebo správce podniku plátcem 

daně z přidané hodnoty. 

 

Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaloţených k vymáhání nároků, 

tyto náklady hradí oprávněnému povinný, stejně jako hradí exekutorovi náklady exekuce. 

Zmíněné náklady vymůţe exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce.  

 

Za exekuční a další činnost náleţí exekutorovi odměna, jakoţ i náhrada hotových 

výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, a náhrada za doručení písemností. 

Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu o provedení exekuce, v níţ 

mohou sjednat smluvní odměnu za provedení exekuce. Exekutor má právo poţadovat od 

oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce.  
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3 PRŮBĚH EXEKUČNÍHO VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 

 

V předešlé kapitole jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů, které 

souvisejí s exekučním řízením. Jde především o teoretický výčet a proto tuto kapitolu 

pojmu z praktičtější stránky exekuce. Pokusím se nastínit kompletní průběh exekučního 

řízení od začátku aţ do konce a to jak z pohledu zákona, tak z pohledu praxe. Vynasnaţím 

se přiblíţit problematiku exekučního procesu prostřednictvím praktických případů a 

doplnit tak zákonem vymezená pravidla. 

 

Exekuční řízení je zahájeno na návrh. Ten je po novele z roku 2009 moţný podat 

pouze u exekutora. Návrh, který není podán písemnou formou, je nutné nejpozději do 3 

dnů písemně doplnit. Návrh na zahájení řízení musí obsahovat označení exekutora, 

kterému je návrh adresován a také identifikační údaje oprávněného a povinného.
14

 

Povinností exekutora je také daný návrh na exekuci přezkoumat. 

 

O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor, který je vázán zákonem. Výčet 

stanovených způsobů exekuce byl jiţ zmíněn v předešlé kapitole. Konkrétní způsob 

exekuce určuje exekutor v exekučním příkazu s tím, ţe zvolený způsob exekuce nesmí být 

zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny 

předmětu, z něhoţ má být splnění závazků povinného dosaţeno.  

 

Exekutor má zároveň povinnost porovnat návrh s titulem před nařízením exekuce i 

z toho důvodu, aby zjistil, zda je v titulu vymezeno vymáhané právo či vynucovaná 

povinnost skutečně tak, jak to tvrdí oprávněný ve svém návrhu na exekuci. Jde o to, aby 

nedošlo k vymáhání více nebo něčeho jiného neţ toho, co bylo uloţeno plnit ve 

vykonávaném rozhodnutí.  

 

V případě, ţe se oprávněný domáhá uspokojení práva na nepeněţité plnění, pak 

způsob exekuce plyne z povahy práva, které je vymáháno. V případě, ţe jsou všechny 

procesní podmínky splněny a je-li k návrhu připojen vykonatelný titul, z něhoţ plyne, ţe 

navrhovatel, uvedený v návrhu na nařízení exekuce jako oprávněný, je k návrhu aktivně 

                                                           
14

 GROSSOVÁ, M. Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi. 5. vyd. Praha: Linde, 2007. 603 s. 

ISBN 978-80-7201-621-1., str. 137. 
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legitimován a je-li v návrhu uveden zákonný způsob exekuce, o jehoţ nařízení oprávněný 

ţádá, nařídí soud ţádanou exekuci usnesením. Při tom neplatí zásada „audiatur et altera 

pars“, proto se tak zpravidla děje bez slyšení povinného.
15

  

 

Usnesení, kterým soud nařizuje exekuci na návrh oprávněného, není třeba 

odůvodňovat. Výjimku tvoří exekuce nařízená podle zahraničního exekučního titulu. 

Nařízením exekuce končí první fáze výkonu rozhodnutí. Usnesení o nařízení exekuce je 

třeba všem účastníkům řízení doručit. Účastníky jsou vţdy oprávněný, povinný. 

 

Ovšem u uspokojení práv na nepeněţité plnění se usnesení doručuje pouze 

oprávněnému a povinnému. Dále se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce soudu nebo orgánu 

státní správy aţ do vyvěšení draţební vyhlášky.
16

  

 

Proti usnesení o nařízení exekuce je přípustný opravný prostředek - odvolání. 

Odvolání můţe podat kterýkoliv účastník řízení. V exekučním řízení se vţdy rozhoduje 

usnesením. Jelikoţ odvolání nesměřuje proti rozsudku, usnesení se jiţ účastníkům 

nedoručuje. 
17

  

 

Podle § 44 odst. 7 nelze v odvolání namítat jiné skutečnosti neţ ty, jeţ jsou 

rozhodné pro nařízení exekuce, k ostatním soud nepřihlédne a nařízení exekuce potvrdí. 

Neobsahuje-li odvolání skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce nebo neobsahuje-li 

ţádné skutečnosti, soud usnesením odvolání odmítne. Podá-li povinný odvolání k rukám 

exekutora, je ten povinen postoupit je bez zbytečného odkladu příslušnému soudu, 

doručením exekutorovi je zachována lhůta k podání odvolání. 

 

Jak uţ jsem zmínila, exekuční řízení u soudního exekutora se zahajuje na návrh. 

Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel přímo zvolenému 

exekutorovi. Exekutor však můţe začít provádět exekuci aţ tehdy, udělí-li mu soud 

                                                           
15

 SCHELLEOVÁ, I. Exekuční řízení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 272 s. ISBN 80-86861-46-5., 

str. 63 aţ 65 
16

 GROSSOVÁ, M. Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi. 5. vyd. Praha: Linde, 2007. 603 s. 

ISBN 978-80-7201-621-1., str. 139 aţ 140 
17

 SCHELLEOVÁ, I. Exekuční řízení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 272 s. ISBN 80-86861-46-5., 

str. 66 
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pověření k jejímu provedení. O odvolání proti rozhodnutím exekutora rozhoduje krajský 

soud s výjimkou opoţděného odvolání.
18

 

 

Exekutor, kterému došel návrh oprávněného na nařízení exekuce, předloţí tento 

návrh spolu s exekučním titulem nejpozději do 15 dnů soudu a poţádá ho o udělení 

pověření k provedení exekuce. Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří 

exekutora do 15 dnů, jestliţe jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro 

nařízení exekuce, jinak návrh zamítne.
19

 

 

Vybrat exekutora si věřitel můţe kteréhokoli, nejen toho, v jehoţ obvodu má 

bydliště on sám či jeho dluţník. Sám pak musí ale zváţit otázku účelnosti a nákladů. 

Mnohdy však hraje roli i doporučení, dobrá komunikace a pověst exekutora. Úkony 

exekutora se povaţují za úkony soudu – toto ustanovení je důleţité z mnoha hledisek, 

například kvůli odpovědnosti, střetu exekucí a podobně.
20

 

 

Nařízení exekuce a její provedení musí být přípustné. Nepřípustnost exekuce vede 

k jejímu zastavení v kterékoliv její fázi.  

 

Nepřípustnost je rozlišována na: 

- absolutní, 

- relativní.  

 

V případě absolutní nepřípustnosti musí být exekuce soudem ihned zastavena, a to i 

bez návrhu, zatímco relativně nepřípustná exekuce můţe být zastavena jen na návrh toho, 

v jehoţ prospěch je relativní nepřípustnost stanovena. Za absolutně nepřípustnou je 

povaţována exekuce, která je prováděná ve větším rozsahu, neţ jaký stačí k uspokojení 

oprávněného nebo byl zvolen zjevně nevhodný způsob exekuce, nebo se jedná o exekuci 

zřejmě neúčelnou a výtěţek by nepostačil ani ke krytí nákladů exekuce.
21

  

                                                           
18

 RADKOVÁ, M. Exekuce jiné pohledávky. 1. vyd. Praha: Linde, 2009. 192 s. ISBN 978-80-7201-767-6., 

str. 125. 
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 KASÍKOVÁ, M. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy související : 

komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 966 s. ISBN 80-7179-901-7., str. 232 aţ 233. 
20

 RADKOVÁ, M. Exekuce jiné pohledávky. 1. vyd. Praha: Linde, 2009. 192 s. ISBN 978-80-7201-767-6., 

str. 125. 
21

 SCHELLEOVÁ, I. Exekuční řízení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 272 s. ISBN 80-86861-46-5., 

str. 74 
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Po nařízení exekuce dále v řízení pokračuje exekutor i bez návrhů věřitele. Exekuce 

je povinen provádět v pořadí, v jakém mu byla doručena usnesení o nařízení exekuce. 

Způsob, jakým provede exekuci, vybírá exekutor sám. Můţe zrušit předtím vydaný příkaz 

nebo vydat nový exekuční příkaz. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový 

způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k poměru výše závazků 

povinného a ceny předmětu, z něhoţ má být splnění závazků povinného dosaţeno. 

Vhodnost a přiměřenost se posuzuje rovněţ vzhledem k tomu, zda existuje jiná moţnost 

uspokojení pohledávky.  

 

Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského 

soudního řádu. Podle exekučního příkazu se exekuce provede po právní moci usnesení o 

nařízení exekuce. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. Ten je 

moţný jen do usnesení o nařízení do exekuce – bránit se proto mohou dotčené osoby 

jinými formálními či neformálními způsoby jako je například písemné opomenutí, stíţnost, 

excindační ţaloba nebo v krajním případě podnět ke kárnému řízení. Vydání exekučního 

příkazu má pro dluţníka závaţné účinky. Majetek, který je postiţen exekučním příkazem, 

nesmí dluţník převést na jiného, zatíţit ho neb s ním jinak nakládat.
22

 

 

Exekuční řízení se člení do několika fází, jimiţ jsou na sebe postupně navazující 

dílčí řízení. Po vydání usnesení o zahájení exekuce následuje dílčí řízení, které se stává 

z úkonů prováděných za účelem postiţení majetku povinného. Jedná se o úkony 

prováděnými plátcem mzdy, peněţním ústavem či dluţníkem povinného, soudním 

vykonavatelem, soudem. Záleţí na zvoleném způsobu exekuce.  

 

Úkony, které vyţaduje provedení exekuce, provádějí pracovníci určení k tomu 

rozvrhem práce a jsou jimi vykonavatelé, koncipienti, kandidáti či jiní zaměstnanci. 

Vykonavatelé jsou vázáni příkazy exekutora. V případě potřeby si od nich vyţádají 

pokyny. Vykonavatelé jsou oprávnění přijmout od povinného plnění, zprostředkovat 

vzájemné plnění oprávněného, které souvisí s exekucí a úkony, kterých je k provedení 

úspěšné exekuce třeba na základě zákona. Vykonavatelé provádějí zejména soupis 

movitých věcí, zajištění sepsaných věcí, vydání odebraných věcí oprávněnému nebo jejich 
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sloţení u exekutora. Dále také vydání výtěţku z prodaných věcí oprávněným, popřípadě 

sloţení výtěţku u exekutora, odebrání movitých věcí se vším, co k nim patří a vyklizení 

nemovitosti. Poţádá-li o to oprávněný, vyrozumí jej vykonavatel, kdy a kde bude úkon 

vykonán. Pokud jde o povinného, nesmí ho vyrozumět o nastávajícím úkonu dříve, neţ 

přijde na místo úkonu, ani způsobit, aby se o tom povinný předem dozvěděl, ledaţe je 

vyrozumění povinného před úkonem výslovně předepsáno. Vykonavatel je oprávněn učinit 

opatření, jiţ je třeba, aby byl při provádění exekuce zachován pořádek. Osoby, které hrubě 

ruší provedení exekuce, můţe vykázat z místa její realizace. Jsou-li pro to důvody 

stanovené zákonem o Policii České republiky, můţe poţádat nejbliţší policejní orgán o 

poskytnutí ochrany.
23

  

 

O kaţdém úkonu musí vykonavatel sepsat stručný protokol, který zejména 

obsahuje: 

- označení exekutora,  

- místo, čas a předmět jednání,  

- jména a příjmení pracovníků, kteří se účastnili úkonů, 

- jména a příjmení dalších osob, které jsou úkonu přítomny.  

 

Dále stručně a výstiţně vylíčit průběh úkonu zejména podané návrhy a zjištění, ţe 

usnesení o nařízení exekuce bylo doručeno povinnému. Protokol musí být sepsán při 

skončení úkonu a pokud moţno ještě na místě úkonu. Kromě vykonavatele podepíší 

protokol účastníci, jejich zástupci a dále ti, kteří potvrzují příjem peněz nebo věcí a občané 

přibraní k úkonu.
24

 Je-li k sepsání protokolu nutná přítomnost svědků úkonu, uvede se 

v závěru protokolu doloţka obsahující prohlášení svědků, ţe byli přítomni po celou dobu 

úkonu.
25

 Výjimečně můţe vykonavatel sepsat protokol dodatečně podle poznámek 

učiněných při úkonu. Protokol pak podepíše sám. Jestliţe se účastník nebo jeho zástupce 

vzdálí před podpisem protokolu je to třeba poznamenat. Odepře-li podpis, rovněţ to 

poznamená v protokolu a vyznačí důvody, které uvedl.
26

 Protokol musí být jako veřejné 
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listiny neprodleně po sepsání uloţeny v kanceláři exekutora pod uzávěrkou.
27

 Soud 

postupuje v jednotlivých fázích exekučního řízení tak, aby bylo cíle tohoto řízení co 

nejdříve dosaţeno.  

 

V rámci exekučního řízení jsou uplatňovány zásady pro výkon exekuce. Jednou 

z hlavních zásad je ochrana povinného, spočívající v tom, ţe lze nařídit exekuci jen 

v takovém rozsahu, jaký stačí k uspokojení oprávněného.
28

 Zákon chrání povinného tím, ţe 

výslovně stanoví, ţe exekuci více způsoby lze nařídit jen tehdy, jestliţe k uspokojení 

pohledávky nestačí pouze některý z nich. Stejně, tak pokud se i v průběhu exekuce ukáţe 

jako nadbytečné provádění exekuce více způsoby, exekutor exekuci zastaví pro její 

nepřípustnost. Exekuce dále nesmí být prováděná zřejmě nevhodně, protoţe se takovou 

exekucí neuspokojuje oprávněný, ale poškozuje povinný. 
29

 

 

Zákon rovněţ zakazuje, aby se exekucí ohrozila nebo porušila přílišnou měrou 

ţivotní úroveň povinného. Proto zákon stanoví, co je z majetku povinného pro exekuční 

účely vyloučeno, aby nezůstal úplně bez prostředků anebo zcela ztratil moţnost ţivit sebe a 

svou rodinu.
30

 Z movitých věcí je vyloučena například postel či snubní prsten, coţ se vţdy 

hodnotí podle konkrétního případu. U sráţky ze mzdy je rovněţ stanoveno, které částky 

nesmějí být povinnému započítány do čisté mzdy, a které částky jsou nesrazitelné. Taktéţ 

u přikázání pohledávky z účtu u peněţního ústavu právnické osoby je dbáno o to, aby byl 

zajištěn nerušený provoz této osoby, která podniká. Důsledkem porušení zásady ochrany 

povinného je zastavení exekuce.  

 

Jednou z dalších důleţitých zásad exekučního řízení je rozsáhlá ochrana práv 

třetích osob. Určité způsoby exekuce totiţ předpokládají, ţe se více nebo méně dotknou 

práv třetích osob. Například při sráţce ze mzdy a při přikázání pohledávky soud přímo 

přikazuje třetí osobě, kterou je plátce mzdy či peněţní ústav povinného, aby určitou část 

mzdy nebo pohledávky sráţel a nevyplácel svému věřiteli a aby ji vyplatil exekutorovi, 
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jakmile nařízení exekuce nabude právní moci a bude o tom soudně vyrozuměn. Zvlášť 

důleţité je uplatnění zásady ochrany třetích osob u prodeje spoluvlastnického podílu. Podle 

občanského soudního řádu je povinen soud o tomto prodeji vyrozumět i ostatní 

spoluvlastníky. Citlivou je ochrana třetích osob zvláště u vyklizení, protoţe tento způsob 

exekuce se provede i proti těm, kteří bydlí s povinným, pokud nemají samostatné právo 

k bydlení. Všechny uvedené případy, kde exekuce zasahuje do sféry práv třetích osob, 

přitom neumoţňují obranu těchto třetích osob proti takovémuto zásahu. Exekuční řád jim 

totiţ neumoţňuje podat odvolání proti rozhodnutí o nařízení exekuce.  

 

Zásada ochrany třetích osob se uplatňuje dále následujícími způsoby. V případě 

exekuce sráţkami ze mzdy můţe plátce mzdy poţádat exekutora, aby určil, jaká částka má 

být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sraţena, a je-li více oprávněných, 

kolik z ní připadne na kaţdého z nich.  Při exekuci prodejem spoluvlastnického podílu 

k movité věci nebo nemovitosti má spoluvlastník věci, která je v podílovém 

spoluvlastnictví, v rámci ochrany třetích osob předkupní právo. V rámci moţné obrany 

spoluvlastníka je nutno uvaţovat i o uplatnění excindačních ţalob, pokud by šlo o věc, 

k níţ zákon exekuci nepřipouští. V tomto případě tedy spoluvlastník můţe uvaţovat o 

ţalobě na vyloučení věci z exekuce s tou podmínkou, ţe by byl postiţen jeho podíl. 

Rovněţ lze uplatnit ochranu z hlediska popření pravosti, výše nebo pořadí některé 

z pohledávek přihlášených v rozvrhu výtěţku. V těchto posledních dvou uvedených 

formách obrany však soud tyto třetí osoby v exekučním řízení nechrání přímo, nýbrţ jim 

přenechává moţnost a prostor, aby se samy proti exekuci bránily. V případě exekuce 

vyklizením je taktéţ aktivní ochrana třetích osob, a to především z důvodu, kdyby exekuce 

mohla váţně ohrozit zdravotní stav této osoby. V tomto případě má soudní vykonavatel 

právo ţádat předloţení lékařského potvrzení, které dokládá daný zdravotní stav třetí osoby. 

Do práv třetích osob můţe být zasaţeno i při exekuci odebráním věci. I v případě tohoto 

způsobu exekuce lze uvaţovat o obraně třetích osob formou vylučovacích ţalob. Pokud by 

při exekuci došlo k nepřípustnému postiţení věci třetí osoby, na níţ má tato osoba právo, 

můţe se bránit návrhem na vyloučení věci z exekuce. Takový návrh musí směřovat proti 

oprávněnému.  

 

Excindační žaloba se projednává ve sporném řízení a svou povahou je ţalobou na 

určení, naléhavý právní zájem se však u ní netvrdí, a tedy ani neprokazuje. Předmětem 

ţaloby je vyloučení věci, podniku, práva nebo jiné majetkové hodnoty, na níţ je exekuce 
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nařízená. Je tedy třeba přesně označit, co má být z exekuce vyloučeno. Obdobně se 

postupuje, byl-li nařízením exekuce postiţen majetek, patřící do společného jmění 

manţelů.
31

  

 

Dalším nástrojem ochrany třetích osob je takzvaná odporová žaloba, která se řeší 

v rámci sporného řízení, tedy podle občanského soudního řádu.  Mohou nastat spory mezi 

věřiteli a oprávněnými o pravosti pohledávky, její výši nebo pořadí. Popírat lze pohledávky 

přihlášené do rozvrhu a i ty nepřihlášené, pro které je vedena exekuce. Všechny tyto 

skutečnosti se zakládají na stavu podle hmotného práva. Povaha ţaloby je ryze procesní a 

nezasahuje mimo sféru konkrétního exekučního řízení.
32

 

 

V některých případech exekuce můţe dojít ke zbytečnému poškozování povinného 

nebo i třetí osoby. V takovém případě zákon dává moţnost soudu nebo exekutorovi 

exekuci odloţit. Odkladem exekuce se tedy rozumí takový stav, ve kterém soud 

nepokračuje v další exekuci, nevydává rozhodnutí k dalšímu postupu exekuce ani 

nepokračuje ve faktických úkonech. Do té doby vydaná rozhodnutí i veškeré faktické 

úkony se však odkladem neruší. Důvody odkladu mají dvojí charakter: jednak sociální a 

jednak se jedná o okolnosti, které činí exekuci nepřípustnou. Ze sociálních důvodů tedy 

zákon poskytuje ochranu povinnému, který se bez své viny ocitl přechodně v takovém 

postavení, ţe by neprodlená exekuce mohla mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny 

zvlášť nepříznivé následky. V takovém případě soudce na návrh povinného odloţí exekuci, 

ovšem za té podmínky, ţe tím nebude váţně poškozen ani oprávněný. Zároveň musí soud 

nebo exekutor určit dobu, na kterou odkládá další provádění exekuce, a to tak, aby povinný 

mohl svou tíţivou situaci vyřešit. Druhou skupinou je odklad exekuce z důvodu její 

nepřípustnosti. Odklad exekuce v tomto případě přichází v úvahu ovšem jen tehdy, lze-li 

očekávat, ţe zkoumání daných okolností povede k zastavení exekuce. V tomto případě o 

odkladu rozhodne soud nebo exekutor i bez návrhu.  

 

O odkladu rozhoduje soud nebo exekutor usnesením, proti němuţ je vţdy opravný 

prostředek. Usnesení se doručuje všem účastníkům řízení a je třeba uvést dobu, na kterou 
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byl odklad povolen, popřípadě podmínky, za nichţ se odklad povoluje. Soud můţe nařídit 

pokračování v exekuci, jestliţe se změnily poměry, za nichţ bylo o odkladu rozhodnuto.
33

 

Po uplynutí doby, na kterou byla exekuce odloţena, exekutor i bez návrhu pokračuje 

v provádění exekuce.
34

 

 

Uplatnění zásady ochrany povinného můţe mít za následek zastavení exekučního 

řízení. V případě, ţe je exekuce nepřípustná, nesmí být nařízená, a byla-li nařízená, musí 

být zastavená. Důvody zastavení exekuce jsou stanoveny v zákoně. Tyto pak dělíme na 

obecné a zvláštní důvody zastavení exekuce. Mezi obecné důvody zastavení exekuce patří 

situace, byla-li exekuce nařízená, ačkoliv se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným nebo 

toto rozhodnutí, které je podkladem exekuce bylo zrušeno nebo se stalo neúčinným. Dále 

navrhne-li oprávněný sám zastavení exekuce nebo ochrana povinného nedovoluje, aby 

byly exekucí postiţené vyloučené věci nebo věci, které povinný nezbytně potřebuje 

k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů 

či podnikání, jakoţ i věcí, jejichţ prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.
35

 Zastavit 

exekuční řízení můţe na také sám exekutor.  

 

Zastavit řízení je moţné také v případě, ţe se ukáţe neúčelnost exekuce nebo bylo 

v nalézacím řízení pravomocně rozhodnuto o excindační ţalobě. Exekuce můţe být 

zastavena, jestliţe je: 

- úspěšně uplatněna námitka promlčení,  

- uzavřená dohoda mezi oprávněným a povinným,  

- vyšly najevo po nařízení exekuce právní vady.  

 

Zvláštními důvody pro zastavení exekuce sráţkami ze mzdy je situace, kdy povinný 

po dobu jednoho roku nepobírá mzdu v takové výši, aby z ní mohly být sráţky prováděny, 

nebo je-li vzhledem k chování a pověsti povinného v případě sráţek pro výţivné moţno 

předpokládat, ţe bude řádně platit výţivné dobrovolně. Pokud se jedná o exekuci prodejem 
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nemovitosti nebo rozdělením společné věci, exekutor tuto exekuci můţe, ale nemusí 

zastavit v případě bezúspěšné draţby.  

 

K zastavení exekuce můţe dojít také v průběhu celého řízení. O návrhu na 

zastavení exekuce se rozhoduje vţdy usnesením, proti němuţ je přípustný opravný 

prostředek. Návrh na zastavení můţe podat i sám účastník řízení nebo můţe být exekuce 

zastavena i bez návrhu, a to v případě zjisti-li soud nebo exekutor existenci takového 

důvodu, který zastavení exekuce umoţňuje.
36

  

 

Pokud dluţník dobrovolně splní to, co mu ukládá exekuční titul, a uhradí náklady 

exekuce, exekutor od provedení exekuce upustí a oznámí to písemně soudu a těm, kterým 

se doručuje usnesení o nařízení exekuce, tj. oprávněnému, povinnému a orgánu, který je 

pověřen vedením centrální evidence exekucí, případně dalším orgánům a osobám podle 

jednotlivých případů. 
37

 V tomto případě hovoříme o zániku splněním. 

 

Exekuční řízení můţe skončit dvěma způsoby: 

- pohledávka oprávněného je uspokojena, 

- zastavením exekuce. 

 

Nejčastějším způsobem ukončení exekuce by mělo být uspokojení oprávněného. 

V tomto případě byl účel, který byl sledovaný exekučním řízením dosaţen. Pokud ovšem 

exekuční řízení nemůţe vést k uspokojení oprávněného, jedná se o exekuci bezvýslednou 

neboli marnou. V některých případech zákon tuto bezvýslednost exekuce povaţuje za 

nepřípustnou a nařizuje proto zastavení exekuce, a to jak jsem zmínila buď na návrh, nebo 

bez návrhu. Tato situace nastává například tehdy, kdyţ výtěţek, kterého má být dosaţeno 

nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce nebo povinný nepobírá mzdu, aby z ní mohly být 

prováděny sráţky.
38

 Podrobnější rozbor a analýzu toho, jak končí exekuce v České 

republice, zpracuji v následující kapitole této bakalářské práce. 
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Na závěr této kapitoly bych chtěla provést krátké shrnutí celého průběhu 

exekučního vymáhání pohledávek.  

- Oprávněný podává k exekutorovi návrh na nařízení exekuce. 

- Exekutor tento návrh postoupí soudu, ten následně vydává usnesení, kterým 

nařizuje exekuci a pověřuje jejím provedením daného exekutora. 

- Poté exekutor pátrá po majetku, a kdyţ jej zjistí, vydává k postiţení konkrétního 

majetku exekuční příkazy. 

- Po ukončení exekuce vymoţením pověření k provedení exekuce ze zákona 

zaniká a exekutor vydává jen tzv. oznámení o skončení. 

 

V příloze 1 naleznete kompletní vzory dokumentů, které jsou potřebné v průběhu 

exekuce. Tyto vzory a konkrétní ukázky mi laskavě poskytl soudní exekutor JUDr. Jiří 

Trojanovský, který vykonává exekutorskou činnost na území statutárního města Frýdek-

Místek. Prvním vzorem je návrh na nařízení exekuce, dále jsou vloţeny ukázky usnesení 

soudu, nejčastěji vyuţívané exekuční příkazy a oznámení o skončení exekuce. 
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4 EFEKTIVITA EXEKUČNÍHO VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 

 

V následující poslední kapitole se zaměřím na celkovou efektivitu exekučního 

vymáhání pohledávek v České republice. Zanalyzuji statistiku exekucí z let 2001 aţ 2008 a 

dále se podrobněji zaměřím zvlášť na aktuální údaje z let 2009 a 2010. Veškerá uvedená 

data jsem získala ze statistiky Exekutorské komory České republiky, která tyto údaje 

poskytuje veřejnosti kaţdoročně. 

 

Exekutorská komora České republiky je stavovskou organizací profesní 

samosprávy sdruţující soudní exekutory. Exekutor se jejím členem stává okamţikem 

jmenování exekutorem a jeho členství v této komoře je povinné. Komora byla zřízena 

zákonem č. 120/2001 Sb. a sídlí v Brně. Mezi její hlavní činnosti patří: 

- vedení seznamu soudních exekutorů,  

- poskytování informací pro exekutorské koncipienty a vykonavatele,  

- vedení centrální evidence exekucí,  

- správa portálu draţeb,  

- vydávání Komorních listů, 

- zřízení bezplatné právní poradny. 

 

V následující analýze se zaměřím především na efektivitu exekučního řízení. Jde 

především o to, zjistit, kolik procent z nařízených exekucí dospěje ke zdárnému konci a 

skončí tedy vymoţením pohledávky či zastavením exekuce a kolik procent exekucí 

neskončí a převede se do následujících let. Vysoké procento převedených exekucí by totiţ 

bylo ukazatelem, ţe efektivnost exekučního řízení není taková, jaká by měla být. V této 

kapitole se pokusím zjistit, zda je toto tvrzení pravdivé nebo zdali existují další důvody, 

které zmíněnou efektivnost sniţují. 

 

4. 1 Analýza exekučního vymáhání pohledávek z let 2001-2008 

 

Nejprve bych ráda začala počtem nařízených exekucí. Jedná se o exekuce, které 

byly nařízené na území České republiky a to v letech 2001 aţ 2008. Jak můţeme v grafu č. 

4.1 vidět, rok od roku se počet nařízených exekucí systematicky zvyšuje. Tabulka, která 

obsahuje konkrétní počty exekucí včetně rozdílu nařízených exekucí mezi jednotlivými 
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roky, je uvedena v příloze 2. Co se týče procentuálního nárůstu, největší skok můţeme 

zaznamenat mezi roky 2001 a 2002. Pokud si to ale přebereme z pohledu samotného počtu 

nařízených exekucí, zas aţ tak velký skok to nebyl. Obdobím, kdy se exekuce začaly 

nařizovat ve velkém, jsou především léta 2007 a 2008. V roce 2007 bylo nařízeno o 

118 343 exekucí více neţ v roce předešlém.  

 

Graf 4.1:  Počet nařízených exekucí v letech 2001 až 2008. 
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Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

Jak jsem jiţ zmínila v předešlé kapitole, exekuce můţe skončit třemi základními 

způsoby. A to vymoţením pohledávky a zastavením exekuce. Přes 82 % skončených 

exekucí se ukončí právě vymoţením pohledávky, coţ znamená, ţe exekuce splnila svůj 

záměr a oprávněný získá to, co mu náleţí. Do této hodnoty musíme ovšem zahrnout také 

exekuce zastavené pro bezvýslednost. Zbylých necelých 18 % ukončených exekucí tedy 

končí zastavením exekuce některým z moţných důvodů, které jsem v předešlých 

kapitolách taktéţ rozebrala. 

 

Co se týče konkrétních čísel, řádně ukončeno bylo za léta 2001 aţ 2008 celkem 

702 908 exekucí, z toho 582 442 prostřednictvím vymoţením pohledávky a 120 466 

zastavením exekuce. V grafu č. 4.2 můţeme názorně vidět, jak se počet vymoţených 

pohledávek zvyšoval. Samozřejmě je toto zvyšování také důsledkem vyššího počtu 
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nařízených exekucí, ovšem zvyšoval se také podíl vymoţených pohledávek vůči počtu 

zastavených exekucí. 

 

Graf 4.2: Počet skončených exekucí podle způsobu ukončení. 
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Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

Celkový počet nařízených exekucí musíme ovšem rozdělit do 3 kategorií. První dvě 

jsou ukončené exekuce způsobem vymoţením či zastavením a tou třetí kategorií je 

moţnost převedení exekuce do následujícího roku. Toto převedení se pouţívá v případě, ţe 

exekuce není v daném roce řádně ukončena a s jejím ukončením se musí počkat do 

následujících let.  

 

V tabulce č. 4.1 jsou uvedeny počty exekucí vymoţených, zastavených a také 

neskončených. Jak můţeme vidět počet neskončených a do následujících let převedených 

exekucí se rok od roku zvyšoval. K tomuto problému se ale vrátím později. Co se týče 

ukončení exekuce vymoţením a zastavením, můţeme pozorovat rostoucí tendenci u 

způsobu vymoţení pohledávky, výjimkou je jedině rok 2008, kdyţ se počet ukončených 

exekucí vymoţením sníţil. Zatímco zastavení exekuce má kolísající charakter. Do roku 

2004 počet takto ukončených exekucí roste, od tohoto roku lze ale dále sledovat klesající 

počet zastavených exekucí. Pokud ovšem porovnáme počet ukončených exekucí jak 

vymoţením, tak zastavením vůči počtu nově nařízených exekucí v daných letech, jejich 

procentuální podíl je klesající. Vzhledem k rostoucímu počtu nově nařízených exekucí, se 
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procentuální vyjádření ukončených exekucí automaticky sniţuje. Důvodem je zvyšující se 

frekvence exekucí neukončených.  V příloze 3 naleznete graf, který zobrazuje celkové 

hodnoty ukončených exekucí podle způsobu a exekucí neukončených, ve kterém jsou 

bohuţel nejvíce dominantní právě exekuce neskončené. A zároveň také tabulku 

s procentuálním vyjádřením skončených exekucí podle způsobu ukončení k nově 

nařízeným exekucím. Procentuální vyjádření počítá také s tím, ţe zbývající procenta, která 

nejsou v tabulce uvedena, patří exekucím neukončeným. 

 

Tabulka 4.1: Počet skončených exekucí podle způsobu ukončení. 

 

Rok Vymožením Zastavením Neskončené exekuce 

2001 1 902 890 1 510 

2002 27 329 10 650 19 975 

2003 59 818 21 045 51 606 

2004 76 247 21 607 79 206 

2005 113 872 24 154 132 454 

2006 112 581 21 352 175 524 

2007 115 165 14 673 297 962 

2008 75 528 6 095 472 505 

Celkem 582 442 120 466 1 230 742 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

Největším problémem exekučních řízení je podle mého přesouvání neskončených 

exekucí do následujících let. Důvodů pro tyto převody je několik. Jedním z nichţ vyplývá, 

ţe exekuce bude ukončena nejdříve v následujícím roce. Dalším důvodem je případ, kdy je 

exekuční řízení pro svou sloţitost delší. Nejčastější situací je ta, kdy se snaţí povinný 

uhradit exekuční pohledávku pomocí krytí z úvěru či půjčky. Často se ovšem stává, ţe 

povinný není schopen daný úvěr splácet a z tohoto důvodu je pro další exekuční 

pohledávky buďto prodluţováno, a nebo zahájeno nové exekuční řízení. Výsledkem tohoto 

převádění je zdlouhavé exekuční řízení, jeho zvyšující se sloţitost, dlouhodobost, 

nákladnost a další nedostatky, které by mohly být odstraněny v případě rychlého a 

hospodárného ukončení.  

 



 33  

Především v tomto vidím sniţující se efektivitu exekučního řízení, na kterou jsem 

se chtěla v této práci zaměřit. Jak totiţ vidíme v následujícím grafu č. 4.3, kaţdoročně roste 

počet neskončených a převedených exekucí. V příloze 4 naleznete tabulku, která se zabývá 

konkrétními počty neskončených a převedených exekucí a jejich kaţdoročním nárůstem, 

včetně vyjádření, kolik procent z nařízených exekucí se neukončí a převede se do dalších 

let. 

 

Graf 4.3: Počet neukončených a převedených exekucí do následujícího roku ze 

sledovaného období let 2001 až 2008. 
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Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

Rok od roku totiţ počet neukončených exekucí roste, a tudíţ se z tohoto můţe stát 

pro exekutory lavina, kterou nebudou moci zastavit. Čím více exekucí přesuneme do 

dalších let a za kaţdý rok přibereme nově nařízené exekuce, o tolik více práce budou 

exekutoři mít. Tím se dostáváme do uzavřeného kruhu. Exekutoři nebudou stíhat vyřídit 

nově nařízené exekuce, uţ jen díky trendu jejich narůstání, natoţ aby ještě stíhali vyřizovat 

exekuce z minulých let. Musíme ovšem zmínit, ţe je spousta exekucí, co uţ jen dobíhají 

pravidelnými splátkami. V grafu č. 4.4 můţeme tyto údaje vidět v ilustrované podobě. Graf 

4 zobrazuje v porovnání počet nově nařízených exekucí a počet exekucí neukončených ve 

sledovaném období let 2001 aţ 2008. Sledovat můţeme stoupající tendenci jak u nově 

nařízených exekucí, tak u neskončených exekucí. Bohuţel, stoupající tendenci má také 

podíl neskončených exekucí k exekucím nařízeným. Od roku 2006 je tento podíl více neţ 



 34  

50 %, v roce 2008 se dokonce dostal na 85,3 %. Důvodů tohoto negativního vývoje je 

několik. Za prvé to je zvyšující se počet nově nařízených exekucí, které nejsou schopni 

exekutoři zvládnout. Za druhé to je zdlouhavost exekučního řízení, a to především díky 

spoustě dalších faktorů jako je například přerušení exekučního řízení nebo další 

administrativní a procesní důvody. V tomto lze spatřovat nejzávaţnější neefektivnost 

exekučního řízení. Pokud se s počtem neukončených exekucí v dohledné době nezačne 

něco dělat, můţe se stát, ţe počet neukončených exekucí přeroste počet nově nařízených 

exekucí. Protoţe počet neukončených exekucí z předešlých let je stále vyšší a jeho 

sumarizace způsobí výše zmíněnou situaci. 

 

Graf 4.4: Nově nařízené a neukončené exekuce v letech 2001 až 2008. 
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Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

Na konec této podkapitoly bych se chtěla zaměřit na závěrečnou rekapitulaci 

exekucí z let 2001 aţ 2008. V tabulce č. 4.2 jsou uvedeny údaje o počtu nařízených, 

skončených exekucí a exekucí v běhu, které byly v daných letech nařízené, ale nebyly 

ukončené. Grafické vyjádření této tabulky naleznete v příloze 5. Z nově nařízených 

exekucí bylo v daném období ukončeno 36,35 % exekucí. Bohuţel 63,65 % exekucí 

ukončeno nebylo a byly přesunuty do dalších let. Tento poměr je opravdu velice 

nevyváţený a do budoucna v něm vidím podstatu neefektivnosti exekučního řízení. 

Tomuto problému se budu podrobněji věnovat v závěru této kapitoly a zároveň se pokusím 

navrhnout případné doporučení, které by exekuční vymáhání pohledávek zefektivnilo. 
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Tabulka 4.2: Závěrečná rekapitulace exekucí v letech 2001 až 2008. 

 

Nařízené exekuce 1 933 650 

Skončené exekuce 702 908 

Exekuce v běhu, nařízené v daných letech 1 230 742 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

4.2 Analýza exekučního vymáhání pohledávek z let 2009 a 2010 

V této části poslední kapitoly se zaměříme na analýzu exekučního vymáhání 

pohledávek v České republice v roce 2009 a 2010. Rozebereme si statistiku exekučního 

vymáhání podrobněji a to především proto, ţe jsou tyto údaje aktuálnější a také 

Exekutorská komora zveřejnila za toto období podrobnější informace. Při zpracování 

poskytnutých údajů jsem ovšem ve statistice Exekutorské komory objevila několik 

nejasností. Ty se týkaly především počtu ukončených exekucí a jejich rozdělení na 

exekuce ukončené vymoţením a zastavením. Suma těchto dvou způsobů nesouhlasila 

s celkovým počtem ukončených exekucí. Proto jsem se obrátila na Exekutorskou komoru 

České republiky s dotazem, jaký je důvod těchto nesrovnalostí, abych je mohla zmínit 

v této práci. Obratem mě kontaktoval Mgr. Hampl z Exekutorské komory ČR s tím, ţe na 

základě mého dotazu byly prověřeny statistické údaje z let 2009 a 2010, přičemţ bylo 

zjištěno, ţe při kompletování statistiky došlo k početní chybě, která bude po opětovné 

kontrole statistických údajů opravena. Vzhledem k termínu odevzdání bakalářské práce 

jsem bohuţel údaje nemohla aktualizovat a proto je tato část vypracována z údajů, které 

byly zveřejněny před opravou.  

 

V letech 2009 a 2010 byl zaznamenán vysoký nárůst nově nařízených exekucí. 

Počet v roce 2010 se sice o 59 000 exekucí sníţil, přesto jsou tato čísla stále vysoká oproti 

dřívějšímu období. V tabulce č. 4.3 jsou uvedená konkrétní čísla nově nařízených, 

ukončených a neukončených exekucí. V příloze 6 naleznete její grafické znázornění. Snad 

největším pozitivem v tomto období lze sledovat zvýšený počet skončených exekucí a 

sníţený počet exekucí neskončených.  
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Tabulka 4.3: Počet nově nařízených, skončených a neskončených exekucí 

v roce 2009 a 2010. 

 

Rok Nařízené exekuce Skončené exekuce Neskončené exekuce 

2009 760 923 178 233 582 690 

2010 701 900 202 036 499 864 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

V letech 2009 a 2010 bylo ukončeno celkem 380 269 exekucí. V následující tabulce 

č. 4.4 můţeme vidět rozdělení exekucí podle způsobu jejich ukončení včetně 

procentuálního vyjádření. Pro konkrétnější představu naleznete grafické znázornění této 

tabulky v příloze 7. Pokud ovšem sečteme procenta podle způsobu ukončení, zjistíme, ţe 

součtem nezískáme 100 %. Důvodem pro tuto nesrovnalost je chyba ve statistice 

Exekutorské komory ČR, kterou jsem zmínila na začátku této podkapitoly. V roce 2009 

díky statistické chybě není rozděleno 517 exekucí, v roce 2010 to je 2 159 exekucí. 

 

Tabulka 4.4: Počet skončených exekucí podle způsobu ukončení v letech 2009 

a 2010. 

Rok 
Ukončené exekuce 

celkem 

Ukončené 

vymožením 
V % 

Ukončené 

zastavením 
V % 

2009 178 233 133 518 74,9 % 44 198 24,8 % 

2010 202 036 143 937 71,2 % 55 940 27,7 % 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

Ve sledovaném období byl zaznamenán pozitivní vývoj v počtu neukončených 

exekucí, které se převádějí k ukončení do dalších let. V obou letech sice můţeme sledovat 

nárůst neukončených exekucí v porovnání s předchozími roky, ovšem tento nárůst má 

postupně ubývající charakter. Jen pro představu, v roce 2007 se počet neukončených 

exekucí zvedl oproti předchozímu roku o 122 438. V roce 2008 se jejich počet navýšil o 

dalších 174 543 neukončených exekucí. Tento stav uţ je alarmující. V roce 2009 byl 

zaznamenán přírůstek o 110 185, coţ je nárůst niţší neţ v roce 2007. Toto je naopak velice 

pozitivní vývoj. Jelikoţ se počet nově nařízených exekucí kaţdoročně zvyšuje, vyplývá 

nám z této situace, ţe se exekutorům podařilo ukončit více exekucí, neţ tomu bylo 
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v minulých letech a poměr nově nařízených a neukončených exekucí se sniţuje. Toto je 

podle mého velice pozitivní obrat. V roce 2010 vzrostl počet neukončených exekucí uţ jen 

o 23 803 exekucí. Toto je velice příznivý stav. Pokud zohledníme faktor zvyšující se 

frekvence nově nařízených exekucí a sniţující se nárůst exekucí neukončených, můţeme 

říci, ţe toto je situace pro budoucí stav exekučního řízení velice pozitivní. V následující 

tabulce č. 4.5 jsou uvedeny údaje o nově nařízených a neskončených exekucích z let 2006 

aţ 2010. V příloze 8 naleznete k této tabulce názorný graf, znázorňující zmíněný poměr. 

 

Tabulka 4.5: Počet nově nařízených a neukončených exekucí v letech 2006 až 

2010. 

 

Rok Nově nařízené Neskončené Neskončené v % 

2006 309 457 175 524 56,72 % 

2007 427 800 297 962 69,65 % 

2008 554 128 472 505 85,27 % 

2009 760 923 582 690 76,58 % 

2010 701 900 499 864 71,22 % 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

 Mezi další údaje, které pro zajímavost uvedla ve své statistice Exekutorská komora 

ČR, patří například počet odvolání proti usnesení o nařízení exekuce. V roce 2009 jich 

bylo zaznamenáno 27 961 a v roce 2010 o více neţ polovinu méně, tedy 11 349. Dalším 

údajem je počet konaných draţeb. V roce 2009 bylo provedeno 8 067 draţeb, z toho 6 358 

byly draţby nemovitostí. V roce 2010 se počet zvýšil na 10 595 draţeb a z toho 8 099 byl 

počet draţeb nemovitostí. Posledním údajem je počet sepsaných exekutorských zápisů. 

V roce 2009 bylo sepsáno 26 331 zápisů a v roce 2010 to bylo 25 819. 

 

4.3 Závěrečná rekapitulace exekučního vymáhání pohledávek v letech 2001 až 2010 

 

Na závěr této kapitoly bych chtěla kompletně shrnout exekuční vymáhání 

pohledávek v České republice za období let 2001 aţ 2010. V rámci této kapitoly jsem 

rozebrala a zpracovala statistické údaje poskytnuté Exekutorskou komorou ČR. Ve 

sledovaném období bylo celkem v České republice nařízeno 3 396 473 exekucí. Z těchto 
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bylo řádně ukončeno 31,81 %, coţ je 1 080 501 exekucí. Ukončené exekuce můţeme dále 

rozdělit na exekuce ukončené vymoţením, kterých bylo 859 897 a exekuce ukončené 

zastavením, jejichţ počet je 220 604. Do dalších let bylo převedeno a tedy také 

neukončeno 2 313 296 exekucí, coţ je 68,11 % z nově nařízených exekucí z daného 

období. Zmíněné údaje jsou také zobrazeny v následujícím grafu č. 4.5. 

 

Graf 4.5: Exekuční vymáhání pohledávek v letech 2001 až 2010. 
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Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

 Na závěr poslední kapitoly bych se chtěla zaměřit na krátké zhodnocení této 

bakalářské práce. V rámci zpracování získaných údajů jsem narazila na několik problémů, 

které souvisí s efektivitou exekučního řízení. Jak bylo zmíněno výše, nově nařízené 

exekuce a exekuce neskončené a převedené do dalších let mají rostoucí tendenci. Toto je 

velice negativním faktorem, který ovlivňuje celkovou efektivitu exekučního vymáhání 

pohledávek. Nejen, ţe se tímto prodluţuje průměrná doba ukončení exekuce, ale také tato 

situace ztěţuje práci soudních exekutorů.  
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 Exekuční řízení musí být prováděno na základě legislativy, proto je celý exekuční 

proces pevně dán. Změna v zákoně by mohla v některých případech pomoci k tomu, ţe by 

se mohlo stát exekuční řízení efektivnějším. Muselo by jít ovšem o změny, které by 

upravovaly další varianty postupu v exekučním procesu nebo varianty související se 

způsobem ukončení exekuce. Jednou z moţností je například rozšířit pravomoci soudních 

exekutorů. Tím, ţe se rozšíří škála jejich práv a moţností při provádění exekučního 

vymáhání pohledávek, mohli by exekuce vykonávat efektivněji a s velkou 

pravděpodobností také rychleji. Bohuţel naši zákonodárci nemění zákony vţdy ku 

prospěchu efektivity. Příkladem můţe být změna, která umoţňuje soudnímu exekutorovi 

odebrat povinnému hotovost, ovšem musí mu ponechat minimálně dvojnásobek ţivotního 

minima. Před zmíněnou novelou museli exekutoři povinnému ponechat v hotovosti pouze 

1 000 Kč. Tímto mohli pokrýt větší část pohledávky, neţ je tomu dnes. Zákonodárci by tak 

měli tvořit zákony také ve spolupráci se soudními exekutory, protoţe ti jsou přímými 

účastníky exekučního řízení a sami nejlépe vědí, jak by se exekuční vymáhání pohledávek 

mohlo zefektivnit. 

 

 Dalším problémem, který zmiňovanou efektivitu sniţuje, je spolupráce účastníků 

exekučního řízení. Především tedy ze strany povinných. Podle zkušenosti samotných 

exekutorů je obrovským nedostatkem způsob, jakým se povinní snaţí exekuční vymáhání 

zastavit, ve většině případů pouze oddálit. Mnoho povinných vyuţije úvěrového krytí 

exekuce s tím, ţe v budoucnu stejně nejsou daný úvěr schopní splácet a pak se dostávají 

nejen do dluhové, ale také exekuční pasti. Z tohoto důvodu se v případě krytí exekuční 

pohledávky prostřednictvím půjčky sice na nějaký čas jejich problém vyřeší, ovšem 

neschopnost splácet úvěr znovu přivede subjekty na počátek exekučního řízení. I toto je 

důvodem pro narůstající počet exekučních řízení a také počet neskončených exekucí, 

jelikoţ se exekuční řízení pouze protáhne. Soudním exekutorům v rámci tohoto jen přibývá 

exekučních případů a statistiky pak vykazují stále nepříznivější údaje, coţ jasně ukazuje na 

neefektivitu. Je jiţ jen na úhlu pohledu, zdali je to neefektivita samotného exekučního 

vymáhání pohledávek nebo to je neefektivita způsobená postojem společnosti, tedy 

především těch, kterých se exekuční vymáhání týká.  
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5 ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na efektivnost exekučního vymáhání 

pohledávek. V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy, které jsou nezbytně 

důleţité pro kaţdé exekuční řízení. Praktická část je jiţ zaměřena na cíl této práce, kterým 

bylo zhodnotit efektivitu exekučního vymáhání pohledávek v letech 2001 aţ 2010. Šlo 

především o analýzu údajů o exekučním řízení a vyvození konkrétního závěru, týkajícího 

se zmíněné efektivity exekučního řízení. Zdrojem pro potřebné informace byla statistika 

Exekutorské komory České republiky ze sledovaného období a jejich následná analýza. 

 

Během vypracování bakalářské práce jsem narazila na několik závaţných 

problémů, které velice ohroţují efektivitu exekučního řízení. Jde především o stále 

narůstající tendenci nově nařízených exekucí, kterými se tak zahlcují soudní exekutoři. 

Dalším problémem je sniţující se tendence ukončených exekucí a stále narůstající počet 

neukončených exekucí. Podle mého názoru jsou toto zásadní aspekty, které vedou 

exekuční řízení k neefektivitě. Samozřejmě je nutné pohlednout na to, ţe exekuční řízení 

musí mít jasně vymezený právní základ, od kterého se bude odvíjet celý exekuční proces. 

Proto je také nutné dodrţovat závazná pravidla, z čehoţ můţou povstat zmíněné problémy. 

Řešením by mohla být jistá úprava legislativy. Jednou z moţností by mohlo být rozšíření 

pravomocí soudních exekutorů. Právě tito vykonávají exekuční vymáhání pohledávek a 

proto je moţno předpokládat, ţe by rozsáhlejší pravomoci a moţnosti při provádění 

exekuce, mohly exekuční řízení zefektivnit. Při posuzování efektivity exekučního 

vymáhání je také nutné brát zřetel na to, ţe častým problémem není aţ tak řízení jako 

takové, ale také podíl samotných občanů na tomto řízení. Povinný totiţ sám zapříčiní 

odloţení exekuce a oddálení ukončení celého exekučního řízení.  

 

V úplném závěru této bakalářské práce se mohu tedy domnívat, ţe jsem cíl, který 

jsem si stanovila v úvodu práce, splnila a podařilo se mi provést nejen ucelenou analýzu 

získaných dat, ale také dospět ke konkrétnímu závěru. 
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