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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na vymáhání pohledávek v exekučním řízení. Druhá 

kapitola popisuje závazkové právo a kontraktační proces. V další kapitole jsou uvedeny 

způsoby provedení exekuce jak v České republice, tak v rámci Evropské unie. Statistické 

údaje exekuční činnosti jsou obsaženy ve čtvrté kapitole. V praktické části je popsán postup 

nařízením výkonu rozhodnutí prodejem podniku – akciové společnosti. V šesté kapitole je 

vyhodnoceno vymáhání pohledávky z časového hlediska a z hlediska dlužné částky. V závěru 

je zmíněno doporučení jak postupovat při výběru způsobu exekuce. 

 

Klíčová slova: pohledávka, exekuce, smlouva, prodej podniku, akciová společnost 

 

 

ABSTRACT 

 Thesis focuses on debt collection in the execution procedure. The second chapter 

describes the law of debenture and the contraction process. Factures of execution in the Czech 

Republic as well as in the European Union are introduced in the next chapter. Statistical data 

of executory activities is included in the fourth chapter. The procedure of writ of execution by 

decision to sell the company - stock company, is described in the practical part. In the sixth 

chapter the execution procedure of the debt is evaluated from the standpoint of time and 

outstanding amount. At the end a recommendation of how to proceed when choosing the 

method of execution is mentioned. 

 

Key words: debt, execution, contract, company sale, stock company 
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1 ÚVOD 

Polistopadová situace v roce 1989 přinesla naší společnosti výrazné změny na 

politické i ekonomické scéně. Zvyklosti, které v naší zemi přetrvávaly v oblasti plánovaného 

hospodářství přes 40 let, přecházely k tržní ekonomice, demokracii a právnímu státu. Tento 

společenský vývoj přinesl však vedle pozitiv i negativní důsledky, mezi které můžeme uvést 

sociální rozdíly, ale i postoje jednotlivců k daným pravidlům společnosti.  

Problematika nesplácení dluhů se v dnešní době skloňuje ve všech pádech a je velmi 

aktuálním tématem. Dostupnost spotřebitelských a nebankovních úvěrů s  nevýhodnými 

podmínkami využívaných bez opatrnosti vede k zadlužení. Nesplácením úvěrů pak dochází 

k jedinému závěru – exekuci na majetek.  

Stát svou autoritou zajišťuje respektování práv prostřednictvím státní donucovací 

moci a k vynucení práva využívá výkonu rozhodnutí nebo exekuce.  

V občanském soudním řádu z roku 1963 je pro exekuci užíván termín – výkon 

rozhodnutí. V exekučním řádu z roku 2001 se zákon vrací zpět k termínu exekuce. Vztah 

mezi exekučním řádem (dále jen EŘ) a občanským soudním řádem (dále jen OSŘ) upravuje  

§ 52 odst. EŘ: nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně 

ustanovení OSŘ. 

Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku závazku a závazkové vztahy. Dále 

popisuje postup a možnosti vymáhání pohledávek po splatnosti v exekučním řízení. Průběh 

výkonu rozhodnutí prodejem podniku je prezentován na akciové společnosti. 

Cílem diplomové práce bude vyhodnotit nepromlčené pohledávky po splatnosti 

z časového hlediska a z hlediska dlužné částky, tak aby bylo exekuční řízení co 

nejefektivnější. 
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2 CHARAKTERISTIKA POHLEDÁVEK 

Pohledávka je závazkový vztah, ze kterého vyplývá, že věřitel má právo požadovat 

plnění po dlužníkovi a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek. Příslušenstvím 

pohledávky mohou být úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a případné náklady 

spojené s uplatněním pohledávky.  

2.1 Závazkové právo 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ObčZ), upravuje závazkové právo, které v obecné části upravuje smluvní závazky. Pro 

občanskoprávní vztahy je charakteristické rovné postavení subjektů. Subjekty právního 

vztahu jsou věřitel a dlužník. Nárok na uplatnění pohledávky vzniká tím, že se pohledávka 

stala splatnou. 

Obchodněprávní vztahy upravuje ve třetí části zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník (dále jen ObchZ), kde je upravena oblast obchodních závazků. Podmínkou je, že 

subjekty těchto vztahů jsou podnikatelé. Závazkové vztahy, které souvisí s podnikatelskou 

činností, jsou vztahem obchodněprávním. 

Subjekty v závazkovém právním vztahu jsou fyzické osoby, právnické osoby a stát 

jako právnická osoba. 

Subjekt uzavírající smlouvu musí být způsobilý k právním úkonům. Fyzické osoby 

jednají svým jménem, právnické osoby jsou zastupovány statutárním orgánem. Subjekt může 

být zastoupen na základě zmocnění daného zákonem nebo plné moci. 

Vznik závazku  

Závazkové právní vztahy vznikají na základě právních úkonů, především smluv, 

protiprávního jednání či přímo ze zákona. [9]  

Změna závazku 

Podle § 493 ObčZ závazkový vztah nelze měnit bez souhlasu jeho stran, pokud tento 

zákon nestanoví jinak. 
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Změna závazkového vztahu je dohoda stran, kterou se mění již existující právní 

vztah a dodatečně se přistupuje k novým skutečnostem. Změna závazkového vztahu se může 

týkat subjektů nebo jeho obsahu. 

Zánik závazku 

Závazek zaniká splněním dluhu, dohodou, nemožností plnění, započtením nebo 

narovnáním. Cílem uzavírání smluv je řádné a včasné splnění závazku. 

Zánik závazkových vztahů je upraven v § 559 – 587 ObčZ. 

2.2 Smlouva 

Smlouva je dvoustranný či vícestranný právní úkon, spočívající na vzájemných a 

obsahově shodných projevech vůle stran, směřující ke vzniku, změně či zániku práv a 

povinností. [19] 

Obecně je kontraktační proces specifikován v § 43 – 45 ObčZ. 

Pro podnikatelskou činnost jsou smluvní závazkové vztahy upraveny v § 269–275 

ObchZ, které jsou ve shodě s ObčZ. Písemná forma smlouvy je nutná tam, kde to zákon 

přímo vyžaduje nebo jedna ze stran kontraktačního jednání projeví zájem o písemnou podobu 

smlouvy. 

Přípravě smlouvy by měla být věnována dostatečná pozornost, neboť patří mezi 

nejdůležitější prvky kontraktačního procesu. Slouží jako záruka splnění sjednaných podmínek 

a působí jako preventivní zajišťovací prostředek. 

2.2.1 Náležitosti smlouvy 

Vzniklá smlouva musí obsahovat náležitosti platného právního úkonu: 

1) musí být určitá a srozumitelná – tzn. jednoznačně vyjadřovat vůli smluvních 

stran, 

2) předmětem smlouvy musí být vždy možné plnění – tím se rozumí plnění, které je 

realizovatelné, nejen z pohledu fyzikálního ale také časového, 

3) smlouva musí být vážně míněným právním úkonem,  

4) měla by mít písemnou formu. [7] 
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2.2.2 Kontraktační proces 

Kontraktační proces o uzavírání smluv je obecně specifikován v § 43 – 45 ObčZ. 

1) Návrh smlouvy – podání srozumitelného a určitého návrhu smlouvy, 

jednoznačně vyjadřující vůli navrhovatele. Předmětem smlouvy musí být fyzicky 

i časově realizovatelné plnění. 

2) Doručení návrhu – vážně míněný návrh se doručí adresátovi, dnem doručení 

působí návrh smlouvy na druhou stranu. 

3) Přijetí nebo nepřijetí návrhu – příjemce návrhu může návrh smlouvy přijmout 

nebo odmítnout. 

a) Přijetí návrhu – musí být uskutečněno do doby, kterou je navrhovatel 

svým návrhem vázán. Pokud není v návrhu smlouvy uvedena lhůta, je 

přiměřená lhůta 30 dní. 

b) Nepřijetí návrhu – příjemce návrhu může návrh smlouvy odmítnout. Ze 

strany navrhovatele může dojít k odvolání (zpětvzetí), které je nutné 

příjemci doručit dříve než příjemce zašle přijatý návrh zpět navrhovateli. 

Během akceptační lhůty nelze návrh odvolat. 

4) Zaslání návrhu zpět navrhovateli 

a) Zaslání přijatého návrhu – přijatý návrh je zaslán navrhovateli. 

b) Zaslání odmítnutého návrhu – navrhovateli je doručen projev o odmítnutí 

návrhu, tím zaniká návrh na uzavření smlouvy. Návrh smlouvy zaniká 

uplynutím lhůty pro jeho přijetí. 

5) Vznik nebo „nevznik“ smlouvy 

Smlouva je platná pokud splňuje náležitosti platného právního úkonu. 

2.2.3 Úrok z prodlení 

Podle § 517 odst. 2 ObčZ jde-li o prodlení s plněním peněžního dluhu, má věřitel 

právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona 

povinen platit poplatek z prodlení; výši úroku z prodlení a poplatku z prodlení stanoví 

prováděcí předpis. 
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Přesáhne-li úrok z prodlení přiměřenou míru stanovenou prováděcím předpisem, je 

soudně nevymahatelný. Soud nemůže úrok z prodlení snížit, ale může ho zrušit. 

Úrok z prodlení u obchodněprávních vztahů je upraven v § 369 ObchZ, kde výše 

úroku je sjednána přímo ve smlouvě. Pokud nejsou úroky z prodlení dohodnuty, použije se 

pro úrok z prodlení soukromoprávní úprava (ObčZ). 

2.3 Promlčení 

Promlčení úzce souvisí s uplynutím času. Jejich právní úpravu nalezneme 

v občanském i obchodním zákoníku. 

2.3.1 Promlčení dle Občanského zákoníku 

Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v tomto zákoně stanovené. 

K promlčení soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze 

promlčené právo věřiteli přiznat, § 100 odst. 1 ObčZ. 

Pokud věřitel neuplatní u soudu ve stanovenou dobu svá práva a dlužník vznese 

námitku promlčení, je na dlužníkovi zda bude svůj dluh plnit či nikoliv. Účelem promlčení je, 

aby věřitel neodkládal vynucení svých práv a předcházel tak vzniku újmy. Právní ochrana je i 

na straně dlužníka, kdy povinnost plnit své závazky je časově omezená právě promlčecí 

dobou. Dlužník může svůj dluh dobrovolně plnit, na straně věřitele však nejde o bezdůvodné 

obohacení, neboť dlužník splatil svůj závazek.  

Podle § 101 ObčZ, pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí 

doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. 

2.3.2 Promlčení dle Obchodního zákoníku 

Právo se promlčí uplynutím promlčecí doby stanovené zákonem, § 387 ObchZ. 

Účastníci při sjednávání závazkových vztahů mohou časově omezit jejich účinnost a 

uplynutím této lhůty zanikne závazkový vztah. Promlčení nevede k zániku práva, ale vede k  

oslabení a jeho splnění nemůžeme vynutit. Nelze promlčet právo vlastnické, které je upraveno 

v ObčZ, a platí i pro vztahy mezi podnikateli. 
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Právo se stane nevynutitelným, pokud splňuje dvě podmínky: 

1) uplynutím promlčecí doby, 

2) námitkou povinného, že k promlčení došlo. 

V rámci exekučního řízení je možné vznést námitku promlčení v případě, že návrh 

na výkon rozhodnutí nebyl vznesen včas. 

Promlčecí doba  

Promlčecí doba je v ObchZ upravena v § 391 – 408. Rozhodujícím okamžikem je 

splatnost závazku vyplývajícího ze smlouvy.  

Základní promlčecí doba činí 4 roky, pokud není ObchZ nebo jiným zákonem 

stanovena jinak. 

Uznání závazku a promlčení  

Přetržení promlčecí doby znamená, že dosavadní promlčecí doba přestává běžet a 

v důsledku určitých zákonem předvídaných skutečností počne běžet tatáž lhůta znovu. [23] 

Právní úpravu uznání závazku a promlčení najdeme v § 407 ObchZ. 

Uznání závazku musí mít písemnou formu. 

2.4 Prekluze 

Podle § 583 ObčZ, k zániku práva proto, že nebylo ve stanovené době uplatněno, 

dochází jen v případech v zákoně uvedených. K zániku soud přihlédne, i když to dlužník 

nenamítne. Jedná se o tzv. prekluzi. 

Prekluzívní lhůta má různou délku podle povahy právního vztahu a nelze ji 

prodloužit. Neuplatnění práva vede k zániku povinnosti. Aby nedošlo k zániku práva, je nutné 

v prekluzivní době, nejpozději poslední den lhůty, doručit žalobu k soudu. Nastane-li situace, 

že dojde k plnění po uplynutí prekluzivní doby, považuje se toto jednání za bezdůvodné 

obohacení, neboť právní důvod plnění odpadl. 

V obchodním zákoníku nenalezneme pro prekluzi obecnou úpravu. 
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3 EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ 

V občanském soudním řízení mají soudy ve své činnosti dva základní směry, 

nalézací a vykonávací řízení.  

V nalézacím řízení soud rozhodne o právech a povinnostech fyzických nebo 

právnických osob a očekává dobrovolné splnění uložených povinností.  

Vykonávací řízení následuje v případech, kdy nedošlo k dobrovolnému plnění 

uložených povinností. Stát svou autoritou prostřednictvím státní donucovací moci zajišťuje 

splnění těchto povinností. Tento postup je nazýván exekucí nebo výkonem rozhodnutí. 

Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný. V exekučním řízení může být 

účastníkem i manžel povinného, jestliže spadá jejich majetek do společného jmění manželů. 

3.1 Procesní podmínky 

Pro nařízení a provedení exekuce musí být splněny zákonem stanovené procesní 

podmínky. Mezi procesní podmínky patří: 

• návrh na exekuci, 

• příslušnost soudu, 

• pravomoc soudu, 

• způsobilost být účastníkem řízení, 

• procesní způsobilost, 

• průkaz plné moci, 

• překážka věci zahájené nebo rozsouzené. 

Exekuce je nařízena na návrh oprávněného pokud povinný nesplní dobrovolně to, co 

mu ukládá exekuční titul. Exekučním titulem je usnesení, rozsudek, platební rozkaz, 

schválený smír nebo dohoda. 
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3.2 Součinnost třetích osob 

Exekuční řád upravuje v § 33 součinnost třetích osob, kterými jsou: 

- soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce, notáři a právnické a fyzické osoby, 

rozhodující o právech a povinnostech, 

- Policie České republiky, 

- orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které jsou z úřední moci 

zvláštním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku, 

- banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrová družstva, pojišťovny, 

investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy, 

notáři, advokáti, 

- pošta, 

- provozovatelé telekomunikačních služeb, 

- vydavatelé tisku, 

- dopravci a zasílatelé. 

Výše vyjmenované instituce jsou povinny exekutorovi sdělit na jeho písemnou žádost 

údaje, které poskytnou exekutorovi potřebné informace o pobytu a majetku povinného. 

Policie ČR zajišťuje ochranu a součinnost při vlastním výkonu exekuce, o kterou musí 

exekutor písemně požádat. 

U výkonu rozhodnutí zajišťuje ochranu soudního vykonavatele justiční stráž daného 

soudu a o součinnost při výkonu rozhodnutí je požádána městská policie, v nutných případech 

i Policie ČR. 

3.3 Výkon rozhodnutí 

Výkon rozhodnutí je definován v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen 

OSŘ), části šesté v § 251 – 351a. 

3.3.1 Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí 

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může 

oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí, § 251 OSŘ. [16] 
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Návrh na výkon rozhodnutí podává oprávněný u okresního soudu v místě bydliště 

povinného nebo tam, kde se povinný zdržuje a vlastní nějaký majetek. V návrhu musí 

oprávněný uvést, jakým způsobem se má výkon rozhodnutí provést. V návrhu pro výkon 

rozhodnutí srážkami ze mzdy je nutné označit plátce mzdy povinného, u rozhodnutí 

přikázáním pohledávky uvede oprávněný peněžní ústav a číslo účtu povinného. Soud provede 

nařízení výkonu rozhodnutí bez přítomnosti povinného tak, aby nebyl zmařen účel výkonu 

rozhodnutí. 

3.3.2 Způsoby provedení výkonu rozhodnutí 

Výkon rozhodnutí lze provést jen způsoby uvedenými v zákoně: 

1) Výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky lze provést: 

a) srážkami ze mzdy, 

b) přikázáním pohledávky, 

c) příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, 

d) prodejem movitých věcí a nemovitostí, 

e) prodejem podniku, 

f) zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. 

2) Výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky lze 

provést: 

a) vyklizením, 

b) odebráním věci, 

c) rozdělením společné věci, 

d) provedením prací a výkonů. 

3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy pro zajištěnou pohledávku. 
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3.3.3 Výkon rozhodnutí ukládající peněžité plnění 

Srážky ze mzdy 

Srážky ze mzdy lze provádět jen do výše vymáhané pohledávky. Provádějí se z čisté 

mzdy, kdy povinnému musí být zachována základní částka měsíční mzdy. Plátce mzdy 

vyplatí sraženou částku přímo oprávněnému nebo v případě více oprávněných zašle sraženou 

částku soudu, který ji rozvrhne mezi oprávněné a provede výplatu. 

Srážky lze provést i z jiných příjmů, jimiž jsou srážky z platu, odměny z dohody o 

pracovní činnosti, nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, 

důchody, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a další příjmy uvedené v § 299 OSŘ. 

Přikázání pohledávky 

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit na běžný, vkladový nebo 

jiný účet, v jakékoliv měně, vedený u tuzemského peněžního ústavu. Toto ustanovení nelze 

použít, jedná-li se o vklady na vkladních knížkách a vkladních listech. Soudní rozhodnutí je 

nejdříve doručeno peněžnímu ústavu. Povinný ztrácí právo nakládat s peněžními prostředky a 

používat je k platbám až do výše pohledávky. Peněžní ústav provede výplatu oprávněnému. 

Přikázání jiných peněžitých pohledávek lze nařídit v případě, že pohledávka 

povinného se stane splatná v budoucnu. Dlužníkovi povinného je zakázáno, aby pohledávku 

vyplatil, provedl započtení nebo jinak s ní nakládal. Povinný ztrácí právo na pohledávku 

doručením usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Dlužník povinného vyplatí oprávněného a 

zprostí se plnění své povinnosti vůči povinnému. 

Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu 

Oprávněný předloží usnesení soudu spolu s příkazem k výplatě u nejmenovaného 

tuzemského peněžního ústavu, aby odepsal peněžní prostředky z účtu povinného do výše 

pohledávky a vyplatil je oprávněnému.  

Prodej movitých věcí a nemovitostí 

Povinnému jsou sepsány movité věci v bytě, sídle podnikání nebo na jiném místě, 

které by mohly být prodány. Soupis věcí by měl být takový, aby uspokojil vymáhané 

pohledávky oprávněného s ohledem na náklady výkonu rozhodnutí. Sepsané věci se prodají 

v dražbě. Výtěžkem z dražby se uspokojují všichni oprávnění. Vkladní knížky, vkladní listy, 
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akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry se sepíší jako movitý majetek a uloží se u soudu. 

Provede se zpeněžení a se získanou částkou se naloží jako s výtěžkem z prodeje. 

Oprávněný může pro výkon rozhodnutí označit nemovitost povinného, jejíž prodej 

navrhuje a dokládá vydanými a ověřenými listinami státních orgánů nebo notáře, že je 

nemovitost ve vlastnictví povinného. Soud doručí nařízení o výkonu rozhodnutí příslušnému 

katastrálnímu úřadu, povinnému a jeho manželovi a dalším oprávněným osobám, např. 

osobám mající předkupní právo k nemovitosti. Soudní znalec ocení nemovitost a po ocenění 

soud nařídí dražební jednání. Dražební vyhláška je vyvěšena na úřední desce soudu, obecního 

úřadu a katastrálního úřadu. Dražba je provedena v místě, kde se nemovitost nachází nebo na 

jiném místě určeném soudem. Nejnižší podání je stanoveno ve výši dvou třetin výsledné ceny. 

Prodej podniku 

Pokud oprávněný navrhuje výkon rozhodnutí prodejem podniku, je povinen doložit, 

že podnik je majetkem povinného. Návrh na výkon rozhodnutí musí být podán u příslušného 

soudu. Soudem je v usnesení stanovený správce podniku a povinnému je zakázáno, aby 

s majetkem podniku nebo jeho části nakládal bez souhlasu správce podniku. Povinný musí 

informovat soud o tom, kdo má k podniku předkupní právo. Usnesení o nařízení prodeje 

podniku je zasláno všem, kdo přistoupili k řízení, včetně manžela povinného, správce a 

příslušnému rejstříkovému soudu nebo orgánu. Správce provede soupis věcí, práv, majetku a 

závazků k ocenění podniku. V případech, že nelze cenu zjistit, provede ocenění znalec. 

Správce sepíše pro soud zprávu o ceně podniku. Soud nařídí dražební jednání.  

V dražební vyhlášce dle § 338o, odst. 2 ObčZ je uvedeno: 

a)  čas a místo dražebního jednání, 

b)  označení prodávaného podniku, 

c)  údaje uvedené v § 338n odst. 1, 

d)  výši nejnižšího podání, 

e)  výši jistoty a způsob jejího zaplacení, 

f)  upozornění, že zjištěná cena podniku a výše nejnižšího podání mohou být 

změněny s přihlédnutím ke zvýšení snížení jmění podniku, k němuž dojde do 

dražebního jednání. 
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g)  a další údaje uvedeny v § 338o ObčZ. 

Dražební vyhláška je vyvěšená na úřední desce soudu. Dražba se uskuteční v místě, 

kde se podnik nachází nebo na jiném místě určeném soudem. Výše nejnižšího podání je 

polovina ceny podniku, maximálně však dvě třetiny zjištěné ceny podniku. Soud stanoví výši 

jistoty, která nepřesahuje částku tří čtvrtin nejnižšího podání. Předkupní právo musí být 

uplatněno nejpozději před zahájením dražby. Věřitelům jsou vyplaceny přiznané částky z 

jejich pohledávek podle rozvrhu soudu. Správci podniku je vyplacena odměna a uhrazeny 

náklady spojené s jeho činností. Vydražený podnik se stává majetkem vydražitele a přecházejí 

na něho veškerá práva a povinnosti spojené s vydraženým podnikem. Soud informuje 

příslušný rejstříkový soud nebo orgán a je proveden zápis o změně, že podnik je majetkem 

vydražitele. Pokud se jedná o nemovitost je příslušná změna vlastníka provedena i na 

katastrálním úřadě. 

Zřízení soudcovského zástavního práva 

Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti může být 

nařízen, jen když oprávněný přesně označí nemovitost, k níž má být zástavní právo zřízeno, a 

jestliže listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány nebo notářem doloží, že 

nemovitost je ve vlastnictví povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu 

rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti, soud vyrozumí příslušný 

katastrální úřad. [16] Zřízení soudcovského zástavního práva je upraveno v § 338b, odst. 1 

OSŘ. 

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti lze vést i proti novému vlastníkovi 

nemovitosti, pro pohledávky, na které bylo zřízeno soudcovské zástavní právo. Je-li 

vymáháno více pohledávek, řídí se pořadí dnem, kdy byl soudu podán návrh na zřízení 

soudcovského zástavního práva. Zástavní právo zaniká pravomocným rozhodnutím soudu. 

Pravomocné usnesení soudu je zasláno katastrálnímu úřadu. 

3.3.4 Výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost než peněžité plnění 

Vyklizení 

Občanský zákoník umožňuje dva způsoby provedení výkonu rozhodnutí vyklizení. 
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Vyklizení bez náhrady 

Při tomto výkonu rozhodnutí je povinnému nařízeno, aby vyklidil nemovitost, 

stavbu, místnost nebo byt, bez zajištění bytové náhrady nebo přístřeší. O vyklizení je povinný 

vyrozuměn soudem nejméně pět dnů předem. Dále jsou vyrozuměni oprávněný a příslušný 

orgán obce. Při samotném výkonu rozhodnutí jsou z vyklizovaného prostoru odstraněny věci 

povinného a vykázán povinný a všechny osoby, které se zdržují ve vyklizovaném objektu. 

Vyklizené věci jsou předány povinnému nebo se provede soupis věcí a jsou umístěny do 

úschovy. Jestliže si povinný nevyzvedne uschované věci do šesti měsíců, jsou prodány na 

návrh schovatele. Z výtěžku prodejem movitých věcí se uhradí náklady za úschovu a náklady 

prodeje. 

Vyklizení se zajištěním bytové náhrady nebo přístřeší 

Oprávněnému je uloženo soudním rozhodnutím, aby zajistil povinnému, který má 

vyklidit byt nebo místnost, přiměřenou náhradu bydlení nebo přístřeší. Bytovou náhradu nebo 

přístřeší musí oprávněný soudu prokázat listinou vydanou státním orgánem, orgánem obce 

nebo notářským zápisem. Povinný je o vyklizení vyrozuměn pět dní předem, dále je 

vyrozuměn oprávněný a příslušný orgán obce. Jestliže není při vyklizení přítomen povinný je 

vykonavatelem provádějícím vyklizení přizván zástupce orgánu obce. Po přestěhování je 

povinnému předána vykonavatelem bytová náhrada. Pokud povinný odmítne nebo 

nepřevezme bytovou náhradu bez vážného důvodu do šesti měsíců, práva na bytovou náhradu 

zanikají. 

Odebrání věci 

Výkon rozhodnutí ukládá povinnému vydat nebo dodat věc oprávněnému i 

s příslušenstvím, např. listiny sloužící k užívání věci. Při odebírání věci doručí vykonavatel 

povinnému nařízení o výkonu rozhodnutí. Je-li nutné, je přizván i zástupce orgánu obce. 

V případě, že povinný věc sám dobrovolně nevydá, je vykonavatel oprávněn za důvodného 

předpokladu provést osobní prohlídku, prohlídku bytu a otevřít uzamčené skříně a schránky. 

Pokud se nepodaří věc povinnému odebrat a je možno si tuto věc opatřit, je oprávněný vyzván 

soudem, aby si věc opatřil na náklady povinného, a povinnému je uloženo, aby náklad předem 

zaplatil. 
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Rozdělení společné věci 

Výkon rozhodnutí je proveden obdobně jako u prodeje movitých věcí nebo 

nemovitostí. Výtěžek z prodeje je rozdělen dle rozvrhu soudu mezi spoluvlastníky podle 

jejich podílů na společné věci. U výkonu rozhodnutí může být přítomen zástupce orgánu obce 

a znalec, např. u rozdělení hranice pozemků. 

Provedení prací a výkonů 

Podle § 350 ObčZ odst. 1: ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby povinný podle něho 

provedl pro oprávněného nějakou práci, kterou může vykonat někdo jiný než povinný, povolí 

soud oprávněnému, aby si dal práci, o kterou jde, provést někým jiným nebo si ji provedl sám, 

a to na náklad povinného.  

Povinnému může být soudem uloženo, aby byl potřebný náklad oprávněnému 

zaplacen předem. Za porušení povinností lze povinnému uložit soudem pokuta až do výše 

100 000,- Kč. 

3.3.5 Výkon rozhodnutí prodejem zástavy pro zajištěnou pohledávku 

Výkon rozhodnutí prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku podle § 257 OSŘ 

provést prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí, věcí hromadných, souborů věcí a 

bytů nebo nebytových prostorů ve vlastnictví podle zvláštního zákona, přikázáním zastavené 

peněžité pohledávky a postižením zastavených jiných majetkových práv. 

3.4 Exekuční řízení 

Velmi účinným nástrojem k vymáhání pohledávek se stal zákon č. 120/2001 Sb., o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších právních 

předpisů.  

Exekuční řád upravuje postavení a činnost exekutora, jeho pravomoci a průběh 

exekučního řízení.  

Soudní exekutor je fyzická osoba pověřená exekutorským úřadem k exekuční 

činnosti. Svou činnost provádí nezávisle a za úplatu.  Soudní exekutor má postavení 

veřejného činitele.  
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Podle § 28 EŘ exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce 

navrhne oprávněný a kterého soud svým rozhodnutím pověří provedením exekuce. Úkony 

exekutora se považují za úkony soudu. 

Exekutor si sám v exekučním příkazu stanoví, jakým způsobem bude provedena 

exekuce, aby byla co nejúčinnější a nejvhodnější vzhledem k výši závazku povinného. 

V jednom exekučním řízení lze provést exekuci i více způsoby. 

3.4.1 Způsoby provedení exekuce 

Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v zákoně č. 120/2001 Sb. o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších právních předpisů.  

1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést: 

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, 

b) přikázáním pohledávky, 

c) prodejem movitých věcí a nemovitostí, 

d) prodejem podniku. 

2) Exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky lze provést: 

a) vyklizením,  

b) odebráním věci, 

c) rozdělením společné věci, 

d) provedením prací a výkonů. 

3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem 

zastavených movitých věcí a nemovitostí. 

Ustanovení § 52 odst. 1 EŘ: nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční 

řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.  

U jednotlivých možností provedení exekucí budou zmíněny jen odlišnosti od 

občanského soudního řádu, který upravuje výkon rozhodnutí. 
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3.4.2 Exekuce ukládající zaplacení peněžité částky 

Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů 

Podle § 60 EŘ: nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce 

srážkami ze mzdy a jiných příjmů přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující 

výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. 

Odlišně je § 61 EŘ upraven postup ve dvou případech: 

1) výkon rozhodnutí ve prospěch více oprávněných – soud sám rozhodne jaká 

částka má být ze mzdy povinného sražena a kolik má být každému 

oprávněnému z této částky vyplaceno, 

2) exekutor provádí soudu přípravné úkony pro rozvrh – rozvrh se provádí jen 

pokud je více oprávněných, soudu je plátcem zaslaná sražená částka a soud 

provede výplatu oprávněným. 

Exekuce přikázáním pohledávky 

Podle § 65 EŘ: nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce 

přikázáním pohledávky přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon 

rozhodnutí přikázáním pohledávky. 

Exekutor nerozhoduje, ale provádí jen přípravné úkony v případě provádění rozvrhu. 

Pro uspokojení několika pohledávek je možné nařídit dlužníkovi povinného, aby sraženou 

částku odevzdal soudu, a soud rozvrhne výplatu částky nebo její část mezi oprávněné. 

Ustanovení § 63 EŘ umožňuje postižení majetkových práv povinného postižením 

jeho podílu ve společnosti. 

Exekucí můžou být podle § 64 EŘ postižena i některá majetková práva spojená 

s duševním vlastnictvím, např.: patenty, průmyslové vzory a ochranné známky, licence a 

licence poskytnuté třetí osobě. O exekučním řízení musí být informován Úřad průmyslového 

vlastnictví, který provede záznam do příslušného rejstříku. Sepsaná práva duševního 

vlastnictví se nechají ocenit znalcem a poté jsou prodána v dražbě. Se získanou částkou se 

naloží jako s výtěžkem prodeje (§ 64 EŘ, odst. 4). U licencí poskytnuté třetí osobě musí být o 

této skutečnosti informována i tato osoba, a použijí se přiměřeně ustanovení přikázáním 

jiných peněžitých pohledávek. Po prodeji v dražbě je informován Úřad průmyslového 

vlastnictví o novém nabyvateli.  
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Nemohou být postižena práva spojená výhradně s osobou povinného, zejména právo 

na původcovství.  

Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí 

Podle § 69 EŘ: nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce 

prodejem movitých věcí a nemovitostí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu 

upravující výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí. 

Exekuce movitých věcí 

Odlišně postupuje exekutor u exekucí prodejem movitých věcí podle § 66 EŘ: 

-  při zajišťování sepsaných věcí - exekutor zajistí věci, které sepsal a převeze je do 

úschovy,  

- při realizaci nabídkové povinnosti – vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce 

exekutora a soudu, nabídka může být zveřejněna pomocí hromadných sdělovacích 

prostředků nebo internetu, tuto povinnost mají státní instituce a obce, 

- při exekuci na cenné papíry – postupuje se přiměřeně podle ustanovení přikázáním 

pohledávky nebo zpeněžením převodem na třetí osobu, výkon rozhodnutí nelze 

provést, jsou-li listinné cenné papíry finančně zajištěny. 

Exekuce nemovitostí 

Provedení exekuce prodejem nemovitosti lze provést jen za předpokladu, že povinný 

je vlastníkem nemovitosti a tato skutečnost je doložena listinami vydanými nebo ověřenými 

státními orgány nebo notářem. 

Nemovitost musí být oceněná znalcem, který oceňuje nemovitost a její příslušenství 

podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku). Určená cena je podkladem pro stanovení nejnižšího podání. [8] 

Podle § 68 EŘ provádí exekutor jen přípravné úkony pro rozhodnutí soudu o 

rozvrhu, neprovádí však rozvrhová jednání. Částky přiznané věřitelům exekutor vyplatí podle 

pravomocných usnesení.  
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Exekuce prodejem podniku 

Podle § 71 EŘ: nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se k provádění exekuce 

prodejem podniku přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon 

rozhodnutí prodejem podniku. 

K exekuci prodejem podniku nebo jeho části lze přistoupit jen v případě, že podnik je 

ve vlastnictví povinného. Exekutor ustanoví správce podniku a provádí jen přípravné úkony 

pro rozhodnutí soudu o rozvrhu. Při oceňování podniku se postupuje podle zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Přiznané částky se vyplatí 

věřitelům podle pravomocného usnesení soudu. 

3.4.3 Exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky 

Podle § 73 EŘ: nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce 

ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky přiměřeně ustanovení občanského 

soudního řádu upravující výkon rozhodnutí k uspokojení nepeněžitých plnění. 

Vyklizení 

Soud nařídí exekuci podle § 343 OSŘ a označí konkrétní bytovou náhradu, do které 

bude povinný přestěhován. Nelze zde uplatnit obvyklý postup exekutora, aby si exekutor sám 

rozhodl, jakým způsobem bude exekuce provedena. 

U vyklizení bez náhrady soud vydá usnesení o nařízení exekuce a pověří soudního 

exekutora. Exekutor postupuje dle § 340 odst. 1 OSŘ vyklizením povinného bez náhrady. 

Odebrání věci 

Postup pro odebrání věci je upraven v ustanoveních OSŘ. Exekutor může vydat 

exekuční příkaz, jedná-li se o náhradní plnění. Plnění nebude vymáháno přímo od povinného, 

ale soud vyzve oprávněného, aby si věc pořídil na náklady povinného. 

Rozdělení společné věci 

Exekutor použije přiměřeně ustanovení § 348 - 349 OSŘ. Předmětem exekuce jsou 

nejčastěji věci movité nebo nemovité. K exekučnímu řízení může být přizván znalec nebo 

zástupce obce. 
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Provedení prací a výkonů 

Podle § 72 EŘ byl-li vydán exekuční příkaz k provedení prací a výkonů, které může 

vykonat někdo jiný než povinný, postará se exekutor o to, aby práce, o které jde, provedl pro 

oprávněného někdo jiný, nedohodl-li se s oprávněným jinak. 

Exekutor bude v postavení zprostředkovatele, který se postará o uzavření smlouvy 

s třetí osobou na provedení prací a výkonů. 

3.4.4 Exekuce prodejem zástavy pro zajištěnou pohledávku 

Exekuce prodejem zástavy pro zajištěnou pohledávku podle § 59 EŘ postihuje věci 

movité i nemovitosti.  

OSŘ v § 257 odst. 3, kromě postižení movitých věcí a nemovitostí umožňuje prodej 

věcí hromadných, souboru věcí a bytů nebo nebytových prostorů ve vlastnictví podle 

zvláštního zákona, přikázáním zastavené peněžité pohledávky a postižením zastavených 

jiných majetkových práv. [3] 

3.5 Vztah občanského soudního řádu a exekučního řádu 

Exekuční řád je ve vztahu k občanskému soudnímu řádu zákonem speciálním. [3] 

V praxi to znamená, že nejprve použijeme exekučního řádu, pokud nemá exekuční 

řád speciální ustanovení, použijeme přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. 

3.6 Vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie 

Evropská unie (dále jen EU) přijala pro přeshraniční soudní spory společná pravidla 

a jednotné postupy, jejichž cílem je zjednodušit a urychlit vymáhání nároku vůči žalovanému 

v jiném členském státě. [24] 

Vznikem jednotného trhu a volného pohybů v rámci EU vznikají mezi občany 

členských zemí občanské nebo obchodní závazkové vztahy. Na základě této skutečnosti 

zavedla EU pro oblast občanského a obchodního práva systém právních předpisů, které může 

fyzická osoba nebo podnik využít při přeshraničním vymáhání dluhů. 

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí ve 

věcech občanských a obchodních přesně stanovuje pravidla pro přeshraniční soudní spory 
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členských zemí s výjimkou Dánska, které má podepsanou s některými členskými státy tzv. 

Bruselskou úmluvu. 

Mezi tři nejdůležitější právní nástroje patří evropský platební rozkaz, evropský 

exekuční titul a evropské řízení o drobných nárocích. 

3.6.1 Evropský platební rozkaz 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o 

evropském platebním rozkazu, umožňuje věřitelům vymáhat nesporné občanské a obchodní 

nároky prostřednictvím jednotného postupu ve všech členských státech Evropské unie s 

výjimkou Dánska. [24] 

V tomto řízení nepotřebujeme rozsudek vnitrostátního soudu. Žalovanému je 

doručen evropský platební rozkaz, pokud nepodá žalovaný do 30 dnů odpor, stane se 

evropský platební rozkaz vykonatelným. Jestliže si žalovaný podá odpor, je řízení postoupeno 

občanskoprávním soudům členského státu, v němž byla žaloba podána. 

3.6.2 Evropský exekuční titul 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 805/2004 upravuje výkon rozhodnutí pro 

nesporné nároky mezi členskými státy EU s výjimkou Dánska. 

Jestliže věřitel získal ve vnitrostátním soudním řízení rozsudek vynesený proti 

dlužníkovi, je dlužníkovi nařízeno, aby vymáhanou částku zaplatil. Pokud tak neučiní, 

požádáme soud, aby vydal evropský exekuční titul, který je nutno zaslat orgánu příslušnému 

pro výkon v jiném členském státě, v němž se dlužník zdržuje a má majetek.  

3.6.3 Evropské řízení o drobných nárocích 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 861/2007, kterým se zavádí evropské 

řízení o drobných nárocích, jak zlepšit a zjednodušit postupy v občanských a obchodních 

věcech, v nichž výše nároku nepřesahuje částku 2 000 eur ve všech členských státech 

Evropské unie s výjimkou Dánska. [24] 

Jedná se o písemné řízení, ve kterém věřitel vyplní příslušný formulář návrhu a 

přiloží doklady o zaplacení, stvrzenky, faktury atd.  Soud po obdržení formuláře doručí kopii 

s odpovědním formulářem žalovanému. Žalovaný má 30denní lhůtu na odpověď. Jakmile 
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soud vydá rozhodnutí o drobném nároku, vyplní se příslušný formulář s překladem do jazyka 

jiného členského státu a vyhotovením rozsudku je rozsudek v jiném členském státě 

vykonatelný. 
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4  STATISTICKÉ ÚDAJE EXEKUČNÍ ČINNOSTI 

V současné době vykonává exekutorskou činnost v České republice 124 

exekutorských úřadů. Na činnost soudních exekutorů dohlíží Exekutorská komora. Státní 

dohled nad exekuční činností a nad činností exekutora vykonává Ministerstvo spravedlnosti. 

Účinností zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, začaly v roce 2001 probíhat exekuce i podle tohoto zákona.  

Statistická data Exekutorské komory ČR 

Uvedená data byla čerpána z webových stránek Exekutorské komory ČR. 

rok počet % počet % počet %

2001 1902 44,21% 890 20,69 1510 35,10% 4302

2002 27329 47,16% 10650 18,38% 19975 34,47% 57954

2003 59818 45,16% 21045 15,89% 51606 38,96% 132469

2004 76247 43,06% 21607 12,20% 79206 44,73% 177060

2005 113872 42,10% 24154 8,93% 132454 48,97% 270480

2006 112581 36,38% 21352 6,90% 175524 56,72% 309457

2007 115165 26,92% 14673 3,43% 297962 69,65% 427800

2008 75528 13,63% 6095 1,10% 472505 85,27% 554128

2009 133518 17,55% 44198 5,80% 583207 76,65% 760923

2010 *

Počty prováděných exekucí v ČR v letech 2001 - 2010

exekuce skončené

vymožením zastavením

exekuce neskončené 
(převedené vždy do 
následujícího roku) nařízené exekuce celkem 

100%

 

*k datu 11. 3. 2011 nezveřejněné statistické údaje      Tabulka č. 1 
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Ze statistických údajů vyplývá, že témata exekučního řízení a pohledávek jsou 

v současné době velice aktuální. Svědčí o tom i skutečnost, že nařízení exekucí 

celorepublikově roste.  

V roce 2001 bylo podáno 4 302 návrhů na provedení exekuce. V následujícím roce 

se zvýšil nárůst exekucí na 57 954, což je přibližně 14 násobek uvedených dat z roku 2001. 

Tento nárůst lze připsat skutečnosti, že se do podvědomí lidí postupně dostával nový zákon – 

exekuční řád. Od roku 2003 do roku 2009 má vývoj nařízených exekucí rostoucí tendenci, ale 

nezaznamenává již několikanásobný nárůst. Rok 2010 není v současné době uveřejněný na 

webových stránkách Exekuční komory, ale z uvedených statistických výsledků (viz tabulka 

č. 1) můžeme předpokládat, že počet navržených exekucí v porovnání s minulými roky 

neklesne. Celkový počet navržených exekucí v České republice k datu 11. 3. 2011 činí 

2 694 573 exekucí. 

Grafické znázornění nařízených exekucí v ČR v letech 2001 – 2010 

Uvedená data jsou zpracována z tabulky č. 1 
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Z grafu vyplývá, že nařízené exekuce od roku 2001 do 2009 vzrostly o 756 621 

výkonů, což je velmi výrazný nárůst exekucí v České republice. 

4.1 Výkony rozhodnutí u Okresního soudu v Opavě 

V současné době má Okresní soud v Opavě pět soudních vykonavatelů, kteří 

provádějí výkony rozhodnutí v opavském okrese. Výkon rozhodnutí provede soudní 

vykonavatel, který je pověřen předsedou senátu a dále se řídí jeho pokyny. 

V letech 2006 – 2010 je průměrný počet 3 734 navrhovaných výkonů rozhodnutí. 

Statistická data navržených výkonů rozhodnutí u Okresního soudu v Opavě 

Uvedená data byla čerpána z Výkazu o pohybu občanskoprávní agendy Okresního soudu v Opavě 

2006 2007 2008 2009 2010

srážky ze mzdy 937 1143 1097 874 836

přikázání pohledávky 150 88 99 112 107

příkaz k výplatě z účtu u 
peněžního ústavu

0 0 1 0 0

prodej movitostí 1985 2023 2788 2488 2428

prodej nemovitostí 26 43 28 21 13

prodej podniku 4 1 1 0 0

vyklizení 26 21 32 25 19

soudcovské zástavní právo 218 194 286 234 298

ostatní výkony 11 6 4 2 2

celkem nový nápad 3357 3519 4336 3756 3703

Vyřizované věci v rejstříku E

 

                     Tabulka č. 2 

Počet nově nařízených výkonů rozhodnutí u Okresního soudu v Opavě vzrostl v roce 

2010 oproti roku 2006 o 346 výkonů rozhodnutí. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2008 

s počtem 4336 výkonů rozhodnutí.  
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Nejčastěji oprávněný navrhuje vymáhání své pohledávky prodejem movitých věcí 

povinného. Je to pro oprávněného nejjednodušší způsob vymáhání pohledávky, a pokud jsou 

oprávněnému známy majetkové poměry povinného, může být tento výkon rozhodnutí pro 

oprávněného uspokojivý. Druhým nejvyužívanějším způsobem pro vymáhání pohledávky 

jsou srážky ze mzdy povinného. U tohoto způsobu vymáhání pohledávky je na oprávněném, 

aby si zjistil, kdo je plátcem mzdy povinného. Velmi zřídka využívanými způsoby jsou prodej 

podniku a příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu. 

4.2 Porovnání výkonů rozhodnutí a exekucí 

Okresní soud v Opavě nezaznamenal v období let 2006 – 2010 vyšší nárůst 

navržených výkonů rozhodnutí a tuto skutečnost potvrzují výsledky celkových nápadů 

v jednotlivých letech v tabulce č. 2.          

Statistická data vyřízených a nevyřízených výkonů rozhodnutí 

Uvedená data byla čerpána z Výkazu o pohybu agendy rejstříku E Okresního soudu v Opavě 

2006 2007 2008 2009 2010
Nevyřízeno koncem min. 
období 193 193 160 155 94

Obživlo 2 0 0 1 16
Celkem zapsáno do restříku 
E 3357 3519 4336 3755 3703

Vyřízeno 3359 3552 4341 3818 3652

Nevyřízeno 193 160 155 94 161

Rejstřík E - výkon rozhodnutí

 

                       Tabulka č. 3 

Vyřízené návrhy výkonů rozhodnutí v letech 2006 – 2010 činí v průměru 3744 

výkonů rozhodnutí. Je jen malý rozdíl mezi nově nařízenými a vyřízenými výkony 

rozhodnutí. Okresní soud v Opavě se snaží zajistit, aby všechny nařízené výkony rozhodnutí 

byly včas vyřízené.  

U soudních exekutorů je situace poněkud jiná, protože počet nově nařízených 

exekucí má rostoucí tendenci. Je velmi pravděpodobné, že se stále více věřitelů obrací na 
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soudní exekutory a využívají nového zákona – exekučního řádu k vymáhání svých 

pohledávek.  

 

Statistická data vyřízených a nevyřízených exekucí 

Uvedená data byla čerpána z Výkazu o pohybu agendy rejstříku Nc – soudní exekutoři 

2006 2007 2008 2009 2010
Nevyřízeno koncem min. 
období 194 233 210 507 294

Obživlo 2 1 0 12 73
Celkem zapsáno do restříku 
Nc 4923 5036 7057 6597 8005

Vyřízeno 4886 5060 6760 6821 7484

Nevyřízeno 233 210 507 294 888

Rejstřík Nc - soudní exekutoři

 

           Tabulka č. 4 

V roce 2006 měli soudní exekutoři 4 923 nařízených exekucí. V roce 2010 vzrostl 

celkový počet na 8 005 exekucí. Navýšení exekucí v roce 2010 oproti roku 2006 činí 3 082 

exekucí, což je asi 2,5 krát více než v roce 2006, viz tabulka č. 4.  

V letech 2006 – 2010 bylo zapsáno do rejstříku soudních exekutorů 31 618 nových 

exekucí, soudním exekutorům se podařilo vyřídit 31 011 exekucí. Navýšením nově 

nařízených exekucí v období 2006 – 2009 však nepostihlo množství vyřízených exekucí. Rok 

2010 zaznamenal 8 005 nových exekucí a exekučnímu úřadu se podařilo vyřídit 7 484 

exekucí. Rozdíl v počtu 521 exekucí, který v roce 2010 vznikl, může být připisován 

vysokému nárůstu nových exekucí v tomto roce. U soudních exekutorů zde hraje svou roli i 

finanční motivace. 

Průměr nově zapsaných exekucí v období let 2006 – 2010 činí 6 324 exekucí, z toho 

bylo v tomto období v průměru 6 202 exekucí vyřízených. 

Do nevyřízených výkonů rozhodnutí jsou podle § 43 OSŘ zařazeny návrhy, které 

neobsahují stanovené náležitosti, jsou nesrozumitelné nebo neurčité. Předseda senátu 

usnesením vyzve účastníka, aby své podání opravil nebo doplnil. Návrh na výkon rozhodnutí 
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musí obsahovat řádně označené účastníky řízení, tj. oprávněný a povinný, dále nesmí chybět 

vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů na podporu svých tvrzení a uvedení 

petitu. Nedojde-li k opravě nebo doplnění, nemůže soud pro tento nedostatek v řízení 

pokračovat a toto podání odmítne. Tímto je řízení skončeno. 

 

Grafické porovnání zapsaných výkonů rozhodnutí a exekucí 

Uvedená data jsou zpracována z tabulky č. 3 a tabulky č. 4 
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                    Graf č. 2 

Grafické znázornění porovnává nově zapsané výkony rozhodnutí u Okresního soudu 

v Opavě a soudních exekutorů. Z grafu vyplývá, že soudním exekutorům neustále narůstají 

nově nařízené exekuce. U Okresního soudu v Opavě se v jednotlivých letech celkem nemění 

počet nově navržených výkonů rozhodnutí a hodnoty se drží okolo průměru 4336 nových 

nápadů. 
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4.3 Neprovedené výkony rozhodnutí 

Okresní soud v Opavě eviduje neprovedené výkony rozhodnutí, které jsou rozděleny 

na jednotlivá časová období. 

Statistická data neprovedených výkonů rozhodnutí 

Uvedená data byla čerpána z Výkazu o pohybu agendy rejstříku E Okresního soudu v Opavě 

2006 2007 2008 2009 2010

neprovedeno do 6 měsíců 968 786 1274 1225 1094

přes 6 měsíců do 1 roku 490 824 1101 886 676

přes 1 rok do 3 let 1308 1015 1099 1637 999

přes 3 roky do 5 let 445 329 319 266 104

přes 5 let do 7 let 209 104 114 111 42

přes 7 let 140 167 166 138 73

Neprovedeno celkem 3560 3225 4073 4263 2988

Rejstřík E - neprovedené výkony rozhodnutí

 

                        Tabulka č. 5 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny statistické údaje Okresního soudu v Opavě o 

neprovedených výkonech rozhodnutí v jednotlivých letech 2006 až 2010, kde neprovedené 

výkony rozhodnutí jsou rozděleny podle časového hlediska. 
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Grafické znázornění neprovedených výkonů rozhodnutí trvajících více než 3 roky 

Uvedená data jsou zpracována z tabulky č. 5 

Velký důraz ze strany managementu Okresního soudu v Opavě je kladen na 

snižování počtu neprovedených výkonů rozhodnutí přesahující období 3 let a více. 
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            Graf č. 3 

Neprovedené výkony rozhodnutí v časovém horizontu 3 – 5 let byly během období 

2006 – 2010 sníženy ze 445 na 104 výkonů rozhodnutí, tj. snížení neprovedených výkonů o 

76,6 %. V časovém rozmezí 5 – 7 let se počet neprovedených výkonů rozhodnutí snížil z 209 

(rok 2006) na 42 (rok 2010), což je pokles o 79,9 %. Neprovedené výkony rozhodnutí trvající 

déle než 7 let mají kolísavý průběh, ale pokud porovnáme rok 2006 s rokem 2010, snížil se 

počet neprovedených výkonů rozhodnutí ze 140 na 73, tj. snížení o 47,9 %. 
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Grafické znázornění průměrných hodnot neprovedených výkonů rozhodnutí v letech 

2006 – 2010 

Uvedená data jsou zpracována z tabulky č. 5 

Neprovedené výkony rozhodnutí

30%

22%

33%

8%
3% 4%

neprovedeno do 6 měsíců přes 6 měsíců do 1 roku přes 1 rok do 3 let

přes 3 roky do 5 let přes 5 let do 7 let přes 7 let

 

                                                                                                                                 Graf č. 4 

Neprovedené výkony rozhodnutí přes 1 rok do 3 let tvoří 33 % celkových 

neprovedených výkonů rozhodnutí, tzn., že třetina výkonů rozhodnutí je provedena až po 

jednom roce. Podobné zastoupení mají výkony rozhodnutí neprovedené do 6 měsíců a jejich 

podíl na neprovedených výkonech rozhodnutí je 30 %. Další položkou s 22 % jsou výkony 

rozhodnutí neprovedeny od 6 měsíců do 1 roku. Přes 3 roky do 5 let nejsou provedeny 

exekuce v 8 %. Neprovedené výkony rozhodnutí přes 5 - 7 let a 7 let a více se pohybují mezi 

3 – 4 %. 
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5 PRŮBĚH VÝKONU ROZHODNUTÍ PRODEJEM PODNIKU 

Provedení výkonu rozhodnutí prodejem podniku patří mezi řízení, která jsou velmi 

náročná na preciznost a čas.  

Jako praktickou ukázku jsem si vybrala výkon rozhodnutí prodejem podniku, který 

nařídil Okresní soud v Opavě pod spisovou značkou 22E 13/2003. Jedná se o akciovou 

společnost (dále jen společnost), která je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1782.   

5.1 Návrh na výkon rozhodnutí prodejem podniku 

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku podala v lednu 2003 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v Opavě (dále jen VZP) pro pohledávku za nesplacené 

platební výměry, které společnost neuhradila ani z části. Platební výměry pochází z období 

1998 – 2002. Výše pohledávky byla vyčíslená podle platebních výměrů na 2,4 mil. Kč. VZP 

jako oprávněný podala svůj návrh s odůvodněním, že vzhledem k výši dlužné částky považuje 

výkon rozhodnutí prodejem podniku jako nejvhodnější způsob k vymáhání pohledávky. 

5.2 Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku 

V srpnu 2003 soud nařídil podle platebních výměrů VZP k uspokojení pohledávky 

oprávněného výkon rozhodnutí prodejem podniku ve výši 2,4 mil. Kč. Nařízení výkonu 

rozhodnutí se vztahuje na věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování 

uvedeného podniku, nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 

Společnosti byl ustanoven správce podniku, kterým se stal advokát se sídlem 

v Opavě. Povinnému bylo přikázáno, aby umožnil správci kdykoliv nahlížet do účetnictví a 

dalších dokumentů týkajících se podniku a bez omezení vstupovat do všech prostorů podniku. 

Povinnému bylo zakázáno, aby celkové vlastnictví podniku nebo jeho část převedl na 

někoho jiného, podnik nějakým způsobem zatížil nebo s ním jinak nakládal bez souhlasu 

správce podniku. Dále bylo povinnému uloženo, aby oznámil soudu, zda má k podniku, 

k jeho části nebo věcem, právům nebo jiným majetkovým hodnotám patřícím k podniku 

předkupní právo. 
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5.3 Návrh na odklad provedení výkonu rozhodnutí 

V listopadu 2003 byl povinným u Okresního soudu v Opavě podán návrh na odklad 

provedení výkonu rozhodnutí s odůvodněním, že se nachází ve velmi tíživé ekonomické 

situaci, která souvisí s probíhajícím trestním řízením vedeným proti zakladatelům a části 

bývalého vedení společnosti. Závažným důsledkem trestního řízení bylo zadržení podstatné 

části akcií společnosti povinného a tím znemožnění konání valné hromady, na které se mělo 

rozhodnout o nových členech řídících orgánů společnosti a odsouhlasit postup pro úhradu 

vzniklých závazků. Výpis obchodního rejstříku v Ostravě vypovídá o tom, že se jedná o 

akciovou společnost, která emitovala 6 500 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 

100 000,- Kč. Základní kapitál činil 650 mil. Kč. Ve výpisu je dále zaznamenáno, že na 

společnost byl podán návrh na výkon rozhodnutí prodejem podniku. 

V lednu 2004 zareagovala VZP na návrh o odložení výkonu rozhodnutí a navrhla 

Okresnímu soudu v Opavě zamítnutí návrhu povinného s odůvodněním, že za společnost 

jednal jeden ze členů představenstva, který neměl podle stanov společnosti oprávnění za tuto 

společnost jednat a návrhu chyběl otisk razítka a podpis oprávněné osoby. Podle stanov 

společnosti může za společnost jednat předseda a dva určení členové představenstva. Krajský 

soud v Ostravě rozhodl prostřednictvím vyšší soudní úřednice v usnesení o výmazu členů 

představenstva s odůvodněním, že členům představenstva uplynulo pětileté funkční období 

dle stanov společnosti. 

5.4 Přihlášení pohledávek věřitelů 

V únoru 2004 přihlásila pohledávku ve výši 200 000,- Kč do výkonu rozhodnutí 

prodejem podniku Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Slezská Ostrava. Ke své 

přihlášce předložila platební výměr s doložkou právní moci, který byl vystaven na povinného 

za neplacení zdravotního pojištění. Povinný nezaplatil ani část uvedeného pojistného. 

Krajský soud v Ostravě pověřil vymáhající soudní úřednici, aby jednala ve věcech 

vymáhání splatných pohledávek krajského soudu a to za účelem vymožení všech druhů 

pohledávek krajského soudu a podáváním návrhů ve věcech výkonu rozhodnutí. Tato 

vymáhající soudní úřednice přihlásila pohledávku ve výši 1 000,- Kč u Okresního soudu v 

Opavě do řízení o výkon rozhodnutí prodejem podniku. Pohledávka vznikla za nezaplacení 

soudních poplatků, které měla společnost zaplatit z usnesení Krajského soudu v Ostravě. 
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V září 2004 připojil přihlášku pohledávky do výkonu rozhodnutí prodejem podniku 

Finanční úřad v Opavě. Finanční úřad v zastoupení vedoucího referátu vymáhacího oddělení 

vyzval Okresní soud v Opavě o písemné sdělení údajů potřebných k vymáhání daňových 

nedoplatků společnosti.  

5.5 Exekuční příkaz přikázáním pohledávky 

Finanční úřad v Opavě vydal v květnu 2005 exekuční příkaz na přikázání 

pohledávky peněžních prostředků dlužníků vedených na bankovních účtech. Dle zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů přikázal finanční úřad 

peněžnímu ústavu, aby z účtu dlužníka vyplatil správci daní peněžní prostředky až do výše 

vykonatelného nedoplatku 21 000,- Kč, vzniklý za nezaplacenou daň z nemovitosti, daň 

z přidané hodnoty a silniční daň. 

Okresní správa sociálního zabezpečení vydala v květnu 2005 Rozhodnutí o přikázání 

pohledávky na základě vykonatelných výkazů nedoplatků ve výši 510 000,- Kč. Výkon 

rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u banky lze provést samostatně jako 

jedinou výjimku při výkonu rozhodnutí prodejem podniku. Na základě písemné žádosti 

sdělila banka číslo účtu klienta a na tento účet byla vedena exekuce. Správce podniku podal 

námitku, ale námitce nebylo vyhověno. 

5.6 Činnost správce podniku 

Správci podniku se od srpna 2003 do června 2004 nepodařilo ve společnosti zajistit 

účetnictví tak, aby se mohlo přistoupit k ocenění podniku. Výkonný ředitel povinného sdělil 

správci podniku, kdo zpracovával v jisté době účetnictví pro povinného. Tato osoba byla 

správcem podniku vyzvána k poskytnutí součinnosti a předání účetnictví. Na tuto výzvu však 

nereagoval. Proto správce žádal v červnu 2004 Okresní soud v Opavě o předvolání 

pracovníka, který zpracovával účetnictví, zda disponuje účetnictvím či nikoliv. 

V říjnu 2004 byla provedena ve společnosti ohlášená inspekční prohlídka Obvodním 

báňským úřadem v Ostravě, protože předmětem podnikání byla nejen obchodní, ale i hornická 

činnost. Inspekční prohlídka byla provedena za přítomnosti správce podniku a výkonného 

ředitele společnosti. Byla zaměřena na bezpečnostní situaci a zajištění lomu. Došli k závěru, 

že zjištěné závady bezprostředně ohrožují veřejné zájmy, bezpečnost a ochranu zdraví při 
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práci. Z tohoto důvodu byl provoz dolu nepřípustný. Přípustné byly jen práce související 

s odstraněním závad. Správce podniku vydal společnosti příkaz na odstranění zjištěných 

závad. 

K činnosti správce podniku patřilo i podávání písemné zprávy soudu o jeho činnosti, 

která byla soudu zaslána v únoru 2006. Ve zprávě je uvedeno, že povinný neměl po dlouhou 

dobu funkční statutární orgán a nebylo možné dávat souhlas k právním úkonům. Na pokyn 

soudu byl jmenován v prosinci 2004 nový statutární orgán, ale to bylo již v průběhu exekuční 

řízení. Správci podniku se nepodařilo zajistit účetnictví a nebylo možné provést ocenění 

podniku. Společnost neprováděla těžbu, a proto nevykazovala žádné zisky. Krajský soud 

v Ostravě nařídil likvidaci společnosti a od ledna 2006 byla likvidace akciové společnosti 

potvrzena. Osobou jednající za společnost se stal likvidátor. Likvidátor měl za úkol přeměnit 

majetek společnosti na likvidní prostředky za účelem uhrazení veškerých závazků společnosti 

a přebytek těchto prostředků rozdělit mezi vlastníky. Správce podniku zahájil jednání 

s likvidátorem, jakožto osobou oprávněnou k zastupování. Správce získal část mzdové agendy 

z období 2003 – 2005, kterou měla Okresní správa sociálního zabezpečení zapůjčenou 

ke kontrole. 

Správce nadále spolupracoval s Okresní správou sociálního zabezpečení v Opavě, 

Obvodním báňským úřadem v Ostravě a likvidátorem, ale nepředpokládal v brzké době 

ukončení exekučního řízení. 

V květnu 2006 zaslal správce podniku Okresnímu soudu v Opavě zprávu, že 

společnost je v likvidaci a byl ustanoven likvidátor. Po spolupráci s likvidátorem se podařilo 

sestavit předběžný seznam věřitelů, kdy součet závazků vůči věřitelům činil 14,6 mil. Kč. 

Vzhledem k tomu, že společnost byla předlužena, podal likvidátor návrh na prohlášení 

konkursu. V návrhu bylo uvedeno, že všichni členové představenstva byli vymazáni 

z obchodního rejstříku. Společnost byla předlužena, nebyly nalezeny žádné finanční 

prostředky, účetní evidence nebo doklady. Odhadní cena nemovitostí společnosti 

představovala částku 150 000,- až 180 000,- Kč. U povinného byly předpoklady k prohlášení 

konkursu. 
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5.7 Konkursní řízení 

V květnu 2006 vydal Krajský soud v Ostravě usnesení, že na společnost „v likvidaci“ 

byl vyhlášen konkurs. Správcem konkursní podstaty byl ustanoven původní správce podniku, 

který se orientoval v celé problematice exekučního řízení. Úkolem správce konkursní 

podstaty bylo přeměnit majetek společnosti, tzv. konkursní podstatu, na likvidní prostředky za 

účelem poměrného uspokojení věřitelů z majetku úpadce. Návrh na konkurs byl podán 

z důvodu předlužení společnosti. Konkursní řízení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

Věřitelé dlužníka byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky za dlužníkem do 30 dnů 

od vyvěšení usnesení na úřední desce. 

5.8 Zastavení výkonu rozhodnutí 

Koncem května 2006 navrhla VZP zastavení výkonu rozhodnutí. Jako oprávněný se 

VZP domáhala uspokojení pohledávky ve výši 2,4 mil. Kč. 

V červnu 2006 byl na návrh VZP Okresním soudem v Opavě zastaven výkon 

rozhodnutí prodejem podniku s odůvodněním, že na majetek společnosti byl vyhlášen 

konkurs. V červenci 2006 byl výkon rozhodnutí prodejem podniku pravomocně zastaven. 

V lednu 2007 Okresní soud v Opavě rozhodl v usnesení ve věci výkonu rozhodnutí 

prodejem podniku, že je oprávněný povinen uhradit správci podniku odměnu a zaplatit 

Okresnímu soudu v Opavě hotové výdaje správce, na které soud poskytnul zálohu. 

Správce podniku byl zproštěn funkce. 
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6 VYHODNOCENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCE 

Oprávněný má dvě možnosti jak vymoci pohledávku. Jedním ze způsobu je podání 

návrhu na výkon rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. 

Druhým způsobem je pak možnost podání návrhu na nařízení exekuce podle zákona č. 

120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

právních předpisů.  

6.1 Vyhodnocení z časového hlediska  

Čas patří při vymáhání pohledávky mezi nejdůležitější prvky celého řízení. Pokud 

dlužník i přes veškeré urgence a upomínky neuhradí dlužnou částku, je nejlépe ihned jednat a 

domáhat se svého nároku. Věřitel se sám rozhodne, zda využije služeb různých vymáhacích a 

inkasních společností nebo se rovnou obrátí na soud nebo exekutorský úřad. 

Z tabulky č. 5 vyplývá, že soudní vymáhání pohledávky může být velmi zdlouhavým 

řízením a ve 4 % dokonce přesahuje období 7 let. Soudní vykonavatelé jako zaměstnanci 

soudu nejsou motivováni odměnou z vymáhané částky. 

Činnost soudních exekutorů je daleko rychlejší, protože jsou na svých pracovních 

výkonech ekonomicky závislí. Fungují podobně jako podnikatelé a náklady spojené s 

výdělečnou činností si hradí sami. 

Mezi nejrychlejší způsoby exekucí můžeme zařadit provedení exekuce srážkami ze 

mzdy, přikázáním pohledávky nebo prodejem movitých věcí. Časově náročnějším způsobem 

jsou exekuce prodejem nemovitosti nebo prodejem podniku, kde se řízení může protáhnout na 

několik let. Časově velmi náročná je činnost správce podniku, protože správce musí zajistit 

veškerý majetek v podniku, vyčíslit jeho hodnotu a disponovat jeho účetnictvím, tak aby byl 

podnik připraven k prodeji – dražbě. 

Rychlost vyřízení mohou ovlivnit i úřady a státní instituce, na které se soud nebo 

soudní exekutor obrací v rámci § 33 EŘ o součinnosti třetích osob, nebo soudní znalci, kteří 

vypracovávají znalecké posudky pro danou exekuci.  
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6.2 Vyhodnocení z hlediska výše dlužné částky 

Pro věřitele je důležité uvědomit si, jak vysokou částku jeho pohledávka činí a zvolit 

si správný způsob vymáhání, který bude efektivní a tuto pohledávku uspokojí. 

V případě, že oprávněný bude postupovat podle OSŘ a podá návrh na peněžité 

plnění, musí si uvědomit, že je povinen uhradit soudní poplatky, které činí 4% z dlužné částky 

dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Je-li vymáhaná částka nižší než 15 000,- 

Kč, činí soudní poplatek 600,- Kč. V případě, že se nechá oprávněný zastupovat advokátem, 

zvyšuje se dlužná částka ještě o náklady řízení dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 

484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka 

advokátem nebo notářem v občanském soudním řízení. 

Při podání návrhu na výkon rozhodnutí musí oprávněný uvést, jakým způsobem má 

být jeho pohledávka vymáhána a soud je tímto určením vázán.  

Zvolí-li si oprávněný postup vymáhání pohledávky podle zákona č. 120/2001 Sb., o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), nemusí uvádět, kterým způsobem 

chce pohledávku vymáhat, ale exekutor si sám vyhledá majetek povinného a určí nejvhodnější 

způsob vymáhání. Oprávněný podá návrh na exekuci příslušnému soudu nebo se rovnou 

obrátí na exekutorský úřad. Pokud se obrátí na exekutora, ten podá návrh na provedení 

exekuce s žádostí o pověření provedením exekuce a soud je povinen v 15denní lhůtě 

rozhodnout. Soudní exekutor má nárok na odměnu a náhrady nákladů spojené s exekucí. 

Odměnu soudního exekutora upravuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., 

o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce 

podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 

Mimosmluvní odměna exekutora při exekucích ukládajících zaplacení peněžité částky  

Exekuovaná částka Smluvní odměna 

do 3 000 000,- Kč 15%, min. 3 000,- Kč 

 z přebývající částky až do 40 000 000,- Kč 10% 

 z přebývající částky až do 50 000 000,- Kč 5% 

 z přebývající částky až do 250 000 000,- Kč 1% 

částka nad 250 000 000,- Kč se nezapočítává 

                       Tabulka č. 6 
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Odměna exekutora činí nejméně 3 000 Kč, viz tabulka č. 6. Výše vymoženého plnění 

je základem pro určení odměny exekutora. Exekutorovi dále náleží v souvislosti s výkonem 

exekuční činnosti náhrada hotových výdajů, do kterých se zahrnují soudní poplatky, poštovné, 

cestovní náklady, znalecké posudky a další poplatky spojené s exekuční činností. Paušální 

částkou náhrady hotových výdajů je 3 500,- Kč, a pokud tyto náklady paušální částku 

převyšují, náleží exekutorovi náhrada v prokázané výši. 

Rozhodnout se pro vymáhání pohledávky pomocí soudního exekutora se vyplatí 

v případě, že pohledávaná částka je daleko vyšší než veškeré náklady spojené se zaplacením 

exekutora. Podstatný je i majetek povinného, protože vlastnit exekuční titul a mít dobrého 

exekutora ještě neznamená, že se nám podaří uspokojit pohledávku. Oprávněnému pak 

nezbude nic jiného, než uhradit náklady celého exekučního řízení sám. 

6.3 Vyhodnocení exekucí z dalších hledisek 

Nejen čas a výše dlužné částky mají vliv na úspěšnost vymáhání pohledávky. 

Nezaměstnanost patří k faktorům, které mohou negativně ovlivnit vymáhání 

pohledávky. U povinného může nastat situace, že nemá dostatek finančních prostředků a 

neuspokojí pohledávku věřitele. V některých případech se stává, že povinní jsou 

nezaměstnaní i několik let a vlastní jen starý a velmi opotřebovaný movitý majetek, který se 

nepodaří vydražit. Často se stává, že požadují splátkový kalendář s nízkými splátkami. Tyto 

pohledávky jsou uspokojeny někdy až za několik let. 

Migrace povinných je dalším negativním faktorem. Převážná část těchto dlužníků se 

stěhuje a jejich kontaktní adresou je zpravidla obecní úřad. Často se stěhují do větších měst, 

kde mají svou anonymitu a rodina nebo sousedé neznají přesnou adresu. V těchto případech 

se často žádá o součinnost PČR, aby prověřila pobyt povinného v daném městě. U mladších 

generací se v praxi setkáváme s vycestováním do zahraničí, kde se zdržují i několik let.  

Mezi běžné jevy, se kterými se soudní vykonavatelé a exekutoři setkávají, patří i 

předluženost povinných. Stává se, že dlužník má více pohledávek a pak záleží na pořadí, 

podle kterého budou tyto pohledávky uspokojovány. Čím později se věřitel o svou 

pohledávku přihlásí, tím menší šance na uspokojení má. 
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6.4 Vyhodnocení výkonu rozhodnutí prodejem podniku 

V této kapitole bych vyhodnotila praktický příklad, který jsem popsala v kapitole 5. 

VZP jako oprávněný podala návrh na výkon rozhodnutí prodejem podniku, kdy u soudu 

doložila pravomocné platební výměry.  Z toho převážná část těchto platebních výměrů byla 

starší 4 až 5 let. Už z tohoto pohledu musí být věřiteli zřejmé, že povinný se může nacházet ve 

finančních potížích. VZP měla učinit právní kroky již po prvním roce, kdy společnost 

nehradila své závazky z platebních výměrů tak, aby jí nevznikaly nedoplatky na zdravotním 

pojištění. Pro povinného z toho vyplývá, že s každým dlužným dnem rostou i úroky 

z prodlení a celkový dluh narůstá. 

Od listopadu roku 2003 až do června 2004, tzn. po sedmi měsících činnosti správce 

podniku, není zajištěno účetnictví a není připraven podnik k ocenění. Ještě v únoru 2006 

nemohl správce podniku přistoupit k ocenění společnosti. Když to shrneme, ani po 28 

měsících se výkon rozhodnutí neposunul z místa a majetek společnosti není i nadále oceněn. 

V květnu 2005 je Krajským soudem v Ostravě jmenován likvidátor. Až spolupráce 

s likvidátorem posunuje celé řízení dopředu. I když se nepodařilo zajistit prvotní účetnictví, 

podařilo se vyčíslit závazky ve výši 14,6 mil. Kč. U společnosti nebyly zjištěny žádné 

závazky za třetími subjekty. 

Odhadní cena nemovitosti byla podle znaleckého posudku stanovena na 150 – 180 

tis. Kč. Vezmeme-li v úvahu, že v dražbě je nejnižší podání stanoveno maximálně ve výši 

dvou třetin, mohou být teoreticky pohledávky uhrazeny v částce kolem 2 %. Dále musíme 

připočítat odměnu a náklady spojené s činností správce. 

Soud s přihlédnutím k tomu, že podnik nebyl oceněn, stanovil odměnu správci ve 

výši 13 700,- Kč, která odpovídá rozsahu, charakteru a délce realizované činnosti správce 

podniku.  

Správce podniku předložil soudu hotové výdaje, které souvisely s činností správce, 

např. cestovné, poštovné, benzin, správní poplatky, ověření listin a další. Celkové hotové 

výdaje byly vyčísleny na 14 000,- Kč.  

Oprávněnému byla soudem uložena povinnost uhradit správci odměnu a hotové 

výdaje, neboť na majetek povinného byl vyhlášen konkurs a byl v úpadku. 
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Celé řízení se stalo velmi neefektivním, zdravotní pojišťovně se pohledávka, kterou 

vymáhala, navýšila o dalších 27 700,- Kč na poplatcích spojených s exekučním řízením a 

výkon rozhodnutí byl zastaven. Od návrhu na výkon rozhodnutí v lednu 2003 až po jeho 

zastavení v lednu 2007 uběhlo 49 měsíců. 
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7 ZÁVĚR 

Účelem exekučního řízení je uspokojit pohledávku věřitele. Uspokojení pohledávky 

závisí na mnoha faktorech, mezi které patří: čas, kdy se rozhodneme nepromlčenou 

pohledávku vymáhat, délka celého exekučního řízení, částka, kterou budeme vymáhat a 

pořadí pohledávky. 

Ve své diplomové práci jsem zmínila, že nedílnou součástí celého kontraktačního 

procesu je smlouva, která by měla mít určité náležitosti. Dále jsem se snažila popsat a 

porovnat způsoby vymáhání pohledávky nařízením výkonu rozhodnutí podle občanského 

soudního řádu nebo nařízením exekuce podle exekučního řádu a upozornit na odlišný postup 

soudního exekutora. Soudní výkon rozhodnutí umožňuje oprávněnému navrhnout na svou 

pohledávku jeden ze způsobů dle OSŘ. Soudní exekutor má v tomto případě výhodu, neboť 

EŘ mu umožňuje provést najednou exekuci více způsoby a určí si je podle potřeby daného 

případu. 

V další části jsem se obecně zabývala exekucí a výkonem rozhodnutí a k tomu jsem 

využila statistické údaje Okresního soudu v Opavě. Ze statistik v této práci vyplývá, že 

neustále dochází k nárůstu exekucí. Jejich provedení je závislé na různých faktorech. 

Praktickou část jsem zaměřila na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem akciové 

společnosti.  Z tohoto příkladu je patrné, že odkládání vymáhání pohledávky se v žádném 

případě nevyplatí. Oprávněnému se vymáhaná částka navýšila o náklady spojené s výkonem 

rozhodnutí, odměnou a hotovými výdaji správce podniku a výsledek celého řízení byl 

neefektivní. 

Cílem mé diplomové práce bylo vyhodnotit nepromlčené pohledávky po splatnosti 

z časového hlediska a z hlediska dlužné částky tak, aby bylo exekuční řízení co 

nejefektivnější. Pokud je v zájmu věřitele mít uspokojenou pohledávku, neměl by vymáhání 

dluhu odkládat, protože s tím klesají jeho šance na uspokojení této pohledávky. I výše dlužné 

částky sehrává podstatnou roli, neboť čím větší dluhy povinný má, tím menší je předpoklad 

na jejich uhrazení. Efektivním způsobem je obrátit se na soudního exekutora, který oproti 

soudu řeší daleko rychlejším způsobem vzniklou situaci. Jediným problémem je, že toto 

exekuční řízení se stává oproti soudnímu výkonu rozhodnutí finančně nákladnějším, ale je zde 

větší předpoklad, že se pohledávku podaří uspokojit. 
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Tato diplomová práce může sloužit jako informační nebo studijní materiál nejen pro 

studenty, ale i pro širokou veřejnost, která se setkává s exekucemi a má zájem se dozvědět 

něco o jejich průběhu. 
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Seznam zkratek 

atd.  a tak dále 

ČR  Česká republika 

EŘ  exekuční řád 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

Kč  koruna česká 

ks  kus 

mil.   milion 

např.  například 

ObčZ  občanský zákoník 

ObchZ  obchodní zákoník 

odst.  odstavec 

OSŘ  občanský soudní řád 

Sb.  Sbírka zákonů 

tj.  to je 

tzv.   takzvaný 

VZP  Všeobecná zdravotní pojišťovna  

 

 

 

 

 

 

 


