
Příloha č. 1 Způsob stanovení odměny insolvenčního správce

Odměna insolvenčního správce je určena vyhláškou č. 313/2007 Sb., a liší se podle 

způsobu řešení úpadku dlužníka, vyplácí se z majetkové podstaty. Správce má vždy zaručeno 

právo na odměnu za výkon a na náhradu hotových výdajů: 

 v  případě  konkursu  činí  výše  odměny  2  % z  výtěžku  zpeněžení  určeného  k 

rozdělení  mezi  zajištěné  věřitele  a  percentuální  podíl  z výtěžku  zpeněžení 

určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, nejméně však 45 000 Kč,

 při reorganizaci je minimální odměna stanovena na 83 000 Kč,

 při oddlužení: 

o zpeněžením majetkové  podstaty  je  odměna  stejná  jako  u  konkursu  -  2  %, 

nejméně 45 000 Kč,

o plněním splátkového  kalendáře  je  odměna  za  každý  započatý  měsíc  trvání 

splátek stanovena na 750 Kč, tj. za 60 měsíců trvání splátek tak činí celková 

částka 45 000, Kč,

o při kombinaci zpeněžení majetkové podstaty a plnění splátkového kalendáře, 

odměna je také kombinovaná - 2 % z majetkové podstaty a 750 Kč za každý 

měsíc splátek.

Je-li insolvenční správce  plátcem DPH, náleží mu k odměně a k náhradě hotových 

výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z 

náhrady hotových výdajů odvést.

Nelze-li  odměnu insolvenčního správce plně uhradit z majetkové podstaty nebo ze 

zálohy, hradí ji stát ve výši v jaké měla být uhrazena, prostřednictvím insolvenčního soudu, 

nejvýše však do výše 50 000 Kč.

Insolvenčnímu správci  náleží  náhrada  hotových  výdajů v prokázané  výši,  u 

poštovného, telekomunikačních poplatků a nákladů na opisy a kopie nejvýše do 5% odměny 

insolvenčního správce. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře náleží správci náhrada 

hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc trvání splátek.

Nelze-li  náhradu hotových výdajů insolvenčního správce plně uhradit z majetkové 

podstaty nebo ze zálohy, hradí ji stát ve výši jaká měla být uhrazena, nejvýše však 50 000 Kč.

Vyúčtování  odměny a  hotových výdajů provede  insolvenční  správce  v  konečné 

zprávě, pokud ji nezpracovává, tak ve zprávě o své činnosti.



Příloha č. 2 Další způsoby exekucí k vymožení peněžité pohledávky

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu

Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit pouze 

z běžného, vkladového nebo jiného účtu povinného, vedeného v jakékoliv měně u peněžního 

ústavu působícího  v  tuzemsku.  Přikázání  pohledávky z  účtu  nelze  aplikovat  pokud jde  o 

vklady  na  vkladních  knížkách,  na  které  se  vztahuje  exekuce  movitých  věcí  a  vkladních 

listech, které jsou cennými papíry.

V nařízení výkonu rozhodnutí soud přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy 

mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného, až do výše vymáhané pohledávky a jejího 

příslušenství, nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi 

nenakládal. Povinný tak ztrácí právo na disponování s prostředky na účtech. Rozhodnutí se 

nevztahuje pouze na prostředky na účtu, které jsou na něm v okamžiku doručení usnesení o 

nařízení exekuce, ale i na prostředky, které dojdou na účet po tomto datu,  nejdéle  však po 

dobu šesti měsíců od doručení nařízení exekuce peněžnímu ústavu.

Soud  doručí  usnesení  o  nařízení  výkonu  rozhodnutí  oprávněnému,  povinnému  a 

peněžnímu ústavu. Povinnému  nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu, 

aby tak bylo předem zabráněno manipulaci s prostředky na účtech povinného.

Zákaz manipulace s prostředky povinným neplatí v případě, že jde o prostředky, které 

jsou  určeny  pro  výplatu  mezd a  dalších  plnění,  která  nahrazují  odměnu  za  práci, 

zaměstnancům povinného, splatných ve výplatním termínu nejblíže následujícím po dni, kdy 

bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Další mzdy a plnění, 

která nahrazují odměnu za práci, splatné v dalších výplatních termínech již z pohledávky z 

účtu nelze do zániku výkonu rozhodnutí hradit.

Výkon rozhodnutí se provede odepsáním vymáhané pohledávky a jejího příslušenství 

z účtu a jejím vyplacením oprávněnému. 

S účinností  od  20.  července  2009 se  obstavení  účtu  nedotkne  částky  odpovídající 

dvojnásobku životního minima (aktuálně celkem 6.252,- Kč). Tuto částku banka povinnému 

na jeho žádost vyplatí.



Přikázání jiných peněžitých pohledávek

Jedná se o pohledávky,  které  dlužník má,  ať jsou již splatné nebo jejich splatnost 

nastane v budoucnu, nebo i v případě, že povinnému budou dílčí pohledávky z téhož důvodu 

v budoucnu  postupně  vznikat.  Prakticky  se  jedná  o  všechny  pohledávky  povinného 

v penězích, které má vůči třetím osobám, vyjma:

 mzdy a jiných příjmů,

 pohledávky z vkladních knížek a vkladních listů,

 pohledávky z cenných papírů,

 pohledávky z účtů u bank.

Exekuce této pohledávky, do výše pohledávky oprávněného a jejího příslušenství, se 

provádí zákazem výplaty pohledávky povinnému. Usnesení o nařízení exekuce pohledávky 

musí být dlužníku povinného doručeno dříve než povinnému. 

V nařízení exekuce soud zakáže povinnému jakékoliv nakládání s touto pohledávkou, 

dlužníkovi  povinného  soud  současně  zakáže  vyplatit  tuto  pohledávku  povinnému. 

Oprávněnému  může  dlužník  povinného  pohledávku  vyplatit  až  ve  chvíli,  kdy  mu  bude 

soudem oznámeno nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce. 

Postižení jiných majetkových práv

Jinými majetkovými právy se rozumí majetková práva, která: 

 nejsou peněžitými pohledávkami, 

 jsou převoditelná 

 nejsou ryze osobní povahy. 

Může  jít  o  nároky  povinného  na  vydání  věcí  vůči  třetí  osobě,  práva  duševního 

vlastnictví, licence, jeho podíly jako společníka nebo komanditisty v obchodní společnosti, či 

o postižení členských práv a povinností povinného jako člena družstva. Jiná majetková práva, 

stejně  jako pohledávky mohou  být  postižena  pouze  nepřímo. Soud může  při  tomto  typu 

exekuce pouze ukládat zákazy a příkazy povinnému a třetím osobám. Třetím osobám soud 

uloží povinnost neplnit vůči svému věřiteli (povinnému), ale ve prospěch věřitele povinného - 

oprávněného.

Povahy  jiných  majetkových  práv  jsou  různorodé  a  je  na  soudu,  aby  v každém 

individuálním případě určil konkrétní postup provedení exekuce těchto práv.



Prodej movitých věcí a nemovitostí

Další  ze způsobů možného uspokojování peněžité  pohledávky je  prodej movitých 

nebo nemovitých věcí ve vlastnictví povinného a z výtěžku prodeje pak následné uspokojení 

pohledávky oprávněného.

Z hlediska  exekucí  jsou  nemovitosti posuzovány  podle  občanského  zákoníku  - 

pozemky  a  stavby  spojené  se  zemí  pevným  základem,  exekucím  současně  podléhá  i 

příslušenství, náležející vlastníku věci, které je určeno k tomu, aby bylo s hlavní věcí trvale 

užíváno. Nemovitostí z z hlediska exekucí jsou i byty. 

Ostatní věci jsou věci movité.

Všechny movité věci však exekuci  nepodléhají. V prvé řadě se jedná o věci, jejichž 

prodej je zakázán, druhou skupinu tvoří věci, které exekuci nepodléhají. Jedná se především o 

věci, které nezbytně slouží k uspokojování potřeb povinného a členů jeho domácnosti nebo je 

potřebuje k plnění svých pracovních povinností:

 běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,

 zdravotnické  potřeby a  jiné  věci,  které  povinný potřebuje vzhledem ke  své 

nemoci nebo tělesné vadě,

 snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,

 hotové  peníze  do  částky  odpovídající  dvojnásobku  životního  minima 

jednotlivce,

 je-li  povinný  podnikatelem,  pak  jsou  z exekuce  vyjmuty  věci,  které  nutně 

potřebuje  k výkonu  své  podnikatelské  činnosti,  výjimku  tvoří  věci,  na  kterých 

vázne zástavní právo a vymáhá-li se pohledávka tímto právem zajištěná.

Usnesení  o  nařízení  exekuce prodejem movitých věcí  se doručí  povinnému až  při 

provádění výkonu. Věci, kterých se exekuce týká jsou sepsány za přítomnosti povinného, 

popř.  jiné  vhodné osoby,  nejlépe  zástupce  orgánu obce.  Povinný nemá nárok nahlížet  do 

exekučních spisů, takže nemá ani nárok na soupis jemu zabavených věcí. Tento soupis obdrží 

pouze oprávněný a manžel, či manželka, povinného. Složí-li oprávněný zálohu na zajištění 

sepsaných věcí, provede exekutor  zajištění. Věci, které nebyly zajištěny jsou ponechány na 

místě a viditelně označeny v jaké exekuční věci byly sepsány a kým. 

Ocenění věcí provede exekutor odhadem, může přibrat i znalce, pokud nestačí odhad 

vykonavatele  exekuce.  Pro  zlato  a  jiné  drahé  kovy,  drahé  kameny a  nemovitosti je 



odborný posudek předepsán zákonem.Věci,  které  se  rychle  kazí  je  možno prodat  i  mimo 

dražbu, věci kulturního dědictví, výtvarná díla, rukopisy, předměty větší kulturní historické 

ceny jsou nabídnuty za odhadní cenu institucím,  jejichž posláním je péče o tyto památky. 

Pokud je neodkoupí, prodají se tak jako jiné sepsané věci ve veřejné  dražbě.

Vyvolávací  cena movitých věcí je jedna třetina z úředního odhadu, u  nemovitostí 

jsou vyvolávací cenou dvě třetiny z odhadní ceny.

Z výtěžku dražby,  po srážce nákladů prodeje,  je vyplacen oprávněnému dosažený 

výtěžek. Převyšuje-li dosažený výsledek pohledávku, vyplatí se zbytek výtěžku povinnému. 

Zpravidla však výnos veřejné dražby postačí sotva na úhradu nákladů exekutora a na náklady 

spojené s dražbou. Samotný dluh povinného se většinou nesníží.

Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech
Mezi  způsoby  exekucí  k vymožení  peněžité  pohledávky  lze  zařadit  i  zřízení 

soudcovského  zástavního  práva  na  nemovitostech,  které  lze  nařídit  pouze  na  základě 

pravomocného  a  vykonatelného  rozhodnutí  ukládajícího  zaplacení  peněžní  částky.  Tento 

způsob sice nevede přímo k uspokojení věřitele, ale dává mu tu jistotu, že jeho pohledávka 

nebude  ohrožena  ani  v případě,  že  povinný  nemovitost  prodá.  Jeho  právo  bude  následně 

uspokojeno z výnosu prodeje, dle pořadí tohoto soudcovského zástavního práva.



Příloha č. 3 Způsob stanovení odměny exekutora

Odměna  exekutora  se  stanovuje  rozdílně,  podle  toho,  zda  se  jedná  o  provedení 

exekuce  ukládající  zaplacení  peněžité  částky,  nebo  o  provedení  exekuce  s nepeněžitým 

plněním. 

Odměna exekutora za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí:

15% do částky 3 000 000 základu, minimálně však 3 000 Kč,

10% z částky přesahující 3 000 000 až do částky 40 000 000 základu,

5% z částky přesahující 40 000 000 až do částky 50 000 000 základu,

1% z částky přesahující 50 000 000 až do částky 250 000 000 základu.

Částka nad 250 000 000 se do základu nezapočítává.

Odměna za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

Odměna  za  provedení  exekuce  vyklizením činí  10 000  Kč  za  každou  vyklizenou 

nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul.

Odměna exekutora za provedení exekuce odebráním věci, je-li v exekučním titulu 

uvedena hodnota této věci, činí za každou odebranou věc 15 % z její hodnoty, nejméně  však 

2 000 Kč. Není-li  cena odebrané věci v exekučním titulu  uvedena, činí  odměna  exekutora 

2  000 Kč za  každou odebranou věc.  Odměna  za  provedení  exekuce  odebráním věci  činí 

nejvýše 10 000 Kč za všechny věci odebrané na základě jednoho exekučního titulu.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci, se v případě, že věc má být 

prodána, určuje způsobem jako by šlo o exekuci na zaplacení peněžité částky, kdy základem 

je  výtěžek  z prodeje  věci.  Pokud  je  věc  rozdělována  jinak  než  prodejem,  např.  reálné 

rozdělení pozemku, činí odměna 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

Za každý vykonaný exekuční titul ukládající provedení prací a výkonů činí odměna 

exekutora 6 000 Kč.



Příloha č. 4 Modelový  výpočet  základní  nezabavitelné  částky  a  částek,  které  je 
možno postihnout exekucí přednostních a nepřednostních pohledávek

Základní částka pro rok 2011 se vypočte součtem:

částky životního minima podle zákona o životním minimu ..................3 126 Kč,

částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu......................4 863 Kč.

Pro další výpočty se používá součet těchto částek - základní částka.......7 989 Kč

Nezabavitelná částka na povinného představuje dvě třetiny základní výchozí částky,  tj. 2/3 

z částky 7 989 Kč, což je 5 326 Kč. 

Nezabavitelná částka na osobu, jíž je povinný poskytovat  výživné představuje ¼ 

z nezabavitelné částky na povinného, což je ¼ z částky 5 326 Kč, tj. 1 331,50 Kč. Tento podíl 

nezabavitelné  částky  je  uplatňován  na  druhého  z manželů  i  pokud  tento  má  samostatný 

příjem. V případě, že exekuční srážky jsou prováděny u obou manželů, podíl nezabavitelné 

částky na dítě se započítává každému z manželů zvlášť, tj. každému částka 1 331,50 Kč. Podíl 

na dítě se nezapočítává tomu z manželů, u kterého jsou prováděny exekuční srážky výživného 

ve prospěch tohoto dítěte. Základní nezabavitelná částka, která nesmí být povinnému sražena, 

se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Pro modelový příklad výpočtu jsem zvolila ženatého muže se dvěma dětmi:.

Nezabavitelná částka na osobu povinného..........................................5 326,00 Kč

Nezabavitelná částka na manželku......................................................1 331,50 Kč

Nezabavitelná částka na 1. dítě...........................................................1 331,50 Kč

Nezabavitelná částka na 2. dítě...........................................................1 331,50 Kč

Základní nezabavitelná částka celkem................................................9 320,50 Kč =  9 321 Kč

Pro  lepší  znázornění  postupu  výpočtu  přípustné  výše  srážek  budu  pokračovat 

v modelovém příkladu. Ženatý muž se dvěma dětmi má čistý příjem 25 000 Kč, přednostní 

pohledávku ve výši 5 000 Kč a nepřednostní pohledávky ve výši 30 000 Kč. 

 z čisté mzdy se odečte základní nezabavitelná částka na rodinu - 9 321 Kč

25 000 - 9 321 = 15 679 Kč

 pokud zbylá čistá mzda je rovna nebo nižší 7 989 Kč, zaokrouhlí se směrem dolů na 

částku dělitelnou třemi, případný rozdíl při zaokrouhlování, vždy menší než 3 Kč, se 

vyplatí povinnému,

7 989 : 3 = 2 663 Kč



 částka přesahující hranici 7 989 Kč se srazí bez omezení

15 679 - 7 989 = 7 690 Kč   

jedná se o plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy, tuto částku lze srazit bez omezení  

ve prospěch přednostních pohledávek, pokud takové neexistují,  připočítá se k první 

skupině na nepřednostní pohledávky, 

 1.  třetina:  2 663  Kč,  je  určena  pro  vydobytí  nepřednostních  pohledávek 

oprávněných osob, z této třetiny jsou všechny pohledávky, přednostní i nepřednostní 

uspokojovány  podle  svého  pořadí,  z toho  plyne,  že  pohledávky,  které  vzhledem 

k pořadí nelze uspokojit, musejí počkat, až jim uvolní místo některá z již uhrazených 

pohledávek, popř. dojde ke zvýšení mzdy povinného,

 2. třetina - 2 663 Kč, slouží pouze pro vydobytí přednostních pohledávek a pokud 

takové  nejsou,  vyplatí  se  povinnému;  pokud  2.  třetina  nestačí  na  uspokojení 

přednostních  pohledávek,  převádí  se  tato  část  přednostních  pohledávek  do  třetiny 

první, kde však ztrácejí svou přednostní povahu, 

 3. třetina se vždy vyplatí povinnému,

 postižitelnou výši příjmů tak tvoří součet vypočtené třetiny (případně dvou třetin) a 

částky přesahující 7 989 Kč,

2 663 + 2 663 + 7 690 = 13 016 Kč


