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Příloha č. 1 

 

Osoby povinny dle § 33 EŘ poskytnout na písemnou žádost soudního exekutora 

součinnost: 

 Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a PO a 

FO, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho 

písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední 

činnosti. 

 Policie ČR je povinna poskytnout exekutorovi podle zvl. právního předpisu na jeho 

žádost ochranu a součinnost při výkonu exekuční činnosti 

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

jsou zvl. právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku 

nebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku. Jedná 

se zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, registru 

motorových vozidel, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní 

burzy, burza cenných papírů a centrální depozitář. 

 Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, 

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

fondy podle zvl. předpisu, fondy pojištění vkladů. 

 Pošta, Provozovatelé telekomunikačních služeb, Pojišťovny, Vydavatelé tisku, 

Dopravci a zasilatelé, 

 Ministerstvo vnitra poskytne údaje z informačního systému evidence obyvatelstva 

a z registru rodných čísel 

 Ministerstvo financí 

 

Exekutor může požádat třetí osoby, které jsou povinny poskytnout součinnost bezplatně 

a bez zbytečného odkladu. Za nesplnění povinnosti může být soudem na návrh exekutora 

uložena třetím osobám pořádkovou pokutu.
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Příloha č. 2 

Odměna exekutora 

 

a) Odměna exekutora dle § 6 EO 

Výše základu Výše nákladů v % 

do 3.000.000 Kč základu 15 

z přebývající částky až do 40.000.000 Kč základu 10 

z přebývající částky až do 50.000.000 Kč základu 5 

z přebývající částky až do 250.000.000 Kč základu 1 

      Zdroj: vlastní zpracování, dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. 

 

V případě, že částka převyšuje hodnotu 250.000.000 Kč, se tato převyšující hodnota do 

základu nezapočítává. Odměna musí činit nejméně 3.000 Kč. 

Základem pro výpočet odměny za exekuci, která ukládá zaplacení peněžité částky je 

výše exekutorem vymoženého plnění. Do této částky nejsou zahrnovány náklady exekuce 

a náklady oprávněného. 

 

b) Odměna exekutora ve zvláštních případech dle § 11 EO 

Nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh 

nebo zastavil exekuční řízení, náleží exekutorovi odměna ve výši 500 Kč. Odměna mu ne 

náleží v případě, že vedením exekuce pověřen nebyl nebo pokud oprávnění exekutora zaniklo 

z důvodu, které exekutor zavinil. 

 

Náhrady hotových výdajů 

 

a) Náhrada hotových výdajů v paušální výši dle § 13 EO 

Exekutor má právo na náhradu hotových výdajů (např. soudní a jiné poplatky, cestovní 

výdaje, poštovné atd.) vzniklých v souvislosti s výkonem exekuční činnosti a to v paušální 

částce 3.500 Kč. 

V případě, že hotové výdaje překročí výši 3.500 Kč má exekutor nárok na vrácení plné 

částky, ale výše nákladů musí být exekutorem prokázána. 

Účastní-li se exekučního řízen 2 oprávnění nebo 2 povinní, je paušální částka dle 

§ 13 EO zvýšena o 30 %. Pokud se exekučního řízení účastní více než 2 oprávnění nebo více 
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než 2 povinní, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů o 50 % a to bez ohledu na 

počet účastníků. 

 

b) Náhrada cestovních výdajů dle § 13 EO a náhrada za ztrátu času dle § 14 EO 

Není-li exekuce vedena v sídle exekutora, který vede exekuci, může exekutor požadovat 

náhradu cestovních výdajů maximálně ve výši 1.500 Kč za jednu cestu do místa exekuce 

a zpět.  

Exekutor může dále požadovat náhradu za ztrátu času a to za čas strávený cestou do 

místa exekuce a zpět. Náhrada za ztrátu času může činit nejvýše 500 Kč za jednu cestu. 

Přesahuje-li ztráta času tuto částku, hradí přesahující částku exekutorovi oprávněný a to 50 Kč 

za každou započatou čtvrthodinu. 

 

c) Náhrada za doručení písemností dle § 15 EO 

Soudnímu exekutorovi náleží náhrada hotových výdajů, které byly účelně vynaloženy 

na doručení písemností. Doručí-li soudní exekutor písemnosti sám (nevyužije služeb pošty, 

či kurýrní služby) náleží mu částka ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. 

Minimální částka nákladů exekuce tedy činí 7.865 Kč (6500 + 21 % DPH) a to bez 

ohledu na výši vymáhané částky (třeba i 50 Kč). Částka 7.865 Kč je složena z minimální 

odměny exekutora ve výši 3.000 Kč, náhrady hotových výdajů ve výši 3.500 Kč a DPH 

v aktuální výši 21 %. 

 

d) Náhrada hotových výdajů za znalecké posudky a překlady dle 13 ET 

Exekutorovi náleží náhrada za účelně vynaložené hotovostní výdaje za znalecké 

posudky a překlady. Exekutor je povinen tyto náklady prokázat. 

 

Smluvní odměna 

Na základě písemné dohody mezi exekutorem a oprávněným může být sjednána 

smluvní odměna za provedení exekuce. Tato smluvní odměna není nákladem exekuce. [10] 

 

Snížení nákladů exekuce  

Splní-li povinný do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti 

vymáhanou povinnost a zároveň uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady 

oprávněného, má exekutor nárok na odměnu ve výši 50 % odměny 

(tzn. minimálně 1.500 Kč). 
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V případě, že vymáhané plnění nepřevyšuje částku 10.000 Kč, přísluší exekutorovi 

kromě uvedené odměny ve výši 50 % také náhrada hotových výdajů v paušální 

částce 1.750 Kč. 

Výzva k dobrovolnému plnění je spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce a exekučním 

příkazem zasílána soudním exekutorem povinnému. K dobrovolnému plnění musí dojít ve 

lhůtě 30 dnů (§ 44 odst. 1 EŘ). 

 

Odměna za zastupování účastníka advokátem  

Odměna advokáta při zastupování účastníka je upravena vyhláškou Ministerstva 

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

účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním 

řízení, ve znění pozdějších předpisů.  

 

  Odměna za zastupování při exekuci nařizující zaplacení peněžité částky 

Výše exekuce v Kč Odměna v Kč 

0 – 100 500 

101 – 500 750 

501 – 1.000 1.250 

1.001 – 2.000 1.875 

2.001 – 5.000 2.400 

5.001 – 10.000 3.750 

10.001 – 200.000 3.750 a 8,5 % z částky nad 10.000 Kč 

200.001 – 10.000.000 19.900 Kč a 1 % z částky nad 200.000 Kč 

10.000.001 a víc 117.900 Kč a 0,075 % z částky přesahující 

 Zdroj: vlastní zpracování, dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. 

  

Při provádění nebo zastavení exekuce činí odměna 5.000 Kč. 
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Příloha č. 3 

Vzor návrhu na povolení oddlužení 
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Příloha č. 4 

Povinné přílohy k návrhu na povolení oddlužení: 

 Listiny, které dokládají existenci dlužníka, pokud dlužník je PO nepodnikatelem, 

např. výpis z obchodního rejstříku případně z obdobného registru, 

 seznam majetku, v němž je označen jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který 

je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojování věřitelů, a veškerý 

ostatní majetek. Majetek, který je předmětem zajišťovacích práv je uveden 

zvlášť, 

 seznam závazků, v němž jsou označeny jednotlivě veškeré závazky dlužníka 

vůči věřitelům. Pokud je některý ze závazků vykonavatelný, musí být tato 

skutečnost vyznačena v seznamu závazků a zároveň musí být přiloženo příslušné 

rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis. V případě závazku, ze kterého 

plyne věřiteli právo na uspokojení ze zajištění, označí se odkazem na příslušnou 

položku v seznamu majetku, popř. odkazem na údaj o očekávaných příjmech 

majetek sloužící k zajištění příslušné pohledávky, 

 listiny dokládající dlužníkovi příjmy za poslední tři roky, např. kopie potvrzení 

o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpis z bankovního 

účtu, 

 výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního 

orgánu nebo člena jeho kolektivního orgánu nebo obdobný doklad členského 

státu, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší 

než 6 měsíců. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce, 

 písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, 

s tím, že hodnota plnění, který při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho 

pohledávky. Musí být také uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na 

kterém se s dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen, 

 listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává, a listiny, které 

prokazují v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti,  

 listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví nebo ručení osob, které spolupodepisují 

návrh na povolení oddlužení, 

 pokud je dlužník zastoupen na základě plné moci, musí být k návrhu připojena 

plná moc udělená dlužníkem zmocněnci, 

 je-li návrh na povolení oddlužení podáván i jako insolvenční návrh a dlužník je 

zaměstnavatel – seznam svých zaměstnanců, 

 je-li dlužník PO – výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, 
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 podepisují-li návrh ručitelé či spoludlužníci – listiny, z nichž vyplývá 

spoludlužnictví nebo ručení těchto osob. 
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Příloha č. 5 

Odměna insolvenčního správce dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního 

správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského 

výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění současných předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Odměna insolvenčního správce, která je určena z výtěžku zpeněžení připadajícího 

na zajištěného věřitele činí z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli: 

Výše výtěžku v mil. Kč Odměna IS 

Od 0 do 1   9 % 

od 1 do 10 90.000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč 

od 10 do 50 450.000 Kč + 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč 

od 50 do 500 1.650.000 Kč + 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč 

od 500 10.650.000 Kč + 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč 

       Zdroj: vlastní zpracování, dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. 

Odměna IS určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele 

činí při výtěžku: 

Výše výtěžku v mil. Kč Odměna IS 

od 0 do 10 15 % 

Od 10 do 50 1.500.000 Kč + 10 % z částky přesahující 10 mil. Kč 

Od 50 do 100 5.500.000 Kč + 5 % z částky přesahující 50 mil. Kč 

Od 100 do 250 8.000.000 Kč + 1 % z částky přesahující 100 mil. Kč 

Od 250 9.500.000 Kč + 0,5 % z částky přesahující 250 mil. Kč 

      Zdroj: vlastní zpracování, dle vyhlášky č. 313/2007 Sb.
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Příloha č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Příloha č. 7 

 

Spisová značka               Dluh v Kč Jméno a příjmení  

KSBR 27 INS 13317/2012 835.911 Jiří Vojáček 

KSBR 27 INS 5091/2010  516.297 Miroslav Šmíd 

KSBR 28 INS 16493/2012 408.691 Oldřich Koudelka 

KSBR 31 INS 13556/2010 624.945 Vladimír Šrutka 

KSBR 31 INS 31948/2012            1.225.942 Lenka Mládková 

KSBR 38 INS 16222/2010 169.002 Bohuslava Turečková 

KSBR 38 INS 21272/2011 282.901 Kateřina Řehořková 

KSBR 38 INS 393/2010  468.929 Kristýna Plšková 

KSOS 14 INS 3437/2010              4.145.664 František Kroščen 

KSOS 22 INS 1351/2009  280.000 Jitka Klementová 

KSOS 25 INS 1365/2010  161.648 Věra Galčíková 

KSOS 31 INS 2915/2010  455.764 František Brzák 

KSOS 33 INS 4458/2010  832.000 David Šíma 

KSOS 33 INS 4923/2009  643.228 Aleš Král 

KSOS 34 INS 7347/2009  383.114 Svatopluk Morys 

KSOS 36 INS 1379/2010  656.562 Martin Sebera 

KSOS 36 INS 3405/2010  799.924 Milan Fazika 

KSOS 8 INS 2841/2010  598.933 Pavel Janočko 

KSPH 35 INS 5979/2011  443.595 Vendula Švábová 

KSPH 37 INS 12441/2010 323.478 Alena Tomášková 

KSPH 37 INS 13166/2010 243.935 Václav Tomášek 

KSPH 37 INS 4761/2010  349.051 Marek Řípa 

KSPH 37 INS 7817/2011  578.172 Irena Dubnová 

KSPH 38 INS 20972/2011 671.810 Jana Korgerová 

KSPH 38 INS 8282/2009               1.443.100 Michal Jaroš 

KSPH 39 INS 4124/2008  111.767 Marta Černá 

KSPH 40 INS 5476/2010  503.075 Petr Stinka 

KSPH 40 INS 6388/2010  434.117 Přemysl Špála 

KSPH 93 INS 6068/2009  255.752 Jaroslav Kouba 

KSUL 44 INS 4532/2009  688.394 Radek Karas 

KSUL 46 INS 4687/2009  507.586 Jaroslav Fiala 

KSUL 46 INS 6123/2009              1.162.509 Roman Bžoch 

KSUL 77 INS 5616/2009  494.156 Eva Filipová 
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KSUL 77 INS 5617/2009              1.485.312 Vladimír Filip 

MSPH 60 INS 6325/2009  604.343 Kateřina Daneková 

MSPH 60 INS 9229/2009  183.418 Gabriella Németh 

MSPH 76 INS 7808/2009  717.877 Ilona Toráková 

MSPH 77 INS 1761/2010  364.000 Antonín Lukeš 

MSPH 89 INS 8627/2011  284.000 Marie Neumanová 

MSPH 99 INS 21356/2011 651.209 Pavel Müller 
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Příloha č. 8 

Krajskému soudu v Brně   Zpráva o plnění oddlužení č. 1 

Sp. Zn. KSBR 43 INS 3517/2012  Ze dne:  31. 2. 2013 

Dlužník: Jiří Dvořák 

IS: Ing. Petra Kloudová 

Rok 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Měsíc 4 5 6 7 8 9 

ZM+NNB
1
 9097 9097 9097 9097 9097 9097 

Čistý příjem 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

Vyživované os. 1 1 1 1 1 1 

Nepostižitelné 10614 10614 10614 10614 10614 10614 

Postižitelné 9386 9386 9386 9386 9386 9386 

Mimoř. příjem       

Darovací smlouva       

K přerozdělení 9386 9386 9386 9386 9386 9386 

Odměna IS 1089 1089 1089 1089 1089 1089 

Výživné       

Jiné zapodstat.       

Věřitelé 8297 8297 8297 8297 8297 8297 

 

Věř Pohledávka % Měsíc oddlužení 

4 5 6 7 8 9 

1 174000,00 26,7692 2221,04 2221,04 2221,04 2221,04 2221,04 2221,04 

2 50000,00 7,6923 638,23 638,23 638,23 638,23 638,23 638,23 

3 49000,00 7,5385 625,47 625,47 625,47 625,47 625,47 625,47 

4 150000,00 23,0769 1914,69 1914,69 1914,69 1914,69 1914,69 1914,69 

5 60000,00 9,2308 765,88 765,88 765,88 765,88 765,88 765,88 

6 43098,00 6,6305 550,13 550,13 550,13 550,13 550,13 550,13 

7 123902,00 19,0618 1581,56 1581,56 1581,56 1581,56 1581,56 1581,56 

 

Celkem: 650.000 Celkem věř. 8297 16594 24891 33188 41485 49782 

 
Míra usp. věř. 1,28 % 2,55 % 3,83 % 5,11 % 6,83 % 7,66 % 

Oček. usp. věř. 76,59 % 76,59 % 76,59 % 76,59 % 76,59 % 76,59 % 

 

Komentář: 

Věřitel č. 1, č. 2 Home Credit, a. s. 

Věřitel č. 3 Cetelem ČR, a. s.  

Věřitel č. 4, č. 5 GE Money Bank, a. s. 

Věřitel č. 6 Česká spořitelna, a. s. 

Věřitel č. 7 Komerční banka, a. s. 

Průběžné plnění splňuje předpoklad uspokojení pohledávek věřitelům min. 30 %. 

 Prohlašuji, že jsem neobdržel jiné, než výše uvedené příjmy. 

 

    __________________________                                   ___________________________ 

                  Dlužník           Insolvenční správce 

                                                           
1
 ZM – životní minimum jednotlivce, NNB – normativní náklady na bydlení 


