
CO ZNAMENAJÍ NĚKTERÉ POJMY? 

Dlužník/povinný 
- osoba, která má povinnost jiné osobě (věřiteli) 

vrátit nebo zaplatit peníze 
Věřitel/oprávněný 
- osoba, která má právo na to, aby jí jiná osoba 

(dlužník) vrátila nebo zaplatila peníze 
Exekuce 
- nucené vymáhání práva věřitele 
- provádí soudní exekutor, příp. jeho vykonavatel  
Způsoby provedení exekuce (nejčastější) 
- srážky z příjmu 
- přikázání pohledávky (tzv. zablokování účtu) 
- prodej movitých věcí (tzv. na majetek) 
- prodej nemovitých věcí 
- pozastavení řidičského oprávnění 
- zřízení exekutorského zástavního práva  
Exekuční titul 
- pravomocná listina, na základě které je možné 

exekuční řízení zahájit (např. platební rozkaz) 
Exekuční návrh 
- návrh na zahájení exekučního řízení podávaný 

věřitelem proti dlužníkovi 
Exekuční příkaz 
- rozhodnutí exekutora, kterým je stanoven způsob 

vymáhání (provedení exekuce) 
Náklady exekuce 
- jsou stanoveny v příkazu k úhradě nákladů exekuce 
- náklady věřitele: advokát, předchozí řízení, 

poštovné, ušlá mzda atd. 
- náklady exekutora: odměna exekutora + náhrada 

hotových výdajů (cestovné, poštovné, telefon, 
kopírování, vedení spisu, soudní / správní poplatky) 
+ náhrada za ztrátu času při exekuci + DPH 

Zajímavé odkazy: 
http://www.ne-exekuci.cz  
- podrobné informace k exekučnímu řízení 
http://ekcr.cz 
- Exekutorská komora ČR 
http://mapaexekuci.cz  
- studie, analýzy, kontakty na poradny 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

OBČANSKÁ  PORADNA 
 

Člen asociace občanských poraden 
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Hýblova 63, 560 02 Česká Třebová 
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Exekuce není nikdy nařízena nenadále. 

Exekuci vždy předchází nějaké řízení. Nejčastěji 
jde o řízení u soudu – vydání platebního rozkazu.  

Teprve poté, pokud dlužník svoji povinnost stále 
neplní, může věřitel písemně požádat o nařízení 
exekuce přímo exekutora, kterého si sám vybere.  

Exekuce není levná záležitost… 
ale dá se ušetřit… 

Po zahájení exekučního řízení je dlužníkovi 
zasílána také výzva „k dobrovolnému plnění“. 
Pokud dlužník svoji povinnost splní podle této 
výzvy, jsou mu účtovány poloviční náklady řízení. 

Exekuce může probíhat 
i více způsoby najednou… 

Exekuce může být prováděna několika způsoby. 
Každý způsob je nařízen samostatným exekučním 
příkazem. Zákon exekutorovi ukládá, aby vedl 
exekuci co nejrychleji a nejúčinněji, proto často 
nařizuje všechny způsoby vymáhání najednou.  
Exekutor nejprve zjišťuje, jestli má dlužník 
bankovní účet, který by bylo možné obstavit. Poté 
zjišťuje, jestli má příjem, ze kterého by bylo možné 
provádět srážky. Pokud ani to není účinné, pak 
sepisuje a prodává movitý a nemovitý majetek. 
Teprve jako poslední možnost prodává nemovitost, 
ve které dlužník a jeho rodina bydlí.  

Dlužník zabavené věci používat smí, ale… 

Poté, co je zahájeno exekuční řízení, nesmí 
dlužník bez vědomí exekutora prodat či 
přestěhovat svůj majetek postižený exekucí.  
Zároveň nemůže vybírat peníze z účtu, pokud mu 
byl účet exekucí obstaven. Po zaplacení celé 
exekuce, exekutor zruší všechny zákazy a dlužník 
má ke svému majetku opět plný přístup. 

Exekuce končí až úplným zaplacením… 

Exekutor vede exekuci až do úplného vymožení 
celé dlužné částky, vč. úroků a případných 

pokut, nákladů předchozích řízení i nákladů 
exekuce. 

Vymůže-li exekutor celou dlužnou částku, exekuční 
řízení zastaví. Oznámení o skončení exekuce zašle 
příslušným úřadům. Dlužníkovi a věřiteli toto 
oznámení zašle jen na jejich žádost. 

Ze zákonných důvodů (např. nemajetnost, nebo 
neexistence dluhu) je možné exekuci v průběhu 
exekučního řízení zastavit. O zastavení exekuce 
musí dlužník písemně požádat. 

Zastavení exekuce neznamená konečné zrušení 
exekuce. Pokud se změní dlužníkovy poměry, např. 
získá práci, nebo něco zdědí, je exekuce „obnovena“. 

Každý způsob exekuce má svá pravidla… 
Při exekuci srážkami z příjmu je dlužníkovi 
ponechána nezabavitelná částka pro jednotlivce a 
navyšuje se o každou vyživovanou osobu (manžel/ka, 
děti). Při této exekuci nemůže být dlužníkův příjem 
zabaven zcela.  

Při exekuci „zablokováním účtu“ může být 
zablokován pouze bankovní účet dlužníka, popř. jeho 
manžela. Při zablokování účtu exekutor nezjišťuje, 
jaké peníze jsou na účtu ukládány. Pokud na účet 
přijdou peníze od zaměstnavatele již po exekuční 
srážce, může se stát, že dlužník zůstane bez příjmu. 
Pouze jednorázově si z účtu může vybrat 
dvojnásobek životního minima, pokud na účtu tolik 
peněz má. 

Při exekuci prodejem movitých věcí, exekutor 
navštíví ta místa, kde se domnívá, že dlužník 
má/může mít své věci. Navštěvuje nejen místo jeho 
trvalého bydliště, ale také jeho skutečné bydliště. Ke 
vstupu do bytu exekutorovi stačí, aby sousedé uvedli, 
že v bytě dlužníka vídají. Při vstupu do bytu je 
exekutor povinen prokázat se služebním průkazem. 
Při sepisování majetku má dlužník právo požádat 
o nahrávání celé návštěvy. Exekutor může do bytu 
vstoupit bez policie a souhlasu majitele. 

Pro dluhy na výživném muže být dlužníkovi nařízena 
exekuce pozastavením řidičského oprávnění.  

Když se dlužník v exekucích ztrácí… 

Exekuce je vedena u okresního soudu podle místa 
trvalého bydliště dlužníka.  

U tohoto soudu si dlužník může písemně požádat 
o výpis řízení, která jsou proti jeho osobě vedena. 

Exekutor při své návštěvě zabavil věci 
jiné osoby, než dlužníka… 

Pokud exekutor navštíví domácnost, kde 
s dlužníkem žijí i jiné osoby a oblepí jejich věci, 
mohou tyto osoby písemně žádat o vyloučení 
svých věcí ze soupisu. O toto vyloučení nejde 
požádat kdykoliv. Majitelé by to měli učinit 
neprodleně, jakmile se o provedení soupisu dozví. 
To, že jim sepsané věci patří, by exekutorovi měli 
být schopni prokázat. 

S exekucemi do oddlužení… 

Pokud dlužník není schopen splácet své dluhy 
včas a v plné výši, může být jeho cestou z dluhů 
oddlužení, někdy také nazýváno jako osobní 
bankrot. Nařízené exekuce pro vstup do oddlužení 
nejsou překážkou. Někdy může být oddlužení pro 
dlužníka záchranou před exekucemi.  
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