
Když nevíte, jaké máte exekuce 

Pokud chcete své exekuce řešit, ale již nevíte, 
který exekutor je proti Vám vede, můžete se obrátit 
v první řadě na okresní soud ve Vašem bydlišti. 

Ten totiž exekutora na začátku exekuce pověřuje 
jejím provedením a u soudu je o tom založen spis.  

Dlužník má právo nahlédnout do spisu nebo 
požádat o výpis řízení, jež jsou proti němu 
vedena. Tyto služby jsou zdarma.  

Pokud se dlužník v minulosti stěhoval, mohla být 
jeho řízení vedena u různých okresních soudů 
(podle tehdejšího bydliště). 

Přes internet nebo na Czech Pointu si lze vyřídit 
výpis z Centrální evidence exekucí. Ve výpisu 
jsou však uvedeny jen spisové značky exekucí, 
nikoli jméno věřitele nebo vymáhaná částka. 
Služba je navíc zpoplatněná. 

Jakmile zjistíte, který exekutorský úřad má Vaše 
řízení na starosti, můžete se na exekutora písemně 
obrátit s žádostí o vyčíslení aktuálního dluhu či 
zaslání kopie exekučního spisu v elektronické 
podobě – na to máte právo jednou za rok 
a nebudete za to nic platit.  

Exekuce můžete vyřešit i oddlužením 

Pokud máte více věřitelů a nejste schopni své 
dluhy splácet, může Vám pomoci oddlužení (lidově 
„osobní bankrot“). Během oddlužení se exekuce 
neprovádějí a po jeho skončení jste při splnění 
všech podmínek osvobozeni od zbylých dluhů. 
 

Další zajímavé odkazy: 
https://exekuce.justice.cz (podrobné informace 

Ministerstva spravedlnosti k exekučnímu řízení) 
www.ekcr.cz  (stránky Exekutorské komory ČR) 
www.jakprezitdluhy.cz (stránky neziskové organizace 

Člověk v tísni) 
 

Více informací Vám rádi poskytneme v Občanské 
poradně. 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

OBČANSKÁ  PORADNA 
 

Člen asociace občanských poraden 
 (odborné sociální poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb.) 

 

Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době) 
  465 520 520 (Ústí nad Orlicí, se záznamníkem) 
 
   

e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 
www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz 
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Aktuální provozní dobu si, prosíme, ověřte. 
Na všechna kontaktní místa je možné se objednat. 

 
OP Ústí nad Orlicí 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 
OP Česká Třebová 
Hýblova 63, 560 02 Česká Třebová 
 
OP Králíky 
Základní škola Moravská 647, 561 69 Králíky 
 
OP Červená Voda 
Komunitní centrum č. p. 164, 561 61 Červená Voda 
 
OP Vysoké Mýto 
Centrum sociálních služeb 
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
 
OP Letohrad 
Zdrav. středisko Družstevní 815, 561 51 Letohrad 
 
OP Lanškroun 
Centrum sociálních služeb 
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun 

 
 
 

Stručný průvodce 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Byla na Vás nařízena exekuce? 

 
Nezoufejte, ještě nemusí být všechno 

ztraceno… 
 
 
 
 

Vydala Občanská poradna Ústí nad Orlicí. 

Zdroj: 
dTest 



Jak předejít exekuci 

Exekuce je až konečnou fází vymáhání, zpravidla jí 
předchází různě dlouhá doba, kdy je možné 
podniknout potřebné kroky, abyste se exekuci 
úplně vyhnuli.  

Na počátku stojí nějaký závazek, o kterém je 
potřeba vědět a včas ho splnit. Pokud 
např. nebydlíte na své adrese trvalého pobytu nebo 
se stěhujete, dejte pozor, abyste včas nahlásili 
změnu adresy všem úřadům, bankám, pojišťovnám 
a dalším potenciálním věřitelům. Máte-li datovou 
schránku, pravidelně ji kontrolujte. 
 

Pokud svůj závazek včas nesplníte, zpravidla Vám 
věřitel pošle jednu nebo i několik upomínek a je 
důležité, aby Vám pošta chodila na správnou 
adresu a byla včas vyzvednuta. Nepřebírání pošty 
nepřináší žádné výhody!! 
 
Pokud svůj dluh neuhradíte ani na základě 
upomínky, může po Vás věřitel dluh vymáhat 
v soudním nebo správním řízení. Výsledkem je 
závazné rozhodnutí (platební rozkaz, výměr 
nedoplatků zdravotní pojišťovny apod.), které když 
nesplníte, může na Vás být nařízena exekuce.  
 

Co dělat po zahájení exekuce 
Po zahájení exekučního řízení je dlužníkovi 
zasílána výzva „k dobrovolnému plnění“. Pokud 
dlužník uhradí požadovaný dluh do 30 dnů, jsou 
mu účtovány poloviční náklady řízení – lze tak 
výrazně ušetřit.  

Platbu je možné poukázat i z bankovního účtu, 
který Vám už exekutor stihl zablokovat, máte-li na 
něm dostatek peněz k dobrovolnému uhrazení 
dluhu. 

Nemůžete-li si dovolit dluh v požadované lhůtě 
a výši uhradit, nepropadejte panice. Vhodné je 
postavit se k problému čelem a řešit ho 
konstruktivně.  

Může Vám na uhrazení dluhu půjčit rodina, přátelé, 
zaměstnavatel?  

Můžete si dovolit uhradit dluh ve splátkách? 

S řešením neotálejte a neprodleně kontaktujte 
exekutora písemně doporučeným dopisem s návrhem 
splátkového kalendáře. Exekutor nemá povinnost 
komunikovat po telefonu nebo e-mailu.  

Navrhovanou výši splátky byste měli dobře promyslet: 

Je nějaká možnost zvýšit Vaše příjmy a snížit výdaje?  

Budete si moci dovolit slíbené splátky hradit, i když 
exekutor postihne srážkami Váš příjem nebo Vám 
zablokuje účet? 

Slíbené splátky pak pravidelně posílejte, i kdyby 
exekutor na dopis neodpověděl nebo tvrdil, že je 
částka nedostatečná. Jedině tak se dluhu zbavíte. 

Exekuce může probíhat více způsoby 

Zákon exekutorovi ukládá, aby vedl exekuci co 
nejrychleji a nejúčinněji, proto často nařizuje více 
způsobů vymáhání najednou.  
Exekutor nejprve zjišťuje, zda má dlužník bankovní 
účet, který by bylo možné obstavit, a příjem, z něhož 
by bylo možné srážet. Pokud to nestačí, sepisuje 
a prodává movitý a nemovitý majetek. Teprve jako 
poslední možnost prodává nemovitost, ve které 
dlužník a jeho rodina bydlí.  

Každý způsob exekuce má svá pravidla… 

Při exekuci srážkami z příjmu je dlužníkovi 
ponechána každý měsíc jen nezabavitelná část. 
Srážet je možné ze mzdy, důchodu či rodičovského 
příspěvku, naopak třeba sociální dávky na bydlení či 
příspěvek na péči srážkám nepodléhají. 

Při exekučním postižení bankovního účtu může být 
zablokován pouze bankovní účet dlužníka, popř. jeho 
manžela.  

Pozor, exekutor neví, jaké peníze jsou na účtu 
ukládány. Pokud na účet přijdou peníze od 
zaměstnavatele již po exekuční srážce, může se stát, 
že dlužník zůstane úplně bez prostředků.  

Pouze jednou lze ze zablokovaného účtu vybrat 
trojnásobek životního minima, pokud dlužník na 
účtu tolik peněz má.  

Poté je vhodné založit si v bance tzv. chráněný 
účet pro zasílání nezabavitelných příjmů, který již 
exekutor postihnout nemůže. 

Při exekuci prodejem movitých věcí, exekutor 
navštíví místa, kde se domnívá, že dlužník může 
mít své věci - nejen trvalé bydliště, ale také 
předpokládané skutečné bydliště dlužníka.  

Při vstupu do bytu je exekutor povinen prokázat 
se služebním průkazem a z návštěvy pořídit 
kamerový záznam.  

Pozor na vymahače (pracovníky věřitele nebo 
vymáhacích agentur), kteří se za exekutory jen 
vydávají – ty do svého bytu či domu rozhodně 
nepouštějte. 

Exekutor může do bytu vstoupit i v nepřítomnosti 
dlužníka. Zabavit nesmí obvyklé vybavení 
domácnosti (např. pračku, ledničku), snubní prsten 
či hotovost do výše dvojnásobku životního minima 
a další věci vyloučené z exekuce. 

Pro dluhy na výživném pro děti může být 
dlužníkovi pozastaveno řidičského oprávnění.  

Jak exekuce skončí 
Exekutor vede exekuci až do úplného vymožení 
celé dlužné částky, vč. úroků, pokut, nákladů 
předchozích řízení i nákladů exekuce. Nemá právo 
Vám některé částky sám od sebe snížit nebo 
odpustit. 

Vymůže-li exekutor celý dluh, 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, 
neexistence dluhu, dlouhodobá neúspěšnost 
vymáhání) je možné exekuci zastavit. Z vážných 
důvodů může dlužník požádat také o dočasný 
odklad exekuce. 


