Mám exekuci
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EXEKUCE OBECNĚ
V dnešní době se s problémem exekuce potýká stále více lidí, ale zároveň
málo lidí má přesnou představu o tom, co se během exekuce bude dít.
Přitom exekuce je výhradně nucený způsob zaplacení dluhu, u kterého
stále platí, že pokud neexistují majetky, které by mohly být použity na
úhradu dluhu, tak exekuce více dlužníkovi „provést“ nemůže. Zároveň je
ale vždy třeba exekuci řešit, zjistit, který dluh je exekucí vymáhán, a
v nejlepším případě se pokusit s exekutorem domluvit na zaplacení dluhu.
Exekuce není časově omezena a může proto probíhat po celý život
dlužníka, v určitých případech může exekuce postihnout i dlužníkovy
dědice.
Obecně lze říct, že vždy je dobré exekutora kontaktovat a domluvit se
s ním na splacení dluhu ve splátkách (pochopitelně za předpokladu, že
není možné uhradit dluh celý naráz a levněji podle výzvy exekutora).
Nicméně je třeba upozornit, že exekutor není povinen na splácení dluhu
přistoupit. I když exekutor přistoupí na splátky domluvené s dlužníkem a
dlužník platí, neznamená to, že exekutor musí nechat majetek dlužníka na
pokoji. Právě naopak, exekutor je placen věřitelem mimo jiné proto, aby
zajistil majetek dlužníka a ten nemohl majetek schovat.
Protože exekutor může i poté, co se s dlužníkem domluvil na splátkách,
provádět exekuci, je třeba si dát pozor na to, co exekutor může a
informovat se o všech důsledcích, které sebou exekuce nese. Jako
základní věc by si každý dlužník měl uvědomit, že jeho dosavadní příjmy
budou sníženy, ne-li úplně odebrány.
Dlužník by měl začít počítat s tím, že jeho příjmy budou sníženy na částku
nezabavitelného minima, a tedy že se bude muset uskrovnit. S tím by měl
začít co nejrychleji, aby i během exekuce mohl plnit své další závazky a
nedostal se do kolotoče dluhů.
Pokud je dlužník zvyklý na používání bankovního účtu a nechává si na něj
zasílat všechny příjmy, měl by urychleně zvolit jiný způsob výplaty,
protože jeho bankovní účet bude zablokován.
Dlužník – řidič se může připravit na to, že exekutor mu může zabavit jeho
automobil, ale že mu může také odebrat jeho řidičský průkaz.
Exekuce neznamená jenom to, že bude vynuceno zaplacení dluhu. Existují
i exekuce na jiné povinnosti, než zaplacení částky, například to mohou být
exekuce na vyklizení z bytu. Nejčastější jsou však jednoznačně exekuce
na zaplacení dluhu.
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Tato brožura je o tom, jak exekuce probíhá a s čím se můžete v exekuci
setkat.

INFORMACE O DLUHU
Ve spojení s exekucemi se často stává, že poté, co je povinnému poprvé
doručena písemnost obsahující exekuci (typicky výzva k úhradě exekuce),
povinný ani netuší, za jaký dluh je exekuce nařízena. Ať už je důvodem to,
že dluh je velmi starý a dlužník na něj jednoduše zapomněl, nebo proto,
že původní věřitel prodal dluh jinému a ten zase jinému, až na dlužníka
poslala exekutora úplně cizí společnost nebo osoba. Pro účinnou obranu a
vůbec řešení celé situace je potřeba získat co nejvíce informací.

Jak informace sehnat?
Nejjednodušší cestou je si vzpomenout…. Protože však toto může zvláště
u starých dluhů činit velké obtíže, doporučujeme se pokusit domluvit
s exekutorem a informace získat od něj. Je to nejrychlejší cesta, neboť
dlužník by měl tak jako tak exekutora kontaktovat, ať už pro domluvení
splátek, zjištění postupu exekutora, či jenom proto, aby dal najevo, že
chce věc řešit, a v takové chvíli může zjistit i původ dluhu. Na druhou
stranu nemá exekutor povinnost takové informace sdělovat a je také
možné, že je sám vědět nebude, když mu pro zahájení exekuce stačí
jenom pověření od soudu.
Pokud dlužník neuspěje u exekutora, nezbývá mu než zajít na příslušný
soud, který vydal usnesení o pověření exekutora k provedení exekuce.
Bývá to soud místně příslušný pro místo bydliště povinného, tedy pokud je
povinný z Ostravy, může se dotázat u soudu v Ostravě. Na druhou stranu
oprávněný si může vybrat kteréhokoli exekutora, ten ale pověření
k zahájení exekuce musí získat ze soudu v místě bydliště dlužníka.

Co hledat na soudě?
Podle usnesení, kterým byla nařízena exekuce, povinný bude znát i
spisovou značku rozhodnutí, které exekuci způsobilo tzv. exekučního
titulu. Na soudě lze po předchozí domluvě nahlédnout do takového spisu a
tam zjistit potřebné informace. Klíčem k tomu, aby povinný bezpečně
zjistil, za co je na něj exekuce nařízena, je právě spis o nalézacím řízení.
Pokud totiž bylo ve věci rozhodnuto platebním rozkazem, nemusí být zcela
jasné, z čeho žalobce odvozuje vlastní dluh a povinnost žalovaného –
dlužníka jej zaplatit. Ve spisu na soudě však je uložen i návrh žalobce
k vydání takového rozhodnutí (ať už platebního rozkazu, nebo rozsudku).
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Pak stačí jen pozorně prostudovat takový návrh, protože žalobce v něm
musel uvést všechny důvody (a tyto prokázat), které vedly k vzniku
dluhu.
Když už dlužník využije zákonné možnosti nahlédnutí do spisu na soudě,
může ve stejném spisu také zkontrolovat, jestli bylo rozhodnutí jemu
řádně doručeno (ať už skutečně doručeno, nebo bylo využito „fikce“
doručení). Pokud by tomu tak totiž nebylo, dané rozhodnutí nemohlo
nabýt právní moci, vykonatelnosti (to jsou dvě odlišné věci) a exekuce
podle takového rozhodnutí nařízená je nepřípustná a je možné ji zastavit –
jak bude podrobněji uvedeno níže v této brožuře.

JAK ZAČNE EXEKUCE?
Exekuce (neboli exekuční řízení) je samostatné soudní řízení, které nařídí
soud a provede soukromý exekutor. Jedná se o řízení vykonávací, tedy
probíhá přímo a za účelem vymožení dlužné částky a vrácení této částky
věřiteli.
Příčinou pro vznik a zahájení exekuce je skutečný dluh (to znamená dluh
splatný, skutečně existující), který věřitel po dlužníkovi bez úspěchu žádal
a poté se obrátil na soud. Následně pak soud přikázal dlužníkovi uhradit
dluh na základě rozsudku, nebo platebního rozkazu, obecně označovaných
jako exekuční titul. Jestliže ani poté, co mu soud přikázal zaplatit dluh, tak
dlužník neudělal, ani se nesnažil dluh nijak řešit, věřitel se na soud může
obrátit znovu s tím, aby zahájil exekuci.
Poznámka: exekučním titulem se rozumí nejenom platební rozkaz, nebo
rozsudek soudu, ale také rozhodnutí správních úřadu (např.
telekomunikačního, přestupkového oddělení obecního úřadu, výkazu
zdravotní pojišťovny, apod.), nebo rozhodčí nález.
Každou exekuci začne věřitel tím, že si vybere exekutora a kontaktuje ho.
Následně mu musí doručit návrh na provedení exekuce, ke kterému doloží
exekuční titul. Exekutor pak následně požádá soud o vydání usnesení o
pověření exekutora provedením exekuce. Platí, že exekuční řízení je
zahájeno dnem, kdy došel návrh od věřitele exekutorovi.
Poznámka: Výběr exekutora je plně na vůli věřitele, pokud jsou věřitel i
dlužník z Ostravy, neznamená to, že by si věřitel nemohl vybrat exekutora
z Prahy nebo Přerova.

Účastníci exekuce
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Hlavními účastníky exekuce jsou: věřitel – v exekuci uváděný jako
oprávněný (to je osoba nebo společnost nebo stát, kterým měla být
zaplacena nějaká částka a nebyla) a dlužík – v exekuci uváděný jako
povinný (nejčastěji osoba, ale může být i společnost, kteří měli něco
zaplatit a neudělali to). Exekutor sám není účastníkem řízení, stejně jako
soud není účastníkem v běžném řízení. Naopak manžel povinného, nebo
jeho ručitel mohou být účastníky řízení také.
Osoby účastníků jak na straně oprávněného, tak na straně dlužníka se
mohou měnit. Na straně oprávněného je častou změnou postoupení
pohledávky na zaplacení dluhu jiné osobě (názorným příkladem je
rozprodávání pokut za jízdu „na černo“ dopravním podnikem
společnostem, které se vymáháním dluhů živí). Taková osoba je pak
právním nástupcem a může zahájit exekuci proti povinnému místo
původního věřitele. Na straně dlužníka může vystupovat i ručitel za dluh,
kterého povinný měl, ale i manžel dlužníka.

Exekuce manželů
Jestliže dluh, který je v exekuci vymáhán, je zároveň součástí společného
jmění manželů (dále jen SJM), pak je účastníkem i manžel povinného. To
znamená, že exekutor je oprávněn provádět exekuci i na jméno manžela,
který sám za dluh nemůže, blokovat jeho majetek a vymáhat po něm
dluh, jako by to byl sám povinný. Obecně přitom platí, že jakékoli dluhy
vzniklé jednomu z manželů za trvání manželství, patří do SJM, a tedy
exekutor může postihovat i výlučný majetek každého z manželů.
Příklad: jestliže manžel dluží a tento dluh je v exekuci vymáhán a zároveň
jeho manželka pracuje, může exekutor vydat exekuční příkaz srážkami ze
mzdy manželce dlužníka.
Podobně na tom jsou i dluhy, které vznikly jednomu manželovi před
vznikem manželství, ale během manželství se tento dluh stal součástí SJM
(třeba splátky byly placeny ze společného účtu manželů). Na druhou
stranu v případě, že dluh jednoho z manželů je jeho vlastní (to znamená,
že dluh vznikl výlučně jednomu z manželů), tak postihnout může exekutor
jenom část SJM a to takovou, kterou by dostal manžel – dlužník při
případném vyrovnání, nebo zrušení SJM.
Je třeba si uvědomit, že zákon dovoluje exekutorovi postihnout majetek
manžela v exekuci i poté, co bylo manželství dlužníka soudem rozvedeno
a to i přesto, že soud mohl rozhodnout o vypořádání či zrušení SJM. Platí
totiž to, že vypořádání SJM po rozvodu manželství se týká jenom
rozvádějících se manželů (aby si vyjasnili jednotlivé vzájemné nároky a
rozdělili majetek), ale vůči exekutorovi to nemá vliv.
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Příklad: Dlužník se rozvede s manželkou, proběhne soud, který dlužníkovi
přisoudí ze SJM auto a manželce přisoudí byt do osobního vlastnictví.
Jestliže pak bude mít dlužník exekuci, může exekutor vydat exekuční
příkaz na zablokování bytu na katastru nemovitostí.

PŘEDNOSTNÍ A NEPŘEDNOSTNÍ
POHLEDÁVKY
Pohledávky se podle zákona dělí na přednostní a nepředností. Do které
skupiny patří daná exekuce povinného, se jednoduše zjistí podle toho,
kvůli čemu (z jakého důvodu) vznikl dluh povinného. Podle toho, do které
skupiny pohledávka patří, je s takovou předností hrazena v případě
nařízení exekuce, což znamená, že pro její vymožení může exekutor
srážet z příjmů více. V ostatních způsobech řešení exekuce, jako je
obstavení účtu, nebo soupis movitých věcí, se rozdíly mezi přednostními a
nepřednostními pohledávkami neprojeví.

Přednostní pohledávky
Přednostní pohledávky jsou jasně vyjmenovány v zákoně. Všechny
ostatní, které nejsou v zákoně přímo vyjmenovány, jsou považovány za
nepřednostní. Mezi přednostní, a tedy přísnější, pohledávky, patří;
1.
2.

Pohledávky výživného
Pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na
zdraví
3.
Pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy
4.
Pohledávky daní a poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
5.
Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského
pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění
6.
Pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné
zdravotní pojištění
7.
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
8.
Pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a
podpoře při rekvalifikaci
9.
Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
10. Pohledávky regresí náhrady podle zákona o nemocenském
pojištění
11. Pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu
nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14
kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013
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v období prvních 21 kalendářních
neschopnosti nebo karantény

dnů

dočasné

pracovní

Přednostní pohledávky jsou řešeny přísněji.
Často se vyskytujícím případem jsou pohledávky za dluhy na výživném.
Na tyto dluhy je přihlíženo skutečně velice přísně a při exekuci na plat
jsou vždy prováděny jako první. Pokud je provedena exekuce ze mzdy,
tak je soud povinen uložit zaměstnavateli úkol, aby každý měsíc odváděl z
platu svého zaměstnance dohodnutou finanční částku ve prospěch dětí,
matky, banky nebo jiné osoby, které povinný dluží. Po odečtení všech
splátek nesmí být ale zůstatek podle zákona nižší, než je životní minimum
a minimum na zaplacení bydlení. Konečnou částku, která bude předmětem
srážek ze mzdy zaměstnance, pak určí soud podle zadaných tabulek a
podle platu zaměstnance.

Nepřednostní pohledávky
Nepřednostní pohledávky přicházejí na řadu až po uspokojení nároků
přednostních pohledávek. Proto jsou například z platu nejprve odečítány
pohledávky přednostní a až v případě, že je možné odečíst i něco dalšího,
pak teprve přichází na řadu pohledávky nepřednostní. Stejně tak je tomu
u zisků ze soudně nařízených dražeb a podobně.
V případě, že dlužník má více exekucí, a jedna z nich je přednostní,
ostatní jsou nepřednostní, v podstatě to znamená, že dlužníkovi po
provedení srážky ze mzdy zůstane méně, než kdyby žádnou přednostní
pohledávku neměl.

SLOUČENÍ EXEKUCÍ
V případě, že dlužník má dluhů více a tyto jsou již v exekučním řízení, je
za určitých zákonných podmínek možné tyto exekuce sloučit a ušetřit tak
dlužníkovi náklady řízení (snížit tedy náklady exekutora).
V případě že jeden věřitel zahájí u stejného exekutora proti stejnému
dlužníkovi další exekuci (jedna či více už probíhají), pak je povinen tyto
exekuce sloučit. Nemusí sloučit jedině v případě, kdy by sloučení exekucí
bylo nehospodárné, třeba proto, že jsou každá v naprosto jiné fázi
vymáhání, ale takové rozhodnutí musí exekutor řádně zdůvodnit.
V případě, že se nejedná o více dluhů mezi stejnými účastníky, pak mohou
nastat další varianty sloučení exekucí, ale tentokrát nedojde ke sloučení
automaticky, ale dlužník musí sloučení písemně navrhnout.
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Varianta 1. – věřitel navrhl a vymáhá po stejném dlužníkovi dluhy u více
exekutorů
Příklad: Věřitel Alfa s.r.o. vymáhá dva dluhy z pokuty za jízdu „na černo“
ve výši 1.008,- Kč každý po panu Nebohém. První exekuci provádí
exekutor JUDr. Tomáš Vrána z Přerova, druhou provádí JUDr. Milan Vlha
z Ostravy. Pan Nebohý žije v Ostravě. Může podat na soud v Ostravě
návrh na sloučení exekucí, přičemž soud v zájmu hospodárnosti řízení určí
jednoho exekutora, který obě exekuce provede a dokončí.
Varianta 2. – ke stejnému exekutorovi proti stejnému dlužníkovi dojde
další oprávněný, za předpokladu, že tento další oprávněný je tzv. právním
nástupcem původního věřitele (např. koupil pohledávku).
Příklad: Pan Nebohý má dvě exekuce kvůli dluhu na pokutách za jízdu „na
černo“ ve výši 1.008,- Kč každou. Obě tyto exekuce provádí exekutor
JUDr. Milan Vlha z Ostravy. Věřitelem první exekuce je Alfa s.r.o.,
věřitelem druhé exekuce je Beta s.r.o., přičemž Beta s.r.o. původní dluh
od Alfy s.r.o. odkoupila, je tedy právním nástupcem věřitele. Pan Nebohý
může navrhnout soudu, aby tyto exekuce sloučil.
Na závěr je třeba ještě podotknout, že jestliže soud jednomu z exekutorů
věc odebere, tak mu stále přísluší zaplacení nezbytných a účelně
vynaložených dosavadních nákladů. Soud může také v případě
nehospodárnosti nebo nevhodnosti sloučení vůbec nepovolit a ponechat
jednotlivá řízení beze změny.

JAK EXEKUCE PROBÍHÁ?
Exekuce začíná dnem, kdy věřitel doručil exekutorovi návrh na provedení
exekuce. V tuto chvíli zpravidla dlužník ani netuší, že exekuce byla
zahájena, protože kdyby tušil, mohl by se snažit ukrýt majetek před
exekutorem. První kroky pak následně provádí exekutor tím, že zjišťuje,
kde by mohl mít dlužník majetek. Za tímto účelem exekutor požádá o
informace různé osoby a instituce, které jsou ze zákona mu všechny
nezbytné informace poskytnout. Takto exekutor určí, jestli má dlužník
příjem ze zaměstnání, nebo jestli pobírá státní sociální podporu či dávky
hmotné nouze, zjistí i to, kdyby dlužník byl podnikatelem. Následně
exekutor zjistí, jestli má dlužník nějaké bankovní účty, spoření, apod.,
ověří, jestli dlužník nevlastní automobil a nemovitost a následně si ověří,
kde dlužník bydlí. Všude, kde tímto způsobem zjistí dlužníkův majetek,
vydá na jeho zablokování exekuční příkaz, aby s takovým majetkem
nemohl dlužník nakládat.
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Zároveň však je povinen po pověření soudem k provedení exekuce napsat
dlužníkovi první výzvu k úhradě exekuce. V ní exekutor vyčíslí celý dluh
(od počátku vzniku dluhu, včetně nákladů soudu, právníků, úroků
z prodlení, smluvních pokut, apod.) a k tomu připočte své náklady za to,
že musel věc řešit a vyzve dlužníka, aby celou částku exekutorovi uhradil.
Pokud má dlužník dostatek peněz a podle výzvy celý dluh zaplatí, exekuce
skončí. Jestliže však nezaplatí, třeba proto, že výzvu z pošty nepřevezme,
nebo to nebude řešit, nebo nemá peníze, pak exekutor pokračuje
v exekučním řízení.
Dalším krokem exekutora poté, co zjistí, kde je dlužníkův majetek, je, že
vydá exekuční příkazy, kterými tento majetek zablokuje. Nejčastěji tak
zablokuje bankovní účty a spoření, vydá příkazy ke srážkám ze mzdy, či
jiných příjmů, zablokuje nemovitost zástavním právem, a zabaví
automobil a další hodnotné věci. Zde již většinou dlužník moc dobře ví, že
je v exekuci a měl by situaci řešit. Jak bylo uvedeno výše, měl by se
snažit domluvit s exekutorem na zaplacení celého dluhu, pokud ne naráz,
tak alespoň postupně ve splátkách. Doporučujeme, i kdyby exekutor úplně
odmítl jakýkoli způsob splácení, jednotlivé splátky posílat. Tak jako tak je
exekutor bude muset započíst na dluh a ten se bude snižovat.
Naopak domluvení se s exekutorem na splácení jen zřídka vede k tomu,
že by exekutor nepokračoval v exekuci a neblokoval majetek.
Exekutor po vydání exekučních příkazů a zjištění veškerého majetku
dlužníka pak jen čeká, dokud nebude dluh vyplacen. Jestliže se dozví, že
dlužník má nový majetek, nebo příjem (třeba že dědil, nebo má další
práci), pak rozšíří exekuci i na tyto majetky či příjmy.
Rychlost vydávání exekučních příkazů exekutorem je dána také tím, že
dlužník může mít exekucí více, a exekutor nikdy neví, kolik dřívějších
exekucí je na určitém majetku dlužníka již navázaných. V takovém
případě by se totiž dostal na řadu, až jako poslední, když exekuce
například na mzdě se vyplácejí srážkou v pořadí, v jakém přišly na plátce
mzdy exekuční příkazy.

Náklady exekuce
Jakmile je jakýmkoli způsobem exekuce vyplacena – tedy je uhrazen dluh,
který exekutor vymáhal, přistoupí exekutor k vypočtení nákladů exekuce,
tedy nákladů, které měl v souvislosti s prováděním exekuce. Má dvě
možnosti; může využít zákonný rámec, tedy využít paušálně vypočtenou
částku odměny exekutora, nebo může každý jednotlivý náklad rozepsat a
žádat samostatně. Poté, co výše uvedené provede, vyzve dlužníka
k úhradě nákladů exekuce a po jejich zaplacení je exekuce skončena.
Dokud nejsou náklady exekutora vyplaceny, stále probíhá exekuce, takže i
tyto náklady mohou být vymoženy jedním ze způsobů provádění exekuce.
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V praxi se z původního dluhu ve výši 1.000,- Kč může kvůli všem
nákladům spojeným s vymáháním exekuce zvýšit až na 15.000,- až
20.000,- Kč.

Exekuční příkazy
K provádění exekuce vydává exekutor exekuční příkazy, které určují, jak
bude naloženo s postihnutým majetkem dlužníka.

Zablokování bankovního účtu
Nejjednodušším způsobem pro vyplacení exekuce z pohledu exekutora je
postihnout dlužníkův bankovní účet, nebo spoření. Jestliže je na takovém
účtu dostatek peněz k úhradě exekuce, exekutor jednoduše přikáže
bance, aby na jeho úřední bankovní účet banka převedla částku celé
exekuce a tím je exekuce vyplacena. Pak jenom zašle dlužníkovi výzvu
k úhradě nákladů exekuce s tím, že všechny peníze byly vymoženy a
exekuce se končí.
Exekutor nesleduje a není povinen zohledňovat původ peněz na
bankovním účtu dlužníka. Pokud tedy na takový účet přicházejí peníze
celé rodiny, budou zablokovány bez možnosti obrany, přestože dlužníkovi
náleží z těchto peněz jenom část. Také v případě, že například mzda byla
dlužníkovi již sražena a na bankovní účet přišla už jen její zbývající část,
stále tento zbytek bude zablokován a nelze se proti tomu bránit. Proto lze
doporučit co nejrychleji poté, co dlužník zjistí, že má exekuci, zrušit
všechny platby, které jdou na účet a dohodnout jiný způsob výplaty. Pro
ostatní osoby pak vždy platí, že není vhodné své peníze posílat na jiný
účet, než na vlastní.

Srážky ze mzdy nebo jiných příjmů
Srážky ze mzdy nebo jiných příjmů dlužníka jsou způsobem
provedení exekuce, který je založen na přikázání části mzdy a jiného
příjmu povinného exekutorem tak, aby zaměstnavatel, nebo úřad, který
příjem povinného vyplácí, sráženou částku rovnou posílal exekutorovi.
Je-li rozhodnuto o provedení exekuce srážkami ze mzdy či jiných příjmů
povinného, je plátce povinen provádět srážky až do celkové výše
vymáhané částky. Plátce také nese odpovědnost za správný výpočet
srážky a její převedení na účet soudního exekutora. Správný výpočet si
lze orientačně ověřit na speciální kalkulačce Exekutorské komory na
webové stránce: www.ekcr.cz.
Ten, komu exekutor přikázal provádět srážky ze mzdy či jiného příjmu
povinného, tak musí učinit. V žádném případě se s ním nelze domluvit,
aby srážky prováděl odlišně od příkazu exekutora. V případě, kdy by
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neplnil povinnost vůči exekutorovi, mohl by sám být zažalován a povinen
platit dlužnou částku (částku, kterou měl správně srazit).
Exekuci nepodléhají:
- dávky pomoci v hmotné nouzi
- jednorázové dávky sociální podpory
- příspěvek na bydlení
- dávky sociální péče
Exekuci podléhají jen částečně:
- mzda
- důchod
- nemocenská
- peněžitá pomoc v mateřství
- dávky státní podpory nevyplácené jednorázově (přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek aj.)
- odstupné, podpora v nezaměstnanosti a jiné

Soupis movitých věcí
Je-li vymáhána peněžitá pohledávka, obvykle se exekuce provádí
přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Pokud
tyto způsoby nepostačují k uhrazení pohledávky, přistoupí exekutor k
prodeji movitých věcí či nemovitostí.
Provedení soupisu movitých věcí pak exekutor provádí kdekoli, kde se
může důvodně domnívat, že se povinný zdržuje. Není tedy vázán trvalým
bydlištěm, nebo trvalým pobytem, nemusí jej ani zajímat, jestli povinný
bydlí u někoho jako spolubydlící, nebo je sám nájemníkem. Základním
předpokladem pro výběr místa, kde exekutor půjde sepsat movité věci, je
domněnka, že povinný bude mít své věci kdekoli, kde se zdržuje.
Příklad: jestliže povinný bydlí u rodičů, přičemž své věci má ve svém
pokoji, pak pro exekutora je to jedno, protože se může důvodně
domnívat, že povinný má své věci i v dalších místnostech bytu rodičů.
Pokud by však byla tato jeho domněnka vyvrácena (třeba na místě) např.
tím, že vstup do bytu a do pokoje povinného je oddělen od zbytku bytu a
společné je jen zařízení, pak by mohl soupis zúžit. V praxi však na toto
exekutor zpravidla nepřistoupí a osoby bydlící ve stejném bytě (v našem
případě rodiče) vyzve, aby si podali námitku na vyškrtnutí věcí ze soupisu.
Řada lidí klade mezi exekuci a soupis (event. zabavování) movitých věcí
rovnítko. Přitom k soupisu movitých věcí se přistupuje až v momentě, kdy
dlužníkovi nelze srážet ze mzdy nebo z bankovního účtu.
Mylná je také domněnka o tom, že soupis movitých věcí je to samé, jako
odvezení/zabavení věcí. Pokud vykonavatel provádí soupis, sepisuje
vlastně seznam jednotlivých movitých věcí, označuje je exekuční nálepkou
12

a přiřazuje jim náležité evidenční údaje. Věci však může ponechat na
místě, nemusí je zabavit. Zabavením, resp. zajištěním je míněno faktické
odvezení věcí, jež mají být prodány v dražbě.
Movité věci se prodávají v dražbě. Všechny dražby jsou zveřejňovány na
Portálu dražeb. Draženy mohou být sepsané a zajištěné movité věci, s
výjimkou těch, které jsou zákonem nebo soudním rozhodnutím z exekuce
vyloučeny. V případě dražby movitých věcí je nejnižší podání určeno
částkou ve výši 1/3 rozhodné ceny.
Jak probíhá soupis movitých věcí?
- Soupis movitých věcí obvykle neprovádí sám soudní exekutor, ale jeho
zaměstnanci zvaní vykonavatelé. Při provádění tzv. mobiliární exekuce se
musí prokázat služebním průkazem, zpravidla vám rovněž doručí exekuční
příkaz postihující movité věci.
- Snažte se nekomplikovat situaci. Vykonavatel je v takové chvíli veřejnou
osobou, která provádí výkon rozhodnutí soudu. Ačkoliv s průběhem
nemusíte souhlasit, umožněte mu provést exekuci. Ze zákona je Vaší
povinností strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl
prohlídku bytu a jiných místností dlužníka. Nesplníte-li tuto povinnost, je
ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti
přístup. Za tímto účelem může dokonce povolat i hlídku policie ČR.
- Vykonavatel v bytě (sídle, místu podnikání) dlužníka nebo na jiném
místě, kde má dlužník své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být
prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí
postačil k uspokojení vymáhané pohledávky věřitele spolu s náklady
exekuce.
- Z věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka, se nemůže týkat výkon
rozhodnutí těch, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování
hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních
úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními
pravidly.

Zastavení nemovitosti
Pokud předchozí způsoby provedení exekuce nepostačují, může exekutor
přistoupit k tomu, že prodá nemovitost ve vlastnictví povinného. Jestliže je
povinný vlastníkem nemovitosti, exekutor nejdříve ze všeho vydá
exekuční příkaz, kterým zastaví nemovitost v katastru nemovitostí. Tím
také zabrání povinnému, aby nemovitost prodal, či jinak převedl.
Následně může exekutor přistoupit k tomu, že nemovitost prodá. Aby tak
mohl učinit, uvede nemovitost do rejstříku dražeb, zajistí znalce, který
nemovitost ocení a sám pak podle znaleckého posudku stanoví pro účely
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dražby vyvolávací cenu nemovitosti na 2/3 hodnoty podle znaleckého
posudku. Když proběhne dražba, osoba s nejvyšší nabídkou získá
nemovitost do vlastnictví a exekutor za takto získané peníze uhradí
náklady dražby a ze zbytku pak uhradí vymáhaný dluh. Jestliže i po
zaplacení celé exekuce zbudou z prodeje nemovitosti peníze, tyto pak
exekutor pošle povinnému.
Proti zablokování nemovitosti na katastru nemovitostí se povinný v zásadě
nemůže bránit, proti dražbě samotné se bránit může, nicméně musí
doložit, že exekuce může být uhrazena jiným způsobem než prodejem
nemovitosti (např. poukáže na příjem, nabídne další splátky, třetí osoba
se přidá ke splácení, apod.).

Odebrání řidičského oprávnění
Dalším oprávněním exekutora v případech exekucí za dlužné výživné, je
možnost vydat exekuční příkaz a tak odebrat povinnému řidičský průkaz.
O tom, že povinný má řidičský průkaz, se může exekutor dozvědět na
příslušném správním úřadě, který je povinen mu takovou informaci sdělit.
Následně exekutor exekučním příkazem přikáže povinnému vrácení
řidičského průkazu, jinými slovy, ode dne doručení (nebo fikce doručení)
nesmí povinný řídit automobil. Řidičský průkaz se pak vrátí teprve poté,
co je celá exekuce skončena.
Pro možnost odebrání řidičského průkazu je třeba splnit určité podmínky.
Především lze této možnosti využít pouze, pokud předmětem exekuce je
vymožení dlužného výživného. Následně naopak nelze zablokovat řidičský
průkaz povinnému, který se řízením vozidel živí, toto ale musí dotyčný
povinný prokázat.
Poznámka: tímto způsobem jsou v praxi řešeny případy exekucí, kdy
povinný nemá formálně zabavitelný majetek, přestože očividně majetný
je, zabavením řidičského oprávnění je tak výrazně „nucen“ k tomu, aby
dluh a celou exekuci uhradil. Také je třeba si uvědomit, že tím, že povinný
bude i nadále řídit vozidlo přesto, že mu exekučním příkazem bylo řízení
zakázáno, páchá přestupek, za který může dostat pokutu až 50.000,- Kč,
která se po nezaplacení může opět vymáhat novým zákazem, a to se
může stále opakovat.

NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA A
NEPOSTIŽITELNÉ PŘÍJMY
I v případě probíhající exekuce nemůže exekutor povinnému zabavit
veškerý majetek. Je zde určitá hranice majetku, ať už věcí, nebo příjmů,
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které nesmí exekutor zabavit nebo z nich srážet. U nejčastějšího případu
provádění srážek ze mzdy musí povinnému zůstat nezabavitelná částka,
některé druhy příjmů nelze srazit vůbec. Věci, které povinný potřebuje pro
naplnění svých nezbytných potřeb nebo pro výkon povolání, obvyklé
vybavení domácnosti a např. snubní prsteny také nemohou být zabaveny.
Jestliže by se tak stalo, je možné se proti tomu bránit.
Mezi věci, které při provádění exekuce nelze zabavit, patří:
a) oblečení (základní oblečení, pokud má dlužník třicet značkových
párů bot, tak většinu exekutor zabaví), obvyklé vybavení
domácnosti
b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje
vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
d) hotové peníze do částky 6.820,- Kč
e) zvířata, která slouží člověku jako jeho společník.
Nejčastější problém nastává u toho zjistit, co je vlastně obvyklé vybavení
domácnosti. Zde se totiž rozhoduje na základě více důvodů, třeba toho,
zda v rodině dlužníka jsou děti, jestli bydlí ve městě, nebo na samotě,
jestli je někdo z rodiny dlouhodobě nemocný, apod. Typicky se nesmí
zabavit postele (tolik postelí, kolik je členů domácnosti), záchod, sprchový
kout, či vana, na druhou stranu může se v určitých případech zabavit i
lednička a pračka. Ohledně nábytku to pak platí podobně.
Srážky se mohou provádět také z příjmů, které povinnému nahrazují
odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní. Ustanovení o exekuci
srážkami ze mzdy se použijí i na exekuci srážkami z platu, z odměny z
dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební
pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných
celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou
vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které
povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní.
Těmito příjmy jsou:










náhrada mzdy nebo platu,
nemocenské,
ošetřovné,
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
peněžitá pomoc v mateřství,
důchody,
stipendia,
podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se
skončením zaměstnání,
 peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v
souvislosti se zaměstnáním,
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 úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta
Existuje však také okruh příjmů, které jsou nepostižitelné, tzn., že na ně
nelze nařídit exekuci vůbec. Pokud by se tak stalo, je povinný oprávněn
okamžitě podat návrh na zastavení exekučního řízení. Mezi nepostižitelné
příjmy patří:
 náhrada, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna
 dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci)
 z dávek státní sociální podpory – příspěvek na bydlení
 dávky pěstounské péče vyplacené jednorázově
 příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
 příspěvek na péči
Výše nezabavitelné částky se liší rok od roku, pro rok 2018 činí:
Nezabavitelná částka každé osoby – 6 225,33 Kč.
Nezabavitelná částka na vyživované dítě, manžela/ku – 1 556,33 Kč.
Částka postižitelná bez omezení: 9 338 Kč (částka, nad kterou se zbytek
čisté mzdy srazí bez omezení).
Příklad č. 1: Pan Hodný je ženatý, má 1 vyživované dítě a pobírá invalidní
důchod ve výši 10 800 Kč. Nyní mu byly nařízeny exekuce formou srážek
z jiných příjmů. Jedna z nich je pro přednostní pohledávku, druhá ne.
Výpočet srážky:
Stanovení nezabavitelné částky: 6 225,33 + 1 556,33 + 1 556,33 =
9 338 Kč (již zaokrouhleno)
Rozdíl mezi výší důchodu a nezabavitelnou částkou: 10 800 – 9 338
= 1 462 Kč
Zaokrouhlení částky 1 462 směrem dolů na částku dělitelnou třemi
= 1 461 Kč
Rozdělení této částky na třetiny: 1 461 : 3 = 487 Kč
První třetina (nebo její
nepřednostní pohledávky.

zbytek)

bude

využita

na

uhrazení

Druhá třetina bude využita k zaplacení přednostní pohledávky,
pokud by nestačila, použila by se také část nebo i celá první třetina.
Třetí třetina zůstane dlužníkovi.
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Částka důchodu k výplatě bude: 9 826 Kč
Příklad č. 2: Paní Veselá je rozvedená, má 1 vyživované dítě. Její mzda
činí 22.000 Kč čistého. Byla jí nařízena exekuce formou srážek ze mzdy,
nejedná se o přednostní pohledávku.
Výpočet srážky:
stanovení nezabavitelné částky: 6 225,33 + 1 556,33 = 7 782 Kč
(již zaokrouhleno)
odečteme nezabavitelnou částku od čisté mzdy: 22 000 – 7 782 =
14 218 Kč
jelikož rozdíl mezi čistou mzdou a nezabavitelnou částku je vyšší než
9 338 Kč (plně zabavitelná částka) – stanovíme jednu třetinu z této
částky tj. 3 112 + 2 Kč
pro uspokojení nepřednostní pohledávky se použije 1/3 zbytku čisté
mzdy 3 112 a celý zbytek čisté mzdy nad 14 461 Kč (tj. 14 461 – 9
338) tj. 5 123 Kč
Srážka ze mzdy tak bude činit 5123 + 3 112 Kč
Paní Veselé bude vyplacena její nezabavitelná částka tj. 7 782 + dvě
třetiny čisté mzdy tj. 2 x 3 112 + 2 Kč, které nám zůstaly stranou
při zaokrouhlování – její mzda bude činit po provedení srážek 14
008 Kč
Pro přesný výpočet srážek pro daný příjem je možné využít internetových
kalkulaček. Jednu můžete nalézt na webových stránkách exekutorské
komory - www.ekcr.cz.

ZASTAVENÍ EXEKUCE
Pokud jsou splněny určité podmínky, může být exekuce zastavena.
Samotné zastavení exekuce znamená, že tato neběží, exekutor neprovádí
příslušné kroky, ale v některých případech může být obnovena. Jednotlivé
důvody, pro které může být exekuce zastavena, stanovuje zákon, patří
mezi ně případy, kdy exekuce:
1) byla nařízena, ačkoli se rozhodnutí soudu v nalézacím řízení (exekuční
titul) dosud nestalo vykonatelným; tedy v případech, kdy si oprávněný
věřitel nezařídil na rozhodnutí razítko osvědčující nabytí právní moci a
vykonatelnosti.
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2) rozhodnutí, které je podkladem exekuce, bylo po nařízení exekuce
zrušeno nebo se stalo neúčinným;
3) zastavení exekuce navrhl ten, kdo navrhl její nařízení (oprávněný);
4) exekuce postihuje věci, které jsou z ní vyloučeny (to je typicky případ,
kdy exekutor zabaví movité věci, které není podle zákona oprávněn
zabavit, např. obvyklé vybavení domácnosti – viz dále), nebo majetek, ze
kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit;
5) průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jí bude dosaženo,
nepostačí ani ke krytí jejích nákladů (tento důvod se tedy může uplatnit,
pokud povinný nemá žádný majetek, který by bylo možno exekučně
postihnout nebo tento majetek nemá prakticky žádnou cenu – toto však
musí mít exekutor spolehlivě zjištěno, aby mohla být exekuce z tohoto
důvodu zastavena – ve skutečnosti tak nelze k tomuto způsobu přistoupit
dříve, než exekutor vykoná většinu úkonů za účelem zjištění dlužníkova
majetku.
6) bylo pravomocně rozhodnuto, že exekuce postihuje majetek, k němuž
má někdo právo nepřipouštějící exekuci (tzn., pokud bylo soudem
rozhodnuto o tom, že věci sepsané v exekuci vlastní někdo jiný než
povinný)
7) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento
výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro
zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo
před vydáním tohoto rozsudku (sem nejčastěji patří, že například dlužník
zaplatil dluh předtím, než začala exekuce, oprávněný ale přesto podal
návrh na nařízení exekuce. Pak stačí jen doložit, že již bylo zaplaceno, a
podle výše uvedeného exekutor exekuci zastaví);
8) exekuce je nepřípustná, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí
nelze vykonat (spadají zde zbylé případy nějakého pochybení exekutora či
vady exekučního titulu apod., které mohou vést k zastavení exekuce. Patří
sem např. částečné zastavení exekuce pro nepřiměřeně zvolený způsob
exekuce. Patří sem i zastavení z důvodu povinným vznesené námitky
promlčení.).
Exekuci lze podle okolností případu zastavit jak zcela (např. z důvodu
námitky promlčení) tak i jen zčásti (např. pokud jde jen o jeden exekuční
příkaz – nepřípustná exekuce přikázáním pohledávky z účtu, anebo pokud
jde třeba jen o jednu věc – sepsání věci, která nesmí být dle zákona
dlužníkovi zabavena, při exekuci prodejem movitých věcí).
Návrh na zastavení exekuce lze podat do 15 dnů ode dne, kdy se povinný
o důvodu k zastavení dozvěděl. Pokud by ji povinný promeškal, bylo by
možné zastavení exekuce docílit jen velmi obtížným a výsledek
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nezaručujícím způsobem na základě podnětu přímo soudu, který o
zastavení může rozhodnout i bez návrhu.
Pokud je podán návrh na zastavení exekuce, vyzve do 15 dnů exekutor
všechny účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí. Pokud
všichni účastníci exekuce se zastavením souhlasí nebo pokud marně
uplynula 30 denní lhůta k vyjádření se (např. i pokud se některý účastník
zapomene nebo nestihne vyjádřit), exekutor exekuci zastaví. V případě, že
se zastavením souhlasí oprávněný, zastaví exekutor exekuci vždy, a to i
bez návrhu. V opačných případech postoupí exekutor návrh k rozhodnutí
soudu.
Exekutor může dále sám zastavit exekuci v případě, kdy mu oprávněný
nesloží přiměřenou zálohu na náklady exekuce, pokud ho ke složení
zálohy vyzval a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimka platí pro
případ, kdy jsou na straně oprávněného splněny podmínky pro osvobození
od soudních poplatků nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě – v
takovém případě exekutor není oprávněn zastavit exekuci pro nezaplacení
zálohy.

SKONČENÍ EXEKUCE
Pověření exekutora k provedení exekuce zaniká, jestliže
a) exekuční soud rozhodl o vyloučení exekutora,
b) exekuce byla zastavena,
c) pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy,
d) exekuční soud pověřil provedením exekuce jiného exekutora.
Provedením exekuce (tedy vymožením pohledávky včetně příslušenství a
nákladů exekuce a oprávněného) a zastavením exekuce zanikají účinky
všech vydaných exekučních příkazů.
O tom, že exekuce byla skončena vymožením pohledávky, nemusí
exekutor vydávat žádné potvrzení či rozhodnutí. Pouze pokud jej o to
účastník požádá, je povinen zaslat mu oznámení o skončení exekuce. Toto
oznámení je dále exekutor povinen zaslat všem orgánům a osobám, které
ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým
byla v exekuci uložena nějaká povinnost (tedy např. katastru nemovitostí,
zaměstnavateli povinného, bankám, u nichž má povinný veden účet
apod.). Bohužel však zákon neukládá exekutorovi lhůtu, do kdy je povinen
toto oznámení zaslat.
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NÁKLADY EXEKUCE
S prováděním exekučního řízení vznikají exekutorovi náklady, které se
stávají příslušenstvím vymáhaného dluhu vedle nákladů za předcházející
soudní řízení, právního zastupování věřitele, úroků z prodlení a dalších
sankcí. Tyto náklady se vypočítávají pro každý jednotlivý případ zvlášť,
nicméně vyhláškou se stanovují základní částky nákladů, které je pak
dlužník povinen exekutorovi uhradit.
Náklady exekutor započítává během vymáhání dluhu rovnou, ale teprve
poté, co je vyplacen vlastní dluh a předchozí příslušenství dluhu, pošle
exekutor povinnému výzvu k úhradě nákladů exekuce. Jejich zaplacením
pak exekuce končí. Často se také může stát, že exekutor pošle výzvu, ale
zároveň k ní napíše, že povinný již nic hradit nemá, protože je již všechno
včetně nákladů exekuce vymoženo a zaplaceno. V takovém případě je tato
výzva vlastně potvrzením exekutora o tom, že exekuce se končí.

Příklad nákladů exekuce:
V případě, že bude dluh ve výši 1.010,- Kč splatný dne 1.1.2010 žalovat
společnost zastoupená advokátem a ten ji bude zastupovat i v exekučním
řízení, pak celkový součet výše dluhu bude činit ke dni 30.6.2014 (v
exekuci);
Jistina dluhu = 1.010,- Kč
Úroky z prodlení = 341,- Kč
Soudní poplatek = 400,- Kč
Náklady advokáta v nalézacím řízení = 3.146,- Kč
Náklady advokáta v exekučním řízení = 1.936,- Kč
Náklady exekutora = 7.865,- Kč
Celkem tedy = 14.698,- Kč
Poznámka: výše dluhu se může případ od případu měnit, jednak soudy
v nalézacím řízení v určitých případech snižují náklady advokáta, na
druhou stranu v případě složitějšího vývoje celého dluhu mohou být
jednotlivé náklady vyšší. U advokáta totiž hraje roli počet provedených
úkonů a celková doba řešení případu, u exekutora pak počet úkonů, trvání
exekuce, vynaložený čas, cestovné apod. Výsledná částka pak může být
výrazně odlišná.
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OBRANA PROTI EXEKUCI
I když exekuce má co nejrychleji směřovat k uhrazení dlužné částky a
jejímu vymožení i „proti“ vůli povinného, musí probíhat podle zákonem
stanovených pravidel. Ani exekutoři si nemohou dělat, co chtějí, nicméně
je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy je dluh v exekuci, je zpravidla příliš
pozdě se vracet na začátek k důvodům vzniku dluhu.
V exekučním řízení není možné řešit, zda vymáhaná pohledávka vznikla či
nikoliv (zda někdo někomu způsobil škodu, zda si vzal úvěr, který
nesplatil, nebo si prostě půjčil peníze a pak je nechtěl vrátit, apod.). K
tomu slouží řízení před soudem, kde je možné všechny uvedené
skutečnosti tvrdit a prokázat. Jakmile bude vydáno rozhodnutí a toto
rozhodnutí nabude právní moci, není již možné věc řešit uvedeným
směrem. Jinými slovy – pokud si někdy vymyslí, že mu dlužíte nějakou
částku, tuto částku proti Vám zažaluje a Vy se nebudete žádným
způsobem proti jeho útoku (žalobě) bránit, může být vydáno rozhodnutí.
Nebude-li proti tomuto rozhodnutí žádná obrana, nabude rozhodnutí
právní moci a vykonatelnosti a celý případ se může předat exekutorovi k
vymáhání. To, že si někdo celou věc vymyslel a nikdy Vám žádné peníze
nepůjčil, zajímat nikoho v rámci exekučního řízení nebude. Neplatí zde tak
pravidlo „mluviti stříbro, mlčeti zlato“, ale právě naopak.
Obdržíte-li jakékoliv rozhodnutí, proti kterému je přípustná obrana
a považujete-li takové rozhodnutí za nesmyslné či nesprávné,
zvažte, zda se proti takovému rozhodnutí nebránit. Nekonání v
tomto případě znamená přijetí povinnosti uvedené v rozhodnutí, a
to s minimálními možnostmi jak takový stav napravit.

Odvolání
Proti usnesení o nařízení exekuce umožňuje zákon podat opravný
prostředek, kterým je odvolání. To musí být podáno u soudu, který
exekuci nařídil do 15 dnů ode dne doručení usnesení o nařízení exekuce.
Odvolací soud přezkoumá podmínky, které vedly k vydání usnesení a
pokud shledá, že takové usnesení vydáno být nemělo, změní jej a návrh
na nařízení exekuce zamítne.
V odvolání proti usnesení o nařízení exekuce je v prvé řadě třeba mít na
paměti, že jako důvody odvolání exekuce nemohou být použity
pochybnosti o řízení nalézacím, tedy o tom řízení, které exekuci
předcházelo. Jak bylo uvedeno výše, takové důvody budou zamítnuty,
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protože se měly řešit mnohem dříve. Jedině v případě, kdy by
prokazatelně celé řízení před soudem proběhlo jednoznačně bez vědomí
povinného, může být odvoláním napadena přípustnost exekuce (například
kdyby řízení před soudem proběhlo během tří měsíců, kdy povinný byl
upoután na lůžko v nemocnici). Ale i taková možnost není naprosto jistá.

Stížnost
Exekutor je při výkonu své činnosti vázán Ústavou České republiky,
zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudů vydanými v
exekučním řízení. Moc exekutorů tak není neomezená a nemohou dluhy
vymáhat jakýmkoliv způsobem, musí tak činit postupem stanovým
zákonem a dalšími právními předpisy. Exekutoři mají také svůj etický
kodex (pravidla profesionální etiky), který jsou povinni dodržovat.
Základním pravidlem je přispívat poctivým, čestným a slušným chováním
k důstojnosti a vážnosti exekutorského stavu.
Závažné nebo opětovné porušení výše uvedených předpisů či pravidel
může založit exekutorovu kárnou odpovědnost. Co dělat pokud se
exekutor uvedených pochybení dopustí?
Můžete uvedenou skutečnost oznámit buď Exekutorské komoře České
republiky, Ministerstvu spravedlnosti České republiky, případně předsedovi
okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor své sídlo. Oznámení
můžete učinit u jednoho, dvou nebo všech výše uvedených institucí.
Vašim oznámením jsou povinni se zabývat, a v případě, kdy zjistí
nedostatky, mohou udělit exekutorovi písemnou výtku, popřípadě zahájit s
exekutorem kárné řízení, jehož důsledkem může být nejen napomenutí,
ale také peněžitý trest či v nejzávažnějších případech vyškrtnutí ze
seznamu exekutorů.

Námitka
Námitku lze v exekučním řízení vznést toliko proti exekučnímu příkazu,
kterým se určuje výše nákladů exekuce. Je to exekuční příkaz, který
exekutor zpravidla vydává ke konci trvání exekuce ve chvíli, kdy je vlastní
dluh již vyplacen a zbývá uhradit jen náklady exekutora a oprávněného.
Výše odměny není ani výmyslem oprávněného, ani jeho advokáta, ani
exekutora a ani soudu. Tato výše je stanovena příslušnými vyhláškami,
podle nichž by se všechny uvedené subjekty měly řídit. Náklady
exekučního řízení se stanovují v Příkazu k úhradě nákladů exekuce – tento
příkaz vydává exekutor a měly by z něho plynout jednotlivé položky, které
představují náhradu nákladů exekučního řízení. Budou-li Vám náklady
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exekučního řízení připadat příliš vysoké, můžete proti uvedenému příkazu
podat do 8 dnů od doručení námitky. V námitkách je pak třeba uvést, co
se Vám v příkazu nelíbí a z jakého důvodu a dále co požadujete (např.
snížení nákladů na určitou výši). Námitkami se bude nejdříve zabývat
exekutor, a pokud Vám plně nevyhoví, bude povinen věc postoupit soudu,
který výši jednotlivých položek a jejich soulad s právními předpisy
přezkoumá.

EXEKUTORSKÁ KOMORA
Nad činností všech exekutorů v České republice dohlíží exekutorská
komora. Sídlí v Praze a je organizací, která má zajišťovat kvalitu
prováděných exekucí a soulad se zásadami, které musí exekutoři
dodržovat.
V případě, že exekutor udělá chybu, nebo se nechová při provádění
exekuce, jak to vyžadují zákony a dobré mravy, je možné na něj podat
stížnost či podnět k exekutorské komoře a ta s takovým exekutorem
zahájí kárné řízení. Cílem kárného řízení je zjistit, jestli skutečně došlo
k pochybení a jak závažné takové pochybení bylo.
Exekutor, kterého kárná komise uzná odpovědným za nějaké pochybení,
může být potrestán prostřednictvím následujících prostředků;
a) napomenutí,
b) písemné napomenutí,
c) pokuta až do výše stonásobku minimální mzdy,
d) odvolání z exekutorského úřadu.
Přičemž každé další porušení jeho povinností zhoršuje míru trestu, který
za ně může exekutor dostat. Poslední trest - „odvolání z exekutorského
úřadu“ pro exekutora znamená konec práce jako exekutora.
Výše uvedená odpovědnost se však netýká pouze exekutora, ale každého
jeho zaměstnance, včetně vykonavatelů, telefonistů apod. V praxi právě
mnohem častěji dochází k tomu, že nějakou povinnost poruší
zaměstnanec exekutora než exekutor samotný. Ale i v takovém případě
může exekutor dostat trest, protože je odpovědný za veškeré pracovní
jednání svých podřízených.
Je třeba doplnit, že každý, kdo podá na exekutora nebo na jeho
zaměstnance stížnost nebo podnět, nemůže být pak cílem nějakého
mstivého jednání ze strany exekutora. Takové jednání by totiž mohlo
velmi rychle vést k nejpřísnějšímu trestu.
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Věříme, že Vám tato brožura přinesla objasnění problematiky exekucí a
našli jste v ní potřebné informace. V případě nejasností, nebo pokud si
nevíte rady např. některými pojmy v brožuře nebo s možnými kroky a
postupy, se můžete obrátit na pracovníky Sociálně právní poradny,
Vzájemné soužití o.p.s.
Najdete nás na ulici Bieblova 8, v Moravské Ostravě

Sociálně právní poradna poskytuje služby v tuto dobu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8.00 – 12.00
pro objednané *
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
pro objednané *

* objednat se můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem
Kontakty:
tel.

596 128 401, 596 128 402, 777 760 197 - poradna

tel.

596 114 760 – ředitelka sociálních služeb

e-mail:
web:

poradna-souziti@seznam.cz
www.vzajemnesouziti.cz
24

