
 

1. Exekuční titul. Příklady exekučních titulů. Exekuční tituly ve vztahu k trestnímu řízení. 
 

Exekuce obecně 

• Účelem je ochrana procesních vztahů založených vykonatelným rozhodnutím. 

• Je to zákonem podložená činnost postihující osobní i majetkovou sféru jedince. 

• Podstatou je vynucení splnění povinnosti, která nebyla plněna dobrovolně. 

 

Exekuční titul  

• Podklad pro nařízení výkonu rozhodnutí: listina vydaná k tomuto účelu oprávněným orgánem, která má zákonem předepsanou 

formu, náležitosti a ve které je uložena povinnost něco někomu ve stanovené době plnit. 

 

Druhy exekučních titulů – VÝKON ROZHODNUTÍ 

• Rozhodnutí vydaná soudem v rámci občanského soudního řízení, která ukládají nějakou povinnost plnění 

o Rozsudky 

o Usnesení 

o Platební rozkaz 

o Schválený smír 

• Jiná rozhodnutí a tituly, jejichž výčet je uveden v § 274 OSŘ 

o vykonatelná rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují 

majetek 

▪ Př. rozsudky ukládající obžalovanému povinnost k náhradě škody / nemajetkové újmy v adhézním řízení 

o vykonatelných rozhodnutí soudů ve správním soudnictví 

o vykonatelná rozhodnutí rozhodčích komisí a smírů jimi schválených 

o vykonatelná rozhodnutí státních notářství a dohod jimi schválených 

o notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti 

▪ Musí obsahovat dohodu osoby oprávněné ze závazkového vztahu s osobou z téhož závazkového vztahu 

povinnou, v níž jsou obě tyto osoby přesně individualizovány, vyznačen obsah a rozsah plnění, právní důvod 

plnění a dále přesně a určitě určená doba, do které se povinná osoba zavazuje předmět plnění poskytnout 

osobě oprávněné, a zejména jestliže v něm povinná osoba svolila k vykonatelnosti 

o vykonatelných rozhodnutí s jiných exekučních titulů orgánů veřejné moci 

o rozhodnutí orgánů Evropských společenství 

o jiná vykonatelná rozhodnutí, schválených smírů a listin, jejichž soudní výkon připouští zákon 

▪ Rozhodčí nálezy 

▪ Rozhodnutí soudů jiných států 

▪ Rozhodnutí příslušných orgánů samosprávných stavovských organizací 

o Na jiné exekuční tituly než rozhodnutí soudu vydaná v občanském soudním řízení se nepoužije ustanovení § 261a 

odst. 2 a 3 upravující zákonnou fikci zhojení některých nedostatků soudních rozhodnutí vydaných v občanském 

soudním řízení 

o s výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení 

 

V rámci exekuce nemůže být exekučním titulem: 

• rozhodnutí o péči o nezletilé děti (nepůjde-li o rozhodnutí o výživném) 

• rozhodnutí ve věcech ochrany proti domácímu násilí 

• rozhodnutí orgánů Evropských společenství 

• cizí rozhodnutí s výjimkou takových cizích rozhodnutí, u nichž bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo bylo rozhodnuto o uznání 

 

2. Exekuce a výkon rozhodnutí (rozdíly). 
 

Rozlišení výkonu rozhodnutí od exekučního řízení 

• Pravomoc 

o Tituly, které se vykonávají ve správním nebo daňovém řízení = jen exekuce, nikoli výkon rozhodnutí 

o Péče o nezletilé děti, s výjimkou rozhodnutí o výživném na nezletilé dítě = jen výkon rozhodnutí, nikoli exekuce 

o Ochrana proti domácímu násilí, rozhodnutí orgánů EU nebo cizí rozhodnutí = jen výkon rozhodnutí, nikoli exekuce 

• Příslušnost 

o Exekuce – exekutor, kterého oprávněný v návrhu označí 

o Výkon rozhodnutí – okresní soud + obecný soud povinného 

• Aktivita oprávněného 

o Exekuce – exekutor postupuje sám (sám si zjišťuje stav věci, …) 

o Výkon rozhodnutí – je třeba v návrhu označit způsob, kterým má být výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité 

částky proveden + další specifika (př. plátce mzdy u způsobu výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, …) 

• Náklady řízení 

o Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu 

o Výkon rozhodnutí – soudní poplatek 



• Způsoby provádění výkonu rozhodnutí 

o Exekuční řízení – výživné na nezletilé dítě – nový speciální způsob výkonu rozhodnutí = pozastavení řidičského 

oprávnění 

o Výkon rozhodnutí – není možné pozastavení řidičského oprávnění 

 

Exekuce x výkon rozhodnutí 

 
 Výkon rozhodnutí Exekuce 

Vázanost návrhem oprávněného 

co do způsobu provedení 

ANO, musí se přesně označit majetek (jiný majetek 

soud postihnout nesmí) 
NE, exekutor rozhoduje o způsobu exekuce 

Nařizovací fáze Soud nařizuje výkon rozhodnutí Soud pověřuje exekutora k vedení exekuce 

Kdo provádí Soud Soudní exekutor 

Opravné prostředky 
Návrh na zastavení výkonu rozhodnutí, odvolání 

proti usnesení o výkonu rozhodnutí 
Návrh na zastavení exekuce 

Soudní poplatek za návrh ANO 5 % 
NENÍ ZPOPLATNĚN (zahájení exekuce je 

zdarma, ale exekutor může chtít zálohu) 

 

3. Způsoby výkonu rozhodnutí / exekuce na vymožení peněžitého plnění. 
 

Srážky ze mzdy 

• Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny, … (i 

např. stipendia, podpory v nezaměstnanosti, důchody, DPP, …) 

• Rozsah: 

o Jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím. 

o Srážky se provádějí z čisté mzdy. 

▪ Nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka (viz nařízení vlády). 

o Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí dolů na celé koruny na částku 

dělitelnou třemi, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen 1/3 + pro přednostní pohledávky 2/3 (př. 

pohledávka výživného, náhrady újmy, …) + vláda stanoví nařízením částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy 

(nedělí se na třetiny, ale srazí se celá). 

▪ Pokud je více pohledávek, uspokojují se podle svého pořadí (pořadí se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy 

doručeno nařízení výkonu rozhodnutí). 

o Provádění srážek ve větším rozsahu je nepřípustné, i když s tím povinný souhlasí. 

o Nižší srážky – domluví-li se oprávněný a povinný a oznámí-li to soudu (soud pak vyzve plátce mzdy, aby srážel nižší 

částky). 

• Nařízení a provádění srážek = v nařízení výkonu rozhodnutí přikáže soud plátci mzdy, aby po tom, kdy mu bude nařízení 

výkonu doručeno, prováděl ze mzdy povinného stanovené srážky a nevyplácel sražené částky povinnému. 

 

Přikázání pohledávky 

1. Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu - 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 (nebo s nimi 

jinak nenakládal). 

2. Přikázání jiných peněžitých pohledávek (např. nájemné) 

3. Postižení jiných majetkových práv 

4. Postižení účasti povinného ve VOS a komplementáře v KS / postižení účasti povinného v SRO, v družstvu a 

komanditisty v KS 

 

Správa nemovité věci 

• Povinnému zakázáno: převést nemovitou věc nebo přijímat užitky z nemovité věci.  

 

Prodej movitých a nemovitých věcí 

• K prodeji movitých věcí či nemovitostí může exekutor podle § 58 odst. 2 exekučního řádu přistoupit pouze ve chvíli, kdy 

pohledávku oprávněného není možné v přiměřené době vymoci některým jiným způsobem výkonu rozhodnutí (srážky ze mzdy, 

přikázání pohledávky či exekutorské zástavní právo) – pravidlo priority. 

 

4. Způsoby výkonu rozhodnutí / exekuce na vymožení nepeněžité plnění. 
 

Nepeněžitá plnění   

• Vykonatelné rozhodnutí ukládá jinou povinnost než zaplacení peněžité částky 

• Druhy: 

o Vyklizení 

▪ Použije se v případě, kdy rozhodnutí ukládá povinnému povinnost vyklidit nemovitou věc, stavbu, byt či 

místnost. 



▪ Spočívá v: 

➢ Uvolnění objektu povinným a všemi, kdo se v něm zdržují na základě jeho práva. 

➢ Odstranění všech v něm (na něm) umístěných věcí. 

➢ Zpřístupnění oprávněnému (např. odevzdání klíčů). 

o Odebrání věci 

▪ Povinnost, aby povinný něco vydal nebo dodal. 

▪ Směřuje proti osobě, která má věc u sebe. 

o Rozdělení společné věci (zejm. u vypořádání SJM nebo spoluvlastnictví) 

▪ Prodej věci a rozdělení výtěžku. 

▪ Reálné rozdělení věci (u dělitelných věcí). 

o Provedení prací a výkonů: 

▪ Směřuje k realizaci rozhodnutí ukládající povinnému povinnost provést určitou práci, vykonat činnost nebo 

zdržet se či strpět určité jednání. 

o Obnovení předešlého stavu: 

▪ Zvláštní institut vykonávacího řízení. 

▪ Neslouží k vymožení splnění povinnosti, slouží k obnovení předešlého stavu – k porušení stavu došlo až po 

vydání exekučního titulu. 

▪ Př. povinný se opětovně protiprávně nastěhuje do bytu, ze kterého byl vyklizen – nelze ho znovu vyklidit (rei 

iudicata) – postup dle § 351a OSŘ. 

 

5. Průběh výkonu přikázáním pohledávky z účtu povinného / prodejem movitých věcí povinného. 
 

Přikázání pohledávky z účtu povinného 

• Lze provést z účtu vedeného v jakékoli měně u peněžního ústavu (typicky banka) v tuzemsku. 

o Nelze použít, jestliže jde o: 

▪ Pohledávka na účtu, kterou povinný nabyl jako dědic dědictvím, které podle nařízení zůstavitele mají 

jako substituční jmění přejít na svěřenského nástupce. 

➢ To neplatí, pokud: 

o povinný má právo volně nakládat  

o jde o vymáhání zůstavitelových dluhů  

o dluhy souvisící s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění  

o Pokud je účet zřízen pro více osob, použije se to na podíl povinného. 

• Postup 

o 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 (nebo s nimi jinak nenakládal). 

▪ Je-li více pohledávek, uspokojují se podle pořadí (pořadí podle dne, kdy bylo usnesení o nařízení VR 

peněžnímu ústavu doručeno). 

▪ Zákazy k výplatě neplatí pro prostředky povinného určené pro výplatu mezd (platů), náhrad mezd 

(platů) a dalších plnění, která nahrazují odměnu za práci, jeho zaměstnancům, splatných ve výplatním 

termínu nejblíže následujícím po dni, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí; mzdy (platy), náhrady mezd (platů) a plnění, která nahrazují odměnu za práci. 

o V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud vyzve povinného, aby do 15 dnů od doručení sdělil, zda pohledávku 

z účtu nabyl jako substituční jmění + doložil. 

▪ Doloží-li to povinný + nevyjdou najevo skutečnosti, že má s pohledávkou právo volně nakládat a VR jsou 

vymáhány zůstavitelovi dluhy, soud výkon rozhodnutí zastaví. 

o Doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí: 

▪ Povinnému (ne dřív než peněžnímu ústavu) 

▪ Oprávněnému 

▪ Peněžnímu ústavu (do vlastních rukou) 

o Okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno, ztrácí povinný právo vybírat peněžní prostředky. 

▪ Zákazy se nevztahují ne peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima. 

o Doručení vyrozumění o PM usnesení o nařízení VR – peněžnímu ústavu. 

▪ Výkon se provede den následující + nestačí-li to, tak den následující po dni, kdy na účet došly další peněžní 

prostředky / případně sdělí, že na účtu nejsou peněžní prostředky. 

o Výkon rozhodnutí se provede odepsáním vymáhané pohledávky a jejího příslušenství z účtu a jejím vyplacením 

oprávněnému. 

▪ Vztahuje se do výše vymáhané pohledávky + příslušenství – ve výši, v jakém byly na účtu peněžní prostředky 

v okamžiku, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o VR + na pohledávky z účtu, které na účet došly 

do 6 měsíců ode dne, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno vyrozumění o PM usnesení o nařízení VR. 

▪ Nepostupuje-li peněžní ústav řádně, může se oprávněný domáhat toho, aby mu peněžní ústav zaplatil částku, 

na kterou by měl právo, kdyby peněžní ústav postupoval správně. 

 

Prodej movitých věcí povinného 

• Movitá věc: dle § 498 odst. 2 NOZ – to co není nemovitou věcí: 

o tj. ovladatelný hmotný předmět nebo ovladatelná přírodní síla, která slouží potřebám lidí (má užitnou hodnotu); 

zvířata 



o cenné papíry – akcie, dluhopisy, směnky, šeky atd. 

o vkladové listy 

Postup: 

1) Nařízení výkonu rozhodnutí – usnesením 

o Na návrh oprávněného, doručuje se při výkonu (zmaření výkonu rozhodnutí) 

o Zahájení řízení = Povinný nesmí nakládat se sepsanými věcmi od okamžiku doručení usnesení 

o Vyžaduje-li to účel – je možná osobní prohlídka povinného nebo prohlídka jeho bytu 

2) Soupis 

o Přítomen: vykonavatel, justiční stráž, vhodná osoba – orgán obce, oprávněný, povinný (pořizuje se zvukově obrazový 

záznam) 

o Věci, které se nejsnáze prodají a bez kterých se povinný nejspíše obejde 

▪ Rychle se kazící věci – jen lze-li je rychle prodat, mimo dražbu, převezme oprávněný za cenu určenou soudem 

▪ Věci, které má u sebe i někdo jiný 

▪ Věci uvedené v návrhu 

▪ Oprávněný uvede, že nemají být sepsány 

▪ Sepsány nemohou být movité věci, které tvoří příslušenství nemovité věci 

▪ Ze soupisu se vyloučí věci, které navrhne povinný + oprávněný souhlasí 

o Právní moc usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí – věci se odhadnou ke společnému zpeněžení 

▪ Sepsané věci se odhadnou (určí soud, případně přibrání znalce) 

▪ Nabídka ke koupi ve zvláštních případech - § 328a OSŘ 

• Zvlášť významná výtvarná díla, památky, rukopisy, předměty vyšší kulturní a umělecké hodnoty 

• Kulturní památky, národní kulturní památky – Ministerstvo kultury  

3) Prodej věcí 

o Prodej: 

▪ Dražba 

▪ Mimo dražbu 

o Věci: 

▪ Samostatně – jednotlivé věci 

▪ Soubor věcí – tvořící jeden, hospodářsky nedílný celek, nebo i dělitelný, lze-li očekávat větší výtěžek 

(vybavení dílny, soubor CP) 

o Dražba 

▪ Nejnižší podání 1/3 odhadní ceny 

▪ Udělení příklepu dražiteli, který učinil nejvyšší podání (příklep není soudním rozhodnutím) 

▪ Vydražitel se stává vlastníkem zaplacením a převzetím věcí – přechod vlastnického práva, i když 

povinný nebyl vlastníkem  

o Neprodají-li se v opakované dražbě – do 15 dnů je může převzít oprávněný za 1/3 ceny, pořadí  

▪ Odmítne-li oprávněný – vyloučení ze soupisu a vrátí se povinnému 

▪ Nepřevezme-li povinný – soudní úschova dle ZŘS 

o Výtěžek 

▪ Náklady státu – znalečné, doprava věcí do místa dražby, nájem dražební místnosti … 

▪ Věřitel pohledávky § 331a OSŘ – zadržovací právo, zástavní právo, zajišťovací převod práva  

▪ Oprávněnému 

• Více oprávněných  

o Podle toho, pro kterého věc sepsána 

o Podle pořadí 

▪ Odporová žaloba § 267a OSŘ – věřitel oproti jinému věřiteli, který si činí nárok 

na výtěžek – popření pravosti, výše, pořadí 

▪ Výtěžek přesahuje – zbytek povinnému  

 

6. Odklad výkonu rozhodnutí. Důvody zastavení výkonu rozhodnutí / exekuce. 
 

Odklad výkonu rozhodnutí 

• Na návrh povinného 

o Jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít 

pro něj nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu 

rozhodnutí zvláště poškozen 

o 5 podmínek: 

▪ 1) absence zavinění povinného, 

▪ 2) nepříznivé postavení povinného, 

▪ 3) časová omezenost tohoto postavení, 

▪ 4) neprodlený výkon rozhodnutí by mohl zapříčinit zvláště nepříznivé následky pro povinného či jeho rodinné 

příslušníky, 

▪ 5) oprávněný nebude odkladem vážně poškozen. 

• I bez návrhu, je-li očekáváno, že bude výkon rozhodnutí zastaven 

• Proti rozhodnutí o odkladu je možné odvolání 

 



Důvody zastavení výkonu rozhodnutí / exekuce 

• Zahájení: 

o Na návrh 

▪ Toho, kdo navrhl nařízení výkonu rozhodnutí 

▪ Povinného 

o Bez návrhu 

▪ Z kteréhokoli z taxativně stanovených důvodů 

• Důvody pro zastavení výkonu rozhodnutí (důvody nepřípustnosti výkonu rozhodnutí) - § 268 OSŘ 

o Byl nařízen výkon, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným 

o Rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným 

▪ Př. zrušení rozhodčího nálezu pro neplatnost rozhodčí doložky, … 

o Zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení 

o Výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 OSŘ a § 322 OSŘ vyloučeny nebo majetek, ze 

kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit 

▪ Konkrétní způsob výkonu rozhodnutí – prodej movitých a nemovitých věcí 

▪ Vyloučené věci 

o Stanoví-li tak zvláštní zákon 

o Věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své 

rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiné věci, jejichž prodej by byl 

v rozporu s morálními pravidly 

o Zejména běžný oděv, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a předměty podobné 

povahy, zdravotnické potřeby, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního 

minima jednotlivce, zvířata (exkluzivní, pro potěšení) 

▪ „majetek, že kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit“ - § 262b (dopadá na to SJM) 

o Průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů 

o Bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo 

nepřipouštějící výkon rozhodnutí (excindační žaloba) 

o 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 

▪ Př. splnění dluhu mimo rámec výkonu rozhodnutí povinným nebo třetí osobou za povinného, prominutí dluhu, 

popřípadě započtení, k němuž došlo po vydání vykonavatelného rozhodnutí 

o Výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který nelze rozhodnutí vykonat 

▪ Př. provádění výkonu zřejmě nevhodným způsobem, řádně uplatněná námitka promlčení, … 

• Vůči usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí je přípustné odvolání 

 


