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1. Vstupní informace 

 
Dne 19/9/2012 byla přijata PSP ČR zásadní novela o.s.ř. a e.ř., která byla publikována ve Sbírce 
zákonů pod č. 396/12 Sb., kdy účinnost novely nastane od 1.1.2013.  
 
Přinášíme Vám stručnou formou přehled těch nejdůležitějších změn. Úplné znění o.s.ř. a e.ř. pro 
období po účinnosti novely naleznete obvyklých právnických informačních systémech, na našich 
stránkách www.exekutors.cz je k dispozici verze připravená týmem odpovědným za systém CODEXIS.  
 
Pečujeme o naše klienty…! 
 
 
 

2. Okruhy nejvýznamnějších změn 

 
Zrušení „dvojkolejnosti“ zejména pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 
Od ledna 2013 nebude možné podat návrh na nařízení exekuce jako alternativu k výkonu rozhodnutí 
soudem. Soudní výkony rozhodnutí budou omezeny jen na určité okruhy případů. Z výkonu 
rozhodnutí soudem budou zcela vyloučeny případy, kdy je možné vést daňovou exekuci.   
 
Zrušení nařizování exekucí, změna exekučního návrhu 
V zásadě technická změna. Již nebude existovat usnesení o nařízení exekuce, řízení je nově zahájeno 
okamžitě po podání návrhu. Původní idea, že soud bude jen velmi jednoduchým způsobem pověřovat 
soudního exekutora k vedení exekuce, postupně deformovala do systému, kde dřívější usnesení o 
nařízení exekuce je transformováno do pověření k vedení, které sice formálně není rozhodnutím, 
nicméně soud bude i nadále provádět věcnou i formální kontrolu návrhu na zahájení exekuce. 
Například ale díky tomu odpadá stará bolest s vyznačováním právní moci na usneseních o nařízení 
exekuce, které bude nadále plně v kompetenci daného exekutora. Mění se mírně postup při podání 
exekučního návrhu, posilují se při jejich vyřizování pravomoci soudních exekutorů.   
 
Zavedení univerzálního opravného prostředku – návrhu na zastavení exekuce 
S ohledem na skutečnost, že exekuce se již nebudou nařizovat a pověření soudního exekutora není 
rozhodnutím, které by se doručovalo účastníkům, byl zrušen rovněž institut odvolání jako opravného 
prostředku s odkladným účinkem. Je nahrazen návrhem na zastavení, byla prodloužena lhůta k jeho 
podání.  
 
Změny ve způsobech provádění exekuce  
Ve způsobech provádění exekuce dochází k celé řadě změn. Mění se způsoby postižení obchodních 
podílů ve společnostech, podílů v družstvech, způsob dražby movitých a nemovitých věcí, u 
nemovitostí se zavádí institut předražku, nově se zavádí správa nemovitosti a správa podniku jako 
zcela nové instituty provedení exekuce. Lhůta na dobrovolné splnění povinnosti bude prodloužena na 
30 dní. V rámci této lhůty bude moci být podán návrh na zastavení exekuce s odkladným účinkem.   
 
Zjednodušení změny exekutora v průběhu vedení exekuce 
Již nebude nutné vždy předkládat rozhodnutí soudu. Se souhlasem zúčastněných bude věc prostě 
předána mezi dotčenými exekutory. Změnit exekutora lze i u věcí, které byly před účinností novely 
vedeny v režimu výkonu rozhodnutí.  
 
 

http://www.exekutors.cz/
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3. Pojmy  

 
Nově zaváděné pojmy exekučního práva 
 
• vedení exekuce – postup exekutora v exekučním řízení, všechny úkony, které exekutor 

v řízení koná 
• provedení exekuce – v zásadě zpeněžení majetku povinného 
• doložka provedení exekuce – namísto dřívější doložky právní moci usnesení o nařízení 

exekuce 
• exekuční návrh – namísto dřívějšího návrhu na nařízení exekuce 
 
 
 

4. Zrušení „dvojkolejnosti“  

§ 251/2 o.s.ř. 
 
Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí v následujících oblastech: 

 výchově nezletilých dětí, 

 Nejde-li o exekuční titul, který lze vykonat podle správního řádu nebo daňového řádu 

 Je-li podán návrh na vyklizení bytu nebo místnosti se zajištěním bytové náhrady 

 vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným 

 Orgánů Evropských společenství 

 Jde-li o cizí rozhodnutí  
 
 
 

5. Změny při zahájení exekuce  

 
5.1. Změny exekučního návrhu 

 
K exekučnímu návrhu musí být vždy připojen exekuční titul v originále nebo ověřené kopii, v ostatku 
náležitosti v zásadě nezměněny.  
 
Nově zavedená rozhodnutí soudního exekutora: 
Zamítnutí exekučního návrhu nejsou-li splněny zákonné podmínky pro exekuci.  
Odmítnutí exekučního návrhu, pokud 

 návrh nebyl ve lhůtě opraven nebo doplněn, 

 návrh neobsahuje potřebné přílohy (ex.titul). 
 
Po podání návrhu soud v rejstříku zahájených exekucí, který vede ministerstvo spravedlnosti, zjišťuje, 
zda  na základě téhož titulu exekuce již neběží.  
 
Po kontrole návrhu exekutor zašle soudu žádost o pověření na standardizovaném elektronickém 
formuláři, do 15 dnů soud exekutora pověří provedením exekuce. Pověření není rozhodnutím, 
nedoručuje se. Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, 
soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh odmítl nebo zamítl. Tímto pokynem je exekutor 
vázán.  
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5.2. Postup po pověření exekutora  
 
Exekutor zasílá oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce do 15 dnů od pověření. Povinnému 
doručuje rovněž vyrozumění a výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti. Od doručení povinnému 
běží 30 dní lhůta k dobrovolnému splnění povinností či k podání návrhu na zastavení s odkladným 
účinkem.  
 

5.3. Spojování exekucí  
 
Povinnost spojit veškeré věci, kde jsou shodní účastníci a shodný exekutor. Automaticky ze zákona 
spojeno s předchozím řízením ke dni podání pozdějšího návrhu. Některá řízení lze rozhodnutím 
exekutora vyloučit z důvodu hospodárnosti k samostatnému řízení.  
 
Na návrh povinného může exekuční soud spojit ke společnému řízení i věci, kde je totožný povinný, 
ale rozdílní oprávnění a/nebo exekutor. V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení 
povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, 
o níž soud rozhodne v usnesení o spojení. Vyžaduje-li to stav řízení nebo v zájmu hospodárnosti soud 
řízení nespojí. Spojování na návrh: 

a) v bagatelních věcech, 
b) existují nejméně 2 předchozí exekuční řízení, 
c) oprávněným je osoba, jež byla věřitelem v době vzniku vymáhané pohledávky (typicky při 

postoupení pohledávky).  
 

5.4. Předžalobní výzva 
 
Náklady oprávněného v nalézacím řízení lze uplatnit pouze v případě, že byl povinný vyzván k plnění 
doporučeným dopisem zaslaným nejméně 7 dní před podáním žaloby na adresu pro doručování 
případně poslední známou adresu. Týká se jen nalézacího řízení. 
   
 
 

6. Zastavení exekuce jako univerzální opravný prostředek  

 
Návrh na zastavení exekuce bude jediným opravným prostředkem v exekučním řízení. Je-li podán do 
30-ti dnů od doručení výzvy k dobrovolnému splnění, nelze exekuci provést do pravomocného 
rozhodnutí soudu o návrhu na zastavení (viz §47 odst. 2 e.ř.).  Návrh na zastavení se vždy podává u 
exekutora a vyřizuje se dosavadním způsobem, tj. nejdříve se doručí oprávněnému k vyjádření. Při 
souhlasu zastavuje exekutor, při nesouhlasu postupuje k rozhodnutí exekučnímu (okresnímu) soudu, 
do jehož rozhodnutí je přípustné odvolání. Náležitosti návrhu na zastavení kontroluje exekutor, je-li 
neúplný, neurčitý, nesrozumitelný usnesením jej odmítne. Je-li do usnesení o odmítnutí podáno 
odvolání, exekutor je zruší a věc postoupí exekučnímu soudu.  
 
V nesporných věcech se zásadně zrychlí ex.řízení, neboť nebude nutno čekat na vyznačování doložky 
právní moci. Doložku provedení exekuce osvědčuje exekutor a zasílá příslušné vyrozumění 
subjektům exekučních příkazů. Opravný prostředek se podává na jednom místě. V případě 
nedůvodné exekuce poskytuje uvedený postup větší ochranu povinnému.  
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7. Změny při provádění exekuce  

 
 

7.1.  Omezení generálního inhbitoria  
 
Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se vztahoval zákaz 
podle § 44a odst. 1, může exekutor před zasláním vyrozumění o zahájení exekuce povinnému 
rozhodnout, že se zákaz podle § 44a odst. 1 vztahuje pouze na část majetku přiměřenou vymáhané 
povinnosti. Inhibitorium se vůbec nevztahuje na stát, nově i územní samosprávný celek (obec, kraj). 

 
7.2. Možnost postihnout majetek manžela povinného 

 
Pro pohledávku patřící do SJM možno nově zjišťovat součinnostmi i majetek manželů. Takto možno 
postihnout mj. i bankovní účet a příjem manžela povinného. Postaveno najisto, že výplatu 
nepostižitelné části prostředků na bankovním účtu dle § 304 o.s.ř. je možno provést pouze jednou, o 
tom musí být povinný poučen.  
 

7.3. Nové „měkké“ způsoby provedení exekuce 
 
Správa nemovitosti - vydáním exekučního příkazu spravuje nemovitost exekutor, výtěžek z jejího 
provozu/pronájmu použije na úhradu vymáhané pohledávky, aniž by nemovitost prodával.  
(Obdobně správa spoluvlastnického podílu). Správa nemovitosti nevylučuje prodej, končí právní mocí 
usnesení o příklepu, vylučuje přikázání příslušné pohledávky.  
 
Odebrání řidičského oprávnění - u výživného lze postihnout řidičské oprávnění a doručit exekuční 
příkaz orgánu, který vede příslušný registr, poté co je doručen povinnému. Po dobu účinnosti 
exekučního příkazu není povinný oprávněn řídit motorové vozidlo, neprokáže-li že jej nezbytně nutně 
potřebuje k obživě své nebo vyživovaných osob nebo zaplatí nedoplatek na výživném.  
 

7.4.  Prodej obchodního podílu, družstevního podílu, pohledávky 
 
Postižený obchodní podíl se nově nejdříve draží, totéž podíly v družstvech, a to je-li podíl 
převoditelný neomezeně. Draží se obdobně jako movitá věc. Pokud je s družstevním podílem spojeno 
právo nájmu bytu draží se jako nemovitost.  
 
Je-li podíl převoditelný pouze omezeně, příklep lze udělit jen osobě, která před dražbou prokázala 
splnění podmínek.  
 
Obdobně možno dražit pohledávky povinného za třetími osobami, namísto jejich přikázání k výplatě 
soudnímu exekutorovi. V případě penzijního připojištění a dalších pohledávek povinného za třetími 
osobami, kde je jejich splatnost vázána na projev vůle povinného exekutor při jejich postižení tento 
projev vůle nahradí svým rozhodnutím.  
 
Nepodaří-li se obchodní podíl/podíl v družstvu vydražit ani na opakované dražbě, postupuje se jako 
dříve = přikázáním pohledávky z práva na vypořádací podíl.  
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7.5. Soupis a prodej movitých věcí 
 
Movité věci, které jsou předmětem zvláštní evidence (např. motorová vozidla, lodě, vkladní knížky 
atd.) může soudní exekutor postihnout exekučním příkazem, aniž by musel danou věc fyzicky označit 
jako dosud, tzv. „od stolu“. Současně přikáže povinnému její vydání. Movité věci je možno nově dražit 
rovněž elektronicky (odpadá zde povinnost zaplatit namístě a namístě převzít).  
 

7.6. Prodej nemovitosti  
 
Poměrně komplexní změna postupu při dražbách, nejdůležitější body: 

a) námitky do dražby nemovitosti koncentrovány do usnesení o ceně, do dražební vyhlášky není 
opravný prostředek přípustný, 

b) více pokusů o opakovanou dražbu - snižování ceny ve 3 ., 4. a 5. kole na 40%, 30% a 25% 
odhadu, 

c) zrušena možnost převzít přihlášenou pohledávku vydražitelem, není nutno požadovat 
v přihlášce zaplacení přihlašované pohledávky, 

d) usnesení o příklepu bude exekučním titulem pro vyklizení nemovitosti, jeho součástí je výrok 
o povinnosti vyklidit do 15 dnů od právní moci, 

e) zavedení institutu „předražku“ – do 15 dnů od udělení příklepu možno navrhnout písemně 
předražení nejméně o 25% nejvyššího podání a současně zaplatit předražek na účet 
exekutora, ten poté rozhodne usnesením o předražku, kde zároveň zruší dřívější příklep, 

f) nejvyšší podání bude moci být zaplaceno i úvěrem – lze z rozhodnutí soudního exekutora 
zřídit zástavní právo pro úvěr ve prospěch poskytovatele úvěru na vydražené nemovitosti, 
které s rozvrhem nezanikne, 

g) „přeskakování“ exekutorů v dražbě, na návrh oprávněného může soud rozhodnout, že dražbu 
nemovitosti provede exekutor, který není první v pořadí, pokud exekutoři s lepším pořadím 
byli nečinní nejméně 3 měsíce.  

 
7.7.  Vyklizení  

 
Zjevně bezcenné věci je možno při vyklizení nemovitosti zlikvidovat, povinného o tom musí nejméně 
5 dní předem vyrozumět. Už není nutno vše skladovat 6 měsíců od vyklizení. 
 
 
 

8. Elektronizace některých postupů 

 
Zavádí se povinnost exekutorů žádat o součinnost elektronicky. Poskytovatel součinnosti má nárok na 
účelně vynaložené hotové výdaje, které však musí uplatnit v každém jednotlivém řízení zvlášť. 
Poskytovatel je povinen předat součinnost i ve vztahu k manželu povinného pro pohledávky, které 
jsou součástí SJM.  
 
Zavedeny elektronické exekuční příkazy, které budou příslušnými subjekty zpracovávány 
automatizovaně: 
• Srážky z důchodu u ČSSZ 
• Srážky dávek SSP u Úřadu práce ČR 
• Přikázáním pohledávky u bank  
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Banka jako subjekt EP přikázáním pohledávky z účtu 
Přílohou exekučního příkazu a vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3, je 
datový soubor, který obsahuje údaje uvedené v tomto exekučním příkazu nebo vyrozumění. Po 
obdržení datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu, peněžní ústav bez zbytečného 
odkladu sdělí exekutorovi datovým souborem čísla účtů a výši peněžních prostředků, na něž se 
vztahují zákazy podle § 304 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu. 
 
 
 
 
Více na semináři dne 15.1.2013 od 10.00  v Praze (místo bude upřesněno podle zájmu), po semináři 
krátká neformální diskuze a raut. Pokud chcete pozvat některého z Vašich kolegů, nechť se na 
seminář přihlásí zároveň s Vámi. Seminář je otevřen. 
  
Přihlášky zasílejte do 20.12.2012 na adresu: pelcl@exekutors.cz  
 
 
 
S dotazy je možno se obrátit na: 
 
prosek@exekutors.cz, +420 605 900 017 
pelcl@exekutors.cz, +420 725 800 820  
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