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Věci vyloučené z exekuce

Z exekuce jsou vyloučeny zejména věci, které
povinný 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 dobrými
mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá
obvyklým majetkovým poměrům.

Jedná se zejména o:
• běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi;

• obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, 
stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí 
a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, 
vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, 
pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje 
cenu obvyklého vybavení domácnosti;

• studijní a náboženská literatura, školní potřeby 
a dětské hračky;

• snubní prsten, písemnosti osobní povahy, 
obrazové snímky a obrazové a zvukové 
záznamy týkající se povinného nebo členů jeho 
rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud 
nelze takové záznamy přenést na jiný nosič 
dat, a jiné předměty podobné povahy;

• zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný 
nebo člen jeho domácnosti potřebuje 
vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě;

• hotové peníze do částky odpovídající 
dvojnásobku životního minima jednotlivce 
podle zvláštního právního předpisu;

• zvířata, u nichž hospodářský efekt není 
hlavním účelem chovu a která slouží člověku 
jako jeho společník.

Exekuce a manželé

Exekuci na majetek patřící do společného jmění
manželů (SJM) lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání
dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před
uzavřením manželství jen jednomu z manželů.

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli
druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči
věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se 
o dluhu dozvěděl, může být SJM postiženo jen
do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby
bylo SJM zrušeno a vypořádáno.

Možnosti obrany

Pokud je součástí soupisu movitých věcí věc,
která je vyloučena z exekuce, může dlužník do
15 dnů podat k exekutorovi návrh na částečné
zastavení exekuce.

Pokud dojde k soupisu movitých věcí, které
nepatří dlužníkovi, může vlastník podat návrh na
vyškrtnutí těchto věcí ze soupisu. Návrh 
k exekutorovi lze podat do 30 dnů ode dne, kdy
se vlastník o soupisu věcí dozvěděl.

Pokud exekutor návrhu nevyhoví, může vlastník
do 30 dnů od doručení jeho rozhodnutí podat 
k exekučnímu soudu žalobu na vyloučení věci.
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Co je exekuce

Exekuce je státem povolený a řízený způsob
vymáhání dluhů. Dochází k ní v případě, že jste
dobrovolně nesplnili svoji povinnost vůči svému
věřiteli.

Kdy dochází k exekuci

Vzali jste si půjčku a řádně ji nesplácíte? Máte
kontokorent a včas jste ho nevyrovnali?
Nezaplatili jste pokutu za jízdu „načerno“ 
v MHD? Nezaplatili jste poplatek za popelnice?

V těchto a v mnoha jiných situacích po vás může
věřitel dlužné peníze vymáhat. V případě
existence exekučního titulu může věřitel podat 
k exekutorovi návrh na nařízení exekuce.

Co může být exekučním titulem

Exekučním titulem nemusí být jenom soudní
rozhodnutí, častá jsou také např. rozhodnutí
orgánu státní správy, rozhodčí nálezy nebo
notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti.
Má-li věřitel exekuční titul a vy jste dosud
nezaplatili to, co dlužíte, může dojít k exekuci.

Náklady exekuce

Dojde-li k nařízení exekuce, vzniká dlužníkovi
povinnost uhradit kromě dlužné částky také
úroky či penále z prodlení, náklady předchozího
řízení a náklady exekuce.

Náklady exekuce tvoří odměna soudního
exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za
ztrátu času při vedení exekuce, náhrada za
doručení písemností. Do nákladů na exekuci
může být také zahrnuta příslušná daň z přidané
hodnoty a náklady oprávněného (věřitele).

Kvůli výše uvedeným nákladům se exekuce
prodraží, i když je vymáhána poměrně nízká
částka, proto se vždy vyplatí raději domluvit se 
s věřitelem na splátkovém kalendáři a splatit svůj
dluh dříve než dojde k exekuci. Pokud dlužník
uhradí celý dluh ve lhůtě 30 dnů od doručení
výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, sníží se
odměna soudního exekutora i náhrada hotových
výdajů.

Způsoby provedení exekuce

Když je exekutor pověřen provedením exekuce,
nejprve si zjistí majetkové a výdělkové poměry
dlužníka. Podle toho pak volí způsob provedení
exekuce, přičemž může zvolit i více způsobů
najednou. Jak bude exekuce provedena, je
určeno zákonem.

Základní způsoby provedení exekuce:

Srážky ze mzdy a jiných příjmů

V tomto případě je dlužníkovi strhávána část
jeho mzdy, důchodu či jiného příjmu. Dlužníkovi
je ponechána tzv. nezabavitelná částka. Její
výpočet je dán zákonem, zohledňuje se počet
vyživovaných osob a to, jestli jde o pohledávku
přednostní (např. dlužné výživné, daně 
a poplatky, zákonné pojištění) nebo
nepřednostní (např. různé půjčky, spotřebitelské
úvěry).

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního
ústavu

V tomto případě se vymáhaná částka spolu 
s náklady exekuce odepíše z účtu ve prospěch
věřitele a banka částku převede na účet

pověřeného exekutorského úřadu. Není-li na
účtu dlužníka dostatek finančních prostředků,
postupuje se tímto způsobem opakovaně při
každé příchozí platbě. Banka může dlužníkovi
jednorázově vyplatit částku až do výše
dvojnásobku životního minima jednotlivce.

Přikázání jiných peněžitých pohledávek

Zabavení finančních prostředků např. z účtu
stavebního spoření nebo penzijního připojištění.
Další možností je i exekuce družstevního podílu.

Prodej movitých věcí

Tímto způsobem lze postihnout movité věci ve
vlastnictví dlužníka. Exekutor může vstoupit do
obydlí dlužníka i bez souhlasu. Musí však k tomu
přivolat Policii ČR. Exekutor provede soupis
movitých věcí dlužníka.

Prodej nemovitých věcí

V tomto případě může být pro uspokojení dluhu
vydražena nemovitost dlužníka, nebo jeho podíl
na této nemovitosti.

Pozastavení řidičského oprávnění

Použije se pouze tehdy, jestliže je v exekuci
vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Na jednotlivé způsoby exekuce je vždy vystaven
exekuční příkaz, který určuje, jakým způsobem
bude exekuce prováděna. Je doručován
dlužníkovi poštou, vyvěšením na úřední desce
exekutora nebo předán osobně při soupisu
movitých věcí. Exekutor může vydat více
exekučních příkazů najednou.


