
Plné znění s vyznačením navrhovaných změn 

§ 15 

(1) Výkon exekutorského úřadu zaniká 

a) smrtí exekutora, 

b) prohlášením exekutora za mrtvého, 

c) odvoláním exekutora, 

d) pozbytím státního občanství České republiky, 

e) jestliže byla svéprávnost exekutora omezena, 

f) dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo kárné opatření odvolání z 

exekutorského úřadu, 

g) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl exekutorovi uložen trest zákazu činnosti 

soudního exekutora nebo kterým byl exekutor odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody, 

h) uplynutím 6 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla ministerstvu 

doručena žádost exekutora o ukončení výkonu exekutorského úřadu. 

(2) Ministr exekutora odvolá, 

a) jestliže byl exekutor pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin 

spáchaný v souvislosti s exekuční činností, 

b) jestliže exekutor nedoloží Komoře stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy o pojištění své 

odpovědnosti za újmu do 30 dnů po svém jmenování exekutorem nebo zanikne-li jeho 

pojištění odpovědnosti za újmu a exekutor jej do 30 dnů neobnoví, 

c) jestliže si exekutor do 3 měsíců po složení slibu bez vážných důvodů neotevře v sídle 

exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář a nebude připraven vykonávat 

exekuční činnost, 

d) jestliže soud na návrh ministerstva rozhodl, že exekutor vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu nemůže řádně nejméně po dobu 1 roku vykonávat exekuční činnost. 

(3) Výkon exekutorského úřadu se pozastavuje dnem doručení rozhodnutí o jeho odvolání. 

(4) Dozví-li se Komora o důvodu pro odvolání podle odstavce 2, je povinna jej ministerstvu 

neprodleně oznámit. 

(5) Exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto 

exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost. Účastníky exekučního řízení o 

tom informuje a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. Exekutor, jemuž 

zanikl výkon exekutorského úřadu, zajistí předání spisů, plnění vymožených v exekuci, 

zajištěných věcí, exekutorských úschov a registrů nově jmenovanému exekutorovi a předání 

razítek, průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1. 

(6) Podíl exekutora, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, popřípadě jeho dědiců nebo 

odkazovníků na odměně nově jmenovaného exekutora se určí dohodou. Nebude-li dohoda 

doručena Komoře do 2 měsíců od jmenování nového exekutora, rozhodne Komora podle 

zásad spravedlivého uspořádání. 

§ 28 



Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný který je soudem 

pověřen k provedení exekuce a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony 

exekutora se považují za úkony exekučního soudu. 

 

§ 29 

(1) Exekutor je vyloučen z exekučního řízení, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k 

účastníkům exekučního řízení nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho 

nepodjatosti. 

(2) Důvodem k vyloučení exekutora nejsou okolnosti, které spočívají v postupu exekutora v 

exekučním řízení o projednávané věci. 

(3) Jakmile se exekutor dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí ji neprodleně 

exekučnímu soudu. V řízení může zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu. 

(4) Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora; o tom musí být 

exekutorem poučeni. 

(5) Účastník je povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit nejpozději do 8 dnů ode dne, 

kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce; nevěděl-li v této době o důvodu 

vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 8 dnů poté, co se o 

něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit také tehdy, jestliže nebyl 

exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě exekutora. Námitky povinného k osobě 

exekutora nemají odkladný účinek. 

(6) Námitka podjatosti musí obsahovat označení exekutora a uvedení okolností, které 

zakládají důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě údaj, kdy se o tomto důvodu 

účastník uplatňující námitku dozvěděl a jakými důkazy mohou být jeho tvrzení prokázána. 

(7) K rozhodnutí o námitce podjatosti předloží exekutor bez odkladu věc exekučnímu soudu; 

v řízení může zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu. To neplatí, byla-li 

námitka uplatněna nejpozději v den skončení exekučního řízení či jeho zastavení, nebo tehdy, 

uplatnil-li účastník v námitce stejné okolnosti, o nichž bylo exekučním soudem již 

rozhodnuto, nebo je-li námitka zjevně opožděná. 

(8) O vyloučení exekutora rozhoduje exekuční soud. 

(9) Rozhodnutí o vyloučení exekutora se doručí oprávněnému, povinnému a exekutorovi. 

(10) Proti rozhodnutí vydaném v řízení o vyloučení exekutora není přípustný opravný 

prostředek. 

(11) Jestliže bylo rozhodnuto, že exekutor je vyloučen, v exekuci pokračuje ten exekutor, 

kterého navrhne oprávněný a který se zapíše do rejstříku zahájených exekucí tak, že provede 

změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b); nově zaregistrovaný exekutor rozhodne 

příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých nákladech exekuce. 

(11) Jestliže bylo rozhodnuto, že exekutor je vyloučen, v exekuci pokračuje ten exekutor, 

kterého určí a pověří exekuční soud. Při určení se postupuje obdobně podle § 39a odst. 

4. Nový exekutor se zapíše do rejstříku zahájených exekucí tak, že provede změnu údaje 

podle § 35b odst. 1 písm. b); nově zaregistrovaný exekutor rozhodne příkazem k úhradě 

nákladů exekuce o dosud vzniklých nákladech exekuce. 

(12) O tom, zda je vyloučen koncipient, kandidát nebo jiný zaměstnanec exekutora, jakož i 

znalec nebo tlumočník, rozhoduje exekutor; odstavce 1 až 4, 6 a 9 se použijí přiměřeně. Proti 

jeho usnesení není přípustný opravný prostředek. 



 

§ 35 

(1) Exekuční řízení se zahajuje na návrh. 

(2) Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutoroviexekučnímu 

soudu. Je-li v exekučním titulu uvedeno více povinných, podává se návrh exekučnímu 

soudu povinného, který je v exekučním titulu uveden jako první v pořadí. 

(3) Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud 

vydal pověření podle § 43a§ 39a. 

(4) Podá-li oprávněný více exekučních návrhů v téže věci, vede exekuci ten exekutor, který je 

v rejstříku zahájených exekucí zapsán jako první. 

(5) Exekuční řízení nelze přerušit, nestanoví-li tento nebo zvláštní právní předpis jinak. Nelze 

také prominout zmeškání lhůty a podat návrh na obnovu exekučního řízení. 

 

§ 35a 

(1) Rejstřík zahájených exekucí je elektronický seznam, který provozuje a spravuje 

ministerstvo. 

(2) Údaje do rejstříku zahájených exekucí zapisuje soud nebo exekutor způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

(3) Rejstřík zahájených exekucí je neveřejný. Ministerstvo poskytuje údaje z rejstříku 

zahájených exekucí pouze soudům a Komoře, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Údaje vedené v rejstříku zahájených exekucí se z tohoto rejstříku vymažou po uplynutí 25 

let od data uvedeného v § 35b odst. 1 písm. i) skončení exekuce. 

 

§ 35b 

(1) V rejstříku zahájených exekucí se vedou údaje v rozsahu 

a) označení exekutora, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení,exekučního soudu 

b) označení exekutora, který exekuční řízení vede nebo vedl, je-li odlišný od exekutora podle 

písmene a), 

c) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno, 

d) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, 

e) označení oprávněného a povinného, 

f) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, 

g) datum zahájení exekučního řízení, 

h) datum, kdy nastaly skutečnosti podle § 52 odst. 3 písm. a) a b) (dále jen „doložka 

provedení exekuce“), 

i) datum skončení exekuce. 

(2) Součástí rejstříku zahájených exekucí jsou i provozní údaje o zápisu údajů podle odstavce 

1. Údaje podle odstavce 1 písm. b), h) a i) zapíše do rejstříku exekutor. Ostatní údaje zapíše 

do rejstříku soud. 

 



§ 37 

(1) Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho 

přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a 5. 

(2) Oprávněný může podat exekuční návrh podle tohoto zákona, 

a) nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona, a 

b) není-li exekučním titulem rozhodnutí o péči o nezletilé děti, ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí, orgánů Evropské unie nebo cizí rozhodnutí; exekuční návrh lze však podat 

tehdy, má-li být exekuce vedena podle rozhodnutí o výživném na nezletilé děti nebo podle 

cizího rozhodnutí, u něhož bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání. 

(3) Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora, jehož 

vedením je pověřen stejný exekutor dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení 

předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání 

návrhu dne, kdy je exekutorovi doručeno pověření podle § 39a. V zájmu hospodárnosti 

řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení. 

(4) Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li 

další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato 

řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,Jsou-li exekuční řízení proti témuž 

povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný exekuční řízení proti 

témuž povinnému a vedením tohoto řízení je pověřen stejný exekutor, exekuční soud 

tato řízení spojí ke společnému řízení, 

a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu, 

nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena podle odstavce 3, 

b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění 

nepřevyšujícího částku podle § 202 odst. 2 občanského soudního řádu a 

c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a). 

(5) 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. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to 

stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí. 

 

§ 38 

(1) V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho 

sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být 

podepsán a datován. Z exekučního návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se 

týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Exekuční návrh musí obsahovat 

označení exekučního soudu. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě 

jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území 

České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození 

účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení 

exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, 

popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, 

kterých se oprávněný dovolává. 



(2) K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního 

titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se 

svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud. 

 

§ 39 

(1) Neobsahuje-li exekuční návrh všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo 

neurčitý, vyzve nejpozději do 15 dnů exekutor exekuční soud, kterému byl doručen exekuční 

návrh, oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom, jak je 

třeba opravu nebo doplnění provést. 

(2) Není-li v určené lhůtě návrh řádně opraven nebo doplněn a v řízení nelze pro tento 

nedostatek pokračovat nebo není-li přiložen exekuční titul, exekutor exekuční soud 

usnesením exekuční návrh odmítne. O těchto následcích musí být oprávněný poučen. 

(3) Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce a 

exekuční návrh nebude odmítnut, exekutor exekuční soud exekuční návrh usnesením 

nejpozději ve lhůtě podle § 44 odst. 1 zamítne nebo řízení zastaví. 

 

§ 39a 

(1) Není-li návrh exekučním soudem odmítnut či zamítnut a není-li exekučním 

soudem řízení zastaveno, soud určí exekutora a vydá mu pověření a nařízení exekuce 

(dále jen „pověření“). Pověření není rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení. O 

pověření soud pouze bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oprávněného, součástí 

vyrozumění je poučení podle § 39b odst. 2. 

(2) Pověření obsahuje 

a) označení exekučního soudu, 

b) označení určeného exekutora, 

c) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, 

d) označení oprávněného a povinného, 

e) podpis a datum. 

(3) Pokud je proti povinnému již vedeno exekuční řízení, určí soud k provedení 

exekuce téhož exekutora, který již řízení proti povinnému vede. Vede-li proti povinnému 

exekuční řízení více exekutorů, určí soud kteréhokoliv z nich, při výběru přihlíží 

zejména k hospodárnosti a efektivitě řízení. 

(4) Nepostupuje-li exekuční soud podle odstavce 3, určí exekuční soud k vedení 

exekuce exekutora, jehož sídlo exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve 

kterém je exekuční soud. Soud přiděluje exekutorům věci vždy postupně, podle 

abecedního pořadí příjmení exekutora. Exekutor může své pověření odmítnout, jen má-

li pro to důležité důvody, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení pověření. Soud 

posoudí, zda důležité důvody existují, a pokud ano, pověří soud dalšího exekutora v 

pořadí; v opačném případě setrvá na pověření exekutora. Pro určení exekutora je 

rozhodný stav v okamžiku vydání pověření. 

(5) Pověření soud zašle určenému exekutorovi. Spolu s pověřením soud zašle 

exekutorovi exekuční návrh se všemi přílohami. Není-li přílohou návrhu exekuční titul a 

vydal-li tento titul exekuční soud, zašle jej soud exekutorovi rovněž. 



(6) Exekutor vede řízení od chvíle, kdy je mu doručeno pověření. 

(7) Jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady, soud vydá pověření 

do 15 dnů od doručení exekučního návrhu. Jinak do 15 dnů ode dne, kdy jsou splněny 

všechny zákonné předpoklady. 

(8) Je-li v exekučním titulu uvedeno více povinných, určí exekuční soud exekutora podle 

povinného, který je na titulu uveden jako první v pořadí, a vydá mu pověření i vůči 

ostatním povinným. V zájmu hospodárnosti a efektivity může soud některé věci vyloučit 

k samostatnému řízení a určit pro ně exekutora samostatně. 

 

§ 39b 

(1) Námitku, že exekutor byl určen v rozporu s tímto zákonem, může podat účastník 

řízení a exekutor. Námitka musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení 

exekutora a uvedení okolností, ze kterých podatel dovozuje nezákonné určení exekutora. 

Účastník řízení může námitku podat také prostřednictvím exekutora. Podání námitky 

nemá odkladný účinek. 

(2) Námitku lze uplatnit nejpozději do 15 dnů v případě povinného od dne, kdy mu bylo 

doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, v případě oprávněného ode dne doručení 

vyrozumění o pověření exekutora a v případě exekutora ode dne doručení pověření. O 

právu podat námitku musí být účastník poučen. Později může námitku účastník uplatnit 

tehdy, jestliže nebyl poučen o svém právu námitku podat. Opožděnou námitku soud 

odmítne. 

(3) O námitce rozhoduje krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční soud. 

Rozhodnutí o námitce se doručuje účastníkům exekučního řízení a exekutorovi. Vyhoví-

li soud námitce, doručuje se také novému exekutorovi. Proti rozhodnutí soudu o námitce 

není přípustný opravný prostředek. 

(4) Vyhoví-li soud námitce, zároveň určí a pověří nového exekutora. Toto rozhodnutí 

nabývá účinnosti okamžikem doručení stávajícímu exekutorovi. Stávající exekutor věc 

postoupí novému exekutorovi. Platnost úkonů učiněných stávajícím exekutorem není 

dotčena.  

 

§ 43a 

(1) Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode 

dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce (dále jen „pověření“). Neobsahuje-li návrh 

oprávněného všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až ode 

dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu, popřípadě exekučního titulu exekutorovi. 

Doručením žádosti o pověření soudu se do rejstříku zahájených exekucí elektronicky zapíší 

údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) a c) až g). 

(2) V žádosti o pověření musí být označen exekutor, který žádost podle odstavce 1 podal, s 

uvedením jeho sídla. Žádost musí být datována a musí dále zejména obsahovat jméno, 

popřípadě jména, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a 

identifikační číslo a přesné označení exekučního titulu. Součástí žádosti o pověření jsou i 

údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) a c) až g). Společně se žádostí exekutor soudu zašle 

exekuční návrh a všechny listiny, které k návrhu připojil. Žádost včetně všech listin, které se 

soudu zasílají společně s ní, musí být podána na elektronickém formuláři prostřednictvím 

veřejné datové sítě a elektronické aplikace určené k podání takové žádosti; není-li to 



technicky možné, mohou být žádost i listiny zaslány prostřednictvím veřejné datové sítě do 

datové schránky, případně v listinné podobě. 

(3) Soud vydá pověření do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené 

předpoklady. 

(4) Pověření obsahuje 

a) označení exekučního soudu, 

b) označení exekutora, 

c) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, 

d) označení oprávněného a povinného, 

e) podpis a datum. 

(5) Pověření není soudním rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení. 

(6) Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, 

soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh částečně nebo úplně odmítl nebo zamítl 

nebo aby exekuční řízení zastavil. Tímto pokynem je exekutor vázán. 

 

§ 44 

(1) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3§ 39a zašle exekutor 

oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění 

nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s 

vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu 

podle § 46 odst. 6. Orgánům pověřeným vedením veřejných rejstříků, do kterých se zapisují 

právnické osoby, případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to 

potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného 

a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, 

rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitou věc v jeho 

vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo 

soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím. 

(2) Vyrozumění se doručí povinnému do vlastních rukou. 

(3) Vyrozumění obsahuje 

a) označení exekučního soudu, 

b) označení exekutora, který vede exekuční řízení, 

c) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno, 

d) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, 

e) označení oprávněného a povinného, 

f) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti k úhradě nákladů 

oprávněného a nákladů exekuce, 

g) podpis a datum, 

h) poučení podle § 29 odst. 5, § 37 odst. 3 a 4, § 39b odst. 2, § 44a odst. 1, § 54, § 55 odst. 1 

a 2 a § 87 odst. 1. 

(4) 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 oprávněnému 



rozhodnout, že se zákaz podle § 44a odst. 1 vztahuje pouze na část majetku přiměřenou 

vymáhané povinnosti. Toto rozhodnutí zašle spolu s vyrozuměním oprávněnému a 

povinnému. 

 

§ 44b 

Změna exekutora 

(1) Na návrh oprávněného a souhlasí-li s tím exekutor, který vede exekuci, a exekutor, 

kterého oprávněný označí v návrhu, převezme exekuci exekutor, kterého oprávněný označil v 

návrhu. Převzetí exekuce není rozhodnutím. 

(2) Nedojde-li ke změně exekutora podle odstavce 1 a požádá-li oprávněný exekuční soud o 

změnu exekutora, exekuční soud po vyjádření exekutora, je-li to důvodné, rozhodne, že 

exekuci bude vést jiný exekutor, kterého navrhne oprávněný, a exekutor, který exekuci dosud 

vedl, mu věc postoupí. 

(3) Účinky původního exekučního návrhu oprávněného zůstávají zachovány. 

(4) Nový exekutor provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b) v rejstříku 

zahájených exekucí a rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých 

nákladech exekuce. Odměna exekutora, který exekuci dosud vedl, se vypočítá tak, jako by 

došlo k zastavení exekuce. 

(5) Náklady exekuce vzniklé v souvislosti se změnou exekutora podle odstavce 1 nese 

oprávněný. 

§ 44b 

Změna exekutora 

(1) Exekuční soud i bez návrhu změní exekutora, pokud  

a) opakovaně nebo závažně porušil povinnosti stanovené zákonem nebo 

rozhodnutím soudu, nebo jeho vinou vznikají v řízení závažné průtahy, nebo mu v 

činnosti brání zákonná překážka, 

b) vyjde najevo, že byl exekutor určen v rozporu s tímto zákonem; z tohoto důvodu 

může soud změnit exekutora do 15 dnů od vydání pověření, 

c)  změní se okolnosti rozhodné pro určení exekučního soudu povinného tak, že nový 

exekuční soud se nachází v obvodu jiného krajského soudu než dosavadní exekuční 

soud, a změna exekutora není v rozporu se zásadou hospodárnosti a efektivity řízení, 

d) povinnému byl postupem podle § 39a odst. 8 určen exekutor z jiného kraje, než ve 

kterém je sídlo jeho exekučního soudu, a tato skutečnost znamená pro povinného 

nepřiměřenou zátěž. 

(2) Návrh na změnu exekutora může podat účastník řízení a exekutor. Návrh musí 

vedle obecných náležitostí obsahovat označení exekutora a uvedení okolností, ze kterých 

navrhovatel dovozuje důvody ke změně exekutora. 



(3) Účinky původního exekučního návrhu zůstávají při změně exekutora zachovány, 

platnost úkonů učiněných původním exekutorem není dotčena. 

(4) Rozhodnutí o změně exekutora se doručí účastníkům exekučního řízení a 

původnímu i novému exekutorovi. Proti rozhodnutí se lze odvolat, o odvolání rozhoduje 

krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční soud. Odvolání nemá odkladný účinek. 

(5) V exekuci pokračuje ten exekutor, kterého určí soud. Při určení se postupuje 

obdobně podle § 39a odst. 4. Nový exekutor provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 

písm. b) a rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých nákladech 

exekuce. Odměna exekutora, který exekuci dosud vedl, se vypočítá tak, jako by došlo k 

zastavení exekuce. 

(6) Rozhoduje-li soud o změně exekutora na návrh, může zároveň rozhodnout o změně 

exekutora i pro další probíhající exekuční řízení vůči témuž povinnému, vztahují-li se 

důvody podle odstavce 1 i na tato řízení. 

§ 46 

(1) Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i 

třetích osob dotčených jeho postupem. 

(2) Exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k provedení exekuce. Exekutor vede exekuci 

až do vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné vymáhané povinnosti, 

nákladů exekuce a nákladů oprávněného; tím bude exekuce provedena. Úkony a rozhodnutí 

exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v exekučním spise, který vede exekutor v 

listinné nebo v elektronické podobě. 

(3) Exekutor je povinen vést exekuce v pořadí, v jakém mu byly doručeny exekuční návrhy 

byla doručena pověření k vedení exekuce. 

(4) Peněžitá plnění na vymáhanou povinnost se hradí exekutorovi nebo oprávněnému. 

Nedohodnou-li se exekutor a oprávněný jinak, exekutor po uplynutí lhůty podle odstavce 6 

zajistí po odpočtu nákladů exekuce výplatu celé vymožené pohledávky oprávněnému do 30 

dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel. Vymožené částečné plnění exekutor vyplatí 

oprávněnému, nedohodl-li se s ním jinak, ve stejné lhůtě v případě, kdy toto nevyplacené 

částečné plnění převyšuje částku 1000 Kč. Za vymožené plnění se považuje plnění získané 

provedením exekuce některým ze způsobů podle § 59 odst. 1, provedením exekuce podle 

odstavce 6 nebo hrazené na vymáhanou povinnost od uplynutí lhůty podle odstavce 6 a 

vydání exekučního příkazu do provedení exekuce podle tohoto exekučního příkazu. 

(5) Exekutor je povinen vymožené peněžité plnění vést odděleně od vlastních prostředků na 

zvláštním účtu31) u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice. Exekutor 

oznámí bez zbytečného odkladu ministerstvu a Komoře číslo tohoto účtu a peněžní ústav, u 

kterého je veden. 

(6) Exekutor zašle povinnému společně s vyrozuměním výzvu ke splnění vymáhané 

povinnosti, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce16b) a náklady 

oprávněného. Zároveň povinného poučí, že splní-li ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy 

vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. 

Právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena. Splněním 

vymáhaného nároku a uhrazením zálohy zaniká zákaz podle § 44a odst. 1 a podle § 47 odst. 6. 

Jinak exekutor provede exekuci. 



(7) Je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno16c) nebo zvláštní 

právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést16d), exekutor nečiní žádné úkony, jimiž se 

provádí exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci nebo v rámci likvidace 

dědictví do likvidační podstaty exekutor vydá vymožené plnění bezodkladně po právní moci 

usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání vymoženého plnění 

insolvenčnímu správci nebo do likvidační podstaty. 

(8) Po skončení exekuce podle odstavců 2 a 6 a § 55 zašle exekutor oznámení o skončení 

exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou poznámku o 

probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost; oznámení není 

rozhodnutím. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce 

podle § 47 odst. 7 zanikly. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům 

řízení. 

§ 47 

(1) Exekutor poté, co byla exekuce zapsána do rejstříku zahájených exekucí kdy soud vydal 

pověření podle § 39a, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší 

exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se 

rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. 

Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě 

nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů povinného a ceny předmětu, z něhož 

má být splnění dluhů povinného dosaženo. 

(2) Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu. 

Podle exekučního příkazu nelze exekuci provést před 

a) uplynutím lhůty podle § 46 odst. 6, 

b) právní mocí rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podán ve lhůtě podle 

písmene a), 

c) zápisem doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí podle § 35b odst. 1 

písm. h), 

d) právní mocí exekučního příkazu. 

(3) Pro účely odstavce 2 písm. d) není provedením exekuce úkon učiněný k zajištění majetku 

povinného pro účely jeho postižení takovou exekucí. 

(4) Exekuci na majetek povinného, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané v 

trestním řízení, lze provést jen po předchozím souhlasu příslušného orgánu činného v trestním 

řízení. 

(5) Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 

(6) Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit 

ho nebo s ním jinak nakládat. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je 

neplatné. 

(7) Provedením exekuce a zastavením exekuce zanikají účinky všech vydaných exekučních 

příkazů. 

 

§ 73a 

(1) Exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech 

povinného k zajištění pohledávky oprávněného se zahajuje na návrh. Exekuční návrh na 

zřízení exekutorského zástavního práva podává exekutorovi exekučnímu soudu oprávněný. 



(2) Týká-li se návrh na zřízení exekutorského zástavního práva nemovité věci, která je 

předmětem evidence v katastru nemovitostí, exekutor exekuční soud o jeho podání vyrozumí 

příslušný katastrální úřad. Exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva má 

účinky i proti osobám, které nabyly nemovitou věc po zápisu poznámky informující o podání 

návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva. 

(3) S vyrozuměním o zahájení exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva se 

povinnému nezasílá výzva podle § 46 odst. 6. Vyrozumění o zahájení exekuce ke zřízení 

exekutorského zástavního práva obsahuje namísto poučení podle § 37 odst. 3 a 4 a § 54 

poučení podle odstavců 10 a 11. Ustanovení § 35b odst. 1 písm. h), § 37 odst. 3 až 5, § 44 

odst. 1 věty čtvrté, § 44a, § 47 odst. 5, § 50, 54, 58 až 73 se nepoužijí. 

(4) Třetí osoby v rámci součinnosti sdělí exekutorovi údaje potřebné k vedení exekuce ke 

zřízení exekutorského zástavního práva. Návrh na odklad nelze podat. 

(5) Výrok exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva musí rovněž 

obsahovat označení nemovité věci, k níž má být zřízeno exekutorské zástavní právo, případně 

spoluvlastnického podílu na ní, označení zástavního věřitele údaji, které se zapisují do 

katastru nemovitostí, označení zajištěné pohledávky a údaj o dni, který je rozhodný pro pořadí 

exekutorského zástavního práva. 

(6) Pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující den, v němž 

exekutorovi exekučnímu soudu došel exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního 

práva; došlo-li ve stejný den exekutorovi exekučnímu soudu více exekučních návrhů, mají 

zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno 

zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí exekutorského zástavního práva pořadím 

tohoto zástavního práva. Jde-li o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy 

způsobené trestným činem nebo pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným 

činem, byla-li nemovitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li exekuční 

návrh ke zřízení exekutorského zástavního práva podán v době, kdy zajištění podle trestního 

řádu trvá, je pro pořadí exekutorského zástavního práva rozhodující den právní moci 

rozhodnutí o zajištění nemovité věci podle trestního řádu. 

(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci ke zřízení exekutorského zástavního 

práva na nemovitých věcech přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující 

výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech. 

(8) Oprávněný nemá právo na náhradu nákladů. Náklady exekuce hradí exekutorovi 

oprávněný. Exekutor nevydá exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva, 

neuhradí-li oprávněný náklady exekuce podle příkazu k úhradě nákladů exekuce, který se 

doručuje pouze oprávněnému. 

(9) Oprávnění k vedení exekuce exekutorovi zaniká provedením exekuce ke zřízení 

exekutorského zástavního práva. 

(10) Exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva je provedena právní mocí 

exekučního příkazu. Provedením exekuce exekutorské zástavní právo nezaniká. 

(11) Po provedení exekuce může být podán návrh na zastavení pouze k soudu. 

(12) Exekutorské zástavní právo k nemovité věci, která je předmětem evidence v katastru 

nemovitostí, se do katastru nemovitostí zapíše na návrh oprávněného na základě exekučního 

příkazu, kterým bylo exekutorské zástavní právo zřízeno. 

 


