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Anotace 

Bakalářská práce srovnává postupy vymáhání pohledávek v konkurzním řízení  

a exekučním řízení. Čtenářům poskytne přehled o průběhu jednaní, lhůty, které se musí 

dodržet, jaký soud ve věci rozhoduje. Bude obsahovat návrh na výkon rozhodnutí 

srážkami ze mzdy. 
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Annotation 

This bachelor’s thesis compares the progresses of debtting collection in the bankruptcy 

proceedings and the execution control. It gives a summary of course of dealing,  

the times which have to keep, which court decides on the case for readers. 

It will contain a proposal for the execution of adjudication by payroll deductions. 

 

Key words: 

debt 

bankrupt 

execution 

creditor 

debtor 

engagement  

 

 

 

 



OBSAH 

1.ÚVOD ........................................................................................................... 8 

            2.TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ................................................ 9 

2.1 Pohledávky, jejich vznik, promlčení .......................................................... 9 

2.2 Zajištění závazků ........................................................................................ 14 

2.3 Řešení pohledávek soudní cestou .............................................................. 15 

      2.3.1 Soudní řízení ..................................................................................... 15 

      2.3.2 Návrh na zahájení řízení ................................................................... 16 

      2.3.3 Platební rozkaz .................................................................................. 16 

      2.3.4 Pravomocné rozhodnutí soudu .......................................................... 17 

      2.3.5 Rozhodčí smlouva ............................................................................. 17 

            2.4 Exekuce, soudní výkon rozhodnutí ............................................................ 18 

      2.4.1 Exekuce ............................................................................................. 18 

      2.4.2 Soudní výkon rozhodnutí .................................................................. 19 

2.5. Odlišnosti exekuce od soudního výkonu rozhodnutí ................................ 21 

2.6 Konkurzní řízení ........................................................................................ 22  

2.7 Metody řešení ............................................................................................. 25 

            3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE ............................. 26 

 3.1 Souběžnost zákona o konkurzu vyrovnání a insolvenčního zákona .......... 26 

 3.2 Insolvenční zákon ...................................................................................... 26 

  3.3 Věřitel a dlužník v praxi ............................................................................ 33 

            4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .................................................................  40 

5. ZÁVĚR……………………………………………………………………  42 

            6. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ......................................................  43 

            7. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ .......................................................  45 

            8. PŘÍLOHY………………………………………………………………...  46 

 

 

 



8 
 

1. ÚVOD 

Rozhodla jsem se napsat svou bakalářskou práci na téma „Vymáhání pohledávek“, 

protože mě právo jako takové zajímá. Chtěla bych srovnat postupy vymáhání 

pohledávek formou soudního výkonu rozhodnutí a exekucí, najít mezi nimi rozdíly, 

zabývat se pohledávkami jako takovými. 

Mým cílem je poskytnout všem, které to bude zajímat, jakéhosi průvodce situacemi,  

do nichž se každý z nás může velmi snadno a rychle dostat. Záměrně jsem se snažila 

práci napsat srozumitelně, aby měla přínos nejen pro odbornou veřejnost, ale hlavně 

 pro ty, kteří nejsou v oblasti práva zběhlí. Největším úspěchem pro mě bude, když 

někdo, kdo má problém se zaplacením jím vydané faktury nebo naopak ten, kdo není 

schopen zaplatit za např. dodané zboží, otevře mou bakalářskou práci a přečte si, co ho 

bude čekat, co může udělat, aby hrozící konflikt odvrátil, jaké dokumenty má kam 

 a do kdy odeslat, jak se může bránit, výše poplatků a postihy, které mu hrozí. Chci 

nastínit, jak jednotlivá jednání probíhají, jak dlouho trvá promlčecí doba a od kdy běží. 

Dalším cílem této bakalářské práce je představit nový insolvenční zákon  

č. 182/2006 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1.2008 a vysvětlit, že tento zákon neruší zákon 

předcházející, zákon o konkurzu a vyrovnání. Jelikož je to nový zákon, uvedu jeho 

očekávané výhody a základní principy jeho fungování. 

Samozřejmě, že některým věcem se věnuji více, některým méně, odborník nebo student 

přírodních věd by jistě vyzdvihl jiné dílčí postupy a metody, ale když už tu nějaká 

varianta nebude rozebrána, najdete alespoň odkaz, kde se můžete o svém konkrétním 

problému dočíst, jaký zákon si opatřit. 

V kapitole č. 2 - teoretická východiska práce, se zaměřuji na pohledávky jako právo, 

které právní předpisy pohledávky upravují, jak minimalizovat počet nedobytných 

pohledávek. Pokud nedojde k mimosoudnímu vymožení pohledávek, lze se obrátit  

na soud. Ve zbytku kapitoly se dozvíte, jak probíhá exekuce, konkurzní řízení a soudní 

výkon rozhodnutí. 

V části analýza problému a současná situace je vysvětleno, jak souběžně platí zákon  

o konkurzu a vyrovnání a insolvenční zákon, postup v insolvenčním řízení. 

V podkapitole 3.1 – věřitel a dlužník v praxi je detailně popsán průběh vymáhání 

pohledávek prostřednictvím exekutora a také jak postupovat, když je naše pohledávka 

nedobytná krok za krokem. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V první části uvádím, jak jsou pohledávky chápany jako právo, nejčastější důvody jejich 

vzniku, jaké náležitosti by měly obsahovat smlouvy, objasníme si rozdíl  

mezi promlčením a prekluzí, kde a jaké informace si zjistit o obchodních partnerech  

a dlužnících, abychom se vyvarovali nedobytných pohledávek. 

Dále nastíním podstatu konkurzního řízení, účinky prohlášení konkurzu, přihlášky 

pohledávek věřitelů do konkurzu.  

V poslední části se zmíním o druzích výkonu rozhodnutí (exekuce), co je vylučovací 

žaloba, v čem se zásadně liší exekuce od výkonu rozhodnutí, a uvedu metody řešení. 

 

2.1 Pohledávky, jejich vznik, promlčení 

Pohledávka je právo, které vzniká jednomu účastníkovi vůči druhému, určitý nárok 

věřitele na plnění od dlužníka. Obsahem práva je vyžadovat určité přesně vymezené 

plnění a to z určitého právního důvodu. Účastníky tohoto právního vztahu označujeme 

jako věřitel a dlužník.  

Nárok věřitele by měl být dlužníkem splněn řádně a včas. V praxi se ovšem setkáváme  

s případy, kdy dlužník svůj závazek řádně a včas nesplní. Dlužník se tak ocitá v prodlení 

se splněním svého splatného závazku a věřitel je nucen vzniklou situaci řešit. 

 

Problematika pohledávek a závazků a závazkových právních vztahů je upravena v řadě 

právních předpisů. K těm základním náleží: 

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  

 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

 

K dalším důležitým právním předpisům, které řeší nebo souvisí s řešením problematiky 

pohledávek a závazků patří:  

 zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, 

 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), 

 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád), 
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 zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 

 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

 zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,  

 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

 zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), 

 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), 

 zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, 

 zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), 

 zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 

 zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, 

 zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 

 

V oblasti daní: 

 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

 

V oblasti účetnictví: 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 české účetní standardy. 

  

Náležitosti smluv 

Pohledávky nejčastěji vznikají na základě smluv. Základem prevence proti vzniku 

nedobytných pohledávek je dobře upravený smluvní vztah. Smlouva je dvoustranný 

 i vícestranný právní úkon, kdy věřitel má na jedné straně právo od dlužníka obdržet 

určité plnění a dlužník má povinnost vůči věřiteli mu toto plnění poskytnout. Kvalitní 

smluvní zajištění závazkového právního vztahu je nezbytným základem pro doložení 

 a prokázání oprávněnosti pohledávek.  
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Podle § 489 občanského zákoníku ( dále jen ObčZ) vznikají závazky zejména ze smluv, 

dále potom i ze způsobené škody, bezdůvodného obohacení nebo jiných skutečností 

uvedených v zákoně. 

§ 494 ObčZ vymezuje obsah závazku, podle něhož je dlužník povinen věřiteli něco dát, 

něco vůči němu konat, něčeho se zdržet nebo něco trpět a věřitel je oprávněn uvedená 

plnění od dlužníka požadovat. 

 

Za  náležitosti smluv se považuje hlavně jednoznačné vymezení: 

 smluvních stran a osob oprávněních za ně jednat (§ 13 obchodního 

zákoníku, dále jen ObchZ - plná moc, prokurista), 

 předmětu plnění, 

 platebních podmínek (sjednání ceny, způsobu placení), 

 řešení situací, nejsou-li platební podmínky dodrženy (smluvní pokuty, 

sankce), 

 definování práva odstoupení od smlouvy (§ 344 až 351 ObchZ). 

   

Důležitou součástí smluvních vztahů by mělo být také monitorování chování odběratele 

a jeho hospodářské situace. 

 

Společné pohledávky a závazky 

Na straně věřitele i dlužníka může existovat vedle sebe i několik osob 

(právnických/fyzických): 

 solidární závazek  - subjekty jsou vázány společně a nerozdílně vůči 

jednomu věřiteli, 

 věřitelská solidarita – více věřitelů je oprávněno žádat, tedy kterýkoli 

 z nich a pak se mezi sebou vypořádají. 

 

Organizace a řešení pohledávek 

Základním postupem při minimalizaci vzniku nedobytných pohledávek je vlastní 

organizace a řízení pohledávek, které řeší povinnosti a odpovědnost vztahující se 

 k pohledávkám. 

Každý subjekt má určitý počet pohledávek, které mají též různý charakter. Subjekty 
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obhospodařují své pohledávky buď své pomoci, nebo využívají ať zčásti či úplně služeb 

externích firem, které se řešením pohledávek zabývají. 

Komplexní péče o pohledávky, od jejich prevence, evidence, způsobu jištění  

a vymáhání, po oběh dokladů, inventarizaci a odpovědnost, se nazývá management 

pohledávek. 

 

Inventarizace pohledávek a závazků 

Inventura pohledávek a závazků se zajišťuje dokladovou inventurou a inventarizační 

komise při ní přezkušuje věcnou správnost na základě vydaných a došlých faktur, 

splatnost a řádné vymáhání. 

Dokladová inventura kromě jiného zahrnuje také jejich odsouhlasení s dlužníky. 

Pohledávky se zkoumají podle: 

 odpovědnosti, 

 jejich zajištění a průkaznosti, 

 podle odběratelů, 

 tvorby opravných položek.   

Postup u závazků je obdobný. 

 

Informace o obchodních partnerech a dlužnících 

Nedílnou součástí systému péče o pohledávky je také vyhledávání a práce 

 s informacemi o platební schopnosti vybraných subjektů. Jako zdroj nám mohou 

posloužit katalogy a registry, a to jak v tištěné, tak v elektronické verzi, dále obchodní 

 a živnostenský rejstřík, vývěsky finančních úřadů, obchodní věstník, informace  

od hospodářských komor a databáze firem, specializujících se na získávání  

a poskytování informací o podnicích a na vymáhání dluhů. Dobrou pomůckou  

nám může být přístup do obchodního rejstříku přes internet. Výpis z obchodního 

rejstříku se dá bezplatně pořídit na stránkách Ministerstva spravedlnosti 

(www.justice.cz). 

U obchodních společností zkoumáme výši základního kapitálu, zda člen statutárního 

orgánu zastává obdobné funkce i v jiných společnostech a zda nebyl na majetek těchto 

společností prohlášen konkurz apod. 

Dále se můžeme řídit referencemi třetích osob, a zda má náš obchodní partner potvrzení 
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o neexistenci daňových nedoplatků a dluhů na sociálním a zdravotním pojištění, které 

vystaví příslušný správce daně, okresní správa sociálního zabezpečení či zdravotní 

pojišťovny. 

 

Postup při vymáhání: 

Vyjednávání s dlužníkem: 

 - telefonické upomínky, 

 - písemné upomínky, pokus o smír, 

 - osobní jednání - uznání dluhu (závazku) co do důvodu a výše , 

 - následuje soudní cesta: žaloby, exekuce, návrh na konkurz, doložka o přímé   

              vykonatelnosti. 

 

Pohledávky z hlediska daně z příjmů 

Podnikatele, kteří jsou účetní jednotkou, mají problémy se zdaňováním výnosů 

z dodávek a zboží a z poskytovaných služeb, pokud jim odběratelé neuhradí ve lhůtě 

splatnosti vzniklou pohledávku. Protože se zdaňovaný výnos váže ke dni, v němž byla 

dodávka splněna nebo poskytnuta služba a nikoli ke dni zaplacení pohledávky, jako je 

tomu u daňové evidence, snaží se legislativa aspoň zmírnit nepříznivé dopady 

 na podnikatele při zdaňování nepřijatých úhrad. Zákon o daních z příjmů umožňuje 

poplatníkům za vymezených podmínek odpis pohledávek po lhůtě splatnosti 

do daňových nákladů a v rámci zákona o rezervách je upraven postup pro vytváření 

opravných položek k nepromlčeným pohledávkám po datu splatnosti, ale 

 i k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení, na vrub daňově 

uznatelných nákladů. Daňově lze zvýhodňovat jen pohledávky právně 

nezpochybnitelné. 

 

Promlčení, prekluze 

Z hlediska vymáhání pohledávek je důležitá orientace v promlčecích lhůtách. 

Pohledávky a závazky musí být splatné, což znamená, že uplyne určitý čas, který má 

dlužník k tomu, aby svůj závazek vůči věřiteli splnil. A na druhé straně věřitel musí 

existující závazek v určité lhůtě uplatnit. 

Prekluze znamená, že uplynutím určitého časového úseku uvedeného v zákoně dochází 
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k zániku práva. Při promlčení také uplyne určitý čas, ale právo nezaniká, 

 nárok se stává podmíněný tím, že záleží na dlužníkovi, zda v případě soudního 

vymáhání vznese námitku promlčení nebo ne. 

U promlčecí doby v obchodních vztazích se postupuje podle § 387 až 408 ObchZ. 

Nestanoví-li ObchZ jinak, trvá obecná promlčecí doba 4 roky, a běží ode dne, kdy 

právo mohlo být vykonáno poprvé. 

Promlčení v občanskoprávních vztazích je upraveno v § 100 až 110 občanského 

zákoníku, dále jen ObčZ. Nestanoví-li ObčZ jinak, je obecná promlčecí doba  3 -letá. 

Podle § 100 odst. 2 ObčZ se promlčují všechna práva majetková s výjimkou práva 

vlastnického. Nepromlčují se práva vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných 

formách vkladů, pokud vkladový stav trvá. 

V občanském i obchodním právu platí, že dohoda o kratší nebo delší promlčecí lhůtě, 

než je lhůta stanovená zákonem, je absolutně neplatným právním úkonem. 

 

Uznání dluhu (práva)- § 558 ObčZ: 

Bylo-li právo podle § 110 ObčZ buď přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu  nebo 

dlužníkem písemně uznáno co do důvodu a výše, promlčuje se za 10let ode dne, kdy 

mělo být podle rozhodnutí plněno nebo kdy k uznání došlo. 

 

Uznání závazku - §323 a § 407 ObchZ: 

Počínaje dnem uznání závazku začíná běžet nová 4- letá promlčecí doba (§ 407 odst. 1 

ObchZ). I částečné plnění může být uznáno jako uznání závazku. Uznáním závazku lze 

prodloužit promlčecí dobu i opakovaně. Celková promlčecí doba nesmí být podle 

ObchZ delší než 10 let od doby, kdy začala běžet poprvé. 

 

 

2.2 Zajištění závazků 

Právní prostředky zajištění závazků podle ObchZ a ObčZ: 

1) úroky z prodlení (§ 369, § 369a ObchZ, § 517 ObčZ, nařízení vlády  

č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku 

 z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění změn provedených 

nařízením vlády č.163/2005 Sb.), 
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2) převzetí dluhu (§ 531 až 532 ObčZ), 

3) přistoupení k závazku (§ 533, § 534 ObčZ), 

4) poukázka (§ 535 až 539 ObčZ), 

5) smluvní pokuta (§544 a §545 ObčZ, §300 až 302 ObchZ), 

6) ručení (§ 546 až 550 ObčZ, § 303 až 312 ObchZ), 

7) dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů (§ 551 ObčZ), 

8) zástavní smluva a zástavní právo (§ 552 a §152 až 172 ObčZ), 

9) zadržovací právo (§ 175 až 180 ObčZ), 

10) zajištění závazků převodem práva (§ 553 ObčZ), 

11) postoupení pohledávky (§ 554 a § 524 až 530 ObčZ) 

- faktoring 

- forfaiting, 

12) uznání dluhu (§ 558 ObčZ), uznání závazků (§ 323 ObchZ), 

13) dohoda o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým (§ 570  

až 574 ObčZ), 

14) započtení (§ 580 a § 581 ObčZ, § 364 ObchZ), 

15) zajištění nájemného (§ 672 ObčZ), 

16) bankovní záruka (§ 313 až 322 ObchZ), 

17) odstupné (§ 355 ObchZ), 

18) směnka (zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.). 

 

 

2.3 Řešení pohledávek soudní cestou 

2.3.1 Soudní řízení 

Jsou-li vyčerpány možnosti mimosoudního řešení, je nezbytné přistoupit k vymáhání 

prostřednictvím soudu. Jde o časově a finančně náročný proces. Před rozhodnutím  

o obrácení se na soud je důležité zvážit likviditu příslušné pohledávky. To znamená mít 

potřebné informace o finanční situaci dlužníka a stavu a výhledu jeho aktiv. 

 

Soudní řízení upravuje občanský soudní řád, dále jen OSŘ a probíhá ve dvou úrovních: 

 - řízení nalézací zkoumající oprávněnost požadavků věřitele a následné, 

 - řízení exekuční neboli výkon soudního rozhodnutí.  
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O oprávněnosti nároku věřitele rozhoduje soud na základě podaného návrhu na zahájení 

řízení (u pohledávek návrh na vydání platebního rozkazu). Při podání návrhu na 

vydání platebního rozkazu (= návrh na zahájení řízení) činí soudní poplatek 4%  

z žalované částky, minimálně však 600,- Kč, nejvýše 1 000 000 Kč. Poplatky, které 

nejsou vyšší než 5000,- Kč, lze platit kolkovými známkami. 

 

 

2.3.2 Návrh na zahájení řízení 

Dle § 42 OSŘ „(1) Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické 

podobě, telegraficky nebo telefaxem. Ústně do protokolu je možno podání učinit, jde-li 

o návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství, o určení a popření rodičovství, 

o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o osvojení a řízení, které 

lze zahájit i bez návrhu, a návrhy na výkon rozhodnutí v těchto řízeních vydaných. 

 (3) Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit 

nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické 

podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu, případně písemným 

podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, 

soud nepřihlíží. (2.2, s. 14) 

 

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat požadované náležitosti (§ 79 OSŘ), především 

z něj musí být zřejmé: 

 kterému soudu je určen, 

 kdo jej činí, 

 které věci se týká, 

 co sděluje (tzv. žalobní petit). 

 

 

2.3.3 Platební rozkaz 

Soud může na žádost žalobce (i bez ní) a bez nařízení ústního jednání ve věci vydat 

platební rozkaz, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li 

uplatněné právo ze skutečností (důkazů) uvedených žalobcem. V platebním rozkazu 
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žalovanému uloží, aby do 15dnů od doručení tohoto platebního rozkazu žalobci zaplatil 

uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, 

který platební rozkaz vydal. Nevýdá - li soud platební rozkaz, nařídí jednání. 

Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. 

Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném 

rozsahu a soud nařídí ve věci jednání. 

 

 

2.3.4 Pravomocné rozhodnutí soudu 

Pravomocné soudní rozhodnutí (rozsudek s vyznačením nabytí právní moci) je 

rozhodujícím výsledkem v nalézacím řízení, pokud se nám u soudu podaří uspět. 

 To ale nemusí být záruka uhrazení pohledávky. 

Na návrh účastníka řízení může před zahájením řízení předseda senátu nařídit 

 tzv. předběžné opatření. To se ukládá v případech, je-li obava, že by výkon soudního 

rozhodnutí byl ohrožen.  

Předběžným opatřením může být účastníku uloženo, aby složil peněžitou částku  

nebo věc do úschovy u soudu, nenakládal s určitými věcmi nebo právy, něco vykonal, 

něčeho se zdržel apod.  

V rámci návrhu na nařízení předběžného opatření lze tedy žádat, aby dlužník nemohl 

disponovat s penězi na účtu, movitým a nemovitým majetkem. 

Pokud byl soudem nárok žalobce přiznán, stanoví soud dlužníkovi v rozsudku zároveň 

lhůtu pro plnění peněžité pohledávky (např. do 3 dnů ode dne právní moci rozsudku). 

Pokud ani v této lhůtě dlužník svůj závazek nesplní, může věřitel požádat  

o vymožení pohledávky v exekučním řízení. 

 

 

2.3.5 Rozhodčí smlouva 

V obchodních závazkových vztazích při majetkových sporech lze sjednat rozhodčí 

doložku nebo rozhodčí smlouvu. Strany se mohou dohodnout, že o majetkových 

sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí 

 a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž projednání 

 a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více 
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rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva). 

Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.  

 

 

2.4 Exekuce, soudní výkon rozhodnutí 

2.4.1 Exekuce 

V případě, kdy soudem nebo jiným orgánem pravomocně přiznaná pohledávka není 

uspokojena, může věřitel využít jak výkonu rozhodnutí soudem podle občanského 

soudního řádu, tak i exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb. O soukromých exekutorech 

 a exekuční činnosti (exekuční řád). 

 

Exekuční titul 

Pro oba způsoby vymáhání pohledávek platí, že věřitel musí mít k dispozici takzvaný 

exekuční titul neboli titul k výkonu rozhodnutí. 

Mezi tyto tituly patří: 

 vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje 

k povinnosti nebo postihuje majetek, 

 vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, 

pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, 

 vykonatelný rozhodčí nález, 

 notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního 

právního předpisu nebo exekutorsky zápis podle § 72 písm. a zákona  

č. 120/2000 Sb., 

 vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy 

včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve všech daních 

 a poplatků, jakož i smíry schválené těmito orgány, 

 vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné zprávy včetně platebních výměrů, 

výkazů nedoplatků ve všech daních a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož 

i vykonatelný smír, 

 vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského 

pojištění a sociálního zabezpečení. 
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Soudní exekutoři 

Podle § 1 odst. 2 zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti je soudní exekutor 

oprávněn v rámci pověření exekutorským soudem provádět nucený výkon exekučních 

titulů podle tohoto zákona. Exekutor má při výkonu exekuční činnosti postavení 

veřejného činitele.  

Z tohoto důvodu odpovídá stát za škodu způsobenou exekutorem při činnosti stanovené 

v § 4 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

Veškerá činnost, kterou exekutor vykonává jako nositel exekučního úřadu, 

 je prováděna za úplatu.  

Exekutor je materiálně zainteresován na výsledcích exekuce, což představuje motivující 

prostředek účinného vymožení pohledávky. Exekutory jmenuje ministr spravedlnosti  

a úkony exekutora při provádění exekuce se považují za úkony soudu. Jednotlivé 

exekutorské soudy se zřizují v územním obvodu okresního soudu, odlišují se od sebe 

pořadovým číslem a jejich počet je pevně stanoven. Využití služeb konkrétního 

exekutora není vázáno na věcnou či místní příslušnost jako u klasického soudního 

řízení, lze si zvolit kteréhokoli z exekutorů a ani soud nemá v této věci kompetenci 

volbu omezit, změnit či neuznat. 

 

Náklady exekuce, které hradí exekutorovi povinný: 

 odměna exekutorovi, 

 náhrada hotových výdajů, 

 náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, 

 náhrada za doručení písemností, 

 odměna a náhrada nákladů správci podniku. 

 

 

2.4.2 Soudní výkon rozhodnutí  

Zásady soudního řízení 

Účastníky tohoto řízení nazýváme oprávněný (věřitel) a povinný (dlužník). O výkonu 

rozhodnutí rozhodne obecný soud povinného. Tímto soudem je soud okresní a to 

 i v případě, kdy o nároku rozhodoval v prvním stupni krajský soud. 
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Soud nařizuje výkon rozhodnutí většinou bez slyšení povinného. Cílem je,  

aby se povinný nemohl dozvědět o tom, že je návrh podán, a bylo mu tak zabráněno  

ve zmenšování majetku. Výkon rozhodnutí postihuje prakticky celý majetek povinného 

s výjimkami stanovenými občanským soudním řádem, dále jen OSŘ. Pokud je povinný 

ve svazku manželském, je postiženo i společné jmění manželů. 

Výkon rozhodnutí stejně jako exekuci lze provést pouze způsoby, které jsou uvedeny 

v zákoně.  

 

Způsoby výkonu rozhodnutí (exekuce): 

 srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, 

 přikázání pohledávky, 

 prodej movitých věcí, 

 prodej nemovitých věcí, 

 zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, 

 prodej podniku (části podniku), 

 příkaz k výplatě z účtu (§ 258/1 a § 320b - h OSŘ). 

 

Nejběžnějším způsobem výkonu rozhodnutí v obchodním styku je přikázání pohledávky 

z účtu dlužníka u peněžitého ústavu. Ostatní druhy exekuce přicházejí do úvahy tehdy, 

nelze-li pohledávku takto uspokojit. 

K nařízení výkonu rozhodnutí je místně příslušný opět obecný soud povinného 

(dlužníka). 

Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí se platí, je-li vymáháno peněžité plnění  

v částce vyšší než 15 000.- Kč, soudní poplatek činí 4% z vymáhané částky, nejvýše  

50 000,- Kč. 

U dlužníků z řad podnikatelů- fyzických osob, je možné ihned požádat o exekuci  

na jejich movitý a nemovitý majetek, věřitel by si ale měl uvědomit dopad § 322 OSŘ, 

podle kterého se nemůže výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které 

nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.  

Výkon rozhodnutí se stejně jako exekuce zahajuje pouze na návrh věřitele 

(oprávněného). Návrh na výkon rozhodnutí (exekuci) musí kromě označení 

oprávněného a povinného uvést i exekuční titul a musí k němu být předloženy doklady 
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o tomto titulu. 

Soud pak postupuje tak, že po zjištění, že návrh na výkon rozhodnutí splňuje obsahové 

náležitosti a je-li zaplacen poplatek za výkon rozhodnutí, usnesením výkon rozhodnutí 

nařídí. 

Soud nařizuje výkon rozhodnutí pouze v tom rozsahu, v jakém to navrhl oprávněný. 

 

Vylučovací žaloba 

Jestliže povinný má za to, že majetek postižený výkonem rozhodnutí nelze postihnout, 

může podat tzv. vylučovací žalobu. Stejné právo má ten, jehož majetek je postižen  

a nemá žádný vztah k povinnému. Vylučovací žalobu projedná stejný soud jako ten, 

který rozhodl o výkonu rozhodnutí, ale jde o samostatné řízení. 

 

Konec řízení o výkonu rozhodnutí  

Řízení o výkonu rozhodnutí lze ukončit jeho zastavením usnesením soudu. Zastavit lze 

výkon rozhodnutí pouze za podmínek stanovených zákonem.  

Důvody zastavení: 

 výkon rozhodnutí byl nařízen, ale rozhodnutí nebylo dosud vykonatelné, 

 po nařízení výkonu rozhodnutí bylo zrušeno nebo se stalo neúčinným, 

 zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení, 

 výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z výkonu rozhodnutí podle 

zákona vyloučeny, 

 průběh výkonu rozhodnuté ukazuje, že výtěžek, kterého jím bylo 

dosaženo, nepostačí ani k pokrytí jeho nákladů, 

 pravomocně bylo rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek,  

na který má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí. 

 

 

2.5 Odlišnosti exekuce od soudního výkonu rozhodnutí 

Zásadní rozdíl je, že samotný výkon rozhodnutí provádí exekutor – osoba zapsaná 

v seznamu exekutorů u Exekutorské komory České republiky se sídlem v Brně. 

Exekuční řízení se zahajuje také na návrh. Návrh je možné podat exekutorovi  

nebo soudu. Exekutor však musí být do funkce ustanoven soudem, musí být touto 
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funkcí pro konkrétní exekuci pověřen. 

Soud tedy musí v každém případě nařídit exekuci usnesením, ale na rozdíl od výkonu 

rozhodnutí nenařizuje, jakým způsobem bude prováděna. O způsobu provedení 

rozhoduje exekutor a ne soud či oprávněný. Proti usnesení soudu o nařízení exekuce 

 je možné odvolání, ale v odvolání nelze namítat jiné skutečnosti než ty, jež jsou 

rozhodné pro nařízení exekuce. 

Dalším krokem po usnesení soudu je vydání exekučního příkazu. Ten vydává exekutor 

 a na jeho základě se pak konkrétní exekuce provádí. Proti exekučnímu příkazu není 

přípustný opravný prostředek. Exekutor pak provádí exekuci stejnými prostředky, jako 

jsou ty, které jsou uvedeny v občanském soudním řádu. 

Za exekuční řízení se neplatí poplatky, ale exekutorovi náleží odměna podle vyhlášky 

č. 330/2001 Sb. 

 

2.6 Konkurzní řízení 

Právní úprava konkurzního a vyrovnávacího řízení je obsažena v zákoně č. 328/1991 

Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZKV. 

Vedle možnosti vymožení majetku na základě žaloby má věřitel možnost podat i návrh 

na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Základním předpokladem k prohlášení 

konkurzu je úpadek dlužníka. V úpadku je dlužník, který má více věřitelů a není 

schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má  

se za to, že není schopen své závazky plnit. 

Fyzické osoby, podnikají-li, a právnické osoby jsou v úpadku i tehdy, jestliže jsou 

předluženy. 

Předlužením se míní stav, kdy mají tyto osoby více věřitelů a jestliže jejich splatné 

závazky jsou vyšší než jejich majetek. 

Podstatou konkurzního řízení podle ZKV je poměrné uspokojení pohledávek věřitelů. 

Věřitelé se dělí do několika skupin, menšina z nich má postavení přednostních věřitelů  

a většina uspokojí své pohledávky pouze poměrně, ne vcelku. 
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Předpoklady pro prohlášení konkurzu 

Prohlásit konkurz na majetek dlužníka může soud jen tehdy, jsou-li splněny zákonné 

předpoklady. Především musí existovat úpadek.  

 

Důvody úpadku: 

 platební neschopnost dlužníka (insolvence), 

 předlužení dlužníka. 

 

Konkurz se dá prohlásit v podstatě na každou fyzickou/právnickou osobu. Dále je ale 

nutné, aby měl dlužník takový majetek, který stačí aspoň na úhradu nákladů konkurzu 

(provoz a údržba majetku v konkurzní podstatě, odměna a hotové výdaje správce 

konkurzní podstaty). 

Dlužník, který vykazuje známky úpadku, je ze zákona povinen bez zbytečného odkladu 

od vzniku úpadku podat sám na sebe návrh na prohlášení konkurzu. 

 

Prohlášení konkurzu 

Konkurz se prohlašuje usnesením soudu. V usnesení soudu se uvádí identifikační údaje 

dlužníka, který se od data prohlášení konkurzu na jeho majetek stává úpadcem. 

V usnesení se také vyzývají věřitelé, aby v lhůtě stanovené soudem přihlásili  

své pohledávky u soudu. Lhůty pro přihlášení nesmějí být kratší než 30 dnů a delší jak  

3 měsíce je zde také stanoven správce konkurzní podstaty. 

Usnesení je vyvěšeno týž den, kdy je vyhlášeno a vyhotoveno na úřední desce 

konkurzního soudu. Pokud je bydliště úpadce v obvodu jiného soudu, vyvěšuje se 

usnesení i tam. 

Pokud je právnická osoba před prohlášením konkurzu v likvidaci, likvidace se  

ze zákona přeruší. To samé platí, jestliže jde o právnickou osobu před prohlášením 

konkurzu v nucené správě. To se týká především bank a investičních fondů. 

 

Účinky prohlášení konkurzu 

Základním účinkem je, že právo nakládat s majetkem patřícím do soupisu konkurzní 

podstaty přechází z úpadce na správce konkurzní podstaty. Jedná se o úkony, jimiž by 
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docházelo ke zmenšování majetku. Přírůstky majetku jsou samozřejmě žádoucí. Úpadce 

pak nesmí bez souhlasu správce konkurzní podstaty odmítat dědictví či dar. Převádí-li 

úpadce po prohlášení konkurzu svůj majetek, považují se tyto úkony podle ZKV  

za neúčinné vůči konkurzním věřitelům a takto převáděný majetek zůstává v konkurzní 

podstatě (§ 14, § 14a ZKV). 

Nesplatné pohledávky úpadce a jeho závazky se považují pro konkurzní řízení  

za splatné. Prohlášením konkurzu zanikají plné moci. 

 

 

Přihlášení pohledávek věřitelů do konkurzu 

Protože návrh na prohlášení konkurzu není žalobou, je pro věřitele důležitá přihláška 

jeho pohledávky do konkurzního řízení. Teprve přihlášená pohledávka má stejné účinky 

jako žaloba. Přihlášku je nutné podat nejpozději do dvou měsíců od prvního 

přezkumného jednání (§20 odst. 8 ZKV) Nepodává se u správce konkurzní podstaty, ale 

u konkurzního soudu, který konkurz na dlužníka prohlásil. Každý věřitel musí  

do přihlášky uvést právní důvod vzniku pohledávky. Tímto důvodem může být např. 

nezaplacení kupní ceny. 

 

 

Přezkumné jednání 

Po přihlášení pohledávek probíhá přezkumné jednání pod vedením soudce, který 

konkurz prohlásil. Zúčastní se ho správce, úpadce a pozvaní věřitelé. Soudce se táže, 

zda někdo popírá pohledávku zařazenou na přezkum. Pohledávka se považuje  

za zajištěnou, je-li uznána správcem a není-li popřena žádným z věřitelů. 

Konkurz se týká dlužníkova majetku v den prohlášení konkurzu a také majetku, který 

dlužník nabyde v průběhu konkurzu. 

Konkurzní řízení končí vydáním usnesení o zrušení konkurzu hlavně z důvodu úplného 

uspokojení rozvrhového usnesení. 
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2.7 Metody řešení 

Analogie je prostředek, který klade do vzájemného vztahu podobné struktury. Tohoto 

prostředku se často používá v situaci, kdy se již známé informace užije k pochopení 

informace pro příjemce dosud nepřístupné nebo k pochopení vztahů či kontextu 

pojednávaného předmětu. 

Analýza je vědecká metoda založená na dekompozici celku na elementární části. Cílem 

analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, poznat 

jejich podstatu a zákonitosti. Analýza je komplexní, tj. netýká se pouze dílčích 

vlastnosti celku, ale analyzuje ho ze všech hledisek. Je spojena s metodou syntézy, tj. s 

metodou, která zkoumá vlastnosti elementárních částic celku ve vzájemných 

souvislostech. Výsledky analýzy je možné ověřit prakticky. 

Dedukce je proces usuzování, ve kterém se od předpokladů (premis) dochází k závěru z 

těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen 

pravděpodobné. Tradičně se dedukce srovnává s indukcí. Logicky správná dedukce má 

podobu posloupnosti kroků, které splňují přesně stanovená kritéria zabezpečující, že 

jsou-li premisy pravdivé, je pravdivý i závěr. 

Logická indukce je úsudek z jedinečných premis směrem k obecně platnému závěru. 

Platí-li pro předmět A1 určitá skutečnost B, pro předmět A2 také skutečnost B, pro n-tý 

předmět An také skutečnost B, pak můžeme obecně říci, že pro všechny předměty A 

platí skutečnost B. 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 
3.1 Souběžnost zákona o konkurzu a vyrovnání a insolvenčního zákona 

1. ledna 2008 nabyl účinnosti nový zákon č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), jehož účinnost byla již několikrát odložena 

 a který nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání.  

Konkurzní řízení zahájená do 31. 12.2007 (včetně) budou nadále probíhat podle ZKV. 

ZKV se bude stále využívat a to do té doby, dokud bude dobíhat sic jen jedno řízení 

zahájené do 31. 12. 2007. IZ lze aplikovat pouze na řízení zahájená od 1. 1.2008 

(zahájením je myšlen den, kdy byl insolvenční návrh doručen příslušnému 

insolvenčnímu soudu). 

Pro úplnost cituji § 432 IZ- Přechodné ustanovení: „(1) Pro konkursní a vyrovnací 

řízení zahájená před účinností tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy.  

(2) Jestliže v době do 31. prosince 2008 dojde insolvenční návrh insolvenčnímu soudu 

mimo rozvrženou pracovní dobu insolvenčního soudu, nebo ve dnech pracovního klidu, 

pak se povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení 

insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku do 2 hodin poté, kdy mu došel 

insolvenční návrh (§ 101 odst. 1), pokládá za splněnou i tehdy, učiní-li tak insolvenční 

soud do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby.  

(3) Do 31. prosince 2008 obsahuje insolvenční rejstřík seznam insolvenčních správců, 

seznam dlužníků a veřejně přístupné písemnosti a informace z insolvenčního spisu.  

(4) V případě postupu podle § 422 odst. 1 a 2 se do 31. prosince 2008 nepřipojují 

informace o charakteru osobního údaje, který není zveřejňován.“ (2.5, s. 204) 

 

 

3.2 Insolvenční zákon 

Dosavadní ZKV prakticky neumožňoval jiné řešení dlužníkova úpadku, než prodej 

 jeho majetku. Konkurz přitom často přicházel pozdě, věřitelé neměli větší vliv na 

průběh konkurzu a k podstatným informacím o jednotlivých konkurzech se dostávali 

složitě. 

Základním stavebním kamenem reformy insolvenčního práva je insolvenční rejstřík, 
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který plní úlohu jakéhosi informátora a také doručovatele. Rejstřík je veřejně přístupný 

a jsou v něm zveřejňovány takřka v „přímém přenosu“ všechny důležité informace 

 o insolvenčním řízení. 

 

Očekávané výhody insolvenčního řízení 

 rychlost, 

 transparentnost, 

 efektivita, 

 odpovědnost. 

 

Zákon říká, že insolvenční řízení lze zahájit ohledně každého dlužníka (fyzická osoby, 

právnická osoba, podnikatel, nepodnikatel) s výjimkou České republiky 

 (vč. ministerstev), obcí, krajů, České národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny, 

veřejných vysokých škol apod.) 

Dlužník je zákonem ekonomicky motivován (a také nucen sankcemi) k tomu, aby 

insolvenční návrh podal včas. Stejně jako v úpravě obsažené v ZKV platí, že dlužník, 

který je právnickou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je povinen podat insolvenční 

návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku (nebo se při náležité 

pečlivosti dozvědět měl). Pokud tak dlužník neučiní, odpovídá věřitelům za škodu, 

kterou tím způsobí. Dlužníkovo váhání může vést k tomu, že k dosavadním dluhům  

mu přibydou nové povinnosti. O tom, zda na sebe podat či nepodat insolvenční návrh  

se  poraďte s odborníky. 

IZ výrazně posiluje postavení věřitelů a dává jim možnost prostřednictvím věřitelských 

orgánů ovlivňovat průběh řízení. Závisí proto i na aktivitě věřitelů a jejich postoji 

k řízení, jak rychlé a efektivní bude insolvenční řízení. Soud je především tím, kdo dbá, 

aby přitom byl respektován tzv. společný zájem věřitelů. 

IZ vždy předpokládá možnost dohody. Insolvenční  řízení je to nejdražší možné řešení  

a vždy je placeno z peněz věřitelů (z majetkové podstaty, která má být „rozdělena“  

mezi věřitele). Je-li tedy možná jiná dohoda, udělejte ji (tzv. smluvní řešení). 

 

Insolvenční rejstřík  

IZ nabízí v nejširší možné míře informace o všech insolvenčních řízeních. Tento rejstřík 
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se stal novým informačním systémem veřejné správy, je zpracován ministerstvem 

spravedlnosti a je veřejně přístupný. 

Ministerstvo spravedlnosti poskytuje také webovou službu, která umožňuje automaticky 

komunikovat a vyměňovat si přes internet údaje z aplikace insolvenčního rejstříku 

s jinými aplikacemi. 

Nový rejstřík navazuje na dosavadní registr úpadců, nenahrazuje ho však. Oba systémy 

tedy běží vedle sebe s tím, že řízení zahájená do 1. 1.2008 jsou evidována pouze  

ve starém registru úpadců. 

 

Účel insolvenčního rejstříku 

 zdroj informací, 

 nástroj doručování většiny soudních rozhodnutí a jiných písemností, 

 veřejná a snadná dostupnost, 

 motivace k aktivnímu zapojení účastníků insolventního řízení 

 pravidelné sledování insolvenčního řízení (dále jen IŘ), 

 vyhledávání důležitých informací. 

 

Co v rejstříku najdete 

 veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v IŘ, 

 veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného 

insolvenčním soudem ohledně dlužníka (podání jsou s ohledem  

na ochranu osobních údajů v některých případech anonymizována), 

 zákonem  stanovené informace o insolvenčních správcích, 

 zákonem stanovené informace o dlužnících, 

 informace o hlavních řízeních probíhajících v členských státech EU. 

 

Co v rejstříku nenajdete 

 podání či jiné písemnosti, které podléhají utajení podle zvláštního 

právního předpisu, 

 řízení, která probíhají podle zákona o konkurzu a vyrovnání tzv. řízení 

zahájená do konce roku 2007 (ta bude možné dohledat v již existující 

evidenci úpadců). 
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Nezapomeňte, že prostřednictvím insolvenčního rejstříku se také doručuje většina 

soudních rozhodnutí. Nespoléhejte tedy při doručování na obálku s pruhem. 

 

Jak podat insolvenční návrh 

IŘ lze zahájit pouze na návrh, soud tedy sám od sebe řízení zahájit nemůže. Návrh musí 

podat buď dlužník, nebo věřitel, oba si mohou zvolit buď cestu písemnou, nebo 

elektronickou. Je - li návrh podáván písemně, musí být opatřen úředně ověřeným 

podpisem. Také druhá z variant musí být provedena speciálním postupem – elektronicky 

podávaný insolvenční návrh vyžaduje zaručený elektronický podpis. Elektronické 

podání návrhu je někdy omylem spojováno se službami insolvenčního rejstříku.  

Proto je nutné připomenout, že tento elektronický registr neslouží k podání 

insolvenčního návrhu. Návrh je potřeba zaslat přímo na příslušnou emailovou adresu 

soudu. 

 

Pokud návrh podává dlužník sám na sebe, musí uvést, proč se domnívá, že je v úpadku, 

doložit to důkazy a dodat další informace, které vyžaduje zákon (seznam majetku, 

závazků a některé další zákonem stanovené požadavky). 

Dále může dlužník v návrhu uvést, jak má být podle jeho názoru úpadek řešen; dlužník, 

který se chce oddlužit, tak pak dokonce učinit musí – spolu s návrhem je totiž 

v takovém případě nutné rovnou spojit i návrh na oddlužení. 

Podává-li návrh věřitel, uvede, proč usuzuje, že daný dlužník je v úpadku, doloží to 

důkazy a připojí přihlášku své pohledávky. 

Ať už podává návrh dlužník nebo věřitel, musí být vždy jasně specifikováno, kdo je 

navrhovatel a kdo dlužník a proč existuje předpoklad úpadku. Návrh musí směřovat  

na krajský soud, v jehož obvodu má bydliště nebo sídlo dlužník; je-li podáno 

nesprávnému soudu, soudy si mezi sebou návrh postoupí. 

 

Důležité lhůty 

Jedním z cílů nové právní úpravy je zrychlení IŘ. Zákon proto stanoví některé lhůty 

pro rozhodování soudů, zároveň však stanoví i lhůty pro některá podání účastníků. Platí 

také, že lhůty není možné prominout (prodloužit). 
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Příklad některých důležitých lhůt: 

1)  dlužník, který je podnikatelem, může do 7 dnů od podání insolvenčního   

      návrhu, a jde-li o insolvenční návrh věřitele, do 15 dnů od jeho doručení      

      insolvenčním soudem, navrhnout tomuto soudu vyhlášení moratoria, jinak je   

      odmítnut, 

2) návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat zároveň se svým 

insolvenčním návrhem nebo do 30 dnů ode dne doručení věřitelského 

insolvenčního návrhu, jinak je odmítnut a je rozhodnuto o způsobu řešení 

úpadku konkurzem, 

3) nedoplnění insolvenčního návrhu v soudem stanovené lhůtě má za následek 

jeho odmítnutí, 

4) přihlášky pohledávek musí být uplatněny nejpozději do uplynutí lhůty 

stanovené v rozhodnutí o úpadku, jinak se k nim nepřihlíží a takto uplatněné 

pohledávky se v  IŘ neuspokojují, 

5) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním 

správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního 

soudu do 30 dnů od přezkumného jednání (pokud věřitel nebyl přítomen 

 na přezkumném jednání, uplyne mu tato lhůta až po 15 dnech od doručení 

vyrozumění o popření pohledávky); nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě 

insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do správnosti se nepřihlíží, 

pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna  

ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popřením, 

6) osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu majetkové 

podstaty zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je 

jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou 

podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek 

vylučuje z majetkové podstaty. 

 

Hrozící úpadek 

Konkurzní řízení bylo možné zahájit až v okamžiku, kdy se dlužník ocitl v úpadku. 

Nový insolvenční zákon umožňuje dlužníkům reagovat již v době, kdy úpadek teprve 

hrozí. 
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Lze-li důvodně předpokládat, že nebudete schopen řádně a včas splnit podstatnou část 

svých peněžitých dluhů (jste tedy v situaci hrozícího úpadku), můžete mj. sám 

 „na sebe“ podat insolvenční návrh. Tím,to včasných zásahem – zvláště pokud budete 

spolupracovat od počátku se svými věřiteli a snažit se dojít s nimi k dohodě – se zvyšují 

šance na nelikvidační způsob řešení úpadku a také na jeho překonání. Návrh však 

podávat nemusíte, můžete na místo toho začít s věřiteli vyjednávat o jiném řešení 

hospodářské situace, v které se nacházíte. 

Jiným prostředkem, který  insolvenční zákon dlužníkovi nabízí jako ochranu 

 před věřiteli je moratorium. 

 

Moratorium poskytuje dlužníkovi dočasnou ochranu před věřiteli a před možným 

rozhodnutím o úpadku, především však otevírá prostor pro překonání úpadku nebo 

 pro dosažení dohody s věřiteli. Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění 

rozhodnutí o jeho vyhlášení v insolvenčním rejstříku a trvá po dobu uvedenou v návrhu 

na moratorium, nejdéle však 3 měsíce.      

                                                                                                                                         

Zahájení insolvenčního řízení 

Zákon nově odlišuje okamžik zahájení řízení a okamžik zjištění úpadku – tyto dva 

okamžiky jsou vždy jiné. 

Po zahájení IŘ insolvenční  soud především zkoumá, zda dlužník je či není v úpadku 

nebo v úpadku hrozícím. 

Pokud najdete své jméno v insolvenčním rejstříku nebo bude-li Vám oznámeno, že proti 

Vám bylo zahájeno IŘ, nepodléhejte panice. Znamená to, že soud zkoumá Vaše 

majetkové poměry. Dokud soud nerozhodne o Vašem případném úpadku, můžete 

dokázat, že v úpadku nejste nebo že jste ho již odvrátili. 

 

Urychleně  se poraďte s odborníky, aktivně spolupracujte se soudem a snažte se 

domluvit se svými věřiteli! 

 

Jak se dozvíte, že proti Vám bylo zahájeno insolvenční řízení? 

K zahájení IŘ může dojít pouze z podnětu věřitele nebo dlužníka podáním 

insolvenčního návrhu. O zahájení soud nijak nerozhoduje, pouze tuto skutečnost během 
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několika hodin oznámí tzv. vyhláškou o zahájení IŘ, kterou zveřejní v insolvenčním 

rejstříku. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení se současně doručí navrhovateli  

a dlužníkovi. Účinky spojené se zahájením  IŘ však nastávají již okamžikem zveřejnění 

této vyhlášky v insolvenčním rejstříku (a na úřední desce soudu), tedy dříve než soud 

bude mít za zjištěné, že nastal úpadek. 

 

Oddlužení 

Nový IZ přináší dlužníkům nový způsob řešení jejich situace v podobě oddlužení. 

Oddlužení je šancí pro poctivého dlužníka, který je schopen splnit podmínky 

předpokládané zákonem a splnit plán oddlužení, tj. je připraven buď přijít o svůj 

majetek, nebo odevzdávat nezajištěným věřitelům téměř všechny své příjmy,  

a to v rozsahu, v jakém z jeho příjmu mohou být při exekuci uspokojeny přednostní 

pohledávky. Tato částka je u každého dlužníka jiná, záleží např. na počtu vyživovaných 

osob. V každém případě je výrazně nižší, než s jakou byl dlužník zvyklý hospodařit. 

Odměnou mu bude odpuštění zbytku dluhu. Tato forma řešení úpadku je vyhrazena 

výlučně nepodnikatelům, ať už fyzickým, tak i právnickým osobám. Návrh na povolení 

oddlužení může podat pouze dlužník, věřitel tento návrh oprávněn podat není. Návrh lze 

podat jen na stanoveném formuláři a je třeba jej doložit zákonem požadovanými  

přílohami  (potvrzení o příjmech). 

O návrhu povolení oddlužení rozhoduje insolvenční soud na základě formálního testu 

tzv. testu poctivosti dlužníka. Pokud insolveční soud návrh na povolení oddlužení 

odmítne (např. pro opožděnost nebo pro vady) nebo zamítne (např. pro nepoctivost), 

rozhodne se zároveň o řešení dlužníkova úpadku konkurzem. Totéž platí i pro případ, 

 že návrh na povolení oddlužení vezme dlužník zpět. 

Po povolení oddlužení nezajištění věřitelé hlasují o formě oddlužení – volí mezi 

splátkovým kalendářem a prodejem majetkové podstaty. 

 

Přihláška pohledávky 

Přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají na stanoveném formuláři u 

insolvenčního soudu, a to od zahájení IŘ až do uplynutí lhůty, která je stanovena 

v rozhodnutí o úpadku (nejdéle 2 měsíce). 

Insolvenční  správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle 
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přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho účetní evidence. Přihlášky 

pohledávek, které nebyly přes výzvu včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží  

insolvenční  správce insolvenčnímu soudu rozhodnutí o tom, že se k přihlášce 

pohledávky nepřihlíží – na základě rozhodnutí soudu se pak tyto pohledávky 

neuspokojují. 

Bude-li přihláška pohledávky obsahovat špatné informace, může být věřitel, který 

takovouto přihlášku podal, i sankciován. Bude-li totiž po přezkoumání přihlášená 

pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně  než 50% 

přihlášené částky, k přihlášené pohledávce s nebude přihlížet ani v rozsahu, ve kterém 

byla zjištěna. Navíc soud věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, uloží, aby ve 

prospěch majetkové podstaty, zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila 

rozsah, ve kterém byla zjištěna. 

 

 

3.3 Věřitel a dlužník v praxi 
V této části se pokusím Vám detailněji popsat, jak bude probíhat situace, když Vy 

budete věřitelem nebo naopak dlužníkem. Dozvíte se, co můžete očekávat, jaké 

poplatky, komu a v jaké výši zaplatíte, jak se bránit, proč je lepší spolupracovat, jak 

probíhá samotná exekuce. 

 

Varianta A: Jste věřitel, který má nedobytnou pohledávku 

 

Varianta B: Stanete se dlužníkem v prodlení 

______________________________________________________________________ 

 

Varianta A 

Osoba, která Vám dluží peníze, očividně netrpí nouzí a Vaše výzvy k zaplacení dluhu 

ignoruje nebo se Vám dokonce směje do očí. Na rozdíl od minulosti, kdy měl člověk 

neschopný splácet své finanční závazky ostudu a lehce mohl skončit až ve vězení, dnes 

lidé nemají s dluhy žádný morální problém. Někdy se může i zdát, že zákony více 

napomáhají dlužníkům, než aby pomohli věřitelům získat zpět jejich peníze. Věřitelé se 

svých práv musí domáhat složitě a zdlouhavě, rychlost justice a přístup policie také 
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nejsou odpovídající. Vůbec nejlepší je vzniku pohledávek předcházet. Když už se u Vás 

pohledávka po termínu splatnosti vyskytne, je třeba příliš neotálet a začít ji vymáhat. 

Není-li dlužník ochoten se s Vámi dohodnout po dobrém nebo nesplní-li, co Vám slíbil, 

je třeba zvolit jinou alternativu. Nabízejí se dvě možnosti dalšího postupu – soudní 

 a mimosoudní vyrovnání. Rozhodnete-li se svou pohledávku vymáhat soudně, prvně 

zajděte do některé z advokátních kanceláří. Během první, obvykle bezplatné konzultace, 

advokát zjistí základní informace o případu a seznámí Vás s dalším možným postupem. 

Dohodnete-li se na právním zastoupení, podepíšete tzv. mandátní smlouvu, v níž bude 

mj. uvedena i výše odměny advokáta nebo způsob jejího výpočtu. Zaplatíte sice 

nemalou částku, ale podstatně tím zvýšíte šance vyhrát, hlavně pokud nejste tak právně 

vzdělaní, abyste zvládli soudní jednání sami bez právního zástupce. Náklady na právní 

zastoupení budete uplatňovat na dlužníkovi. 

Výše odměny advokáta musí být přiměřená především složitosti a časové náročnosti 

práce pro klienta. Záleží na individuální dohodě, jaký druh odměny v daném případě 

zvolí. Obvykle to bývá odměna smluvní, vycházející u hodnoty věci nebo z hodinové 

sazby advokátní kanceláře, popř. odměna stanovená pevnou částkou za vyřešení případu 

anebo odměna mimosmluvní daná advokátním tarifem. Ve sporu o zaplacení 

pohledávky v hodnotě 100 000,- Kč činí sazba mimosmluvní odměny 3 250,- Kč  

za každý úkon (převzetí a příprava zastoupení, prostudování spisu, účast na jednání  

před soudem atd.) 

Žalobu k soudu, jíž se budete na dlužníkovi domáhat zaplacení pohledávky, za Vás 

zřejmě napíše a podá Váš právní zástupce. Uvedu tedy soudní poplatky, které budete 

muset zaplatit. Stanovují se buď procentem z hodnoty předmětu sporu, nebo pevnou 

sazbou. Je-li hodnota sporu nižší než 15 000,- Kč, soudní poplatky činí 600,- Kč, 

 nad 15 000,- Kč pak 4%. 

Ve většině případů se k soudu ani nebude muset dostavit. Je-li Váš nárok řádně doložen 

a z podání je vše jasné, může soud rovnou vydat platební rozkaz, v němž nařídí co má 

kdo komu zaplatit. Pouze v případě, že proti tomuto soudnímu rozhodnutí podá některý 

z účastníků soudního řízení odpor nebo se nepodaří platební rozkaz někomu z účastníků 

doručit, nařídí soud jednání. Pak budete muset u soudu vysvětlit a doložit okolnosti 

vzniku pohledávky. Výsledkem pak bude rozsudek. V obou případech musíte počkat, 

než uplyne odvolací lhůta a soudní rozhodnutí nabyde právní moci a stane se 
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vykonatelným. 

Máte-li po několika měsících (spíše letech) soudní rozhodnutí s vyznačenou doložkou 

 o nabytí právní moci a vykonatelnosti, jste na půli cesty k úspěchu. Ještě se ale příliš 

neradujte. To, že soud dlužníkovi uloží, aby Vám dluh včetně příslušenství do určité 

krátké doby zaplatil, neznamená, že tak dlužník učiní. Když to neudělá, bohužel mu 

bezprostředně nic nehrozí až do doby než si zajistíte provedení nuceného výkonu 

rozhodnutí. 

Výkon pravomocného soudního rozhodnutí lze zajistit dvojím způsobem: 

prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. I když obě možnosti se zdají být 

stejné, rozdíl mezi nimi je zásadní. Pokud se obrátíte na soud, čeká Vás opět dlouhé 

čekání než se dostanete na řadu. Soudní vykonavatelé realizují výkony rozhodnutí 

postupně a mají toho moc, takže se čeká mnoho měsíců nebo i let. Jednou z komplikací 

je, že soud bude vázán Vaším návrhem způsobu provedení výkonu rozhodnutí. Návrhy 

jsou vyřizovány jeden po druhém a je na Vás, abyste přitom označili majetek povinného 

(dlužníka). 

V září 2001 byla zákonem zřízena instituce soudního exekutora, soukromé osoby, 

kterou stát pověřil výkonem exekuční činnosti. Exekutor je nucen fungovat rychle 

 a efektivně, protože narozdíl od soudů je na výsledcích své činnosti ekonomicky 

závislý. Jeho odměna se vypočítává z vymožené částky. Exekutor postupuje při výkonu 

své činnosti zcela nezávisle a je přitom vázán pouze platnými právními předpisy 

 a rozhodnutími soudu v exekučním řízení.  

Soudní exekutor je ze zákona vybaven rozsáhlými pravomocemi, které mu především 

umožňují získávat informace o povinných a jejich majetku. Součinnnost jsou povinny 

mu poskytnout soudy, orgány státní správy, banky, pojišťovny, penzijní fondy, 

obchodníci s cennými papíry a další. Při soupisu majetku může exekutor vstoupit  

do bytu, provozovny a dalších prostor, v nichž má povinný majetek a to i v jeho 

nepřítomnosti. Požádá o asistenci policii a přizve si zámečníka. Na rozdíl  od soudního 

vykonavatele movitý majetek jen neoznačí nálepkami, ale rovnou jej může zabavit 

 a odvézt. Pokud povinný svůj dluh nevyrovná, následuje dražba, jejíž výnos se použije 

na úhradu Vámi vymáhané pohledávky a nákladů exekuce. Exekutor také může 

povinného předvolat a vyzvat ho k prohlášení o majetku. Povinný potom musí sám 

uvést seznam svého majetku a pod trestní sankcí výslovně prohlásit, že údaje, které 
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uvedl jsou pravdivé a úplné. 

Soud by měl rozhodnout o nařízení exekuce do 15 dnů od doručení návrhu, ale v praxi 

to bývá později. Po nařízení exekuce Vás exekutor vyzve ke složení zálohy na náklady 

exekuce s odměnou za její úspěšné a rychlé provedení. Pozor, na tuto odměnu není 

právní nárok a záleží pouze na Vás, zda smlouvu podepíšete a zavážete se odměnu 

zaplatit. 

Přestože je exekuce v současné době asi jedním z nejefektivnějších nástrojů vymáhání 

pohledávek, úspěch ve všech případech zaručen není. Pokud se nepodaří dohledat žádný 

majetek ani příjem, který by bylo možno postihnout, nemusí být ještě vše ztraceno, 

hledání lze po čase zopakovat, exekuce totiž trvá dokud není vše vymoženo nebo dokud 

ji soud nezruší, povinný neskončí v konkurzním řízení, nezemře či nezanikne, jedná-li 

se o právnickou osobu. 

 

 

Varianta B 

Všeobecně platí, že je vždy lepší řešit problémy hned v zárodku a nenechat je narůst  

do obtížně zvládnutelných rozměrů. Týka se to i Vašich závazků. Vždycky je lepší 

pokusit se najít řešení, jak se s dluhy vypořádat a s věřitelem se na něčem rozumném 

dohodnout, než rezignovat a nechat věcem volný průběh. Měli byste především reálně 

zhodnotit své možnosti a připravit návrh řešení. V žádném případě ale neslibujte to,  

co nemůžete splnit. Ztratili byste důvěryhodnost a k dalším jednáním už by nemuselo 

dojít. 

Nečinnost Vaše problémy nevyřeší. Přestože cesta věřitele k jeho penězům je trnitá, 

nakonec svého cíle většinou dosáhne a Vás to bude stát mnohem více peněz i nervů. 

 To platí i o situaci, kdy jste na rozdíl od protistrany přesvědčeni, že jí nic nedlužíte. 

Máte-li k tomu důkazy, braňte se! 

To, že se nedostavíte k soudnímu jednání a nepřebíráte si poštu, je lehkomyslné a Váš 

problém tím nezmizí. Soud Vás odsoudí i v nepřítomnosti, a když si nepřevezmete 

rozsudek, nebudete vědět co v něm je. Nabyde-li jakýkoliv rozsudek právní moci, 

ztratíte možnost odvolání. 

Dále můžete čekat, že věřitel, který bude mít v ruce vykonatelné soudní rozhodnutí, 

nebude příliš váhat a zajistí si jeho výkon exekucí. Pro Vás nebezpečné na tom je, 
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 že se o nařízení exekuce zpočátku vůbec nedozvíte, protože soud, exekutor ani věřitel  

Vás o tom hned informovat nebudou. Usnesení o nařízení exekuce Vám bude doručeno 

jako poslednímu účastníku řízení až společně s exekučními příkazy postihujícími Váš 

majetek nebo mzdu. 

Každý exekutor začne tím, že si zjistí, kde bydlíte, zda vlastníte movitý majetek, zda Vy 

nebo Váš manžel/ka vlastníte automobil, kde máte vedený bankovní účet, zda máte 

stavební spoření, penzijní připojištění nebo pojistku, zda máte cenné papíry nebo podíl 

v obchodní společnosti a také Vašeho zaměstnavatele. Často pošle někoho i na místní 

šetření, aby zjistil i další podrobnosti přímo v místě Vašeho bydliště nebo podnikání. 

Pokud exekutor nějaký Váš majetek najde, postihne jej exekučními příkazy. 

Peníze z účtu hned zinkasuje, u nemovitosti vyznačí záznam do katastru nemovitostí, 

auto vyhledá a nechá odtáhnout a obestaví Vaši mzdu. Nenajde-li žádný majetek, 

zpravidla přijde do Vašeho bytu se zámečníkem a většinou i s policií. Stává se,  

že se zámečník musí dát do práce i přesto, že je majitel v bytě přítomen. Průběh 

exekuce to jen zdrží a prodraží. Nezapomínejte, že veškeré náklady hradíte Vy! 

Zvládnutí případného konfliktu je na policii, která osobu bránící výkonu rozhodnutí 

může předvést na služebnu k podání vysvětlení, popřípadě ji ihned obvinit třeba z útoku 

na veřejného činitele. To už není sranda...Dojde-li na exekuci movitého majetku, 

bohužel Vám nezbývá než poskytnout součinnost, i když je to hodně těžké. Ovládnete-li 

se, může se Vám dokonce podařit přesvědčit exekutora, že svůj dluh obratem vyrovnáte 

a nebude tedy třeba nic zabavovat a odvážet. Na Vaše návrhy exekutor přistoupit může, 

ale nemusí. Pomoci přesvědčit ho může, když na místě zaplatíte alespoň nějakou částku 

v hotovosti na úhradu dluhu. Exekutor je také jen člověk a bude volit taková řešení, 

která pro něho budou představovat větší jistotu s menší námahou. Záleží na Vaší 

přesvědčivosti, ale počítejte s tím, že na místě budou zabaveny alespoň snadno 

přepravitelné cennosti: hotovost, šperky, elektronika. Zbylé vybavení bytu bude sepsáno 

a fotograficky zdokumentováno. Bránit tomu nemá smysl. 

Než kohokoli pustíte do bytu, vyžádejte si jeho průkaz a listiny, na jejichž základě 

 se vstupu do bytu dožaduje. Nemáte-li ponětí, oč se jedná, a jméno oprávněného 

(věřitele) na usnesení o nařízení exekuce neznáte, nebo máte-li jakékoli pochybnosti  

o přítomných osobách, zavolejte na linku 158 a požádejte o pomoc. Pravý exekutor  

by neměl nic namítat, nepravý Vám to bude rozmlouvat nebo uteče. V zásadě platí, 
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 že exekutor, kterého soud pověřil provedením exekuce a jím pověření zaměstnanci mají 

právo vstoupit do bytu, provozovny nebo prostor, o nichž se mohou důvodně domnívat, 

že v nich má povinný svůj majetek. Nemusí se tedy jednat jen o byt povinného! 

Na základě exekučního příkazu vydaného exekutorem pak mohou být zabaveny téměř 

všechny věci, o nichž se lze domnívat, že patří povinnému. Zabránit tomu nemůžete, 

 i když budou zabavovány věci, které Vám nepatří. Máte-li o tom důkazy (listiny, 

svědectví třetích osob), předložte je na místě exekutorovi. Pokud to nebude stačit, 

trvejte na sepsání protokolu. Pokud by to bylo odmítnuto, požádejte o sepsání protokolu 

policii a popište průběh celé události. Možná kvůli tomu budete muset na policejní 

služebnu, ale nevzdávejte to. Pokud by přítomní policisté Vaši žádost odmítli, 

poznamenejte si jejich služební čísla a oznamte jim, že si na jejich postup budete 

stěžovat. Když k tomu je objektivní důvod, můžete se přeci ohradit! 

Proti usnesení o nařízení exekuce se sice povinný může odvolat k soudu, který ji nařídil, 

ale namítat může jen skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce (např. že vymáhaná 

pohledávka byla zaplacena, že došlo k chybnému označení povinného apod.). 

 K ostatním námitkám soud nepřihlédne a nařízení exekuce potvrdí. Odvolání navíc 

nemá odkladný účinek a exekutora nezastaví. Do doby, než soud rozhodne o odvolání, 

se jen zamezí prodeji zabavených věcí. Nutno dodat, že pokud soud odvolání zamítne, 

exekuce se tím jenom zbytečně prodraží. Povinný také může namítnout podjatost 

exekutora, ale musí své tvrzení o podjatosti doložit. Pokud soud jeho argumenty uzná, 

exekutora odvolá a jmenuje jiného. Provedení exekuce se tím opět oddálí. 

Větší smysl má v odůvodněných případech zkusit požádat soud o odklad exekuce podle 

§ 266 odst. 1 OSŘ. Jedná se o případy, kdy se povinný „bez své viny ocitl přechodně  

v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo 

 pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl 

odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen“. Pokud soud žádosti vyhoví, exekutor 

bude pokračovat v exekuci až po uplynutí doby odkladu. Opět je to tedy jen hra o čas, 

ale má smysl v případě, že potřebujete čas na získání finančních prostředků k úhradě 

dluhu. 

Můžete také zkusit o vyrovnání dluhu jednat s oprávněným. Je na to sice pozdě, ale  

za pokus to rozhodně stojí. 

Pokud skutečně dlužíte nebo jste svou nečinností nezabránili vzniku vykonatelného 
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exekučního titulu, bude nejlepší co nejdříve zaplatit. Stihnete-li to ještě před doručením 

usnesení o nařízení exekuce, ušetříte celé náklady na ni. Pokud se o exekuci dozvíte, 

uděláte nejlíp, když co nejdříve navštívíte příslušný exekuční úřad a hned nahlásíte, 

 že jdete zaplatit svůj dluh dobrovolně. Můžete tím ušetřit přinejmenším část nákladů 

exekuce a polovinu odměny exekutora, která v prvním pásmu činí 15% z vymáhané 

částky. 

Pořád je lepší někde si hotovost půjčit dluh zaplatit než si nechat zabavit majetek 

 a v dražbě ho pak nechat prodat hluboko pod cenou (vyvolávací cena u movitých věcí 

je 1/3 ceny odhadní!). Čím déle exekuce trvá, a čím více úkonů musí exekutor učinit, 

tím více budete muset zaplatit. Jen základní prověrka majetku povinného v katastru 

nemovitostí, bankách, pojišťovnách, se může vyšplhat na několik tisíc korun. Jediné, 

 na co máte nárok , je požadovat doložení výdajů, které si exekutor naúčtoval a společně 

s dluhem je po Vás vymáhá. 

Exekutor zodpovídá za škodu, kterou způsobil při exekuční nebo další jím prováděné 

činnosti on sám nebo jeho zaměstnanci. Ze zákona je povinně pojištěn a za škodu jím 

způsobenou ručí i stát. 

Pokud v souvislosti s prováděním exekuce někomu vznikne škoda a bude schopen 

 o tom předložit důkazy, bude odškodněn. V této chvíli budou potřeba hlavně protokoly, 

svědecká prohlášení, fotodokumentace apod. 

Jak již bylo zmíněno, exekutor je při výkonu exekuční činnosti vázán jen platnými 

právními předpisy a rozhodnutími soudu v exekučním řízení a o způsobu provedení 

exekuce rozhoduje sám. Měl by postupovat tak, aby co nejefektivnějším způsobem 

vymohl splnění závazku a přitom by měl přiměřeně brát ohled na zájmy povinného. 

 To znamená, že pokud exekutor zajistí na bankovním účtu povinného finanční 

prostředky v dostatečné výši na úhradu dluhu i nákladů exekuce, už by neměl 

postihovat další majetek, např. zabavovat movité věci. Pokud jsou mu při zabavování 

majetku předloženy nezvratné důkazy o tom, že se jedná o majetek třetích osob, měl by 

to při nejmenším vzít na vědomí. Exekutor i jeho zaměstnanci by se měli při výkonu 

exekuční činnosti chovat slušně. Pokud by jejich činnost připomínala víc plenění území 

než úřední výkon rozhodnutí, je na místě si stěžovat.  
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Soudní vykonavatelé vykonávají rozhodnutí podle pořadí, což znamená dlouhé čekání  

a ten, kdo označuje majetek dlužníka (povinného), jste Vy. 

Vymáhání pohledávek prostřednictvím exekutora je rychlejší a efektivní hlavně z toho 

důvodu, že exekutor je na výsledcích své činnosti ekonomicky závislý. Po nařízení 

exekuce se skládá exekutorovi záloha na náklady exekuce a zde bych Vás chtěla 

upozornit na odměnu exekutorovi za úspěšné a rychlé provedení exekuce, na kterou 

není právní nárok! Byť je exekuce nejefektivnějším způsobem vymáhání pohledávek, 

ani to nezaručuje úspěch. Někdy se totiž nepodaří dohledat žádný majetek ani příjem 

povinného. Hledání lze opakovat, exekuce trvá, dokud není vše vymoženo, dokud ji 

soud nezruší nebo dokud povinný nezemře. 

1. 1.2008 se stal účinným insolvenční zákon, který by měl zrychlit a zefektivnit 

vymáhání pohledávek. IZ posiluje postavení věřitelů a umožňuje jim ovlivňovat průběh 

insolvenčního řízení. IŘ je nejdražší ze všech výše uvedených a je placeno věřiteli. 

Informace o IŘ jsou k nahlédnutí v insolvenčním rejstříku, který zpracovává 

ministerstvo spravedlnosti a je veřejně přístupný. Na rozdíl od konkurzního řízení, 

 IZ umožňuje dlužníkům reagovat v teprve hrozícím úpadku. 

K zahájení IŘ může dojít pouze z podnětu věřitele nebo dlužníka podáním 

insolvenčního návrhu. O zahájení soud nerozhoduje, pouze tuto skutečnost během 

několika hodin oznámí tzv. vyhláškou o zahájení IŘ, kterou zveřejní v insolvenčním 

rejstříku. Písemnosti se většinou doručují zveřejněním v insolvenčním rejstříku.  

IZ nabízí řešení situace dlužníka oddlužením. 

Já doporučuji vymáhat pohledávky dle exekučního řádu, hlavně kvůli délce řízení, 

efektivitě a nákladům exekuce. 

Stále častěji z médií slýcháme příběhy lidí, kterým byl neoprávněně odebrán a obratem 

prodán jejich majetek soudním exekutorem, ve společnosti padají obvinění  

na konkurzní správce z podjatosti a manipulace s konkursní podstatou v jejich prospěch. 

Myslím si, že v současné době, kdy vydávání se za někoho jiného některým nečiní 

problémy a lidé si více zvykají přesahovat své pravomoci, by měl zákon zajistit i  ty, 

kteří jsou postiženi buď konkurzem  nebo exekucí. Někdo už v prvopočátcích podnikání 

ví, že jeho jediným cílem je získat od svých obchodních partnerů peníze, ale své 

závazky nehodlá plnit. Jistě každý z nás zaregistroval kauzy o podivných obchodech 
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 s pozemky určenými k výstavbám rodinných domů, vybíráním záloh na ně a nářky 

těch, kteří bohužel v dobré víře zaplatili, ale dodnes nebydlí. V takovýchto případech  

se poškození logicky dovolávají spravedlnosti.  

Ale na druhou stranu jak může být těm, kteří se vrátí domů a mají na televizi a ostatním 

vybavení domácnosti nálepky, když si své povinnosti plní a prostě jen měli smůlu,  

že si exekutor nevšiml shody jmen a prostě místo k Janu Novákovi do Pelhřimova jel 

vykonat exekuci k Janu Novákovi do Klatov. A takové případy se dějí! 

Tady se otevírá velký prostor pro změny. Při naší až národní dovednosti vymlouvat se  

a vymýšlet si, jsem si vědoma, že je těžké rozpoznat, kdo nesplácí své dluhy úmyslně, 

kdo je ve finanční tísni kvůli závažné životní situaci a kdo se stal obětí omylu. Nicméně 

jsem toho názoru, že exekutoři se někdy zdají být nezastavitelní, neohleduplní, 

nekompromisní. Určitě je to věc názoru, ale já bych byla pro to, aby se zpřísnil dohled 

nad exekutory. Exekutorská komora by měla více prošetřovat postupy svých exekutorů 

a zrychlit tato jednání. 

Aby se předešlo zabavování předmětů, které se sice nachází v bytě, kanceláři  

či provozovně dlužníka, ale on není jejich vlastníkem, navrhuji, aby se výkon exekuce 

 v domě dlužníka prováděl za jeho přítomnosti. I když pro tyto případy slouží 

vylučovací žaloba, bude-li dlužník schopen na místě prokázat, že majetek není jeho, 

exekutor by ho v žádném případě nesměl postihnout. Zmiňuji to proto, že byť to tak 

fungovat má, neděje se tak. 

Nejdůležitějším nástrojem pro ochranu opět postižených exekucí, by měla být větší 

odpovědnost exekutorů za jejich chyby a tvrdé postihy. Míním tím opravdový trest, 

nikoli jen domluvy či snížení výdělku. Každý je odpovědný za své jednání a při tak 

zodpovědné práci musí být kontrolován a dodržovat předepsané postupy. Tady narážím 

na to, že v některých případech výkon exekuce připomíná spíše plenění, zabavení  

co nejvíce majetku bez přihlédnutí k tomu, že částka z jeho prodeje už pokryje dosažené 

dluhy. 

Aby se vůbec předešlo vymáhání dluhů, troufale prohlašuji, že bych souhlasila hned 

 na začátku podnikání s povinným pojištěním podnikatele proti neschopnosti splácet své 

závazky jako například u hypoték. Soudům by ubyla stání a soudní moc by mohla být 

využita jinde. 

 



42 
 

5. ZÁVĚR 

 

Obchodu se neubrání nikdo, ale možné problémy si můžete ušetřit, pokud si o svých 

obchodních partnerech alespoň něco zjistíte. Stačí se zeptat Vašich stávajících 

obchodních partnerů či s tímto subjektem už někdy obchodovali, nebo pokud to chcete 

udělat diskrétně, nahlédněte do obchodního rejstříku, který je lehce dostupný 

 na internetu, zdá má společnost splacen základní kapitál apod. Další způsob jak 

eliminovat možné komplikace, uzavřete s Vaším partnerem smlouvu. Ta Vám zajišťuje 

právo od dlužníka obdržet určité plnění a dlužník má povinnost Vám toto plnění 

poskytnout. Nepodceňujte jednoznačné vymezení smluvních stran a osob oprávněních 

za ně jednat, předmětu plnění, platebních podmínek, smluvních pokut a sankcí. 

Nic neodkládejte a s dlužníkem vyjednávejte, zasílejte mu upomínky, volejte, nebraňte 

se ani osobnímu jednání. 

Pokud nic dlužníka nedonutí Vám pohledávku zaplatit, nezbývá Vám, než se obrátit  

na soud. Je ale nutné posoudit, zda je pohledávka natolik vysoká, aby se Vám soudní 

vymáhání vyplatilo a upozorňuji, že je to časově náročná varianta. 

Mým cílem bylo vypracovat jakousi příručku pro věřitele i dlužníky. V teoretické části 

se nachází náležitosti podání návrhů a obecné seznámení se se způsoby vymáhání 

nedobytných pohledávek. V praktické části už je nastíněn průběh vymáhání v praxi,  

co po čem následuje, jak má co správně probíhat, proti čemu se bránit. 

Dalším cílem této bakalářské práce bylo představit zcela nový insolvenční zákon, 

 i když insolvenční řízení je nejdražší způsob vymáhání pohledávek a je placeno 

věřiteli, ale také vysvětlit, že zákon o konkurzu a vyrovnání bude platit do té doby, 

dokud bude probíhat byť jen jedno konkurzní řízení zahájené do 31. 12.2007. 

Své cíle jsem, myslím, splnila. 
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8. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Vzor návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživné 

na nezletilé dítě 
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Příloha č. 1: Vzor návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro 

výživné na nezletilé dítě 

 

 

Okresnímu soudu 

v Jičíně 

V Nové Pace dne 20.3. 2008 

 

Oprávněný: nezl. Jan Vršík, nar. 12.6. 2001, 

zastoupený matkou Kristýnou Vršíkovou, nar. 24.11 1969, bytem Jeronýmova 287, Nová 

Paka 

 

Povinný: Daniel Vršík, nar. 4.9. 1964, bytem Dolní 147, Nová Paka 

 

 

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí pro výživné 

 

I. 

Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 6. 12. 2007 č.j. Nc 

524/2007–50 bylo povinnému uloženo platit na výživu nezletilého oprávněného výživné 

3.000,- Kč měsíčně, a to vždy do 5. dne v měsíci předem k rukám matky. Povinnost platit 

uvedené výživné byla stanovena zpětně  počínaje dnem 1. 9. 2007. Dluh na výživném ve 

výši 9.000,- Kč za období od 1.9. 2007 do 30.11. 2007 bylo povinnému povoleno splácet 

po 800,- Kč měsíčně společně s běžným výživným. 

 

II. 

Povinný si svou vyživovací povinnost řádně neplní. Po vynesení výše citovaného 

rozsudku zaplatil na běžném výživném v měsících prosinec 2007 a leden 2008 vždy 

částku 1.000,- Kč a počínaje únorem 2008 neplatí výživné vůbec. Dluh na výživném 

nezaplatil ani z části. 
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III. 

Povinný je zaměstnán ve firmě Lohman & Rauscher se sídlem v Nové Pace,Nádražní 

145/8. 

 

IV. 

S ohledem na to, že povinný si svou soudem stanovenou povinnost neplní dobrovolně, 

navrhuji aby byl usnesením soudu nařízen následující výkon rozhodnutí: 

 

Nařizuje se podle rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 6. 12. 2007 č.j. Nc 

524/2007–50, který nabyl právní moci dne 27.12. 2007, k uspokojení přednostní 

pohledávky oprávněného pro dlužné výživné za dobu od 1. 9. 2007 do 31. 3. 2008 v 

částce 19.000 Kč, a dále po dobu od 1. 4. 2008 v částce 3.000 Kč měsíčně, výkon 

rozhodnutí srážkami ze mzdy, na kterou přísluší povinnému právo proti plátci mzdy 

Lohman & Rauscher se sídlem v Nové Pace, Nádražní 145/8. 

 

Sražené částky je třeba zasílat po právní moci usnesení na adresu: Kristýna Vršíková, 

Jeronýmova 287, Nová Paka 

 

 

 

Kristýna Vršíková (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


