
EXEKUCE 

 

Finančně podporují: 

Nestranně, nezávisle,  

důvěrně a bezplatně.     



 

Exekuční řízení zahajuje 

soud na návrh oprávněného. 

Účastníky exekučního řízení 

jsou oprávněný (většinou 

věřitel) a povinný (většinou 

dlužník).  

 

Exekuci provádí soudní exekutor, osoba splňující před-

poklady podle exekučního řádu. Seznam exekutorů je k 

nalezení na www.ekcr.cz. 

 

Počet exekucí lze zjistit ve veřejné Centrální evidenci 

exekucí (za poplatek na Czech Pointech České pošty).  

 

Exekuci nařizuje na návrh oprávněného místně příslušný 

soud a jejím provedením pověřuje exekutora. Musí mít 

pravomocný a vykonatelný exekuční titul. 

 

Veškeré listiny v exekučním řízení jsou doručovány na 

adresu dlužníka nebo do datové schránky.  

Exekutor nyní doručuje písemnosti na centrální úřední 

desku místo dřívějšího doručování na ohlašovnu. 



EXEKUCE 

 

 

 

Exekutor vydá exekuční příkaz a zašle jej zaměstnavateli 

nebo ČSSZ a také dlužníkovi. 

 

 

Z čisté mzdy nesmí být sražena  tzv. nezabavitelná část-

ka. Ta musí dlužníkovi zůstat, i kdyby na mzdu bylo uva-

leno více exekucí. Pokud čistá mzda nebo plat činí méně 

než nezabavitelná částka, exekuci na mzdu nebo plat 

nelze provést. 

 

Při vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu má  

dlužník nárok na jednorázovou výplatu trojnásobku ži-

votního minima.  

  

 

Exekuce znamená, že vymáhaná pohledávka věřitele 

se uspokojí v rámci exekučního řízení na úkor dlužní-

ka srážkami ze mzdy a jiných příjmů (např. starobní 

důchod), přikázáním pohledávky (např. z účtu dlužní-

ka), prodejem movitých věcí, prodejem nemovitostí 

atd. 

  

Z exekuce jsou vyloučeny:  osobní věci, obvyklé vy-

bavení domácnosti, zdravotní potřeby, snubní prste-

ny, domácí mazlíčci, apod.  



 

Exekutor má právo zabavit  jen věci, u kterých se domní-

vá, že patří dlužníkovi. V případě, že zabavené věci patří 

někomu jinému, může vlastník podat návrh na vyškrtnu-

tí věci ze soupisu. 

 

V případě, že dlužník má více věřitelů a není schopný  

pohledávky splácet, může za splnění podmínek využít 

institutu oddlužení. 

 

Exekutor musí  prokázat svoji totožnost průkazem exe-

kutora a exekučním titulem. 

 

 

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky  lze    

provést: 

• srážkami ze mzdy a jiných příjmů, 

• přikázáním pohledávky, 

• prodejem movitých a nemovitých věcí, 

• správou nemovité věci, 

• pozastavením řidičského oprávnění. 



Dluhové poradenství 

Občanům Prahy a okolí, kteří  mají finanční problémy , 
dluhy a exekuce. Těm kteří potřebují poradit, jak své 
problémy začít řešit, a to včetně  případného podání 
návrhu na oddlužení. 

Nabízíme pomoc: 

s vyhodnocením celé dluhové situace, 

s mapováním dluhů, 

se sepsáním a podáním návrhu na oddlužení, 

se sestavením všech příloh k návrhu na oddlužení 

Pomůžeme s přípravou návrhu na oddlužení, až po 
jeho podání ke krajskému soudu. 

Občanská poradna Cesty integrace o. p. s., má akre-
ditaci  Ministerstva spravedlnosti ČR. 

 

Projekt „Cesta z dluhů v Praze“ realizován díky finanční 

podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. pro-

jektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120   



 
 

?  

312 315 284, 774 780 107 

poradnapraha@cestaintegrace.cz 
 

Pracoviště: Nové Náměstí 1250, Praha Uhříněves 

www.cestaintegrace.cz 

Kontakt do Občanské poradny pro 
více informací a možnost konzultací 

 

Kde Občanskou poradnu najdete?  


