
 

Praha, 11.4.2013 

Mgr.Ing. Jiří Prošek 

Změny o.s.ř. a exekučního řádu 



Nejpodstatnější změny v exekucích 

1) Zrušení „dvojkolejnosti“pro subjekty, které 

mohou vést daňovou exekuci 

2) Zrušení nařizování exekucí 

3) Zavedení univerzálního opravného prostředku – 

návrhu na zastavení exekuce 

4) Změny v samotných způsobech provádění a 

nové způsoby provádění  

 



Zrušení „dvojkolejnosti“ 
§ 251/2 o.s.ř. 

Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí 

a) O výchově nezletilých dětí, 

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

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

d) O vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s 
oprávněným 

e) Orgánů Evropských společenství 

f) Jde-li o cizí rozhodnutí 



Způsoby vymáhání - § 175/1 DŘ 

 Daňová exekuce 

 Soudní výkon rozhodnutí 

 Prostřednictvím soudního exekutora 

 Přihlášením v insolvenčním řízení, či veřejné dražbě 



Možné způsoby vymáhání po novele 

 Pohledávky z daní a poplatků 

 Daňová exekuce 

 Soudní exekutor 

 Přihlášení do insolvenčního řízení 

 

 Pohledávky občanskoprávní povahy 

 Výkon rozhodnutí soudem  

 Soudní exekutor 

 Přihlášení do insolvenčního řízení 



Přechodná ustanovení 
 Již zahájená řízení, která nebude soud dále provádět, 

rozvrhne okresní soud mezi exekutory v působnosti jeho 
okresu. Vyrozumí o tom oprávněného a soudního exekutora.. 

 Oprávněný může do 2 měsíců navrhnout zastavení exekuce, 
v takovém případě nemá exekutor nárok na žádnou náhradu 
nákladů. 

 Oprávněný může do 2 měsíců požádat o změnu exekutora, 
které musí být vyhověno. 

 

Vyrozumění oprávněného – oznámením na úřední 
desce soudu 



Instrukce Ministerstva spravedlnosti 

Předpoklad při předávání věcí soudů exekutorům 

 

Předávat se nebudou výkony rozhodnutí: 

 srážkami ze mzdy 

 Přikázáním pohledávky z účtu po uplynutí sledovacího 

období 

 Prodejem nemovitosti, kde chybí pouze rozvrh 

 

 



Důsledek zrušení nařizování exekucí 

- Exekuci je možné provést po marném uplynutí 30-ti denní 

lhůty po doručení výzvy povinnému, v níž nebylo podán 

návrh na zastavení exekuce 

 

= 

Exekuce může být provedena v řádu 2-3 měsíců 



Nově definované způsoby provádění 

exekuce 

 prodej odchodního podílu či podílu v družstvu (zejména 

bytovém) 

 Dražba pohledávky 

 Možnost provedení soupisu movitých věcí dle evidence „od 

stolu 

 Elektronická dražba i u movitých věcí 

 Možnost postižení bankovního účtu a mzdy manžela pro 

závazku patřícího do SJM 

 



Nově definované způsoby provádění 

exekuce 

 Prodej nemovitosti  

 Zavedení institutu „předražku“ 

 koncentrace námitek do usnesení o ceně 

 nejvyšší podání bude moci být zaplaceno i úvěrem 

 snižování ceny ve 3 ., 4. a 5. kole na 40%, 30% a 25% odhadu 

 Usnesení o příklepu bude exekučním titulem pro vyklizení 

nemovitosti 

 



Povinné spojování 

 

Automatické spojování exekucí stejných 

účastníků u téhož exekutora 

 

 Povinný má možnost navrhnout spojení věcí i 

různých věřitelů nebo u různých exekutorů 



Nové způsoby provádění exekuce a DŘ 

 Dochází k podstatnému „rozevření nůžek“ mezi daňovým 

řádem a občanským soudním řádem 

 

 Vznikají 3 situace 

• novou úpravu dle o.s.ř. nebude možné využít v daňové exekuci 

• novou úpravu dle o.s.ř. bude možné využít 

• využití nové úpravy je v daňové exekuci sporné 

 

 



Možnost aplikace dalších nových 

ustanovení 
 S ohledem na ust. § 178/5 DŘ nelze daňovou exekuci provést novými způsoby: 

 Správou nemovitosti 

 Správou spoluvlastnického podílu 

 Nelze provést dražbu pohledávky 

 

 Naopak lze využít nově prováděné – postižení účasti povinného ve společnosti 
s.r.o. a družstvu (zejména bytovém) –  kde není speciální úprava DŘ, ale pouze 
odkaz na o.s.ř.  

 Předražek - ne 

 El. Dražba - § 194/6 DŘ předpokládá vydání spec.právního předpisu MF, tedy 
taktéž spíše není možné využít § 336o/2 o.s.ř. 

 Zaplacení nejvyššího podání úvěrem se současným zřízením zástavního práva –
ne 

 Dražba pohledávky – ne 

 Nemožnost odvolání do dražební vyhlášky – rozhodně ano 



 

 

 

 

 

 

 

Vaše dotazy….. 

 

Děkuji Vám za pozornost 
 

Mgr.Ing. Jiří Prošek 

Exekutorský úřad Plzeň-město 

prosek@exekutors.cz  
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