
 

99/1963 Sb.  

 

Občanský soudní řád  

 

ČÁST ŠESTÁ  

 

Výkon rozhodnutí  

 

Hlava první  

 

Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí  

 

Předpoklady výkonu rozhodnutí  

 

§ 251 [Komentář]  

 

 (1) Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na 

soudní výkon rozhodnutí.  

 

(2) 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 78a, 

 

f) jde-li o cizí rozhodnutí58f. 

 

(3) Je-li k soudu podán návrh na výkon rozhodnutí v jiné věci než ve věci podle odstavce 2, soud návrh 

odmítne.“. 

  

§ 252 [Komentář]  

 

 (1) Není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k činnosti soudu před nařízením 

výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud povinného.  

  

 (2) Nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu 

rozhodnutí příslušný soud, v jehoţ obvodu povinný má majetek; jde-li o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, je 

příslušný obecný soud banky nebo jiného dluţníka povinného, popřípadě soud, v jehoţ obvodu má zahraniční dluţník 

povinného umístěn v České republice svůj podnik nebo organizační sloţku svého podniku.  

  

 (3) Namísto obecného soudu povinného je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí a k činnosti soudu před 

nařízením výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehoţ obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, 

popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště, jde-li o výkon rozhodnutí pro vymoţení výţivného nezletilého 

dítěte.  

  

 (4) Namísto obecného soudu povinného a soudu uvedeného v odstavci 3 je k nařízení a provedení výkonu 

rozhodnutí příslušný soud,  

  

a) v jehoţ obvodu je podnik (část podniku), jde-li o výkon rozhodnutí prodejem podniku (jeho části);  

  

b) v jehoţ obvodu je nemovitost, týká-li se výkon rozhodnutí nemovitosti, není-li dána příslušnost podle písmena a).  

  

 (5) Soud příslušný podle odstavce 3 můţe po pravomocném nařízení výkonu rozhodnutí ze závaţných důvodů 

přenést svou místní příslušnost na jiný soud, jestliţe je to v zájmu nezletilého. Jestliţe soud, na nějţ byla příslušnost 

přenesena, s přenesením nesouhlasí, předloţí věc k rozhodnutí, pokud otázka přenesení příslušnosti nebyla jiţ rozhodnuta 

odvolacím soudem, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který příslušnost přenesl.  

  

§ 253 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného. Případným slyšením povinného nesmí být 
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zmařen účel výkonu rozhodnutí.  

  

 (2) Soud nařídí jednání, jen povaţuje-li to za nutné nebo stanoví-li to zákon.  

  

§ 254 [Komentář]  

 

 (1) Na výkon rozhodnutí se uţije ustanovení předcházejících částí, není-li v této části uvedeno jinak. Rozhoduje se 

však vţdy usnesením.  

  

 (2) Při výkonu rozhodnutí nelze přerušit řízení z důvodů uvedených v části třetí tohoto zákona a prominout 

zmeškání lhůty. Nelze také podat ţalobu na obnovu výkonu rozhodnutí; ţalobu pro zmatečnost lze podat pouze z důvodu 

uvedeného v § 229 odst. 4.  

  

 (3) Při výkonu rozhodnutí soud poskytuje účastníkům, jakoţ i dalším osobám, kterých se výkon rozhodnutí týká, 

poučení o jejich procesních právech a povinnostech.  

  

 (4) V usnesení, jímţ soud nařizuje výkon rozhodnutí, se uvede poučení o tom, ţe nebudou-li v odvolání uvedeny 

ţádné skutečnosti rozhodné pro nařízení výkonu rozhodnutí, odvolací soud odvolání odmítne.  

  

 (5) V odvolání lze uvádět nové skutečnosti a důkazy. Proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí lze namítat jen ty 

skutečnosti, jeţ jsou pro nařízení výkonu rozhodnutí rozhodné; k ostatním odvolací soud nepřihlédne a odvolání obsahující 

jen takové důvody odmítne.  

  

 (6) V odvolání lze uvádět nové skutečnosti a důkazy.  

  

 (7) Není-li v této části uvedeno jinak, při rozhodování o odvolání podanému proti usnesení, kterým bylo 

rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, o návrhu na odklad provedení výkonu rozhodnutí, o návrhu na zastavení 

výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. a) aţ f), ve věcech výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí (§ 272 aţ 

273a), o ceně prodávané nemovitosti (§ 336a) nebo podniku (§ 338n) a o nařízení draţebního jednání (§ 336b a 338o), lze 

rozhodnutí soudu prvního stupně zrušit jen podle § 219a odst. 1. Šetření nebo dokazování, která jsou potřebná pro potvrzení 

nebo změnu usnesení soudu prvního stupně, provede odvolací soud buď sám nebo prostřednictvím soudu prvního stupně 

anebo doţádaného soudu.  

  

 (8) K projednání odvolání není třeba nařizovat jednání také tehdy, jestliţe se v odvolacím řízení neprovádí šetření 

nebo dokazování nebo jestliţe soud prvního stupně rozhodl v souladu se zákonem bez nařízení jednání; to neplatí, bylo-li 

odvolání podáno proti usnesení soudu prvního stupně vydanému ve věci zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 

písm. g) a h).  

  

Účastníci řízení  

 

§ 255 [Komentář]  

 

 (1) Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.  

  

 (2) Jsou-li nařízeným výkonem rozhodnutí postiţeny majetkové hodnoty nebo práva patřící do společného jmění 

manţelů, je účastníkem řízení, pokud jde o tyto majetkové hodnoty, i manţel povinného.  

 

(3) Manžel povinného je účastníkem řízení také tehdy, jsou-li k vydobytí závazku, který patří do společného 

jmění manželů, nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy majetkové hodnoty manžela povinného (§ 262a odst. 3). 

  

§ 256 [Komentář]  

 

 (1) Proti jinému, neţ kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve prospěch jiného, neţ kdo je v rozhodnutí 

označen jako oprávněný, lze nařídit a provést výkon rozhodnutí, jen jestliţe je prokázáno, ţe na něj přešla povinnost nebo 

právo z rozhodnutí.  

  

 (2) Přechod povinnosti nebo práva lze prokázat jen listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo 

notářem, 176 pokud nevyplývá přímo z právního předpisu.  

  

Způsoby výkonu rozhodnutí  

 

§ 257 [Komentář]  

 

 Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v tomto zákoně.  

                                                           
76a

  § 6 zákona č. 358/1992 Sb.  
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§ 258 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněţité částky lze provést sráţkami ze mzdy, přikázáním 

pohledávky, správou nemovitosti, prodejem movitých věcí a nemovitostí, postižením  podniku a zřízením soudcovského 

zástavního práva k nemovitostem.  

  

 (2) Výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost neţ zaplacení peněţité částky se řídí povahou uloţené 

povinnosti. Lze jej provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů.  

  

 (3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých a 

nemovitých věcí, věcí hromadných, souborů věcí a bytů nebo nebytových prostorů ve vlastnictví podle zvláštního zákona, 

přikázáním zastavené peněţité pohledávky a postiţením zastavených jiných majetkových práv.  

  

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí  

 

§ 259 [Komentář]  

 

 Poţádá-li o to oprávněný před podáním návrhu na výkon rozhodnutí nebo při podání tohoto návrhu a povaţuje-li to 

předseda senátu za účelné, předvolá povinného a vyzve ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá rozhodnutí.  

  

§ 260 [Komentář]  

 

 (1) Jde-li o vymáhání výţivného pro nezletilé dítě, poskytne soud na ţádost účastníka pomoc při zjišťování bydliště 

toho, komu z rozhodnutí vyplývá povinnost. Soud přitom postupuje v součinnosti s jinými státními orgány.  

  

 (2) Na ţádost účastníka, kterému rozhodnutí přiznává právo na zaplacení peněţité částky, dotáţe se soud toho, 

komu je zaplacení peněţité částky uloţeno, zda a od koho pobírá mzdu nebo jiný pravidelný příjem, popřípadě u které banky, 

pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního druţstva277, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce 

elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce nebo 

poskytovatele platebních sluţeb malého rozsahu (dále jen „peněţní ústav“) má své účty a jaká jsou čísla těchto účtů nebo jiné 

jedinečné identifikátory377a.  

  

 (3) Dotázaný je povinen odpovědět soudu do jednoho týdne od doručení dotazu. Nesplní-li tuto povinnost nebo 

uvede-li v odpovědi nepravdivé nebo neúplné údaje, můţe mu soud uloţit pořádkovou pokutu (§ 53).  

  

Prohlášení o majetku  

 

§ 260a [Komentář]  

 

 (1) Kdo má vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněţitou pohledávku, můţe soudu před podáním návrhu na 

výkon rozhodnutí navrhnout, aby předvolal povinného a vyzval ho k prohlášení o majetku.  

  

 (2) Nemá-li povinný způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu nebo jsou-li povinným obec, vyšší územně 

samosprávný celek nebo právnická osoba, označí oprávněný podle moţnosti osoby, které je třeba předvolat (§ 260c).  

  

§ 260b [Komentář]  

 

 (1) Soud návrhu na prohlášení o majetku vyhoví jen tehdy, připojí-li oprávněný k návrhu listiny osvědčující, ţe 

jeho pohledávka nebyla nebo nemohla být ani s pomocí soudu podle § 260 uspokojena výkonem rozhodnutí přikázáním 

pohledávky z účtu povinného u peněţního ústavu, a stejnopis rozhodnutí, opatřený potvrzením o jeho vykonatelnosti, nebo 

jinou listinu potřebnou k nařízení výkonu rozhodnutí; stejnopis rozhodnutí není třeba připojit, jestliţe se návrh podává u 

soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně.  

  

 (2) Návrhu na prohlášení majetku nelze vyhovět,  

  

a) probíhá-li insolvenční řízení, v němţ se řeší úpadek nebo hrozící úpadek povinného53c) a po dobu trvání účinků moratoria 

na majetek povinného,  

  

b) byla-li u povinného zavedena nucená správa podle zvláštního zákona.  
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 Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o 

doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

77a
 § 2 odst. 3 písm. i) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.  
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§ 260c [Komentář]  

 

 (1) Nemá-li povinný způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, soud místo povinného předvolá jeho 

zákonného zástupce.  

  

 (2) Je-li povinným obec nebo vyšší územně samosprávný celek, soud předvolá toho, komu přísluší podle zvláštního 

zákona je zastupovat navenek.  

  

 (3) Je-li povinnou právnická osoba, soud předvolá toho, kdo je jejím statutárním orgánem; vykonává-li působnost 

statutárního orgánu více osob vedle sebe, předvolá soud kteroukoliv z nich. Jestliţe statutární orgán tvoří více osob, soud 

předvolá jeho předsedu; není-li to dobře moţné, lze předvolat kaţdého člena tohoto orgánu, který je oprávněn jednat jménem 

právnické osoby. U právnické osoby v likvidaci soud předvolá likvidátora.  

  

 (4) Ten, kdo byl k prohlášení o majetku předvolán, je povinen se dostavit k soudu osobně.  

  

§ 260d [Komentář]  

 

 (1) Předvolání k prohlášení o majetku musí obsahovat účel výslechu a poučení o následcích, jestliţe prohlášení 

bude odmítnuto nebo jestliţe v něm budou uvedeny nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.478 Povaţuje-li to soud za účelné, 

vyzve povinného, jeho zákonného zástupce nebo osobu činící prohlášení za obec, vyšší územně samosprávný celek nebo 

právnickou osobu (dále jen "předvolaný"), aby předloţil seznam majetku povinného obsahující údaje uvedené v § 260e odst. 

2, popřípadě téţ listiny dokládající tento majetek.  

  

 (2) Předvolání se doručuje předvolanému do vlastních rukou. Předvolání musí být doručeno nejméně deset dnů 

přede dnem konání výslechu.  

  

 (3) Jestliţe se ten, kdo byl k soudu řádně předvolán, nedostaví bez včasné a důvodné omluvy, bude k soudu 

předveden; o tom musí být předvolaný poučen.  

  

§ 260e [Komentář]  

 

 (1) Před zahájením výslechu soud předvolaného vyzve, aby uvedl úplné a pravdivé údaje o majetku povinného, a 

znovu ho poučí o následcích nesplnění této povinnosti a o následcích odepření prohlášení. 78 

  

 (2) V prohlášení o majetku je předvolaný povinen uvést  

  

a) plátce mzdy nebo jiného příjmu postiţitelného sráţkami ze mzdy a výši tohoto nároku,  

  

b) peněţní ústavy, u nichţ má účty, výši pohledávek a čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory77a,  

  

c) dluţníky, u nichţ má jiné peněţité pohledávky, důvod a výši těchto pohledávek,  

  

d) osoby, vůči nimţ má jiná majetková práva nebo majetkové hodnoty, jejich důvod a hodnotu (§ 320),  

  

e) movité věci (spoluvlastnický podíl na nich) povinného a kde, popřípadě u koho se nacházejí; totéţ platí o listinách 

uvedených v § 334 a o cenných papírech uvedených v § 334a,  

  

f) nemovitosti (spoluvlastnický podíl na nich) povinného,  

  

g) podnik povinného a jeho části a kde se nachází.  

  

 (3) O prohlášení o majetku podle odstavce 2 soud sepíše protokol; seznam majetku, který předloţí předvolaný, 

tvoří přílohu protokolu, jestliţe předvolaný prohlásí, ţe obsahuje úplné a pravdivé údaje, nebo jestliţe tento seznam do 

protokolu doplní. V protokolu se dále uvede obsah poučení poskytnutého soudem (odstavec 1) a výslovné prohlášení 

předvolaného o tom, ţe v prohlášení uvedl jen úplné a pravdivé údaje o majetku povinného. Protokol podepíše soudce, 

zapisovatel a předvolaný.  

  

 (4) Úkony soudu podle tohoto ustanovení můţe učinit jen soudce.  

  

§ 260f [Komentář]  
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 § 256 odst. 1 písm. d) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb. (pozn.: předpis 

byl zrušen zákonem č. 40/2009 Sb.)  
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 (1) O výslechu předvolaného soud vyrozumí oprávněného; oprávněný můţe předvolanému klást otázky jen se 

souhlasem soudu.  

  

 (2) Kaţdý, kdo má vůči povinnému vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněţitou pohledávku, můţe nahlíţet do 

spisu o prohlášení majetku povinného a činit si z něho výpisy a opisy.  

  

§ 260g [Komentář]  

 

 (1) Soud upustí od prohlášení o majetku, jestliţe povinný ještě před zahájením výslechu prokáţe, ţe pohledávku 

oprávněného splnil (uspokojil), nebo jestliţe oprávněný vzal ještě před zahájením výslechu svůj návrh zpět.  

  

 (2) Prohlásí-li oprávněný v průběhu výslechu, ţe netrvá na tom, aby předvolaný uváděl další majetek povinného, 

soud ve výslechu předvolaného dále nepokračuje; v protokolu uvede jen ten majetek povinného, který předvolaný uvedl do 

prohlášení oprávněného.  

  

 (3) Učinil-li povinný prohlášení o svém majetku v době 6 měsíců před podáním návrhu (§ 260a odst. 1), soud 

vyzve povinného k novému prohlášení jen tehdy, jestliţe vyjde najevo, ţe se majetkové poměry povinného změnily; to 

neplatí, jestliţe byl výslech předvolaného skončen podle odstavce 2.  

  

§ 260h [Komentář]  

 

 Právní úkony povinného týkající se jeho majetku, které učinil poté, co bylo předvolanému doručeno předvolání k 

prohlášení o majetku (§ 260d), jsou vůči oprávněnému neúčinné.  

  

Nařízení výkonu rozhodnutí  

 

§ 261 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí lze nařídit jen na návrh oprávněného. V návrhu na výkon rozhodnutí uvede oprávněný 

rodné číslo povinného, je-li mu známo. V návrhu na výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněţité částky uvede 

oprávněný, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí sráţkami ze 

mzdy, označí v návrhu toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu (plátce mzdy). Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu u peněţního ústavu, označí v návrhu peněţní ústav a číslo účtu nebo jiný jedinečný 

identifikátor 77a, z něhoţ má být pohledávka odepsána; označí-li oprávněný více účtů povinného u téhoţ peněţního ústavu, 

uvede také pořadí, v jakém z nich má být pohledávka odepsána. Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním jiné 

peněţité pohledávky, označí v návrhu osobu, vůči které má povinný pohledávku (dluţník povinného), a uvede důvod 

pohledávky.  

  

 (2) K návrhu na výkon rozhodnutí je třeba připojit stejnopis rozhodnutí, opatřený potvrzením o jeho 

vykonatelnosti. Potvrzením o vykonatelnosti opatří rozhodnutí soud, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně. 

Stejnopis rozhodnutí není třeba připojit, jestliţe se návrh na výkon rozhodnutí podává u soudu, který o věci rozhodoval jako 

soud prvního stupně.  

  

 (3) Podá-li oprávněný návrh na výkon rozhodnutí u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně, 

potvrdí tento soud vykonatelnost rozhodnutí přímo na návrhu, a není-li sám příslušný k výkonu rozhodnutí, postoupí návrh 

příslušnému soudu.  

  

 (4) Rozhodnutí Rady, Komise nebo Soudního dvora Evropských společenství (dále jen "rozhodnutí orgánů 

Evropských společenství") opatří v souladu s právními předpisy Evropských společenství578a doloţkou o jeho vykonatelnosti 

orgán, který určí vláda nařízením.  

  

§ 261a [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí lze nařídit jen tehdy, obsahuje-li rozhodnutí označení oprávněné a povinné osoby, vymezení 

rozsahu a obsahu povinností, k jejichţ splnění byl výkon rozhodnutí navrţen, a určení lhůty ke splnění povinnosti.  

  

 (2) Neobsahuje-li rozhodnutí soudu určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, ţe povinnosti uloţené 

rozhodnutím je třeba splnit do tří dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí.  

  

 (3) Má-li podle rozhodnutí splnit povinnost více povinných a jde-li o dělitelné plnění, platí, ţe povinnosti, 

nestanoví-li rozhodnutí jinak, jsou zavázáni splnit všichni povinní rovným dílem.  
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 Čl. 244 a 256 Smlouvy o založení Evropského společenství. 

      Čl. 159 a 164 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.  
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 (4) Ustanovení odstavců 1 aţ 3 neplatí, jde-li o usnesení o nařízení prodeje zástavy. Výkon tohoto rozhodnutí lze 

nařídit tehdy, obsahuje-li označení oprávněné a povinné osoby, zástavy a výši zajištěné pohledávky a jejího příslušenství.  

  

§ 262 [Komentář]  

 

 (1) Jestliţe je to, co ukládá rozhodnutí povinnému, vázáno na splnění podmínky nebo na splnění vzájemné 

povinnosti oprávněného, lze nařídit výkon rozhodnutí, jen prokáţe-li oprávněný, ţe se podmínka splnila nebo ţe sám svou 

vzájemnou povinnost vůči povinnému jiţ splnil, popřípadě je připraven ji splnit.  

  

 (2) V případech uvedených v odstavci 1 je třeba k potvrzení o vykonatelnosti rozhodnutí připojit listinu vydanou 

nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem,76) z níţ je patrno, ţe se splnila podmínka nebo ţe oprávněný splnil svou 

vzájemnou povinnost, popřípadě je připraven ji splnit.  

  

§ 262a [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manţelů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí 

závazku, který vznikl za trvání manţelství jen jednomu z manţelů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho 

manţela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí povaţuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manţelů jen 

proto, ţe byl smlouvou zúţen zákonem stanovený rozsah společného jmění manţelů nebo ţe byl smlouvou vyhrazen vznik 

společného jmění ke dni zániku manţelství.679  

  

 (2) Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíţí ke smlouvě, kterou byl zúţen zákonem stanovený rozsah společného jmění 

manţelů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéţ platí, byl-li zákonem 

stanovený rozsah společného jmění manţelů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v 

době vzniku vymáhané pohledávky.  

 

(3) Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky 

manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo 

postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který patří do 

společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně. 

  

§ 263 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí lze nařídit jen v takovém rozsahu, jaký oprávněný navrhl a jaký podle rozhodnutí stačí k jeho 

uspokojení.  

  

 (2) Navrhne-li oprávněný k vydobytí své peněţité pohledávky výkon rozhodnutí několika způsoby zároveň, ačkoli 

by k jejímu uspokojení zřejmě stačil pouze některý z nich, nařídí soud výkon rozhodnutí jen tím způsobem, který stačí k 

uspokojení pohledávky oprávněného.  

 

(3) Jestliže je vykonáváno rozhodnutí, ve kterém bylo oprávněnému přiznáno právo na opětující se dávky a 

jestliže výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nestačí k úhradě těchto dávek, lze výkon rozhodnutí nařídit jiným 

způsobem výkonu rozhodnutí v rozsahu součtu těchto plnění, a jde-li o dávky na dobu neurčitou, pak v rozsahu do 

pětinásobku ročního plnění. Oprávněnému soud dávky vyplácí, jakmile se stanou splatnými. 

  

§ 264 [Komentář]  

 

 (1) Navrhne-li oprávněný výkon rozhodnutí způsobem, který je zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru 

výše pohledávky oprávněného a ceny předmětu, z něhoţ má být uspokojení této pohledávky dosaţeno, můţe soud nařídit, a 

to po slyšení oprávněného, výkon rozhodnutí jiným vhodným způsobem.  

  

 (2) Soud zamítne návrh na výkon rozhodnutí, jestliţe je jiţ z návrhu zřejmé, ţe by výtěţek, kterého by se dosáhlo, 

nepostačil ani ke krytí nákladů výkonu rozhodnutí.  

  

Provedení výkonu rozhodnutí  

 

§ 265 [Komentář]  

 

 (1) Po nařízení výkonu rozhodnutí se postará soud o jeho provedení.  

  

 (2) Jednotlivé úkony při provádění výkonu rozhodnutí můţe činit zaměstnanec soudu (vykonavatel), stanoví-li tak 

zákon nebo zvláštní právní předpisy, nebo pověří-li ho tím předseda senátu; při své činnosti se řídí pokyny předsedy senátu. 

Upustit od dalšího provádění výkonu rozhodnutí bez příkazu předsedy senátu můţe vykonavatel jen tehdy, kdyţ s tím 

souhlasí oprávněný anebo splní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá rozhodnutí.  
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 (3) Je-li třeba, aby vykonavatel v souvislosti s úkony provedení výkonu rozhodnutí podal ţalobu nebo jiný návrh na 

zahájení řízení u soudu nebo jiného orgánu, učiní tak jménem státu.  

  

§ 266 [Komentář]  

 

 (1) Na návrh můţe soud odloţit provedení výkonu rozhodnutí, jestliţe se povinný bez své viny ocitl přechodně v 

takovém postavení, ţe by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště 

nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí váţně poškozen.  

  

 (2) I bez návrhu povinného můţe soud odloţit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, ţe výkon rozhodnutí 

bude zastaven (§ 268).  

  

§ 267 [Komentář]  

 

 (1) Právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení 

majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle třetí části tohoto zákona.  

  

 (2) Obdobně podle odstavce 1 se postupuje, byl-li nařízeným výkonem rozhodnutí postiţen majetek patřící do 

společného jmění manţelů nebo který se povaţuje za součást společného jmění manţelů (§ 262a odst. 1), avšak vymáhaný 

závazek vznikl za trvání manţelství jen jednomu z manţelů při pouţívání majetku, který  

  

a) podle smlouvy o zúţení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manţelů nebo podle smlouvy o vyhrazení vzniku 

společného jmění ke dni zániku manţelství 79 nepatřil do společného jmění manţelů, a oprávněnému byl v době vzniku 

vymáhané pohledávky znám obsah smlouvy,  

  

b) náleţel výhradně povinnému proto, ţe jej nabyl před manţelstvím, dědictvím, darem, za majetek náleţející do jeho 

výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manţelství nebo který 

mu byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo ţe slouţí podle své povahy jen jeho osobní potřebě.  

 

(3) Obdobně podle odstavce 1 se postupuje, byl-li nařízeným výkonem rozhodnutí postižen majetek 

náležející výhradně manželu povinného proto, že jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem, za majetek náležející 

do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením 

manželství nebo který mu byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo že slouží podle své povahy 

jen jeho osobní potřebě. 

  

§ 267a [Komentář]  

 

 (1) Návrhem podle třetí části je třeba uplatnit vůči věřiteli popření pravosti, výše, skupiny nebo pořadí některé z 

pohledávek přihlášených k rozvrhu výtěţku nebo jinak uspokojovaných při výkonu rozhodnutí tam, kde byl nařízen výkon 

rozhodnutí sráţkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo jiných práv anebo prodejem movitých věcí, nemovitostí a 

podniku. Nejde-li o věc patřící do pravomoci soudu (§ 7 odst. 1), rozhodne o pravosti nebo výši pohledávky příslušný správní 

nebo jiný orgán.  

  

 (2) Rozhodnutí o návrhu podle odstavce 1 je účinné proti všem oprávněným, proti jiným věřitelům povinného, kteří 

se účastní řízení o výkon rozhodnutí, a proti povinnému.  

  

§ 267b  

 

 Výkonu rozhodnutí na majetek platební instituce, zahraniční platební instituce, poskytovatele platebních sluţeb 

malého rozsahu, zahraničního poskytovatele platebních sluţeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, zahraniční 

instituce elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu nebo zahraničního vydavatele 

elektronických peněz malého rozsahu nepodléhají peněţní prostředky, které uţivatelé platebních sluţeb těmto osobám svěřili 

k provedení platební transakce, ani peněţní prostředky, proti jejichţ přijetí byly vydány elektronické peníze, ani aktiva, jeţ 

tyto osoby za tyto peněţní prostředky nabyly 779a.  

  

Zastavení výkonu rozhodnutí  

 

§ 268 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliţe  

  

a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;  
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  § 19 a 52d zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb.  
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b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;  

  

c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení;  

  

d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny;  

  

e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, ţe výtěţek, kterého jím bude dosaţeno, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;  

  

f) bylo pravomocně rozhodnuto, ţe výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuţ má někdo právo nepřipouštějící výkon 

rozhodnutí (§ 267);  

  

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaţe byl tento výkon rozhodnutí jiţ proveden; bylo-li právo přiznáno 

rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliţe právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;  

  

h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protoţe je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.  

  

 (2) Výkon rozhodnutí bude zastaven téţ tehdy, jestliţe povinný provedl z vymáhané peněţité pohledávky 

oprávněného sráţku stanovenou zvláštními předpisy835a a odvedl tuto sráţku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl 

povinen tuto sráţku provést.  

  

 (3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliţe zaniklo zástavní právo.  

  

 (4) Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí 

nařízen v rozsahu širším, neţ jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.  

  

§ 269 [Komentář]  

 

 (1) Nařízený výkon rozhodnutí zastaví soud na návrh nebo i bez návrhu.  

  

 (2) V případech uvedených v § 268 odst. 1 písm. g) a h) se rozhoduje zpravidla po předchozím jednání.  

  

 (3) Jako důvod zastavení výkonu rozhodnutí nelze uplatňovat, ţe se změnily okolnosti rozhodné pro výši a trvání 

dávek nebo splátek (§ 163 odst. 1).  

  

Náklady výkonu rozhodnutí  

 

§ 270 [Komentář]  

 

 (1) Spolu s nařízením výkonu rozhodnutí uloţí soud i povinnost k náhradě nákladů výkonu rozhodnutí, aniţ stanoví 

lhůtu k jejich zaplacení. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na tyto náklady.  

  

 (2) Oprávněný má nárok na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí.  

  

 (3) Náklady provedení výkonu rozhodnutí platí stát. Stát má ve věcech výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých 

dětí proti povinnému právo na náhradu odměny mediátora za první setkání, kterou platil, pokud u povinného nejsou 

předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Oprávněnému, u něhoţ nejsou podmínky pro osvobození od soudních 

poplatků, můţe soud uloţit, aby sloţil zálohu na náklady provedení výkonu rozhodnutí; jinak soud výkon rozhodnutí zastaví.  

  

 (4) Pro náhradu nákladů výkonu rozhodnutí pouţije se i ustanovení § 147 aţ 150.  

  

§ 271 [Komentář]  

 

 Dojde-li k zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí, rozhodne soud o náhradě nákladů, které účastníkům 

prováděním výkonu rozhodnutí vznikly, podle toho, z jakého důvodu k zastavení výkonu rozhodnutí došlo. Můţe také zrušit 

                                                           
35a

  § 83 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. (pozn. předpis byl 

zrušen zákonem č. 280/2009 Sb.)  

       § 8 a násl. zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. (pozn.: text § 8 až 16 obsahuje ustanovení ohledně odvodu 

pojistného, pro jeho značnou rozsáhlost uvádíme pouze § 8)  

       § 5 a násl. zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. (pozn.: text § 5až 13 obsahuje ustanovení ohledně odvodu pojistného, pro jeho značnou rozsáhlost 

uvádíme pouze text §5)  
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dosud vydaná rozhodnutí o nákladech výkonu, popřípadě uloţit oprávněnému, aby vrátil, co mu povinný na náklady výkonu 

rozhodnutí jiţ zaplatil.  

  

Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí  

 

§ 272 [Komentář]  

 

 (1) Ustanovení § 252 aţ 269 se nepouţije, jde-li o výkon rozhodnutí nebo schválené dohody o výchově nezletilých 

dětí a o úpravu styku s nimi anebo o výkon rozhodnutí o navrácení dítěte; o účastnících platí ustanovení § 94 odst. 1 věta 

první.  

  

 (2) Shledá-li soud zvláštní důvody, nebo nebyl-li ten, kdo neplní soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou 

dohodu o výchově nezletilých dětí a o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, v rozhodnutí nebo dohodě 

poučen o následcích neplnění stanovených povinností, vyzve jej, aby soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu 

plnil, a poučí jej o moţnosti výkonu rozhodnutí ukládáním pokut nebo odnětím dítěte.  

  

 (3) Soud můţe poţádat téţ příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby vedl povinného k dobrovolnému 

plnění soudního rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí a o úpravě styku s nimi anebo 

rozhodnutí o navrácení dítěte, aniţ by bylo třeba nařizovat výkon rozhodnutí.  

  

§ 273 [Komentář]  

 

 (1) Soud nařídí výkon rozhodnutí uloţením pokuty proti tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo 

soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte. 

Výkon rozhodnutí uloţením pokuty lze nařídit opětovně, jen je-li to účelné; výše jednotlivé pokuty nesmí přesahovat 50 000 

Kč. Pokuty připadají státu a soud eviduje částku vymoţených pokut.  

  

 (2) Je-li to účelné, můţe soud  

  

a) tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o 

úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídit první setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin,  

  

b) nejsou-li dány podmínky pro změnu rozhodnutí podle § 163 odst. 2, stanovit plán navykacího reţimu (dále jen „plán“), je-

li to v zájmu dítěte. Plán se stanoví tak, aby byl umoţněn postupný kontakt dítěte s osobou oprávněnou ke styku s ním. Soud 

zpravidla před stanovením plánu opatří odborné vyjádření o vhodnosti, obsahu, rozsahu a době trvání. Výkonem kontroly 

plnění plánu soud pověří vhodnou osobu nebo zařízení, neprovádí-li soud výkon kontroly přímo. Shledá-li soud porušování 

plánu některým z účastníků řízení, které má vliv na účel navykacího reţimu, nebo dospěje-li k závěru, ţe navykací reţim 

neplní svůj účel, plán zruší a přistoupí k výkonu rozhodnutí podle odstavce 3.  

  

 (3) Zůstane-li postup soudu podle odstavců 1 a 2 bezvýsledný, nařídí soud výkon rozhodnutí odnětím dítěte proti 

tomu, u koho podle rozhodnutí nebo dohody nemá být, a jeho předání tomu, komu bylo podle rozhodnutí nebo dohody 

svěřeno nebo má být navráceno, anebo tomu, komu rozhodnutí nebo dohoda přiznávají právo na styk s dítětem po omezenou 

dobu.  

  

 (4) Na návrh zákonného zástupce nebo opatrovníka nezletilého dítěte lze na základě rozhodnutí soudu čerpat 

peněţní prostředky k náhradě vynaloţených a prokázaných nákladů, slouţí-li k uspokojení nezbytných potřeb dítěte, a to do 

výše částky vymoţených pokut, které jsou evidovány podle odstavce 1. Soud čerpání peněţních prostředků zástupci 

nezletilého dítěte nepřizná v případech, v nichţ ten, kterému bylo uloţeno plnit soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou 

dohodu o výchově nezletilých dětí a o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, toto rozhodnutí nebo dohodu 

dobrovolně neplní.  

  

 (5) Nařízení výkonu rozhodnutí podle odstavce 3 je závazné pro kaţdého. Soud jej provede v součinnosti s 

příslušnými státními orgány.  

  

 (6) Vyţaduje-li to provedení výkonu rozhodnutí odnětím dítěte, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit 

prohlídku bytu a jiných místností povinného nebo jiné osoby, jestliţe je moţné předpokládat, ţe se v nich dítě nachází; za tím 

účelem je oprávněn zjednat si přístup do bytu a jiné místnosti povinného nebo jiné osoby. Osoby podle věty první jsou 

povinny tento přístup umoţnit.  

  

 (7) K výkonu soudního rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí a o úpravě styku s 

nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte je příslušný soud uvedený v § 88 písm. c); jde-li o výkon rozhodnutí k navrácení 

dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu62g), nebo podle 

přímo pouţitelného předpisu Evropských společenství62h), je příslušný soud uvedený v § 88 písm. p).  

  

§ 273a [Komentář]  

 

 (1) Nařídil-li soud předběţným opatřením, aby nezletilé dítě bylo předáno do vhodného prostředí (§ 76a), zajistí 
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současně jeho bezodkladný výkon.  

  

 (2) Výkon rozhodnutí se provede tak, ţe soud v součinnosti s příslušnými státními orgány nezletilé dítě předá do 

vhodného prostředí; jestliţe je dítě u jiné osoby nebo v zařízení, bude jim za účelem umístění do vhodného prostředí odňato. 

Ustanovení § 272 odst. 2 a 3 a § 273 odst. 1 aţ 5 a 7 se nepouţijí.  

  

 (3) Příslušným k výkonu tohoto rozhodnutí je soud, který nařídil předběţné opatření. Ustanovení § 76a odst. 3 platí 

obdobně.  

  

§ 273b [Komentář]  

 

Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným  

 

 (1) Nařídil-li soud předběţné opatření podle § 76b odst. 1, výkon tohoto rozhodnutí zajistí bezodkladně vţdy soud 

prvního stupně.  

  

 (2) Výkon rozhodnutí se provede tak, ţe soud v součinnosti s příslušnými státními orgány vykáţe povinného ze 

společného obydlí, odebere mu všechny klíče od společného obydlí, které povinný drţí, a popřípadě mu zakáţe setkávat se s 

označenou osobou nebo ji jinak kontaktovat. Soud zároveň poskytne povinnému příleţitost, aby si bezprostředně při výkonu 

rozhodnutí vyzvedl ze společného obydlí své osobní cennosti a osobní dokumenty, jakoţ i věci, které slouţí jeho osobní 

potřebě; během trvání předběţného opatření podle § 76b pak povinnému umoţní vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho 

podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání, případně věci nezbytné z jiného váţného důvodu.  

  

 (3) Při provedení výkonu rozhodnutí soud povinného rovněţ vyzve, aby soudu sdělil adresu, na kterou mu bude 

moţné po dobu trvání předběţného opatření doručovat písemnosti, nebo aby si zvolil zástupce pro doručování písemnosti, a 

upozorní ho, ţe písemnosti mu budou doručovány uloţením u soudu, jestliţe výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví. Soud 

povinného současně upozorní na následky neplnění povinností stanovených v předběţném opatření podle § 76b.  

  

 (4) Není-li povinný při výkonu rozhodnutí přítomen, poskytne mu soud na jeho ţádost během lhůty uvedené v § 

76b odst. 4 příleţitost, aby si ze společného obydlí vyzvedl věci uvedené v odstavci 2. O tomto právu soud povinného 

vyrozumí oznámením zanechaným na dveřích společného obydlí.  

  

 (5) Poruší-li povinný po provedení výkonu rozhodnutí podle odstavce 2 povinnost nevstupovat do společného 

obydlí a nezdrţovat se v něm, soud kdykoliv a bezodkladně na návrh oprávněného provede opětovný výkon rozhodnutí 

vykázáním povinného ze společného obydlí.  

  

 (6) Poruší-li povinný povinnost nevstupovat do bezprostředního okolí společného obydlí nebo oprávněného a 

nezdrţovat se v něm, nebo povinnost zdrţet se setkávání s oprávněným, anebo zdrţet se neţádoucího sledování a obtěţování 

oprávněného jakýmikoli způsoby, soud nařídí na návrh oprávněného výkon rozhodnutí podle § 351.  

  

 (7) Příslušným k výkonu rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 je soud, který nařídil předběţné opatření.  

  

Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí  

 

§ 274 [Komentář]  

 

 (1) Ustanovení § 251 aţ 271 se pouţije s výjimkou § 261a odst. 2 a 3 i na výkon  

  

a) vykonatelných rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek;  

  

b) vykonatelných rozhodnutí soudů ve správním soudnictví;  

  

c) vykonatelných rozhodnutí rozhodčích komisí a smírů jimi schválených;  

  

d) vykonatelných rozhodnutí státních notářství a dohod jimi schválených;  

  

e) notářských ↗  zápisů se svolením k vykonatelnosti sepsaných podle zvláštního zákona 980; 

 

g) rozhodnutí orgánů Evropských společenství;78a  

  

h) jiných vykonatelných rozhodnutí, schválených smírů a listin, jejichţ soudní výkon připouští zákon.  

  

 (2) Ustanovení § 337 aţ 337h se pouţijí i pro potřeby rozvrhového řízení o výtěţku z daňové exekuce1080a 

                                                           
80

   §  71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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prováděného na základě návrhu správce daně.  

 

§ 275 [Komentář]  

 

 (1) Potvrzením o vykonatelnosti opatří rozhodnutí, popřípadě výkazy nedoplatků ten orgán, který je vydal, u smírů 

a dohod pak ten orgán, který je schválil.  

  

 (2) Soud je však vţdy oprávněn před nařízením výkonu rozhodnutí přezkoumávat správnost potvrzení o 

vykonatelnosti všech titulů pro výkon rozhodnutí.  

  

 (3) Před zastavením výkonu rozhodnutí soud v případech uvedených v § 274 zpravidla si vyţádá vyjádření orgánu, 

který vydal rozhodnutí, popřípadě výkaz nedoplatků, anebo který schválil smír nebo dohodu, o jejichţ výkon jde.  

  

Hlava druhá  

 

Sráţky ze mzdy  

 

Rozsah srážek  

 

§ 276 [Komentář]  

 

 Sráţky ze mzdy lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.  

  

§ 277 [Komentář]  

 

 (1) Sráţky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, ţe se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických 

osob sráţená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "sráţené částky"). Sráţené částky se vypočtou podle 

podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.  

  

 (2) Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho 

je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním 

výkonem, a to zejména při pracovních cestách.  

  

§ 278 [Komentář]  

 

 Povinnému nesmí být sraţena z měsíční mzdy základní částka; způsoby jejího výpočtu stanoví nařízením vláda 

České republiky „(dále jen „nezabavitelná částka“) 

  

§ 279 [Komentář]  

 

 (1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku 

dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro 

přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se sráţejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé 

třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.  

  

 (2) Přednostními pohledávkami jsou  

  

a) pohledávky výţivného,  

  

b) pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublíţením na zdraví,  

  

c) pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy,  

  

d) pohledávky daní a poplatků,  

  

e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení,  

  

f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění,  

  

g) pohledávky náhrady za příspěvek na výţivu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,  

  

h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,  

                                                                                                                                                                                     
80a

  § 232 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.  
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i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,  

  

j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,  

  

k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníţeného platu nebo sníţené odměny, poskytované v období prvních 14 

kalendářních dnů a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény.  

  

 (3) Vláda České republiky stanoví nařízením částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle 

odstavce 1 věty první bez omezení. Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku 

čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině.  

  

§ 280 [Komentář]  

 

 (1) Jsou-li sráţky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první 

třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní.  

  

 (2) Dochází-li podle § 279 odst. 1 ke sráţkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na 

pořadí nejprve pohledávky výţivného a teprve pak podle pořadí (odstavec 3) ostatní přednostní pohledávky. Nepostačí-li 

částka sraţená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výţivného, uspokojí se nejprve běţné výţivné všech 

oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běţného výţivného. Nebylo-li by však částkou 

sraţenou z druhé třetiny kryto ani běţné výţivné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sraţená z druhé třetiny 

poměrně podle výše běţného výţivného bez ohledu na výši nedoplatků.  

  

 (3) Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu 

doručeno téhoţ dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka 

na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.  

  

§ 281 [Komentář]  

 

 Provádět sráţky ze mzdy ve větším rozsahu, neţ dovolují ustanovení tohoto zákona, je nepřípustné, a to i kdyţ s 

tím povinný souhlasí.  

  

Nařízení a provádění srážek  

 

§ 282 [Komentář]  

 

 (1) V nařízení výkonu rozhodnutí přikáţe soud plátci mzdy, aby po tom, kdy mu bude nařízení výkonu doručeno, 

prováděl ze mzdy povinného stanovené sráţky a nevyplácel sraţené částky povinnému.  

  

 (2) Soud doručí nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a plátci mzdy. Povinnému a plátci mzdy je 

doručí do vlastních rukou.  

  

 (3) Povinný ztrácí dnem, kdy je plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení obsahující 

vyrozumění o nařízení výkonu rozhodnutí (§ 294 odst. 3), právo na vyplacení té části mzdy, která odpovídá stanovené výši 

sráţek.  

  

§ 283 [Komentář]  

 

 Jakmile nabude nařízení výkonu rozhodnutí právní moci, vyrozumí soud o tom plátce mzdy, který je pak povinen 

vyplácet oprávněnému částky sraţené ze mzdy povinného.  

  

§ 284 [Komentář]  

 

 (1) Plátce mzdy přestane provádět sráţky, jakmile je pohledávka oprávněného uspokojena (§ 276).  

  

 (2) Jestliţe je vykonáváno rozhodnutí, ve kterém bylo oprávněnému přiznáno právo na opětující se dávky, vztahuje 

se nařízení výkonu rozhodnutí i na dávky, které se stanou splatnými teprve v budoucnu. Totéţ platí, bylo-li v rozhodnutí 

povinnému uloţeno zaplatit peněţitou částku ve splátkách.  

  

 (3) Dojde-li během výkonu rozhodnutí k takové změně rozsudku podle § 163, která záleţí ve zvýšení výţivného, 

vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí i na všechny částky zvýšeného výţivného; zvýšené výţivné má stejné pořadí jako 

zbytek pohledávky.  

  

§ 285 [Komentář]  
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 (1) Vyplácí-li plátce mzdy měsíční mzdu nadvakrát (jako zálohu a vyúčtování), můţe přiměřené sráţky provést 

povinnému jiţ ze zálohy. Výplatu sráţek oprávněnému provede však vţdy aţ po uplynutí příslušného měsíce.  

  

 (2) Je-li nařízení výkonu rozhodnutí doručeno plátci mzdy aţ po tom, kdy jiţ byla část měsíční mzdy povinnému 

vyplacena, nepřihlíţí se k provedené výplatě a sráţky se provedou tak, jakoby povinný měl za celý měsíc právo jen na mzdu, 

která mu ještě vyplacena nebyla.  

  

§ 286 [Komentář]  

 

 Dochází-li k výplatě dluţné mzdy za několik měsíců najednou, je třeba vypočítat sráţky za kaţdý měsíc zvláště.  

  

§ 287 [Komentář]  

 

 (1) Dohodne-li se oprávněný s povinným, ţe se spokojí s niţšími sráţkami, neţ stanoví § 277 aţ 280, a oznámí-li to 

oba soudu, vyzve soud plátce mzdy, aby sráţel ze mzdy povinného měsíčně jen částku, se kterou se oprávněný spokojí, 

nepřesáhne-li tato částka v příslušném výplatním období přípustnou výši sráţek podle tohoto zákona. Přesáhne-li ji, provede 

plátce mzdy v příslušném výplatním období sráţky jen v rozsahu dovoleném ustanoveními § 277 aţ 280.  

  

 (2) Oprávněný můţe kdykoliv oznámit soudu, ţe svůj souhlas s prováděním niţších sráţek podle odstavce 1 

odvolává. Soud o tom vyrozumí povinného a plátce mzdy.  

  

 (3) Výzva soudu k provádění niţších sráţek pozbývá účinnosti dnem, kdy je plátci mzdy doručeno další nařízení 

výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy povinného nebo vyrozumění soudu, ţe oprávněný odvolal svůj souhlas s prováděním 

niţších sráţek. Od tohoto dne provádí plátce mzdy sráţky podle dřívějšího nařízení výkonu rozhodnutí v plném rozsahu.  

  

§ 288 [Komentář]  

 

 Poţádá-li o to plátce mzdy, oprávněný nebo povinný, určí soud, jaká částka má být v příslušném výplatním období 

ze mzdy povinného sraţena, a je-li více oprávněných, kolik z ní připadne na kaţdého z nich.  

  

Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí  

 

§ 289 [Komentář]  

 

 (1) Povolí-li soud odklad výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 1, neprovádí plátce mzdy ze mzdy povinného sráţky 

ode dne, kdy mu bylo doručeno usnesení o povolení odkladu, dokud mu nebude doručen příkaz soudu, aby se ve sráţkách 

pokračovalo.  

  

 (2) Povolí-li soud odklad výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 2, provádí plátce mzdy sráţky dále, ale nevyplácí je 

oprávněnému, dokud nebude odklad výkonu zrušen. Zastaví-li soud výkon rozhodnutí, vyplatí plátce mzdy sraţené částky 

povinnému.  

  

§ 290 [Komentář]  

 

 (1) Soud zastaví na návrh plátce mzdy nebo povinného nařízený výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy, kdyţ 

povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu buď vůbec nebo alespoň v takové výši, aby z ní mohly být sráţky prováděny.  

  

 (2) Na návrh povinného můţe soud zastavit nařízený výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy, jestliţe jsou sráţky 

prováděny jiţ jen pro běţné výţivné a lze předpokládat, ţe povinný vzhledem ke svému chování i poměru k práci bude 

výţivné plnit dále dobrovolně.  

  

Výplata provedených srážek  

 

§ 291 [Komentář]  

 

 (1) Sraţenou částku vyplatí plátce mzdy přímo oprávněnému. Má-li však být z provedených sráţek uspokojeno 

několik pohledávek, můţe plátce mzdy zaslat sraţenou částku soudu, který ji rozvrhne mezi oprávněné a sám provede 

výplatu. Plátce mzdy je povinen zaslat sraţenou částku soudu, jestliţe mu to na ţádost některého z oprávněných nařídí soud.  

  

 (2) Sraţenou částku je plátce mzdy povinen oprávněnému vyplatit, i kdyţ sám má vůči němu peněţitou 

pohledávku, kterou by si jinak mohl započíst.  

  

§ 292 [Komentář]  

 

 Jestliţe plátce mzdy neprovede ze mzdy povinného sráţky řádně a včas, provede-li je v menším neţ stanoveném 

rozsahu nebo nevyplatí-li sráţky oprávněnému bez odkladu po tom, kdy mu bylo doručeno vyrozumění, ţe nařízení výkonu 

rozhodnutí nabylo právní moci nebo kdy dospěly další měsíční částky mzdy, můţe oprávněný uplatnit proti plátci mzdy u 
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soudu právo na vyplacení částek, které měly být ze mzdy povinného sraţeny.  

  

Změna plátce mzdy  

 

§ 293 [Komentář]  

 

 (1) Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí sráţkami ze 

mzdy i na mzdu povinného u nového plátce mzdy.  

 

(2) Za změnu plátce mzdy se považuje i vyplácení dávek podle zvláštního právního předpisu okresní správou 

sociálního zabezpečení. Pokud nový plátce mzdy obdržel od předchozího plátce mzdy podklady potřebné pro výkon 

rozhodnutí srážkami ze mzdy, ustanovení § 294 se nepoužije. Ustanovení § 295 se nepoužije. 

  

 (3) Povinnost provádět sráţky vzniká novému plátci mzdy jiţ dnem, kdy se od povinného nebo od dosavadního 

plátce mzdy dozví, ţe byl soudem nařízen výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy povinného a pro jaké pohledávky; nedozví-li 

se o těchto okolnostech nový plátce mzdy jiţ dříve, vzniká mu tato povinnost dnem, kdy mu je doručeno usnesení podle § 

294 odst. 3. Pořadí, které získala pohledávka oprávněného podle § 280 odst. 3, zůstává jí zachováno i u nového plátce mzdy.  

 

(4) Dochází-li ke změně plátce podle odstavce 2 v průběhu kalendářního měsíce, započte nezabavitelnou 

částku v plné výši, případně v nižší výši, nedosahuje-li mzda výše nezabavitelné částky, dosavadní plátce mzdy. 

 

(5) Pokud mzda u dosavadního plátce mzdy nedosáhla výše nezabavitelné částky, nový plátce mzdy podle 

odstavce 2 započte na mzdu (dávky nemocenského pojištění) povinného v kalendářním měsíci částku ve výši rozdílu 

mezi tím, co započetl dosavadní plátce mzdy v kalendářním měsíci, a nezabavitelnou částkou. Dosavadní plátce mzdy 

je povinen tyto skutečnosti novému plátci mzdy oznámit nejpozději na konci kalendářního měsíce, ve kterém dochází 

ke změně plátce mzdy. 

  

§ 294 [Komentář]  

 

 (1) Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyţádat si od něho potvrzení vystavené tím, u koho 

naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí sráţkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové 

potvrzení je povinen kaţdý zaměstnavatel vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat; to obdobně platí pro plátce 

jiných příjmů (§ 299), z nichţ byly prováděny sráţky, jestliţe bylo jejich provádění ukončeno, ačkoliv pohledávka není 

uspokojena.  

  

 (2) Zjistí-li ten, u koho povinný nastoupil nově do práce, ţe byl nařízen výkon rozhodnutí sráţkami z jeho mzdy, 

oznámí to bez odkladu soudu, který výkon nařídil.  

  

 (3) Soud tomu, u koho povinný nastoupil nově do práce, doručí do vlastních rukou usnesení, ve kterém ho 

vyrozumí o nařízení výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy, seznámí ho s dosavadním průběhem výkonu rozhodnutí, zejména 

s výší dosud provedených sráţek, uvede, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být sráţky dále prováděny, a jaké je její 

pořadí; vyzve ho, aby ode dne, kdy mu bude usnesení podle tohoto odstavce doručeno, ve sráţkách ze mzdy povinného 

pokračoval, a upozorní ho na všechny jeho povinnosti při výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy.  

  

§ 295 [Komentář]  

 

 (1) Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, musí to oznámit do jednoho týdne soudu, který nařídil 

výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy. Do jednoho týdne musí povinný soudu rovněţ oznámit, ţe nastoupil práci u jiného 

plátce mzdy.  

  

 (2) Plátce mzdy musí oznámit soudu do jednoho týdne, ţe u něho přestal povinný pracovat. Zároveň zašle soudu 

vyúčtování sráţek, které ze mzdy povinného provedl a vyplatil oprávněným, a oznámí soudu, pro které pohledávky byl 

nařízen výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky.  

  

§ 296 [Komentář]  

 

 (1) Nesplní-li některý plátce mzdy povinnost uvedenou v § 294 odst. 1 a 2 nebo v § 295 odst. 2, můţe se oprávněný 

domáhat, aby mu plátce mzdy vyplatil částky, na které by měl právo, kdyby byl plátce mzdy uvedené povinnosti splnil.  

  

 (2) Za nesplnění povinností uvedených v § 294 a 295 můţe soud uloţit povinnému i plátci mzdy pořádkovou 

pokutu (§ 53).  

  

Několik plátců mzdy  

 

§ 297 [Komentář]  

 

 (1) Pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí na všechny jeho 
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mzdy.  

  

 (2) Sráţky ze mzdy je kaţdý plátce mzdy povinen provádět ode dne, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu 

rozhodnutí.  

  

 (3) Nastupuje-li povinný do práce, aniţ by přitom opouštěl dosavadního plátce mzdy, pouţije se obdobně 

ustanovení § 293, 294 a 296.  

  

§ 298 [Komentář]  

 

 (1) Nařizuje-li soud provádění sráţek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část 

nezabavitelné částky ↗  nemají sráţet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části 

nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. Soud pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má 

kaţdý plátce mzdy sráţet. Soud můţe téţ určit, zejména jsou-li prováděny sráţky jiţ jen pro běţné výţivné, aby je prováděl 

pouze některý z plátců mzdy a aby ostatní v provádění sráţek zatím nepokračovali.  

  

 (2) Provádí-li sráţky několik plátců mzdy zároveň, zašlou sráţky vţdy soudu. Soud prověří, zda celkově sraţená 

částka nepřevyšuje pohledávku oprávněného. Nepřevyšuje-li ji, vyplatí celou sraţenou částku oprávněnému. Převyšuje-li ji, 

vyplatí soud ze sraţené částky oprávněnému jen tolik, kolik odpovídá jeho pohledávce, a zbytek vrátí povinnému.  

  

Srážky z jiných příjmů  

 

§ 299 [Komentář]  

 

 (1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy se pouţijí i na výkon rozhodnutí sráţkami z platu, z 

odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo sluţební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva 

územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Sráţky se dále 

provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiţ jsou  

  

a) náhrada mzdy nebo platu,  

  

b) nemocenské11,80b 

  

c) peněţitá pomoc v mateřství80b,  

  

d) důchody,  

  

e) stipendia,  

  

f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,  

  

g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,  

  

h) peněţitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,  

  

i) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta1280c.  

  

 (2) Jde-li o výkon rozhodnutí sráţkami z důchodu fyzické osoby, která z tohoto důchodu platí náklady za pobyt v 

ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu a částka rovnající se výši kapesného v 

takovém ústavu. Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze provést 

přikázáním pohledávky.  

  

§ 300  

 

zrušen 

 

  

§ 301 [Komentář]  

 

 Pokud se v ustanoveních o výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy hovoří o plátci mzdy, vztahují se příslušná 

ustanovení téţ na právnickou a fyzickou osobu, vůči kterým má povinný nárok na některé z příjmů uvedených v § 299.  

                                                           
80b

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.  

80c
 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.  
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§ 302 [Komentář]  

 

 (1) Má-li povinný vedle práva na mzdu i právo na jiný příjem, uvedený v § 299, postupuje se tak, jakoby šlo o 

několik mezd.  

  

 (2) Jestliţe povinný po nařízení výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy získá místo mzdy nebo vedle ní právo na 

některý z příjmů uvedených v § 299, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí i na tento příjem.  

  

Hlava třetí  

 

Přikázání pohledávky  

 

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu  

 

§ 303 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněţního ústavu lze nařídit ohledně pohledávky povinného 

z běţného, vkladového nebo jiného účtu vedeného v jakékoliv měně u peněţního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li 

zákon jinak.  

  

 (2) Ustanovení o přikázání pohledávky z účtu nelze pouţít, jestliţe jde o vklady na vkladních kníţkách a vkladních 

listech nebo o jiné formy vkladů „(dále jen „vkladní knížka“). 

  

(3) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu nelze nařídit ohledně pohledávky 

na účtu u peněžního ústavu, na němž jsou peněžní prostředky určené k vyplácení prostřednictvím karty sociálních 

systémů. 

 

§ 304 [Komentář]  

 

 (1) V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu soud přikáţe peněţnímu ústavu, aby od okamţiku, 

kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného aţ do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel 

peněţní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Nařídí-li soud výkon rozhodnutí na více účtů 

povinného, uvede v usnesení také pořadí, v jakém z nich bude vymáhaná pohledávka odepsána.  

  

 (2) Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a peněţnímu ústavu. Peněţnímu 

ústavu je doručí do vlastních rukou. Povinnému nesmí být usnesení doručeno dříve neţ peněţnímu ústavu.  

  

 (3) Povinný ztrácí okamţikem, kdy je peněţnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, právo 

vybrat peněţní prostředky z účtu, pouţít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané 

pohledávky a jejího příslušenství.  

  

§ 304a [Komentář]  

 

 (1) Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 neplatí, jde-li o peněţní prostředky, které jsou povinným určeny pro výplatu 

mezd (platů), náhrad mezd (platů) a dalších plnění, která nahrazují odměnu za práci, jeho zaměstnancům, splatných ve 

výplatním termínu nejblíţe následujícím po dni, kdy bylo peněţnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí; mzdy (platy), náhrady mezd (platů) a plnění, která nahrazují odměnu za práci, splatné v dalších výplatních 

termínech jiţ z pohledávky z účtu nelze do zániku výkonu rozhodnutí hradit.  

  

 (2) Peněţní prostředky uvedené v odstavci 1 peněţní ústav vyplatí povinnému, jestliţe mu předloţí své písemné 

prohlášení, v němţ uvede účel platby, celkovou částku a jména zaměstnanců s uvedením výše mzdy (platu), náhrady mzdy 

(platů) nebo jiných plnění, která nahrazují odměnu za práci, jeţ jim mají být vyplaceny; podpis povinného na prohlášení musí 

být úředně ověřen.  

  

 (3) Výplatu peněţních prostředků povinnému peněţní ústav oznámí soudu. Povinný je povinen soudu vyplacení 

mezd (platů), náhrad mezd (platů) nebo jiných plnění, která nahrazují odměnu za práci, svým zaměstnancům vyúčtovat, 

jestliţe mu to soud uloţí.  

  

§ 304b  

 

 (1) Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na peněţní prostředky do výše dvojnásobku ţivotního minima 

jednotlivce podle zvláštního právního předpisu1380c*. Má-li u jednoho peněţního ústavu povinný více účtů, pouţije se věta 

první pouze u jednoho z těchto účtů.  

                                                           
80c *

 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.  
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(2) Peněžní prostředky podle odstavce 1 peněžní ústav vyplatí povinnému na jeho žádost nejvýše jednou. O 

tom musí být povinný při nařízení výkonu rozhodnutí poučen. 

 

 (3) Výplatu peněţních prostředků povinnému podle odstavce 1 oznámí peněţní ústav soudu, který nařídil výkon 

rozhodnutí.  

  

§ 305 [Komentář]  

 

 O tom, ţe usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, soud vyrozumí oprávněného a peněţní ústav; 

peněţnímu ústavu vyrozumění doručí do vlastních rukou.  

  

§ 306 [Komentář]  

 

 (1) Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje aţ do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství na pohledávku 

povinného z účtu ve výši, v jaké byly na účtu peněţní prostředky v okamţiku, v němţ bylo peněţnímu ústavu doručeno 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, jakoţ i na pohledávku z účtu, která vznikla tím, ţe na účet došly peněţní prostředky 

dodatečně, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy bylo peněţnímu ústavu doručeno vyrozumění podle § 305; 

povinnost peněţního ústavu provést opravné zúčtování podle zvláštního zákona 1481 a ustanovení § 304a tím nejsou dotčeny.  

  

 (2) Provedením (§ 307, 308, § 309a odst. 1 a 3) výkon rozhodnutí zaniká.  

  

§ 307 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí se provede odepsáním vymáhané pohledávky a jejího příslušenství z účtu a jejím vyplacením 

oprávněnému. Byl-li výkon rozhodnutí nařízen na více účtů povinného, provede peněţní ústav výkon rozhodnutí z 

jednotlivých účtů podle pořadí uvedeného v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.  

  

 (2) Peněţní ústav provede výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po doručení vyrozumění podle § 305; není-li 

však pohledávka povinného z účtu ještě splatná, provede peněţní ústav výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po její 

splatnosti. Výkon rozhodnutí se provede i tehdy, postačuje-li pohledávka povinného z účtu jen k částečnému uspokojení 

oprávněného.  

  

 (3) Nebyla-li podle odstavce 2 vymáhaná pohledávka a její příslušenství zcela uhrazena, provede peněţní ústav 

výkon rozhodnutí také ve dni následujícím po dni, v němţ na účet dojdou peněţní prostředky v takové výši, která je potřebná 

k plnému uspokojení oprávněného. Nedojde-li k tomu do šesti měsíců ode dne doručení vyrozumění podle § 305, provede 

peněţní ústav výkon rozhodnutí ohledně dodatečně došlých peněţních prostředků rovněţ ve dni, který následuje po uplynutí 

uvedené doby, popřípadě oprávněnému sdělí, ţe na účtu povinného nebyly peněţní prostředky. Pohledávku z účtu peněţní 

ústav odepíše a oprávněnému ji vyplatí i tehdy, nepostačuje-li k jeho plnému uspokojení.  

  

 (4) Odepsanou pohledávku z účtu povinného je peněţní ústav povinen oprávněnému vyplatit, i kdyţ má vůči němu 

peněţitou pohledávku, kterou by jinak mohl započíst.  

  

 (5) Provedením výkonu rozhodnutí se peněţní ústav zprostí v rozsahu plnění vyplaceného oprávněnému své 

povinnosti vůči povinnému.  

  

§ 308 [Komentář]  

 

 (1) Povolí-li soud odklad výkonu rozhodnutí (§ 266) a bylo-li peněţnímu ústavu doručeno usnesení o povolení 

odkladu před provedením výkonu, neprovede peněţní ústav výkon rozhodnutí, dokud mu nebude soudem doručeno 

vyrozumění, ţe odklad byl zrušen.  

  

 (2) Zastaví-li soud výkon rozhodnutí, zanikají dnem právní moci usnesení o zastavení výkonu povinnosti 

peněţního ústavu podle § 304 odst. 1 a účinky výkonu rozhodnutí uvedené v § 304 odst. 3, § 306 a 307; byl-li výkon 

rozhodnutí zastaven částečně, platí to obdobně o dotčené části pohledávky z účtu. O tom, ţe usnesení o zastavení (částečném 

zastavení) výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, soud peněţní ústav vyrozumí.  

  

§ 309 [Komentář]  

 

 (1) Byl-li výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z téhoţ účtu nařízen k vydobytí více pohledávek, uspokojují se 

jednotlivé pohledávky podle svého pořadí.  

  

 (2) Pořadí pohledávek, pro něţ byl nařízen výkon rozhodnutí, se řídí dnem, kdy bylo peněţnímu ústavu doručeno 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí; byla-li mu téhoţ dne doručena usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí pro několik 

                                                           
81

 § 20b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb.  
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pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li pohledávka z účtu povinného k uspokojení všech vymáhaných 

pohledávek se stejným pořadím, uhradí se poměrně; ustanovení § 316 odst. 2 a 3 tu platí obdobně.  

  

§ 309a [Komentář]  

 

 (1) Byla-li pohledávka z účtu povinného zastavena podle zvláštního právního předpisu 1582 nebo postoupena k 

zajištění pohledávky věřitele povinného1683 anebo převedena k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho věřitele1784 a 

mají-li tato práva dřívější pořadí neţ pohledávka, pro niţ byl nařízen výkon rozhodnutí, lze výkon rozhodnutí přikázáním 

těmito právy dotčené pohledávky z účtu, popřípadě její části, provést jen tehdy, jestliţe práva zanikla, aniţ by byly peněţní 

prostředky z účtu na jejich základě zcela vybrány. V takovém případě peněţní ústav výkon rozhodnutí provede podle § 307 

odst. 2 a 3, popřípadě v den, který následuje po té, co se o tomto zániku dozvěděl.  

  

 (2) Mají-li práva uvedená v odstavci 1 pozdější pořadí neţ pohledávka, pro niţ byl nařízen výkon rozhodnutí, při 

provedení výkonu rozhodnutí se k nim nepřihlíţí.  

  

 (3) Mají-li práva uvedená v odstavci 1 stejné pořadí jako pohledávka, pro niţ byl nařízen výkon rozhodnutí, a 

nestačí-li těmito právy nedotčená část pohledávky z účtu, na niţ se vztahuje nařízení výkonu rozhodnutí (§ 306 odst. 1), k 

plnému uspokojení vymáhané pohledávky, uhradí se vymáhaná pohledávka, popřípadě její neuhrazená část, poměrně; 

ustanovení § 316 odst. 2 a 3 tu platí obdobně. Výkon rozhodnutí peněţní ústav provede obdobně podle § 307 odst. 3.  

  

 (4) Pro pořadí práv uvedených v odstavci 1 je rozhodující den jejich vzniku.  

  

§ 310 [Komentář]  

 

 Předpisy vylučující nebo omezující pouţití pohledávek z účtu u peněţního ústavu k jinému neţ stanovenému účelu 

nejsou dotčeny ustanoveními o přikázání pohledávky z účtu u peněţního ústavu.  

  

§ 311 [Komentář]  

 

 Nepostupuje-li peněţní ústav tak, jak mu to ukládají ustanovení § 304 odst. 1 a § 307 aţ 309a, můţe se oprávněný 

domáhat, a to i tehdy, kdyţ uţ na účtu povinného není dostatek prostředků, aby mu peněţní ústav zaplatil částku, na kterou 

by měl právo, kdyby peněţní ústav postupoval správně.  

  

Přikázání jiných peněžitých pohledávek  

 

§ 312 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněţité pohledávky povinného neţ pohledávky z účtu u peněţního ústavu 

nebo nároku uvedeného v § 299 lze nařídit i v případě, ţe pohledávka povinného se stane splatnou teprve v budoucnu, jakoţ i 

v případě, ţe povinnému budou dílčí pohledávky z téhoţ právního důvodu v budoucnu postupně vznikat.  

 

(2) Soud postupuje podle odstavce 1 i v případě, že plnění vyplývající ze smluvního vztahu, jehož je povinný 

účastníkem, je podmíněno nebo vázáno na dosažení věku nebo jiný běh času. Je-li to účelné, soud po právní moci 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nahradí svým rozhodnutím prohlášení vůle povinného k výpovědi tohoto 

smluvního vztahu nebo k žádosti o plnění. Souhlas třetí osoby, je-li jím právní úkon podmíněn, je nahrazen usnesením 

o nařízení výkonu rozhodnutí. Úkony potřebné k uplatnění práva, které přísluší podle zvláštních právních předpisů 

povinnému, provádí místo povinného oprávněný. 

  

 (3) Výkon rozhodnutí postihuje pohledávku povinného do výše pohledávky oprávněného a jejího příslušenství, pro 

něţ byl nařízen.  

  

§ 313 [Komentář]  
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  § 152 až 174 občanského zákoníku. 

     § 323a až 323i obchodního zákoníku. 

     § 72 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb. (pozn.: text § 152 – viz část CITACE za  

předpisem, § 323a až 323i byly zrušeny zákonem č. 490/2010 Sb.: zákon č 337/1992 Sb. byl zrušen zákonem č. 

280/2009 Sb.) 
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 § 554 občanského zákoníku.   

84
 § 553 občanského zákoníku.  
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 (1) V nařízení výkonu rozhodnutí zakáţe soud povinnému, aby se svou pohledávkou jakkoli nakládal. Dluţníkovi 

povinného soud zakáţe, aby od okamţiku, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí, povinnému jeho pohledávku 

vyplatil, provedl na ni započtení nebo s ní jinak nakládal.  

  

 (2) Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a dluţníkovi povinného. 

Dluţníkovi povinného je doručí do vlastních rukou. Povinnému nesmí být doručeno dříve neţ dluţníku povinného.  

  

 (3) Povinný ztrácí právo na pohledávku okamţikem, kdy bylo dluţníkovi povinného doručeno usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí.  

  

§ 314 [Komentář]  

 

 Jakmile nabude usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí právní moci, vyrozumí o tom soud oprávněného a dluţníka 

povinného; dluţníku povinného soud doručí vyrozumění do vlastních rukou.  

  

§ 314a [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí se provede tak, ţe dluţník povinného po právní moci usnesení o nařízení výkonu vyplatí 

oprávněnému pohledávku v rozsahu, v jakém byla nařízením výkonu postiţena.  

  

 (2) Dluţník povinného vyplatí pohledávku, jestliţe je jiţ splatná, oprávněnému v den, který následuje po doručení 

vyrozumění podle § 314; není-li pohledávka povinného v tento den dosud splatná, vyplatí ji oprávněnému, jakmile se stane 

splatnou.  

  

 (3) Výplatou oprávněnému se zprostí dluţník povinného v rozsahu poskytnutého plnění své povinnosti vůči 

povinnému.  

  

§ 314b [Komentář]  

 

 (1) Je-li to účelné, soud namísto postupu podle § 314a nařídí prodej pohledávky v dražbě. Přitom postupuje 

obdobně podle § 328b, § 329 odst. 1 až 6 a § 329a až 330a. 

 

(2) Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejdou na vydražitele veškerá práva a povinnosti k 

pohledávce doposud svědčící povinnému, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechod práv v dražbě 

oznámí soud dlužníkovi povinného. Jestliže je splnění vydražené pohledávky zajištěno zástavním právem, ručením 

nebo jiným způsobem, soud oznámí přechod práv v dražbě i osobě, která zajištění poskytla, je-li soudu taková 

skutečnost známa. 

 

§ 314c 

 

(1) Byla-li pohledávka povinného zastavena podle zvláštního právního předpisu82) nebo postoupena k 

zajištění pohledávky věřitele povinného83) anebo převedena k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho 

věřitele84) a mají-li tato práva dřívější pořadí než pohledávka, pro niž byl nařízen výkon rozhodnutí, lze výkon 

rozhodnutí takto dotčené pohledávky, popřípadě její části, provést jen tehdy, jestliže práva zanikla, aniž by 

pohledávka 

byla zcela vyplacena věřiteli povinného. V takovém případě dlužník povinného pohledávku (její část) vyplatí 

oprávněnému až poté, co se o zániku práva dozvěděl; ustanovení § 314a odst. 2 tím není dotčeno. 

 

(2) Mají-li práva uvedená v odstavci 1 pozdější pořadí než pohledávka, pro niž byl nařízen výkon 

rozhodnutí, při provedení výkonu rozhodnutí se k nim nepřihlíží. 

 

(3) Mají-li práva uvedená v odstavci 1 stejné pořadí jako pohledávka, pro niž byl nařízen výkon rozhodnutí, 

a nestačí-li těmito právy nedotčená část pohledávky, kterou postihuje nařízení výkonu rozhodnutí (§ 312 odst. 3), k 

plnému uspokojení vymáhané pohledávky, uhradí se vymáhaná pohledávka, popřípadě její neuhrazená část, 

poměrně. 

 

(4) Pro pořadí práv uvedených v odstavci 1 je rozhodující den jejich vzniku. 

 

 

§ 315 [Komentář]  

 

 (1) Nevyplatí-li dluţník povinného oprávněnému pohledávku podle § 314a odst. 2, popřípadě podle § 314b odst. 1 

a 3, můţe oprávněný proti dluţníku povinného vlastním jménem podat návrh na výkon rozhodnutí, jestliţe jej mohl podat 

povinný, jinak se domáhat vyplacení pohledávky v řízení podle části třetí, popřípadě v řízení podle zvláštního zákona. Nesmí 

však s dluţníkem povinného stran této pohledávky uzavřít na úkor povinného smír, ani prominout její zaplacení. Dluţník 

povinného si v takovém případě také nemůţe započíst svou vlastní pohledávku, kterou má vůči oprávněnému.  
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 (2) Neuplatní-li oprávněný včas u soudu, popřípadě u jiného orgánu pohledávku povinného vůči dluţníkovi 

povinného nebo neoznámí-li povinnému, ţe ji uplatňuje, odpovídá povinnému za škodu, která by mu tím popřípadě vznikla.  

  

§ 316 [Komentář]  

 

 (1) Byl-li výkon rozhodnutí nařízen pro několik pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky v tom pořadí, v 

jakém bylo nařízení výkonu rozhodnutí doručeno dluţníkovi povinného. Bylo-li mu téhoţ dne doručeno nařízení výkonu 

rozhodnutí pro několik pohledávek, které by nemohly být z pohledávky povinného úplně uspokojeny, uspokojí dluţník 

povinného tyto pohledávky poměrně.  

  

 (2) Má-li být uspokojeno několik pohledávek, můţe dluţník povinného odevzdat sraţenou částku soudu. Dluţník 

povinného je povinen odevzdat sraţenou částku soudu, jestliţe mu to na ţádost některého z oprávněných nařídí soud. Soud 

odevzdanou částku rozvrhne mezi oprávněné a vyplatí jim částky na ně připadající.  

  

 (3) Odevzdáním sraţené částky soudu zprošťuje se dluţník povinného své povinnosti vůči povinnému aţ do výše 

této částky.  

  

Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí  

 

§ 317 [Komentář]  

 

 (1) Výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li 

být náhrady pouţito k novému vybudování nebo k opravě budovy.  

  

 (2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněţité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní 

sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené podle zvláštního zákona 1885 jednorázově.  

  

 (3) Ustanovení tohoto zákona upravující výkon rozhodnutí nemají vliv na výkon práv a splnění povinností 

vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění1985a nebo 

srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliţe finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před podáním 

návrhu na výkon rozhodnutí. To platí i v případě, ţe finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den podání návrhu na 

výkon rozhodnutí, avšak aţ poté, co tato skutečnost nastala, ledaţe příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl 

nebo vědět měl a mohl.  

  

§ 318 [Komentář]  

 

 Pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, podléhají výkonu 

rozhodnutí jen dvěma pětinami; je-li však navrhován výkon rozhodnutí pro některou z přednostních pohledávek uvedených v 

§ 279 odst. 2, podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami. Pro pořadí úhrady přednostních pohledávek se uţije přiměřeně 

ustanovení § 280 odst. 2 a 3.  

  

§ 319 [Komentář]  

 

 (1) Pohledávky autorské odměny podléhají výkonu rozhodnutí, je-li povinným autor, jen dvěma pětinami; je-li však 

navrhován výkon rozhodnutí pro některou z přednostních pohledávek uvedených v § 279 odst. 2, podléhají výkonu 

rozhodnutí třemi pětinami. Pro pořadí úhrady přednostních pohledávek se uţije přiměřeně ustanovení § 280 odst. 2 a 3.  

  

 (2) Pokud je autorovi vyplácena odměna prostřednictvím ochranné organizace, doručí soud nařízení výkonu 

rozhodnutí téţ ochranné organizaci, která pak má práva a povinnosti dluţníka povinného. Nařízení výkonu rozhodnutí se 

vztahuje jak na částky, které jiţ byly ve prospěch autora u ochranné organizace sloţeny, tak na částky, které u ní v běţném 

kalendářním roce budou sloţeny.  

  

 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se pouţije obdobně na pohledávky z práv výkonných umělců a z práv původců 

předmětů průmyslového vlastnictví.  

  

Postižení jiných majetkových práv  

 

§ 320 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí lze nařídit postiţením jiného práva neţ mzdy, peněţité pohledávky nebo nároku uvedeného v 

§ 299, jde-li o právo, které má majetkovou hodnotu a které není spojeno s osobou povinného a je převoditelné na jiného.  
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 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

85a
  Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění. 
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 (2) Na tento výkon rozhodnutí se pouţijí přiměřeně ustanovení § 312 odst. 3, § 313 aţ 316, není-li stanoveno jinak. 

K určení rozhodné ceny soud přibere znalce, nelze-li cenu určit ze smlouvy, na jejímž základě jiné majetkové právo 

vzniklo. 

  

 (3) Spočívá-li právo povinného ve vydání nebo dodání movitých věcí, odevzdají se tyto věci vţdy soudu; vydání a 

dodání věcí vymůţe způsobem uvedeným v § 315 odst. 1 vykonavatel. Soud pak postupuje obdobně podle ustanovení § 326b 

a § 328 aţ 334a.  

  

§ 320a [Komentář]  

 

Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti 

 

(1) Zaniká-li nařízením výkonu rozhodnutí postižením účasti společníka veřejná obchodní společnost, 

postihuje výkon rozhodnutí pohledávku povinného z práva na podíl na likvidačním zůstatku. 

 

(2) Zaniká-li v důsledku nařízení výkonu rozhodnutí jen účast společníka ve veřejné obchodní společnosti, 

postihuje výkon rozhodnutí pohledávku z práva na vypořádací podíl. 

 

(3) Na výkon rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 se použijí obdobně ustanovení § 312 odst. 3 a § 313 až 316. 

 

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí i na postižení účasti povinného v komanditní společnosti, je-li 

komplementářem. 

 

 

Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu 

a komanditisty v komanditní společnosti 

 

§ 320aa 

 

(1) V nařízení výkonu rozhodnutí soud zakáže 

 

 a) povinnému převádět jeho podíl komanditisty v komanditní společnosti, obchodní podíl ve společnosti s ručením 

omezeným nebo jeho členská práva a povinnosti v družstvu (dále jen „podíl“) nebo ho zatěžovat, a 

 

b) příslušnému orgánu komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo družstvu udělit povinnému k 

převodu nebo k zatížení podílu souhlas, je-li ho potřeba. 

 

(2) Komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo družstvu se usnesení doručí do vlastních 

rukou. 

 

 

§ 320ab 

 

(1) Je-li podíl neomezeně převoditelný, prodá se po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí v 

dražbě. Soud přitom postupuje přiměřeně podle § 328b až 330a. Je-li s podílem v družstvu spojeno právo užívat byt, 

postupuje po právní moci usnesení podle § 320a soud přiměřeně podle § 336 až 337h; dražební vyhlášku soud zašle i 

družstvu. Je-li s podílem v družstvu spojeno právo užívat byt a k uzavření nájemní smlouvy s členem družstva je 

třeba právní úkon třetí osoby, považuje se tento podíl za nepřevoditelný. 

 

(2) K určení rozhodné ceny přibere soud znalce; za tím účelem jsou obchodní společnost nebo družstvo 

povinny poskytnout soudu a znalci informace potřebné k určení ceny podílu. 

 

(3) Dražební vyhlášku soud doručí obchodní společnosti nebo družstvu. 

 

(4) Zúčastní-li se dražby jiný společník nebo člen družstva a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, 

udělí se mu příklep. 

 

(5) V dražbě lze prodat i podíl, který je omezeně převoditelný. V takovém případě může být příklep udělen 

jen tomu, kdo před dražbou prokáže, že splňuje požadavky stanovené zákonem, společenskou smlouvou nebo 

stanovami pro nabytí podílu. 

 

(6) Účinky udělení příklepu stanoví zvláštní právní předpis. Udělení příklepu se oznámí obchodnímu 

rejstříku a obchodní společnosti, popřípadě družstvu. 

 

(7) Nepodaří-li se prodat podíl ani v opakované dražbě, vyrozumí o tom soud bez zbytečného odkladu 

písemně komanditní společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo. 
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(8) Nepodaří-li se prodat podíl ani v opakované dražbě nebo není-li podíl převoditelný, postihuje výkon 

rozhodnutí pohledávku z práva na vypořádací podíl. Na výkon rozhodnutí postihující pohledávku povinného z práva 

na vypořádací podíl se použijí obdobně ustanovení § 312 odst. 3 a § 313 až 316.“. 

 

 

 

 

Hlava čtvrtá 

Správa nemovitosti 

 

Nařízení výkonu rozhodnutí 

 

§ 320b 

 

(1) Výkon rozhodnutí správou nemovitosti může být nařízen, jen když oprávněný označí nemovitost nebo 

jejich soubor, jejíž správu navrhuje, a jestliže doloží, že nemovitost nebo jejich soubor je majetkem povinného. O tom, 

že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, soud vyrozumí katastrální úřad, v jehož 

obvodu se nemovitost nachází. 

 

(2) Návrh dalšího oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí správou téže nemovitosti podaný u 

příslušného soudu dříve, než soud pravomocně rozhodl o nařízení výkonu rozhodnutí, se považuje za přistoupení k 

řízení, a to ode dne podání návrhu. Návrh dalšího oprávněného, který byl podán u nepříslušného soudu, soud 

postoupí bez rozhodnutí příslušnému soudu; v takovém případě se návrh považuje za přistoupení k řízení ode dne, 

kdy návrh došel příslušnému soudu. Další oprávněný musí přijmout stav řízení, v němž je při jeho přistoupení. 

 

§ 320c 

 

Pro nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti je rozhodující stav v době zahájení řízení. 

 

 

§ 320d 

 

V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud povinnému 

 

a) zakáže, aby po doručení usnesení nemovitost převedl na někoho jiného nebo ji zatížil, 

 

b) zakáže, aby přijímal užitky či plnění plynoucí z nemovitosti, 

 

c) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda a kdo nemovitost užívá, zda a kdo má uzavřenu nájemní 

smlouvu k nemovitosti nebo její části, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem a komu takové právo svědčí, 

 

d) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, jak a kým jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a 

správou nemovitosti a zda, kým a v jakém rozsahu je nemovitost pojištěna, 

 

e) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda jsou ohledně nemovitosti vedeny spory či jiná řízení, a 

 

f) přikáže, aby soudu umožnil kdykoliv nahlížet do účetních záznamů, smluv a dalších písemností týkajících se 

nemovitosti a bez omezení vstupovat do všech prostor. 

 

§ 320e 

 

Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručí soud oprávněnému, těm, kdo přistoupili do řízení jako další 

oprávnění, povinnému, manželu povinného a příslušnému katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu se nachází 

nemovitost, která je předmětem výkonu rozhodnutí. 

 

Správa nemovitosti 

 

§ 320f 

 

(1) Správu nemovitosti vykonává soud. Jednotlivé úkony může na základě pověření soudce provést 

vykonavatel nebo jiný zaměstnanec soudu. Vyžaduje-li to charakter nemovitosti, soud ustanoví správce. Ustanovení § 

338i až 338l platí obdobně. 

 

(2) Podání návrhu na zahájení správního či soudního řízení týkajícího se nemovitosti a úkony příslušející v 

takovém řízení povinnému provádí namísto povinného soud. Právní úkony související s nemovitostí provádí namísto 

povinného soud. 



 

(3) Soud činí vhodná opatření, aby nemovitost byla řádně a úspěšně hospodářsky užívána, zejména přikáže 

dlužníkovi povinného, aby užitky plynoucí z nemovitosti skládal na jím určený účet a zakáže mu, aby je poskytoval 

povinnému, provedl na ně započtení nebo s nimi jinak nakládal. 

 

(4) Namísto povinného potvrzuje soud splnění dluhu. 

 

(5) Nejsou-li užitky podle odstavce 3 v penězích, odevzdají se soudu, který se postará o jejich zpeněžení v 

dražbě podle § 328b až 330a. 

  

§ 320g 

 

(1) Nařízení správy nemovitosti nemá vliv na nájemní smlouvy týkající se nemovitosti. Soud však může 

takové smlouvy vypovědět za podmínek stanovených zákonem, touto smlouvou nebo jinou dohodou s nájemcem a 

sjednat jiné nájemní smlouvy. 

 

(2) Soud je oprávněn vypovědět či jinak ukončit a uzavřít nové smlouvy, kterými jsou zajištěny dodávky 

služeb spojených s užíváním a správou nemovitosti a pojistné smlouvy za podmínek stanovených zákonem, těmito 

smlouvami nebo dohodou s dodavateli těchto služeb. Může se také domáhat vyklizení nemovitosti, zániku věcných 

břemen či zrušení jiných vztahů, na jejichž základě je nemovitost užívána, za podmínek stanovených zvláštním 

zákonem, těmito smlouvami nebo dohodou s účastníky těchto právních vztahů. 

 

§ 320h 

 

(1) Příjmy, které soud získal správou nemovitosti, se po odečtení výdajů odevzdají oprávněnému k 

uspokojení jeho vymáhané pohledávky. 

 

(2) Výdaje podle odstavce 1 se uhrazují v tomto pořadí: 

 

a) náklady správy nemovitosti, 

 

b) plnění, která vyplývají z pojistných smluv a ze smluv, kterými jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním 

a správou nemovitosti, 

 

c) náklady na udržování a nutné opravy nemovitosti, 

 

d) náklady řízení týkajícího se nemovitosti, 

 

e) daň z nemovitostí za dobu, po kterou trvá správa nemovitosti. 

 

(3) Výplatu výtěžku správy odevzdává soud oprávněnému každé 3 měsíce, nedohodnou-li se na delší lhůtě. 

 

 

§ 320i 

Jiné výkony rozhodnutí 

 

(1) Nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti nebrání tomu, aby ohledně nemovitosti byl nařízen výkon 

rozhodnutí jejím prodejem. Správa nemovitosti končí dnem právní moci usnesení o příklepu a zaplacením nejvyššího 

podání, případně dnem právní moci rozhodnutí o předražku a zaplacením předražku. 

 

(2) Nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti brání tomu, aby byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí 

přikázáním jiné peněžité pohledávky, pokud taková pohledávka představuje příjem správy nemovitosti. Již nařízené 

výkony soud přeruší. Oprávnění z těchto výkonů mají v řízení o výkon správy nemovitosti postavení dalšího 

oprávněného. Pro pořadí je rozhodující den, kdy návrh došel soudu. Doposud nevyplacené pohledávky z těchto 

výkonů jsou poddlužníci povinni předat soudu. 

 

§ 320j 

Správa spoluvlastnického podílu na nemovitosti 

 

(1) Na výkon rozhodnutí správou spoluvlastnického podílu na nemovitosti se užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí 

správou nemovitosti. 

 

(2) Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí správou spoluvlastnického podílu na nemovitosti se doručuje i 

spoluvlastníkům. 

 

(3) Příjmy, které soud získal správou nemovitosti, se po odečtení výdajů rozdělí podle výše spoluvlastnických podílů, z 

podílu připadajícího na povinného se vyplatí náklady řízení a zbývající část příjmů se odevzdá oprávněnému k 



uspokojení jeho vymáhané pohledávky. 

 

(4) Navrhnou-li to soudu ostatní spoluvlastníci, může soud vykonávat správu celé 

nemovitosti.“. 

 

Hlava pátá  

 

Prodej movitých věcí a nemovitostí  

 

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí  

 

§ 321 [Komentář]  

 

 Výkonem rozhodnutí nemohou být postiţeny věci, jejichţ prodej je podle zvláštních předpisů zakázán, nebo které 

podle zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají.  

  

§ 322 [Komentář]  

 

 (1) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůţe týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně 

potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakoţ i jiných věcí, 

jejichţ prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.  

  

 (2) Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména  

  

a) běţné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,  

  

b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,  

  

c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,  

  

d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku ţivotního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c, 

 

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

  

 (3) Je-li povinný podnikatelem, nemůţe se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně 

potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymoţení 

pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.  

  

 (4) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny technické prostředky, na nichţ se podle zvláštního právního předpisu2086a 

vede evidence investičních nástrojů nebo se uchovávají dokumenty týkající se údajů v této evidenci, a dále technické 

prostředky slouţící k poskytování údajů o vlastnících investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu2186b.  

  

 (5) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vyloučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty nebo 

nebytovými prostory, nebylo-li do katastru nemovitostí vloţeno prohlášení vlastníka, a to v případech, kdy k takovým bytům 

nebo nebytovým prostorům mají právo k výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle § 23 a 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým 

se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 

doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.  

  

 (6) Ustanovení odstavců 1 a 4 platí téţ na věci, jejichţ je povinný spoluvlastníkem.  

  

Prodej movitých věcí  

 

§ 323 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí můţe být nařízen podle návrhu oprávněného s výslovným určením věcí, které mají být 

prodány, nebo bez tohoto určení.  

  

 (2) Je-li oprávněnému známo, ţe má povinný některou movitou věc, vkladní kníţku, vkladní list anebo jinou 

listinu, jejíţ předloţení je třeba k uplatnění práva, umístěnou mimo svůj byt (sídlo, místo podnikání), anebo ţe povinný je 

vlastníkem zaknihovaného2286c nebo imobilizovaného2386d cenného papíru, uvede oprávněný takovou skutečnost jiţ v návrhu 

                                                           
86a

 § 92, 93 a 99a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.  

86b
 § 115 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 56/2006 Sb.  

86c
 § 91 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.  
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na výkon rozhodnutí; jde-li o hmotnou movitou věc, vkladní kníţku, vkladní list anebo jinou listinu, jejíţ předloţení je třeba 

k uplatnění práva, uvede oprávněný, podle moţností, kde se nachází.  

  

§ 324 [Komentář]  

 

 V nařízení výkonu rozhodnutí zakáţe soud povinnému, aby nakládal s věcmi pojatými do soupisu.  

 

 

Soupis na místě samém 

  

§ 325 [Komentář]  

 

 (1) Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí doručí se povinnému aţ při provádění výkonu. 

Není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu usnesení spolu s vyrozuměním o tom, ţe byl proveden soupis a 

které věci byly sepsány.  

  

 (2) Vyrozumění o tom, ţe byl proveden soupis a které věci byly sepsány, doručí se také oprávněnému a manţelu 

povinného.  

  

§ 325a [Komentář]  

 

 Vyţaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a 

prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností povinného, jakoţ i jeho skříní nebo jiných schránek v nich 

umístěných, kde má povinný svůj majetek; za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného 

přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít.  

  

§ 325b [Komentář]  

 

 (1) Povinný umoţní tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na všechna místa, kde má své movité věci 

umístěny.  

  

 (2) Kaţdý, v jehoţ objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, 

aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného. Nesplní-li tuto povinnost, je 

ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.  

 

(3) Na žádost osoby, která je oprávněna být přítomna při soupisu, se pořídí záznam o průběhu prohlídky 

bytu a jiných místností. Je-li to potřebné, lze záznam o průběhu prohlídky pořídit i bez návrhu. O tom musí být 

přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky. 

  

§ 326 [Komentář]  

 

 (1) Soud v bytě (sídle, místu podnikání) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, sepíše 

věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěţek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení 

vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí. Sepsány budou především věci, které povinný můţe 

nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají; věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li tu dostatek jiných věcí a 

lze-li zajistit jejich rychlý prodej mimo draţbu. Sepsány nemohou být movité věci, které tvoří příslušenství nemovitosti.  

  

 (2) Soud sepíše i věci povinného, které má u sebe někdo jiný, avšak jen tehdy, jestliţe mu takové věci budou 

současně odevzdány.  

  

 (3) Zástavní věřitel, který má u sebe zástavu, osoba, jíţ byla věc k zastavení předána do úschovy nebo 

skladování2486e, osoba oprávněná ze zadrţovacího práva nebo zajišťovacího převodu práva 84) anebo osoba, která své uţívací 

právo k věci od těchto osob odvozuje, jsou povinni vydat věc soudu k sepsání na základě výzvy soudu. Soud po odevzdání 

věci a jejím sepsání doručí do vlastních rukou zástavnímu věřiteli, osobě oprávněné ze zadrţovacího práva nebo 

zajišťovacího převodu práva upozornění podle § 328b odst. 4 písm. g).  

  

 (4) Byl-li výkon rozhodnutí nařízen stran určitých movitých věcí povinného, sepíší se jen věci uvedené v usnesení 

o nařízení výkonu rozhodnutí.  

  

 (5) Cenné papíry2586f, vkladní kníţky, ↗ , anebo jiné listiny, jejichţ předloţení je třeba k uplatnění práva, se sepíší a 

                                                                                                                                                                                     
86d

 § 38 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.  

86e
 § 157 odst. 3 občanského zákoníku.  

86f
  § 1 zákona o cenných papírech.  
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vţdy se odevzdají soudu.  

  

 (6) Cenné papíry zapsané v evidenci investičních nástrojů se sepíší, jakmile se soud dozví, ţe jsou pro povinného 

evidovány v evidenci investičních nástrojů. Jedná-li se o sběrné dluhopisy, soud sepíše podíl povinného na sběrném 

dluhopisu2686g. Po sepsání soud přikáţe osobě oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů zapsat pozastavení výkonu 

práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem 2786h do evidence (§ 324).  

  

 (7) Oprávněný má právo být přítomen soupisu věcí. Do soupisu se neuvedou věci, o nichţ oprávněný výslovně 

prohlásí, ţe nemají být sepsány.  

  

 (8) Soupis se doplní o další věci, jestliţe výtěţek prodeje sepsaných věcí nestačí k uspokojení pohledávky 

oprávněného anebo jestliţe je nařízen další výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.  

  

 (9) Je-li to potřebné, přibere ten, kdo provádí soupis, k úkonu vhodnou osobu, podle moţnosti zástupce orgánu 

obce.  

 

(10) Ze soupisu se vyloučí věci, u kterých to navrhne povinný a oprávněný s vyloučením vysloví souhlas. 

 

(11) Shledá-li soud pravděpodobným tvrzení osoby přítomné při soupisu, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, 

bezodkladně tuto třetí osobu písemně uvědomí o provedení soupisu a poučí ji o právu podat návrh podle § 267. 

 

(12) K žádosti osoby, která tvrdí, že věc pojatá do soupisu je v jejím vlastnictví, soud sdělí údaje potřebné k 

uplatnění práva podle § 267. 

  

§ 326a [Komentář]  

 

 Nepodaří-li se v bytě (sídle, místu podnikání) povinného ani na jiném soudu známém místě sepsat ţádnou věc, 

oznámí to soud oprávněnému a vyzve jej, aby soudu označil místo, kde jsou věci povinného, které by mohly být prodány. 

Jestliţe oprávněný soudu ve stanovené lhůtě takové místo nesdělí nebo jestliţe ani na jím označeném místě nebyly ţádné věci 

sepsány, soud výkon rozhodnutí zastaví.  

  

§ 326b [Komentář]  

 

 (1) Věci, které se rychle kazí, soud odebere povinnému a prodá mimo draţbu ihned po té, co byly sepsány. 

Ustanovení § 329a odst. 1 se pouţije přiměřeně.  

  

 (2) Nepodaří-li se prodat tyto věci a nepřevezme-li je oprávněný za cenu, kterou určil soud, vrátí je povinnému.  

  

§ 327 [Komentář]  

 

 (1) Na návrh oprávněného se soud postará o vhodné zajištění movitých věcí pojatých do soupisu.  

  

 (2) Vyţádá-li si zajištění movitých věcí náklady, provede soud zajištění, jen sloţí-li oprávněný na tyto náklady 

zálohu.  

  

 (3) Sepsané movité věci, které nebyly zajištěny, se ponechají na místě, kde byly sepsány, a označí se tak, aby bylo 

patrné, kterým soudem byly sepsány a v jaké věci výkonu rozhodnutí.  

 

Jiný soupis 

 

§ 327a 

 

(1) Je-li údaj o věci povinného znám z rejstříku zřízeného ze zákona nebo jiné evidence vedené v souladu se 

zákonem, pojme se taková věc do soupisu zápisem do protokolu. 

 

(2) O provedení soupisu soud bezodkladně vyrozumí osobu či orgán, který vede rejstřík či jinou evidenci. Je-

li to možné, provede osoba nebo orgán do rejstříku (evidence) záznam o soupisu. Údaje o provedeném soupisu 

uchovává osoba nebo orgán po celou dobu trvání výkonu rozhodnutí. 

 

(3) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se povinný vyzve, aby takto sepsané věci odevzdal 

bezodkladně soudu. 

                                                           
86g

 § 35 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.  

86h
 § 97 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.  
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§ 327b 

 

(1) Soud postupuje podle § 327a, je-li mu známo, že povinný je oprávněn nakládat s vkladem na vkladní 

knížce. 

(2) Oznámení o pojetí do soupisu zašle soud peněžnímu ústavu do vlastních rukou a poučí ho, že povinný od 

okamžiku soupisu nesmí s touto vkladní knížkou nakládat. 

 

(3) Soud vyzve povinného, aby mu vkladní knížku bezodkladně předložil. Nestane-li se tak nejpozději do 

právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, soud podá návrh na její umoření. 

 

 

Další postup při prodeji movitých věcí 

  

§ 328 [Komentář]  

 

 (1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se sepsané věci anebo soubory věcí určené soudem ke 

společnému zpeněţení odhadnou, pokud není  

  

a) cena stanovena úředně2836,  

  

b) uveřejněn kurs investičního nástroje přijatého k obchodování na evropském regulovaném trhu29101, nebo  

  

c) uveřejněna hodnota cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování.  

  

 (2) Odhad provede soud; znalce přibere, pokud v jednoduchých případech nestačí odhad provedený vykonavatelem 

při sepsání věci. Odhad soud neprovede, pokud k prodeji dochází způsobem podle § 334a. Odhad sepsaných věcí není 

soudním rozhodnutím.  

  

 (3) Jestliţe se neprovádí zjištění ceny odhadem, zjistí soud cenu podle odstavce 1 písm. a) aţ c) ke dni, který 

předchází vydání draţební vyhlášky (§ 328b odst. 3) nebo pověření k prodeji jiným způsobem.  

  

§ 328a [Komentář]  

 

 (1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a po zjištění ceny sepsaných věcí podle § 328 (dále jen 

„rozhodná cena“) soud zajistí, aby  

  

a) zvlášť významná výtvarná díla a památky,  

  

b) rukopisy zvlášť významných literárních děl,  

  

c) osobní památky a korespondence zvlášť významných spisovatelů a kulturních činitelů, jakoţ i jiné upomínkové předměty 

muzeální povahy po těchto osobách,  

  

d) předměty větší kulturní historické hodnoty a jejich soubory,  

 byly nabídnuty ke koupi za hotové institucím, jejichţ posláním je péče o takové památky, a to nejméně za 

rozhodnou cenu.  

  

 (2) Jestliţe tyto instituce ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy neodpoví na nabídku a nesloţí u soudu rozhodnou 

cenu, soud i tyto předměty prodá způsobem dále uvedeným.  

  

 (3) Finanční kolaterál podle zákona upravujícího finanční zajištění85a) nebo podle zahraniční právní úpravy nesmí 

být předmětem výkonu rozhodnutí.  

  

§ 328b [Komentář]  

 

 (1) Sepsané věci se prodají v draţbě, nestanoví-li tento zákon jinak. Věci se prodají samostatně anebo v rámci 

souboru věcí. V rámci souboru věcí se prodají zejména věci, které tvoří jediný, hospodářsky nedílný nebo i dělitelný celek 

nebo zastupitelné cenné papíry3086i, lze-li očekávat vyšší výtěţek.  

                                                           
36

 § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

101
 § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a 

zákona č. 188/2011 Sb.  

86i
 § 2 zákona o cenných papírech.  
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 (2) Draţbu lze vykonat v místě, kde sepsané věci jsou, nebo u soudu anebo na jiném vhodném místě. Soud, je-li to 

třeba, zajistí, aby sepsané věci byly dopraveny do místa, kde se koná draţba. Jestliţe nebyly zajištěny, je povinný povinen 

sepsané věci vydat k draţbě; neučiní-li tak dobrovolně, budou mu odebrány.  

  

 (3) Soud oznámí draţební rok draţební vyhláškou, kterou doručí povinnému, manţelu povinného, oprávněnému a 

orgánu obce, v jejímţ obvodu bude draţba konána a v jejímţ obvodu má povinný bydliště. Kromě toho se draţební vyhláška 

uveřejní způsobem v místě obvyklým. Dražbu soud nařídí nejméně 30 dnů po dni vydání dražební vyhlášky, ne však 

dříve než 30 dnů ode dne doručení uvědomění o provedení soupisu podle § 326 odst. 11. Proti dražební vyhlášce není 

odvolání přípustné. 
  

 (4) V draţební vyhlášce soud uvede  

  

a) datum, čas a místo draţby,  

  

b) označení draţených věcí,  

  

c) zda se věc vydraţí samostatně nebo v rámci souboru věcí,  

  

d) rozhodnou cenu věci anebo souboru věcí,  

  

e) výši nejniţšího podání (§ 329),  

  

f) zda se vyţaduje zaplacení jistoty a způsob jejího zaplacení (odstavec 5),  

  

g) upozornění, ţe při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé 

domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadrţovacím nebo zástavním právem 

nebo zajišťovacím převodem práva, neţ pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliţe je přihlásí nejpozději do zahájení 

draţby, jestliţe v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáţí-li je příslušnými listinami, a poučení, ţe k 

přihláškám, v nichţ výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíţí; ustanovení § 335 odst. 2 a § 

336f se pouţijí přiměřeně.  

  

 (5) Povinnost sloţit jistotu a její výši soud stanoví, převyšuje-li rozhodná cena samostatně draţené věci nebo 

draţeného souboru věcí po přepočtení na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného 

ke dni, který předchází vydání draţební vyhlášky, ekvivalent částky 45 000 EUR. Ustanovení § 336e odst. 2 se pouţije 

obdobně.  

 

(6) Bylo-li zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané věci z výkonu rozhodnutí (§ 267), soud 

dražbu této věci odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě. 

  

§ 329 [Komentář]  

 

 (1) Draţbu můţe provést i vykonavatel; o průběhu draţby soud sepíše protokol. Soudci, zaměstnanci soudů, 

povinný a manţel povinného nesmějí draţit.  

  

 (2) Nejniţší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Draţitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno 

podání vyšší. Výše ceny vydraţené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.  

  

 (3) Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, 

udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který 

byl určen losem. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit bez zbytečného odkladu; neučiní-li tak, draží se věc bez jeho 

účasti znovu. 

  

 (4) Na nejvyšší podání se započte vydraţitelem sloţená jistota. Draţitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí 

zaplacená jistota po skončení draţebního jednání.  

  

 (5) Vydraţitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší 

moţnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu3186j (dále jen „limit“), ihned zaplatit; neučiní-li tak, draţí 

se věc znovu, bez jeho účasti.  

  

 (6) Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydraţitel zaplatit bezhotovostní platbou 

do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak soud nařídí opětovnou draţbu.  

                                                           
86j

  § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (7) Zaplatí-li vydraţitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydraţitele vlastnické právo k vydraţené věci 

anebo souboru vydraţených věcí, a to s právními účinky k okamţiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydraţitele 

zanikají zástavní a zadrţovací práva a další závady váznoucí na věci.  

 

(8) Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce po doplacení nejvyššího podání, postupuje soud 

podle § 330 odst. 2 a 3. 

  

§ 329a [Komentář]  

 

 (1) Přejde-li vlastnické právo na vydraţitele, vydá soud vydraţiteli na základě ţádosti potvrzení o přechodu 

vlastnického práva k vydraţené věci k okamţiku udělení příklepu. V případě draţby cenných papírů vydá soud takové 

potvrzení vydraţiteli i bez ţádosti.  

  

 (2) V případě přechodu vlastnického práva k listinnému cennému papíru na řad nebo na jméno soud vyznačí na 

rubu anebo přívěsku cenného papíru přechod vlastnického práva k cennému papíru na vydraţitele k okamţiku udělení 

příklepu.  

  

§ 330 [Komentář]  

 

 (1) Draţba se skončí, jakmile dosaţený výtěţek stačí k uspokojení všech oprávněných a včas přihlášených věřitelů.  

  

 (2) Nenajde-li se vydraţitel pro draţené věci, nařídí soud opětovnou draţbu.  

  

 (3) Vydraţitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům 

vznikly v souvislosti s další draţbou anebo draţebním jednáním, škodu, která vznikla tím, ţe nezaplatil nejvyšší podání, a, 

bylo-li při další draţbě dosaţeno niţší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota 

sloţená vydraţitelem; převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydraţiteli. O těchto závazcích, případném 

započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soud usnesením.  

  

 (4)Věci, které nepřejdou do vlastnictví vydraţitele ani při opětovné draţbě, můţe oprávněný převzít do 15 dnů po 

vyrozumění o bezvýslednosti draţby za jednu třetinu rozhodné ceny. Mezi několika oprávněnými, ochotnými jinak k 

převzetí, rozhoduje pořadí (§ 332 odst. 1). Převzetí věci má tytéţ účinky jako prodej v draţbě. Odmítne-li oprávněný tyto 

věci převzít, vyloučí je soud ze soupisu. Usnesení o tom doručí oprávněnému i povinnému.  

  

 (5) Věci, které byly pravomocně vyloučeny ze soupisu, se vrátí povinnému. Odmítne-li povinný tyto věci převzít 

nebo jeho pobyt není znám, postupuje soud přiměřeně podle § 185g; lhůty činí 1 rok a počínají běţet ode dne právní moci 

usnesení o vyloučení věci z výkonu. Stane-li se však věc v průběhu času zjevně bezcennou, postupuje soud podle § 341 

odst. 4. 

 

§ 330a 

 

(1) Dražbu lze provést i elektronicky s využitím internetu. 

 

(2) V dražební vyhlášce soud stanoví 

 

a) způsob registrace dražitelů a způsob, jakým jsou dražitelé povinni sdělit svoje jméno, příjmení, trvalé bydliště, 

rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, 

 

b) způsob informování o postupu při dražbě nebo odkaz na internetové stránky, na kterých je tento postup zveřejněn, 

 

c) adresu internetové stránky, na které se dražba bude konat a kde může veřejnost dražbu sledovat, 

 

d) datum a čas zahájení a ukončení dražby, během kterého lze zvyšovat podání, 

 

e) způsob a dobu, do které je vydražitel povinen zaplatit nejvyšší podání; lhůta pro zaplacení nebo doplacení 

nejvyššího podání nesmí být delší než 10 dnů od udělení příklepu, 

 

f) informaci o tom, kdy a kde po doplacení nejvyššího podání lze vydražené věci převzít, 

 

g) termín přihlášení pohledávek, 

h) termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno, 

 

i) způsob zveřejnění informace o příklepu. 
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(3) Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí 

předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který podání učinil jako první. Ustanovení § 329 

odst. 3 se nepoužije. 

 

(4) Pro dražbu provedenou elektronicky platí obdobně ustanovení § 328b až 330. 

  

§ 331 [Komentář]  

 

 (1) Byl-li výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nařízen jen pro jednu pohledávku a nepřihlásil-li se 

včas další oprávněný anebo věřitel [§ 328b odst. 4 písm. g)], soud po sráţce nákladů prodeje, případně po odečtení daně z 

přidané hodnoty, je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a byla-li vydražená věc v obchodním majetku 

povinného, vyplatí oprávněnému dosaţený výtěţek.  

  

 (2) Byl-li výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nařízen třeba postupně pro několik pohledávek anebo 

přihlásil-li se včas další oprávněný nebo věřitel, vyplatí soud po sráţce nákladů prodeje, případně po odečtení daně z 

přidané hodnoty, je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a byla-li vydražená věc v obchodním majetku 

povinného, kaţdému z oprávněných nebo věřitelů výtěţek podle pořadí.  

  

 (3) Převyšuje-li dosaţený výtěţek pohledávku, pro kterou byl výkon rozhodnutí nařízen, vyplatí se zbytek výtěţku 

povinnému. Jestliţe povinný odmítne zbytek výtěţku převzít nebo jeho pobyt není znám, postupuje soud přiměřeně podle § 

185g; lhůta podle § 185g odst. 1 počíná běţet ode dne, kdy povinný odmítl zbytek výtěţku převzít nebo kdy se zbytek 

výtěţku soudu vrátil jako nedoručitelný.  

  

§ 331a [Komentář]  

 

 (1) Byla-li prodána movitá věc, která byla převedena k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho věřitele84, 

zastavena3287, nebo zadrţena3388 soud vyplatí výtěţek zpeněţení věci nejprve věřiteli, jehoţ pohledávka byla zajištěna 

zadrţovacím právem. Při výplatě výtěţku zástavnímu věřiteli, věřiteli, jehoţ pohledávka byla zajištěna převodem práva, a 

oprávněnému, v jehoţ prospěch byla věc sepsána, se postupuje podle pořadí.  

  

 (2) U movitých věcí, které byly samostatně zastaveny (vespolným zástavním právem) pro více pohledávek,3489 se 

postupuje přiměřeně podle § 337d.  

  

§ 332 [Komentář]  

 

 (1) Pořadí, v jakém soud provádí výplatu jednotlivých pohledávek, se řídí dnem, kdy došel soudu návrh na nařízení 

výkonu rozhodnutí pro jednotlivé pohledávky anebo přihláška dalšího oprávněného či dalšího věřitele [§ 328b odst. 4 písm. 

g)].  

  

 (2) Pro pořadí zástavního práva a zajišťovacího převodu práva je rozhodující den jejich vzniku.  

  

 (3) Má-li několik pohledávek stejné pořadí a výtěţek prodeje nestačí k jejich úplnému uspokojení, uspokojí se tyto 

pohledávky poměrně. Bez ohledu na pořadí se uspokojí přednostně pohledávky, u nichţ to stanoví zvláštní předpis.  

  

Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky  

 

§ 333 [Komentář]  

 

 (1) Nalezne-li se při výkonu rozhodnutí vyšší částka peněz v měně České republiky, neţ která je podle § 322 odst. 

2 písm. d) z výkonu rozhodnutí vyloučena, naloţí se s částkou podléhající výkonu rozhodnutí jako s výtěţkem prodeje (§ 

331, 332).  

  

 (2) Naleznou-li se při výkonu rozhodnutí světově obchodovatelné zlato nebo peněţní prostředky v cizí měně, 
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 § 152 a násl. občanského zákoníku. 

§ 72 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ( text § 152 – viz. pozn. pod čarou č. 82, zákon č. 

337/1992 Sb. byl zrušen zákonem č. 280/2009 Sb.)  

88
 § 175 a násl. občanského zákoníku.   

89
 § 151f odst. 2 občanského zákoníku. 

§ 72 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb. (pozn. §  151f  byl zrušen zákonem č. 367/2000 

Sb., zákon č. 337/1992 Sb. byl zrušen zákonem č. 280/2009 Sb.)  
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provede se jejich prodej nebo směna na měnu České republiky podle zvláštních předpisů3590. Dosaţený výtěţek rozvrhne a 

vyplatí podle § 331 a 332.  

  

§ 334 [Komentář]  

 

 (1) Vkladní kníţku ↗předloţí soud peněţnímu ústavu a vybere z ní částku, na kterou má povinný právo. Peněţní 

ústav provede výplatu vkladu, i kdyţ je tato výplata vázána.  

  

 (2) Jde-li o cenné papíry či listiny představující právo na splacení dluţné částky, soud podle jejich povahy a 

stanoviska oprávněného buď vyzve toho, kdo má plnit, aby odpovídající plnění odevzdal soudu, nebo se postará o zpeněţení.  

  

 (3) Vyzve-li soud toho, kdo má podle cenného papíru nebo listiny plnit, aby odpovídající plnění odevzdal soudu, 

postupuje přiměřeně podle ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky, přičemţ úkony potřebné k uplatnění 

práva, které přísluší podle zvláštních předpisů povinnému jako osobě oprávněné z cenných papírů nebo jiných listin, provádí 

místo povinného vykonavatel. Se získanou částkou se naloţí jako s výtěţkem prodeje (§ 331 aţ 332).  

  

§ 334a [Komentář]  

 

 (1) Pokud nebyly sepsané cenné papíry zpeněţeny postupem podle § 334 odst. 2, soud sepsané cenné papíry 

zpeněţí pomocí obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční osoby poskytující investiční sluţby v České republice3691. 

Soud má přitom všechna práva, která jinak přísluší povinnému jako majiteli cenného papíru.  

  

 (2) Se získanou částkou se naloţí jako s výtěţkem prodeje (§ 331 aţ 332).  

  

Prodej nemovitostí  

 

§ 335 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí můţe být nařízen, jen kdyţ oprávněný označí nemovitost, jejíţ prodej 

navrhuje, a jestliţe listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě téţ veřejnými listinami notáře76 doloţí, ţe 

nemovitost je ve vlastnictví povinného. Nemovitostmi se při výkonu rozhodnutí jejich prodejem rozumí nemovité věci a byty 

nebo nebytové prostory ve vlastnictví podle zvláštního zákona. O tom, ţe byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 

prodejem nemovitostí, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.  

  

 (2) Návrh dalšího oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem téţe nemovitosti podaný u příslušného 

soudu dříve, neţ soud pravomocně rozhodl o nařízení výkonu rozhodnutí, se povaţuje za přistoupení k řízení, a to ode dne 

podání návrhu. Návrh dalšího oprávněného, který byl podán u nepříslušného soudu, soud postoupí bez rozhodnutí 

příslušnému soudu; v takovém případě se návrh povaţuje za přistoupení k řízení ode dne, kdy návrh došel příslušnému 

soudu. Další oprávněný musí přijmout stav řízení, v němţ je při jeho přistoupení.  

  

 (3) Oprávněný můţe vzít zpět svůj návrh aţ do právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Soud však 

řízení zastaví jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni oprávnění, kteří přistoupili do řízení.  

  

§ 335a [Komentář]  

 

 (1) Pro nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí je rozhodující stav v době zahájení řízení.  

  

 (2) Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na nemovitost se všemi jejími součástmi a příslušenstvím; to platí i o 

movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitosti.  

  

§ 335b [Komentář]  

 

 (1) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud povinnému  

  

a) zakáţe, aby po doručení usnesení nemovitost převedl na někoho jiného nebo ji zatíţil;  

  

b) uloţí, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo, právo 

odpovídající věcnému břemeni nebo nájemní právo, s poučením, ţe při neoznámení povinný odpovídá za škodu tím 

způsobenou.  
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 § 1 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb., ve znění zákona č. 482/2001 Sb.  

91
  § 35 zákona č. 256/2004 Sb. 

     § 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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 (2) Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručí soud oprávněnému, těm, kdo přistoupili do řízení jako další 

oprávnění, povinnému, manţelu povinného a příslušnému katastrálnímu úřadu.  

 

(3)Týká-li se výkon rozhodnutí nemovitosti nezapsané v katastru nemovitostí, soud v usnesení uvede její 

obvyklé pojmenování, případně další údaje týkající se nemovitosti, a označí pozemek, na němž nebo pod nímž se 

nemovitost. 

  

 (4) Po právní moci soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí osobám, o nichţ je mu známo, ţe mají k 

nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichţ obvodu je 

nemovitost a v jejichţ obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání), a vyvěsí je na úřední desce soudu. O tom, ţe 

usnesení nabylo právní moci, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.  

 

(5) Byl-li výkon rozhodnutí zastaven, soud o tom vyrozumí po právní moci usnesení příslušný katastrální 

úřad. 

  

§ 336 [Komentář]  

 

 (1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví znalce, kterému uloţí, aby ocenil 

nemovitost a její příslušenství a aby ocenil jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené. Nestanoví-li tento zákon jinak, 

postupuje se při oceňování podle zvláštního předpisu.3792 

  

 (2) Je-li to potřebné, provede soud ohledání nemovitosti a jejího příslušenství. O době a místě ohledání soud 

uvědomí oprávněného, ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, povinného, znalce a osoby, o nichţ je známo, ţe pro 

ně váznou na nemovitosti práva nebo závady. Povinný, popřípadě i další osoby, jsou povinny umoţnit prohlídku nemovitosti 

a jejího příslušenství, potřebnou k provedení ocenění a zjištění stavu práv a závad s nemovitostí spojených.  

  

 (3) Jestliţe nemovitost a její příslušenství byly oceněny způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2 v době jednoho 

roku přede dnem, kdy usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, a jestliţe se nezměnily okolnosti 

rozhodující pro ocenění, můţe soud od nového ocenění upustit.  

  

§ 336a [Komentář]  

 

(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví znalce, kterému uloží, aby ocenil 

nemovitost a její příslušenství cenou obvyklou. 

 

(2) Je-li to potřebné, provede soud ohledání nemovitosti a jejího příslušenství. O době a místě ohledání soud 

uvědomí oprávněného, ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, povinného a znalce. Povinný, popřípadě i 

další osoby, jsou povinni umožnit prohlídku nemovitosti a jejího příslušenství, potřebnou k provedení ocenění. 

 

(3) Neumožní-li povinný prohlídku nemovitosti a nelze-li bez ohledání cenu určit, je¨soud oprávněn zjednat 

si do nemovitosti povinného přístup. 

 

(4) Jestliže nemovitost a její příslušenství byly dříve oceněny způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2 a 

jestliže se nezměnily okolnosti rozhodující pro ocenění, může soud od nového ocenění upustit. 

 

§ 336a 

 

(1) Podle výsledků ocenění a ohledání provedeného podle § 336 určí soud a) nemovitost, které se výkon týká, 

 

b) příslušenství nemovitosti, kterého se výkon týká, 

 

c) výslednou cenu nemovitosti a jejího příslušenství, kterého se výkon týká, 

 

d) soudu známá věcná břemena a nájemní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou. 

 

(2) Soud zároveň rozhodne o zániku nájemního práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni, jestliže 

 

a) není poskytováno nájemné v místě a čase obvyklé nebo je-li hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou 

oprávněného, a 

 

b) toto právo výrazně omezuje možnost prodat nemovitost v dražbě. 
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 § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
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(3) Usnesení soud doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému a 

osobám, o jejichž právech a povinnostech soud rozhodl podle odstavce 2. Jednání není třeba nařizovat. 

 

(4) Soud změní usnesení o ceně, nebyla-li vydána dražební vyhláška, pokud se výrazně změnily okolnosti 

rozhodné pro ocenění nemovitosti a jejího příslušenství. 

 

§ 336b 

 

(1) Výkon rozhodnutí se provede dražbou, kterou soud nařídí po právní moci usnesení podle § 336a. 

 

(2) V dražební vyhlášce soud uvede 

 

a) datum, čas a místo dražebního jednání (§ 336d), 

 

b) označení nemovitosti a jejího příslušenství [§ 336a odst. 1 písm. a) a b)], 

 

c) pořadové číslo dražebního jednání, 

 

d) výslednou cenu [§ 336a odst. 1 písm. c)], 

 

e) výši nejnižšího podání (§ 336e odst. 1), 

 

f) výši jistoty a způsob jejího zaplacení (§ 336e odst. 2), nebo sdělení, že se zaplacení jistoty nevyžaduje, 

 

g) věcná břemena a nájemní práva, která prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. d)],  

 

h) předpoklady, za kterých vydražitel může převzít vydraženou nemovitost a za kterých se stane jejím vlastníkem (§ 

336l odst. 1 a 2). 

 

(3) V dražební vyhlášce soud vyzve 

 

a) každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva 

prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, s upozorněním, že jinak k jeho právu nebude při provedení 

výkonu rozhodnutí přihlíženo, 

 

b) každého, kdo má k nemovitosti nájemní právo nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není 

uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové 

právo soudu oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem. 

 

(4) V dražební vyhlášce soud upozorní 

 

a) oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele povinného, že se mohou domáhat 

uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl 

nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška bude obsahovat 

náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3, a poučení, že k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství 

nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336f), 

 

b) oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele a povinného, že mohou popřít 

přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne 

zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno 

jednání, a poučí je, že k námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží, 

 

c) dražitele, zda se připouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené 

nemovitosti, 

 

d) osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením 

příklepu předkupní právo zaniká. 

 

§ 336c [Komentář]  

 

 (1) Draţební vyhlášku soud doručí:  

  

a) oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému, manţelu povinného, osobám, o nichţ je mu 

známo, ţe mají k nemovitosti předkupní nebo zástavní právo, osobám, kterým se doručuje usnesení podle § 336a, a 

osobám, které jiţ přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a 

příslušnými listinami je prokázaly,  
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b) finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichţ obvodu je nemovitost a v jejichţ obvodu má povinný své bydliště (sídlo, 

místo podnikání),  

  

c) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění,  

  

d) příslušnému katastrálnímu úřadu,  

  

e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ obvodu je nemovitost.  

  

 (2) Osobám uvedeným v odstavci 1 písm. a) soud draţební vyhlášku doručí do jejich vlastních rukou.  

  

 (3) Soud vyvěsí v den jejího vydání draţební vyhlášku na úřední desce soudu a poţádá obecní úřad, v jehoţ obvodu 

je nemovitost, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým ↗ . Usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí současně sejme z úřední desky soudu.  

  

 (4) V odůvodněných případech můţe soud draţební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnit v celostátním 

nebo místním tisku, popřípadě jiným vhodným způsobem.  

 

(5) Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné. 

  

   

  

§ 336d [Komentář]  

 

 (1) Draţbu lze uskutečnit v místě, kde se nachází nemovitost, nebo u soudu anebo na jiném vhodném místě.  

  

 (2) Draţební jednání soud nařídí nejméně 30 dnů po dni vydání draţební vyhlášky.  

  

§ 336e [Komentář]  

 

 (1) Nejniţší podání soud stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny ↗  .  

  

 (2) Výši jistoty soud stanoví podle okolností případu, nejvýše však v částce nepřevyšující tři 

čtvrtiny nejnižšího podání. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudu, nepřesahuje-li částku stanovenou 

jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, nebo platbou na účet soudu. K 

platbě na účet soudu lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudu 

došla. 

  

 (3) Ten, kdo hodlá uplatnit při draţbě své předkupní právo, musí je soudu prokázat nejpozději před zahájením 

draţebního jednání. Soud ještě před zahájením vlastní draţby rozhodne, zda předkupní právo je prokázáno; proti tomuto 

usnesení není odvolání přípustné.  

  

§ 336f [Komentář]  

 

(1) Věřitel, který má pohledávku zajištěnou zástavním právem k nemovitosti anebo který má proti 

povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 (vymahatelnou 

pohledávku), může ji do řízení přihlásit nejpozději do zahájení dražebního jednání. 

 

(2) Přihláška musí obsahovat 

 

a) výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá, 

 

b) vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby, 

 

c) údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří, 

 

d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky. 

(3) K přihlášce podle odstavce 2 musí být připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku 

nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. 

 

(4) Opožděné nebo neúplné přihlášky soud usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není odvolání 

přípustné. 

 

(5) Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudu změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím 

doručení soudu. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. 
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§ 336g [Komentář]  

 

(zrušen) 

 

   

  

§ 336h [Komentář]  

 

 (1) Draţební jednání můţe řídit jen soudce. Jednotlivé úkony při jednání, jimiţ se nerozhoduje, můţe na základě 

pověření soudce provést vykonavatel nebo jiný zaměstnanec soudu; řídí se přitom pokyny soudce.  

  

(2) Jako draţitel se můţe jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení draţebního jednání jistotu, pokud 

nebylo v dražební vyhlášce uvedeno, že se složení jistoty nevyžaduje.  

  

 (3) Fyzická osoba můţe draţit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehoţ plná moc byla úředně ověřena. Za 

právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draţí osoby uvedené v § 21, 21a a 21b, které své 

oprávnění musí prokázat listinou, jeţ byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehoţ plná moc byla úředně ověřena.  

  

 (4) Jako draţitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, povinný, manţel povinného, vydraţitel uvedený v 

§ 336m odst. 2 a ti, jimţ v nabytí věci brání zvláštní předpis.  

  

(5) Před zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji totožnost. Jméno, příjmení, trvalé bydliště a 

datum narození soud zaznamená do protokolu o dražbě. 

 

§ 336i [Komentář]  

 

 (1) Bylo-li zjištěno, ţe byla podána ţaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z výkonu rozhodnutí (§ 267), soud 

draţební jednání odročí aţ do pravomocného rozhodnutí o ţalobě.  

  

(2) Po zahájení dražebního jednání soudce nejprve  

 

a) rozhodne, zda je prokázáno předkupní právo (§ 336e odst. 3), 

 

b) oznámí, která další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovitosti váznou, a zváží, 

zda dražební jednání neodročí k rozhodnutí podle § 336a. 

 

 (3) Po provedení úkonů podle odstavce 2 soudce vyzve ty, kdo mohou draţit, aby činili podání.  

  

 (4) Draţba se koná, dokud draţitelé činí podání; draţitelé jsou vázáni svými podáními, dokud soud neudělí příklep. 

Cena vydraţené věci není omezena ustanoveními cenových předpisů.  

  

§ 336j [Komentář]  

 

 (1) Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené 

zákonem. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní 

právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který byl určen losem. 

 

(2) Před udělením příklepu se soudce dotáže vydražitele, zda nejvyšší podání bude doplácet pomocí úvěru. 

 

(3) V usnesení o příklepu soud 

 

a) stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, která počíná dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než 2 

měsíce, nebo 

 

b) uloží vydražiteli, aby do 2 měsíců od nabytí právní moci předložil smlouvu podle § 336l odst. 4 nebo aby v této lhůtě 

doplatil nejvyšší podání. 

 

(4) Soud v usnesení o příklepu podle odstavce 3 uloží povinnému, aby vydraženou nemovitost vyklidil 

nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později, a poučí 

účastníky o možnosti postupovat podle § 336ja odst. 1 s vyčíslením, jaký je minimální předražek a do kdy musí být 

učiněn. 

 

(5) Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota.  

 

(6) Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání. 

  

§ 336ja 
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(1) Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu 

soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší 

podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. 

Návrhy vede soud odděleně a zařadí je do spisu teprve po uplynutí lhůty podle věty první. 

 

(2) Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě podle odstavce 1 předražek na účet soudu zaplatit. 

Ustanovení § 336e odst. 2 platí obdobně. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soud k návrhu předražku 

nepřihlíží. 

 

(3) Po uplynutí lhůty podle odstavce 1 vyzve soud vydražitele, aby do tří dnů oznámil, zda zvyšuje svoje 

nejvyšší podání na částku nejvyššího předražku. Poté soud vydá usnesení o předražku, ve kterém usnesení o příklepu 

zruší a rozhodne o tom, kdo je předražitelem a za jakou cenu nemovitost nabude. 

 

(4) Je-li učiněno více předražků, nemovitost nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek, v případě shodných 

podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem. 

 

(5) V usnesení o předražku soud uloží povinnému, aby vydraženou nemovitost vyklidil nejpozději do 15 dnů 

od nabytí právní moci usnesení. Zvýšil-li vydražitel svoje podání na částku nejvyššího předražku, stanoví se mu stejná 

lhůta pro doplacení nejvyššího podání, jaká byla určena v usnesení o příklepu. Usnesení soud doručí oprávněnému, 

tomu, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinnému, vydražiteli a všem, kdo učinili předražek. 

 

(6) Neúspěšným navrhovatelům předražku se zaplacená částka vrátí po právní moci usnesení o předražku. 

 

(7) Za odvolání proti usnesení o předražku se považuje i odvolání podané proti usnesení o příklepu. 

 

 

§ 336k 

 

(1) Usnesení o příklepu soud doručí oprávněnému, tomu, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, 

povinnému a vydražiteli. Usnesení o příklepu se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce soudu společně s výzvou pro 

přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od jejího vyvěšení vyčíslili svoje pohledávky ke dni konání dražby. V usnesení 

vyvěšeném na úřední desce soudu se neuvádějí údaje, podle nichž je možno identifikovat vydražitele. 

 

(2) Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání jen osoby uvedené v odstavci 1 větě první. 

 

(3) Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též 

 

a) osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm. a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu 

nezúčastnily dražebního jednání, 

 

b) dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých 

právech. 

 

(4) Odvolací soud usnesení o příklepu změní tak, že se příklep neuděluje, jestliže v řízení došlo k takovým 

vadám, že se odvolatel nemohl zúčastnit dražby, nebo jestliže byl příklep udělen proto, že při nařízení dražebního 

jednání nebo při provedení dražby došlo k porušení zákona. Ze stejných důvodů změní odvolací soud i usnesení o 

předražku. Ustanovení § 219a se nepoužije. 

 

(5) Usnesení odvolacího soudu se doručí osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 nebo osobám uvedeným v § 

336ja odst. 5. Bylo-li usnesení o příklepu nebo o předražku odvolacím soudem změněno, nařídí soud prvního stupně 

nové dražební jednání. 

 

§ 336l 

 

(1) Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení 

nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336ja odst. 1; byl-li však podán takový návrh, nemovitost s 

příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. 

 

(2) Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu 

právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem 

nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho 

vydání. 

 

(3) Nejvyšší podání nebo předražek lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudu, nepřesahuje-li částku 

stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, nebo platbou na účet 

soudu. Od povinnosti zaplatit nejvyšší podání je vydražitel osvobozen nejvýše do výše dvou třetin nejvyššího podání, 



pokud lze důvodně předpokládat, že v takové výši dojde k uspokojení jeho přihlášené pohledávky v rozvrhu. 

 

(4) Soud zřídí zástavní právo na vydražené nemovitosti ve prospěch věřitele ze smlouvy o úvěru, jestliže 

vydražitel předloží soudu smlouvu o úvěru, ve které  

 

a) úvěr bude účelově vázán jen pro zaplacení nejvyššího podání, 

 

b) úvěr bude vyplacen soudu, a to ve lhůtě nejpozději 2 měsíců po uplynutí lhůty podle § 336j odst. 3 písm. b), 

 

c) úvěr byl poskytnut věřitelem, který může na území České republiky vykonávat činnost podle zákona o bankách. 

Soud zástavní právo zruší, uplyne-li lhůta pro doplacení nejvyššího podání marně. Proti tomuto usnesení není 

odvolání přípustné a doručuje se jen vydražiteli. 

 

(5) Věcná břemena a nájemní práva, nejde-li o nájem bytu nebo věcné břemeno bydlení, neuvedená v 

dražební vyhlášce nebo neoznámená soudem po zahájení dražebního jednání, a předkupní práva k vydražené 

nemovitosti zanikají dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel jejím vlastníkem. 

 

(6) Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovitosti, je povinen vrátit ji 

povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitostí a jejím 

příslušenstvím. 

 

(7) Na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může 

vydražitel nebo předražitel podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nemovitosti. 

 

§ 336m 

 

(1) Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, soud dražební jednání skončí. Další dražební jednání 

soud nařídí na návrh oprávněného nebo toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, který lze podat nejdříve 

po uplynutí 3 měsíců od bezúspěšné dražby; nebyl-li návrh podán do 1 roku, soud výkon rozhodnutí zastaví. 

 

(2) Nezaplatil-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soud usnesením určil a která 

nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a soud nařídí další 

dražební jednání. To nařídí soud i tehdy, jestliže vydražitel nepředložil smlouvu o úvěru, nejvyšší podání nebylo 

doplaceno ve lhůtě uvedené v § 336l odst. 4, nebo nezaplatil ve stanovené lhůtě předražek. 

 

(3) Při druhém dražebním jednání podle odstavců 1 a 2 se nejnižší podání stanoví ve výši 50 % výsledné 

ceny (§ 336a odst. 1); ve třetím dražebním jednání činí 40 % výsledné ceny, ve čtvrtém 30 % a v pátém dražebním 

jednání 25 % výsledné ceny. Nepodaří-li se nemovitost prodat ani poté, soud řízení zastaví. 

 

(4) O nařízení a provedení dalších dražeb platí obdobně ustanovení § 336b odst. 2 a § 336b odst. 4 písm. c), § 

336c s výjimkou odstavce 1 písm. b) a c), § 336d, § 336e odst. 2, § 336h, § 336i odst. 3 a 4, § 336j až 336l, § 336n a 336o. 

 

 

 

§ 336n [Komentář]  

 

 (1) Vydraţitel uvedený v § 336m odst. 2 je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti 

s dalším draţebním jednáním, škodu, která vznikla tím, ţe nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při dalším draţebním jednání 

dosaţeno niţší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota sloţená vydraţitelem; 

převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydraţiteli.  

  

 (2) O závazcích podle odstavce 1 rozhodne soud po jednání usnesením.  

  

 (3) Nepostačuje-li k úhradě závazků podle odstavce 1 sloţená jistota, podá vykonavatel podle vykonatelného 

usnesení uvedeného v odstavci 2 k vymoţení potřebných částek návrh na nařízení výkonu rozhodnutí proti vydraţiteli.  

  

 (4) Částky připadající na náhradu nákladů soud vyplatí státu nebo účastníkům, kterým byly přiznány. Ostatní 

náhrady připadají do rozdělované podstaty.  

  

§ 336o 

 

(1) Dražbu lze provést i elektronicky s využitím internetu. 

 

(2) V dražební vyhlášce soud stanoví 

 

a) způsob registrace dražitelů a způsob, jakým jsou dražitelé povinni sdělit svoje jméno, příjmení, bydliště, rodné 

číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, 
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b) způsob informování o postupu při dražbě nebo odkaz na internetové stránky, na kterých je tento postup zveřejněn, 

 

c) adresu internetové stránky, na které se dražba bude konat a kde může veřejnost dražbu sledovat, 

 

d) datum a čas zahájení a ukončení dražby, během kterého lze zvyšovat podání, 

 

e) termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního práva k 

vydražené nemovitosti, 

 

f) termín přihlášení pohledávek, 

 

g) termín prokázání podání vylučovací žaloby, 

 

h) termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno. 

 

(3) Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí 

předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který podání učinil jako první. Ustanovení § 336j 

odst. 1 věty druhé se nepoužije. 

 

(4) Pro dražbu provedenou elektronicky platí obdobně ustanovení § 336b až 336n. 

 

§ 336p 

 

 (1) Nejpozději do 7 dnů ode dne konání první dražby soud na úřední desce zveřejní i oznámení o 

přihlášených pohledávkách, o nichž soud rozhodne v rozvrhu, včetně sdělení věřitele o jejich zařazení do skupiny a 

pořadí v této skupině. V oznámení dále uvede přihlášky, které byly odmítnuty, a důvod, pro který se tak stalo. V 

oznámení poučí přihlášené věřitele podle § 336b odst. 4 písm. b) a o povinnosti podle § 336f odst. 5. 

 

(2) Jestliže soud do zveřejnění oznámení doposud nerozhodl o některé přihlášce podle § 336f odst. 4, uvede 

tuto skutečnost v oznámení samostatně. Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soud oprávněnému, 

povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soud rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o 

projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku 

popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo 

nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží. 

 

§ 336q 

 

(1) Požádá-li o to alespoň jeden věřitel, případně oprávněný nebo povinný, podle § 336b odst. 4 písm. b) nebo 

§ 336p odst. 2, nařídí soud po právní moci usnesení o příklepu, zaplacení nejvyššího podání nebo předražku 

vydražitelem, právní moci usnesení o předražku a uplynutí lhůty podle § 336p jednání o rozvrhu rozdělované 

podstaty. 

 

(2) Soud provede jednání o rozvrhu rozdělované podstaty a rozhodne o jejím rozdělení rovněž na návrh 

správce daně. Rozdělení podstaty provede správce daně, který návrh podal, po právní moci rozhodnutí vydaného 

soudem. 

 

(3) K jednání soud předvolá účastníky rozvrhu, kterými jsou oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako 

další oprávněný, povinný, a osoby, které podaly přihlášku, ledaže by jejich přihláška byla odmítnuta (§ 336f odst. 3). 

 

(4) Předvolání k rozvrhovému jednání se rovněž vyvěsí na úřední desce soudu.“. 

 

 

§ 337 [Komentář] 

 

(1) Není-li nařízeno jednání o rozvrhu podle § 336q odst. 1, soud rozvrhne rozdělovanou podstatu podle § 

337c. 

 

(2) Ustanovení § 336q odst. 2 se použije obdobně. 

 

(3) Účastníky rozvrhu jsou oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný a osoby, 

které podaly přihlášku, ledaže by jejich přihláška byla odmítnuta (§ 336f odst. 4).“.  

  

§ 337a [Komentář]  

 

 Rozdělovanou podstatu tvoří nejvyšší podání a úroky z něho, popřípadě náhrady, které do podstaty 

připadají podle § 336n odst. 4, a na tyto náhrady započítaná jistota vydraţitele uvedeného v § 336m odst. 2., případně po 
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odečtení daně z přidané hodnoty, je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a byla-li vydražená nemovitost v 

obchodním majetku povinného. 

  

§ 337b [Komentář]  

 

(zrušen) 

 

§ 337c [Komentář]  

 

(1)Z rozdělované podstaty se uspokojují postupně podle těchto skupin: 

 

a) pohledávky nákladů vzniklých státu v tomto řízení, 

 

b) pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních 

zástavních listů, 

 

c) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné 

zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, 

 

d) pohledávky nedoplatků výživného, 

 

e) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na úrazové pojištění, 

 

f) ostatní pohledávky. 

 

 (2) Nelze-li plně uspokojit všechny pohledávky patřící do téţe skupiny, uspokojí se podle pořadí; pohledávky 

patřící do téţe skupiny, které mají stejné pořadí, se uspokojí poměrně.  

  

 (3) Nesplatné pohledávky zajištěné zástavním právem se povaţují při rozvrhu za splatné.  

  

 (4) Úroky, úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení za poslední tři roky před rozvrhovým jednáním, jakoţ i 

náhrada nákladů řízení se uspokojují v pořadí jistiny. Nestačí-li rozdělovaná podstata, uhradí se před jistinou. Pokud ke krytí 

jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů slouţí jen část pohledávky z hypotečního úvěru, uspokojují se nároky 

uvedené ve větě první poměrně.  

  

 (5) Pro pořadí je rozhodující  

  

a) u pohledávky oprávněného den, kdy k soudu výkonu došel jeho návrh na nařízení výkonu rozhodnutí,  

  

b) u pohledávky toho, jenţ do řízení přistoupil jako další oprávněný, den, který se povaţuje za přistoupení k řízení,  

  

c) u přihlášené pohledávky den, kdy k soudu došla přihláška,  

  

d) u pohledávky zajištěné zástavním právem den vzniku zástavního práva. 

 

↗  

 (6) Po úhradě všech pohledávek, které mají být uspokojeny, se zbytek rozdělované podstaty vyplatí povinnému.  

  

§ 337d [Komentář]  

 

 (1) Byly-li v draţbě prodány všechny nemovitosti, na kterých váznou pohledávky zajištěné zástavním právem pro 

tutéţ pohledávku 89 (dále jen "vespolné zástavní právo"), uhradí se takové pohledávky při rozvrhu jednotlivých 

rozdělovaných podstat poměrně podle zbytků rozdělovaných podstat, které zbývají u kaţdé jednotlivé nemovitosti po 

uhrazení předcházejících nároků. Ţádá-li věřitel uspokojení v jiném poměru, přikáţe se osobám, které by v důsledku toho 

obdrţely z rozdělované podstaty méně, částka, která by připadla na takovou pohledávku aţ do výše schodku z jednotlivých 

rozdělovaných podstat.  

  

 (2) Nebyly-li v draţbě prodány všechny nemovitosti, na nichţ váznou pohledávky zajištěné vespolným zástavním 

právem, pouţije se za základ výpočtu úhrady hodnota všech nemovitostí zjištěná podle zvláštního předpisu. 92 Částky, o které 

by byli věřitelé s pozdějším pořadím zkráceni tím, ţe věřitel pohledávky zajištěné vespolným zástavním právem dostal více, 

neţ kolik by na něj připadlo z výtěţku prodané nemovitosti, zajistí se na jejich návrh zástavním právem na neprodaných 

nemovitostech v pořadí, které příslušelo uspokojenému věřiteli.  

  

 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se pouţije přiměřeně i na pohledávky, které zatěţují podíly několika spoluvlastníků 

téţe nemovitosti.  
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§ 337e [Komentář]  

 

 (1) V rozvrhovém usnesení soud rozhodne též o pohledávkách, které byly popřeny co  do pravosti, výše, zařazení do 

skupiny nebo pořadí, jestliže lze o nich rozhodnout bez provádění důkazů; to neplatí u pohledávek, na které ani zčásti 

podle skupin nebo podle pořadí nepřipadá úhrada z rozdělované podstaty. 

 

(2) Ostatní věřitele soud vyzve, aby do 30 dnů od právní moci rozvrhového usnesení podali návrh podle § 267a odst. 1, 

jestliže na sporné pohledávky připadá alespoň zčásti úhrada z rozdělované podstaty; o částce připadající na sporné 

pohledávky rozhodne soud tak, že bude projednána dodatečně. 

 

(3) K námitkám, které nebyly včas uplatněny podle odstavce 2, se nepřihlíží; o tomto následku musí být poučení 

všichni, kdo byli vyzváni podat návrh podle § 267a odst. 1. 

 

(4) V návrhu podle § 267a odst. 1 nemohou být uplatněny nové skutečnosti. 

 

§ 337f [Komentář]  

 

 (1) Po právní moci rozhodnutí o návrhu podle § 267a odst. 1 soud pokračuje rozdělením zbytku rozdělované 

podstaty.  

  

 (2) Bylo-li k rozvržení podstaty nařízeno jednání, nařídí soud jednání i k rozdělení zbytku rozdělované 

podstaty. K tomuto jednání soud nepředvolá účastníky rozvrhu, jejichţ pohledávky byly podle předchozího rozvrhového 

usnesení zcela uspokojeny. Při rozvrhu zbytku rozdělované podstaty se jinak postupuje obdobně podle § 337 odst. 2 a 3, § 

337a, 337c a 337d.  

  

§ 337g 

 

(1) V rozvrhovém usnesení soud přizná pohledávky jejich věřitelům a uvede, že přiznané pohledávky po právní moci 

usnesení vyplatí. U pohledávky vydražitele uvede, v jakém rozsahu ji vyplatí a v jakém rozsahu ji započte proti 

nejvyššímu podání. 

 

(2) Soud změní usnesení o rozvrhu, které nenabylo právní moci, pokud po jeho vydání učinil věřitel oznámení podle § 

336f odst. 5. 

 

§ 337h 

 

(1) Dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají zástavní práva váznoucí na nemovitosti; ustanovení § 336l odst. 

4 tím není dotčeno. 

 

(2) Po právní moci rozvrhového usnesení soud vyrozumí příslušný katastrální úřad, vydražitele nebo předražitele o 

tom, která zástavní práva váznoucí na nemovitosti zanikla a která působí proti vydražiteli. 

 

(3) Po vydání usneseni o příklepu nebo usnesení o předražku nelze zastavit výkon rozhodnutí. Účastníci rozvrhu však 

mohou pro důvody uvedené v § 268 popřít pohledávku oprávněného nebo dalšího oprávněného. 

 

Prodej spoluvlastnického podílu  

 

§ 338 [Komentář]  

 

 (1) Na výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu se uţijí ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem 

movitých věcí a nemovitostí, nestanoví-li zákon jinak.  

  

 (2) Jde-li o prodej spoluvlastnického podílu k movité věci, soud doručí spoluvlastníku povinného usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí při provedení soupisu, popřípadě po soupisu nebo poté, co zjistí, ţe věc je ve spoluvlastnictví, a 

oznámí mu draţební rok. Spoluvlastník povinného je povinen umoţnit soupis věci ve spoluvlastnictví; povinnosti uloţené 

povinnému v § 325b a 326b platí i pro něj. Zúčastní-li se spoluvlastník povinného draţby a učiní-li s jinými draţiteli stejné 

nejvyšší podání, udělí se mu příklep; ustanovení § 329 odst. 2 věty druhé se nepouţije.  

  

 (3) Jde-li o prodej spoluvlastnického podílu k nemovitosti, soud doručí spoluvlastníku povinného pravomocné 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a draţební vyhlášku; spoluvlastník povinného můţe podat za podmínek uvedených v 

§ 336c odst. 5 odvolání proti draţební vyhlášce. Zúčastní-li se spoluvlastník povinného draţby a učiní-li s jinými draţiteli 

stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep; ustanovení § 336j odst. 1 věty druhé se nepouţije. Spoluvlastník povinného je 

oprávněn podat za podmínek uvedených v § 336k odst. 2 větě druhé odvolání proti usnesení o příklepu.  

  

nadpis vypuštěn  

 

Prodej zástavy  
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§ 338a [Komentář]  

 

 (1) Na výkon rozhodnutí prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí se uţijí ustanovení o výkonu 

rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí, nestanoví-li zákon jinak.  

  

 (2) Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí lze nařídit jen prodejem v rozhodnutí označené zástavy. Má-li 

zástavu u sebe zástavní věřitel nebo jiná osoba, které byla podle zástavní smlouvy odevzdána, jsou tyto osoby povinny 

umoţnit soupis této věci a její ocenění a věc vydat soudu k draţbě; ustanovení § 325b a 326b pro ně platí obdobně.  

  

 (3) Při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí se nepouţijí ustanovení § 335 odst. 2 a 3, ledaţe jde o návrh 

dalšího oprávněného z usnesení o nařízení prodeje zástavy, a ustanovení § 336f, ledaţe by věřitel přihlásil pohledávku 

zajištěnou prodávanou zástavou.  

  

Hlava šestá  

 

Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech  

 

§ 338b [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti můţe být nařízen, jen kdyţ 

oprávněný přesně označí nemovitost, k níţ má být zástavní právo zřízeno, a jestliţe listinami vydanými nebo ověřenými 

státními orgány nebo notářem76) doloţí, ţe nemovitost je ve vlastnictví povinného. O tom, ţe byl podán návrh na nařízení 

výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.  

  

 (2) Pro nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva je rozhodující stav v době zahájení 

řízení.  

  

§ 338c [Komentář]  

 

 (1) Nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva se vztahuje na nemovitost se všemi jejími 

součástmi a příslušenstvím.  

  

 (2) Zřízení soudcovského zástavního práva se zaznamenává podle zvláštních předpisů do katastru nemovitostí.  

  

 (3) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vyloučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty nebo 

nebytovými prostory, nebylo-li do katastru nemovitostí vloţeno prohlášení vlastníka, a to v případech, kdy k takovým bytům 

nebo nebytovým prostorům mají právo k výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle § 23 a 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým 

se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 

doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.  

  

§ 338d [Komentář]  

 

 (1) Pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovitosti je rozhodující den, v němţ k soudu došel návrh na 

zřízení soudcovského zástavního práva; došlo-li několik návrhů ve stejný den, mají zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li však 

pro vymáhanou pohledávku jiţ dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí soudcovského zástavního 

práva pořadím tohoto zástavního práva.  

  

 (2) Pro pohledávky, pro něţ bylo zřízeno soudcovské zástavní právo, lze vést výkon rozhodnutí prodejem 

nemovitosti přímo i proti kaţdému pozdějšímu vlastníku nemovitosti, který ji nabyl smluvně.  

  

§ 338e [Komentář]  

 

 (1) Při výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitosti se nepouţijí ustanovení § 263 aţ 

266, § 267a a § 268 odst. 1 písm. e). Ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) lze pouţít jen tehdy, zaniklo-li právo rozhodnutím 

přiznané před podáním návrhu na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí.  

  

 (2) Byl-li výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva pravomocně zastaven, zástavní právo tím od 

počátku zaniká. V případě, ţe byl pravomocně zastaven jen částečně, platí, ţe byl od počátku nařízen pro pohledávku jen v 

takové výši, kolik činí po zastavení výkonu rozhodnutí.  

  

 (3) Usnesení o zastavení nebo o částečném zastavení výkonu rozhodnutí soud zašle po právní moci příslušnému 

katastrálnímu úřadu.  

  

Hlava sedmá  

 

Postižení podniku  
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Nařízení výkonu rozhodnutí  

 

§ 338f [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí postižením podniku3893 můţe být nařízen, jen kdyţ oprávněný označí podnik, jehoţ 

postižení navrhuje, a jestliţe doloţí, ţe podnik je majetkem povinného.  

  

 (2) Návrh dalšího oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí postižením téhoţ podniku podaný u příslušného 

soudu dříve, neţ soud pravomocně rozhodl o nařízení výkonu rozhodnutí, se povaţuje za přistoupení k řízení, a to ode dne 

podání návrhu. Návrh dalšího oprávněného, který byl podán u nepříslušného soudu, soud postoupí bez rozhodnutí 

příslušnému soudu; v takovém případě se návrh povaţuje za přistoupení k řízení ode dne, kdy návrh došel příslušnému 

soudu. Další oprávněný musí přijmout stav řízení, v němţ je při jeho přistoupení.  

  

 (3) Oprávněný můţe vzít zpět svůj návrh aţ do právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Soud však 

řízení zastaví jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni oprávnění, kteří přistoupili do řízení.  

  

§ 338g [Komentář]  

 

 (1) Pro nařízení výkonu rozhodnutí postižením podniku je rozhodující stav v době zahájení řízení.  

  

 (2) Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouţí k provozování 

podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu slouţit, a to podle stavu, jaký tu je v době příklepu.  

  

 (3) Výkonem rozhodnutí nemůţe být postiţen podnik, jedná-li se o banku.  

  

 (4) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vyloučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty nebo 

nebytovými prostory, nebylo-li do katastru nemovitostí České republiky vloţeno prohlášení vlastníka, a to v případech, kdy k 

takovým bytům nebo nebytovým prostorům mají právo k výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle § 23 a 24 zákona č. 

72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 

prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.  

  

§ 338h [Komentář]  

 

 (1) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví správce podniku (dále jen "správce") a povinnému  

  

a) zakáţe, aby po doručení usnesení podnik nebo část podniku převedl na někoho jiného;  

  

b) uloţí, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda a kdo má k podniku, k jeho části nebo k věcem, právům 

nebo jiným hodnotám patřícím k podniku předkupní právo, s poučením, ţe při neoznámení povinný odpovídá za škodu tím 

způsobenou;  

  

c) zakáţe, aby po doručení usnesení věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouţí k provozování podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu slouţit, převedl na jiného, zatíţil je nebo s nimi jinak nakládal bez souhlasu 

správce;  

  

d) přikáţe, aby správci umoţnil kdykoliv nahlíţet do účetní evidence a dalších písemností týkajících se podniku a bez 

omezení vstupovat do všech prostor podniku.  

  

 (2) Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručí soud oprávněnému, těm, kdo přistoupili do řízení jako další 

oprávnění, povinnému, manţelu povinného, správci a příslušnému rejstříkovému soudu nebo orgánu, který vede jiný rejstřík, 

v němţ je povinný zapsán.  

  

 (3) Po právní moci soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí osobám, o nichţ je známo, ţe mají k 

podniku nebo k jednotlivým věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám, které slouţí k provozování podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu slouţit, předkupní, zástavní nebo zadrţovací právo, osobám, kterým práva patřící 

k podniku byla postoupena k zajištění pohledávky věřitele povinného 83 nebo byla převedena k zajištění závazku povinného 

ve prospěch jeho věřitele, 84 a finančnímu a obecnímu úřadu, v jejichţ obvodu je podnik a v jejichţ obvodu má povinný své 

bydliště (sídlo, místo podnikání). Po právní moci se usnesení téţ vyvěsí na úřední desce soudu. O tom, ţe usnesení nabylo 

právní moci, soud vyrozumí příslušný rejstříkový soud nebo orgán, který vede jiný rejstřík, v němţ je povinný zapsán.  

  

                                                           
 

93
 § 5 obchodního zákoníku.  

aspi://module='KO'&link='KO99_1963CZ%2523338f'&ucin-k-dni='31.12.2012'/
aspi://module='KO'&link='KO99_1963CZ%2523338g'&ucin-k-dni='31.12.2012'/
aspi://module='ASPI'&link='72/1994%20Sb.%252323'&ucin-k-dni='31.12.2012'
aspi://module='ASPI'&link='72/1994%20Sb.%252324'&ucin-k-dni='31.12.2012'
aspi://module='ASPI'&link='72/1994%20Sb.%252324'&ucin-k-dni='31.12.2012'
aspi://module='KO'&link='KO99_1963CZ%2523338h'&ucin-k-dni='31.12.2012'/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx#par5


Správce podniku  

 

§ 338i [Komentář]  

 

 (1) Správcem soud ustanoví osobu zapsanou podle zvláštních předpisů v seznamu insolvenčních správců.3994 

Výjimečně můţe soud správcem ustanovit i osobu do tohoto seznamu nezapsanou, splňuje-li podmínky pro zapsání do 

seznamu, jestliţe s ustanovením správcem souhlasí.  

  

 (2) Při výběru osoby správce soud přihlíţí zejména k tomu, zda má správce s ohledem na povahu podniku potřebné 

předpoklady k řádnému výkonu správy. Osoby zapsané do seznamu insolvenčních správců mohou funkci správce odmítnout 

jen z důleţitých důvodů, které posoudí soud.  

  

 (3) Správce je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněným 

porušením svých povinností, které mu ukládá zákon nebo které mu uloţil soud.  

  

 (4) Správce má nárok na odměnu a na náhradu hotových výdajů.  

  

 (5) Na úhradu hotových výdajů, vynakládaných zejména v souvislosti s přibráním znalce, soud poskytne správci na 

jeho ţádost zálohu. Hotové výdaje hrazené z této zálohy se povaţují za náklady výkonu rozhodnutí.  

  

§ 338j [Komentář]  

 

 (1) Správce je z výkonu své funkce vyloučen, jestliţe se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich 

zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.  

  

 (2) O tom, zda je správce vyloučen, rozhodne soud; před rozhodnutím si zpravidla vyţádá vyjádření správce. Proti 

jeho usnesení není přípustný opravný prostředek.  

  

 (3) Rozhodne-li soud, ţe správce je ze své funkce vyloučen, současně jej zprostí funkce a ustanoví nového správce.  

  

§ 338k [Komentář]  

 

 (1) Správce při výkonu své funkce postupuje podle zákona a dalších právních předpisů a podle pokynů soudu; dbá, 

aby po nařízení výkonu rozhodnutí nedošlo bezdůvodně ke zmenšení majetku postiženého podniku, popřípadě aby se 

majetek podniku očekávaným způsobem zvýšil. K řádnému zajištění majetku podniku činí vhodná opatření, zejména 

vyrozumí peněţní ústav, ţe s prostředky na účtu povinného, které slouţí k provozování podniku, můţe povinný nakládat jen s 

jeho souhlasem. Vyţadují-li to okolnosti případu, můţe správce vyzvat dluţníky povinného, aby plnění svých peněţitých 

dluhů skládali na účet povinného, který za tím účelem zřídil. Zjistí-li správce, ţe součástí podniku je nemovitost, vyrozumí 

bez zbytečného odkladu příslušný katastrální úřad, ţe byl nařízen výkon rozhodnutí postižením podniku a ţe povinný nesmí 

bez jeho souhlasu nemovitost převést na jiného, zatíţit ji nebo s ní jinak nakládat.  

  

 (2) Souhlas správce s úkony povinného musí být udělen písemně; u písemných úkonů musí být obsaţen na téţe 

listině. Právní úkony povinného, které učinil bez souhlasu správce, jsou neplatné.  

  

 (3) Vyzve-li správce dluţníka povinného, aby plnění svého peněţitého dluhu skládal na určitý účet, nesmí dluţník 

po doručení výzvy dluh plnit jinak. Nesplní-li dluţník povinného dluh v souladu s výzvou správce, je správce oprávněn 

domáhat se jako zástupce povinného řádného splnění dluhu.  

  

 (4) Neučiní-li povinný řádně a včas úkony potřebné k odvrácení hrozící škody na majetku podniku, je povinen tyto 

úkony provést správce jako zástupce povinného.  

  

 (5) Odmítne-li správce udělit povinnému souhlas k úkonu potřebnému k řádnému provozování podniku, můţe 

povinný soudu navrhnout, aby svým usnesením souhlas správce nahradil. Soud o návrhu rozhodne po slyšení správce a 

povinného; proti jeho usnesení není odvolání přípustné.  

  

 (6) Ve sporech a v jiných řízeních, v nichţ je povinný účastníkem a které se týkají podniku, je správce oprávněn 

povinného zastupovat i bez jeho souhlasu; má přitom obdobné postavení jako zástupce účastníka na základě procesní plné 

moci (§ 28a odst. 1). Po dobu, po kterou správce podniku zastupuje povinného, nesmí jiné osoby povinného zastupovat nebo 

za něj jednat.  

  

Dohled soudu  
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§ 338l [Komentář]  

 

 (1) Soud dohlíţí, jak správce plní své povinnosti uloţené mu zákonem a dalšími právními předpisy nebo soudem. 

Při výkonu dohlédací činnosti je soud oprávněn vyţádat si od správce zprávu o jeho činnosti, nahlíţet do listin správce a 

povinného a provádět potřebná šetření. Zjistí-li v činnosti správce nedostatky, uloţí správci, aby je odstranil; proti tomuto 

usnesení není odvolání přípustné.  

  

 ↗  

  

 (2) Za porušení povinností při výkonu funkce můţe soud uloţit správci pořádkovou pokutu; postupuje přitom 

obdobně podle § 53.  

  

 (3) Neplní-li správce řádně své povinnosti nebo z jiných váţných důvodů, můţe soud na návrh některého z 

účastníků nebo správce anebo i bez návrhu zprostit správce funkce. Zprostí-li soud správce funkce, ustanoví současně jiného 

správce. Správce, který byl funkce zproštěn, je povinen řádně předat funkci novému správci a poskytnout mu všechny 

potřebné informace a doklady.  

  

Cena podniku  

 

§ 338m [Komentář]  

 

(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud správci uloží, aby 

 

a) zjistil na základě údajů v účetní evidenci o podniku, jaké věci, práva a jiné majetkové hodnoty a jaké závazky 

slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit; neumožní-li povinný správci 

řádně nahlédnout do účetních záznamů, zjedná soud správci na jeho návrh přístup k těmto záznamům, a to v 

odůvodněných případech i za součinnosti orgánů justiční stráže nebo Policie České republiky, 

 

b) zjistil, jaké jsou příjmy a výdaje podniku, 

 

c) provedl soupis věcí, práv a jiných majetkových hodnot a závazků, o nichž se mu podařilo zjistit, že slouží k 

provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, není-li možné potřebné údaje zjistit 

postupem podle písmene a). 

 

(2) Na základě zjištění podle odstavce 1 podá správce ve lhůtě stanovené soudem předběžnou zprávu o tom, 

zda pro uspokojení vymáhané pohledávky je vhodnější podnik dále spravovat nebo ho prodat. 

 

(3) Stejnopis předběžné zprávy soud doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další 

oprávnění, a povinnému a umožní jim, aby se k obsahu zprávy v přiměřené lhůtě vyjádřili. K námitkám povinného 

týkajícím se soupisu věcí, práv a jiných majetkových hodnot, který správci neposkytl součinnost podle odstavce 1 

písm. c), se 

nepřihlíží. 

 

(4) Soud může správci uložit, aby zprávu doplnil nebo aby podal soudu potřebná vysvětlení. K objasnění 

rozhodných skutečností může též provést potřebná šetření.  

 

§ 338ma 

 

(1) Na základě zjištění podle § 338m anebo jiných rozhodných hledisek, které si opatří, a po vyjádření osob 

uvedených v § 338m odst. 3 rozhodne soud, zda výkon rozhodnutí bude pokračovat správou podniku nebo bude 

nařízen jeho prodej v dražbě. 

 

(2) Rozhodne-li soud o pokračování výkonu rozhodnutí správou podniku, uloží správci, aby výtěžek správy 

vyplácel oprávněnému nebo tomu, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, každé 3 měsíce, nedohodnou-li se na 

delší lhůtě. Ustanovení § 320h se použije obdobně. 

 

 

Prodej podniku 

 

§ 338mb 

 

(1) Po právní moci usnesení podle § 338ma, kterým byl nařízen prodej podniku v dražbě, soud uloží správci, 

aby podal zprávu o ceně podniku, kterou zjistil, na základě údajů podle § 338m anebo jiných rozhodných hledisek, a 

na základě ocenění znalce, kterého si správce se souhlasem soudu přibral. 

 

(2) Při oceňování podniku se použije cena obvyklá. 
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(3) Nestanoví-li soud jinak, správce ve zprávě o ceně podniku uvede 

 

a) jaké věci, práva a jiné majetkové hodnoty patří k podniku a jakou mají cenu, 

 

b) kolik činí v podniku peněžní prostředky v hotovosti a uložené na účtu u peněžního ústavu v měně České republiky, 

c) jaké závazky patří k podniku a jakou mají cenu, 

 

d) jaké peněžité závazky patří k podniku a kolik činí celkem, 

 

e) kolik činí čisté jmění podniku. 

 

(4) Pro zprávu správce o ceně podniku platí obdobně § 338m odst. 3 a 4. 

 

 

 

§ 338n [Komentář]  

 

 (1) Podle obsahu zprávy správce o ceně podniku ↗  soud určí  

  

a) cenu věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku,  

  

b) výši peněţních prostředků v hotovosti a uloţených na účtu u peněţního ústavu v měně České republiky, patřících k 

podniku,  

  

c) cenu všech závazků patřících k podniku,  

  

d) výši peněţitých závazků patřících k podniku,  

  

e) zjištěnou cenu podniku.  

  

 (2) Zjištěnou cenu podniku soud určí ve výši čistého jmění podniku; k prostředkům uvedeným v odstavci 1 písm. 

b) se při tom nepřihlíţí.  

  

 (3) Neprovádí-li se dokazování nebo souhlasí-li s tím osoby uvedené v § 338m odst. 4, není třeba nařizovat jednání.  

  

 (4) Usnesení podle odstavce 1 soud doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a 

povinnému.  

  

 (5) Po právní moci usnesení podle odstavce 1 má kaţdý právo nahlédnout do zprávy o ceně podniku.  

  

 (6) Zjistí-li soud, ţe cena věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku spolu s prostředky 

uvedenými v odstavci 1 písm. b) nepřesahuje výši splatných peněţitých závazků patřících k podniku, pohledávek 

oprávněného a těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, které nepatří k podniku, a předpokládané náklady výkonu 

rozhodnutí, odměnu správce a náhradu jeho hotových výdajů, anebo ţe ji přesahuje jen nepatrně, výkon rozhodnutí zastaví.  

  

Dražební vyhláška  

 

§ 338o [Komentář]  

 

 (1) Po právní moci usnesení o ceně soud nařídí, nebyl-li výkon rozhodnutí pravomocně zastaven, draţební jednání 

(draţbu).  

  

 (2) Ve výroku usnesení o nařízení draţebního jednání (draţební vyhlášce) soud uvede  

  

a) čas a místo draţebního jednání (§ 338q),  

  

b) označení prodávaného podniku,  

  

c) údaje uvedené v § 338n odst. 1,  

  

d) výši nejniţšího podání (§ 338r odst. 1),  

  

e) výši jistoty a způsob jejího zaplacení (§ 338r odst. 2),  

  

f) upozornění, ţe cena věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku, výše peněţních prostředků v hotovosti a 

uloţených na účtu u peněţního ústavu v měně České republiky, patřících k podniku, cena závazků patřících k podniku, výše 

peněţitých závazků patřících k podniku, zjištěná cena podniku a výše nejniţšího podání mohou být změněny s přihlédnutím 
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ke zvýšení nebo sníţení jmění podniku, k němuţ dojde do draţebního jednání (§ 338t odst. 1),  

  

g) předpoklady, za kterých vydraţitel můţe převzít vydraţený podnik a za kterých vydraţený podnik přejde do jeho majetku 

(§ 338z odst. 1 a 2),  

  

h) upozornění, ţe při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé 

povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, 

zadrţovacím právem, postoupením pohledávky83) nebo převodem práva,84) neţ pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, 

jestliţe patří k podniku, jestliţe je přihlásí nejpozději do 5 dnů přede dnem draţebního jednání, jestliţe v přihlášce uvedou 

výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáţí-li je příslušnými listinami, a poučení, ţe k přihláškám, v nichţ výše 

pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíţí (§ 338s a § 338zn odst. 2),  

  

i) upozornění, ţe závazky patřící k podniku, které nebudou při výkonu rozhodnutí uspokojeny, přecházejí na vydraţitele (§ 

338zk),  

  

j) výzvu, aby kaţdý, kdo má právo, které nepřipouští draţbu (§ 267), je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva 

prokázal nejpozději před zahájením draţebního jednání, s upozorněním, ţe jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu 

rozhodnutí přihlíţeno,  

  

k) upozornění, ţe osoby, které mají k podniku, k jeho části nebo k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám, které 

slouţí k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu slouţit, předkupní právo, je mohou uplatnit 

jen v draţbě jako draţitelé a ţe udělením příklepu předkupní právo zaniká,  

  

l) upozornění, kde a kdy je moţné nahlédnout do zprávy o ceně podniku (§ 338n odst. 5).  

  

§ 338p [Komentář]  

 

 (1) Draţební vyhlášku soud doručí:  

  

a) oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému, manţelu povinného, osobám, o nichţ je mu 

známo, ţe mají k podniku nebo k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám, které slouţí k provozování podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu slouţit, předkupní právo nebo zástavní právo anebo zadrţovací právo, osobám, 

kterým práva patřící k podniku byla postoupena k zajištění pohledávky věřitele povinného83) nebo byla převedena k zajištění 

závazku povinného ve prospěch jeho věřitele,84) osobám, které jiţ přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky 

zajištěné zástavním právem, zadrţovacím právem, postoupením pohledávky nebo převodem práva, jeţ patří k podniku, a 

příslušnými listinami je prokázaly, a osobám uvedeným v § 338zn odst. 1,  

  

b) finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichţ obvodu je podnik a v jejichţ obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo 

podnikání),  

  

c) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění,  

  

d) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ obvodu je podnik.  

  

 (2) Osobám uvedeným v odstavci 1 písm. a) soud draţební vyhlášku doručí do jejich vlastních rukou.  

  

 (3) Soud vyvěsí v den jejího vydání draţební vyhlášku na úřední desce soudu a poţádá obecní úřad, v jehoţ obvodu 

je podnik, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým. Usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí současně sejme z úřední desky soudu.  

  

 (4) V odůvodněných případech můţe soud draţební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnit v celostátním 

nebo místním tisku, popřípadě jiným vhodným způsobem.  

  

 (5) Proti draţební vyhlášce mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, 

povinný a osoby, které mají k podniku nebo k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám, které slouţí k provozování 

podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu slouţit, předkupní právo. Odvolání jen proti výrokům uvedeným v 

§ 338o odst. 2 písm. a), b), f) aţ l) není přípustné.  

  

§ 338q [Komentář]  

 

 (1) Draţbu lze uskutečnit v místě, kde se nachází podnik, nebo u soudu anebo na jiném vhodném místě.  

  

 (2) Draţební jednání soud nařídí nejméně 30 dnů po dni vydání draţební vyhlášky.  

  

§ 338r [Komentář]  
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 (1) Nejniţší podání soud stanoví ve výši poloviny ceny věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku 

[§ 338n odst. 1 písm. a)], nejvýše však ve výši dvou třetin zjištěné ceny podniku [§ 338n odst. 1 písm. e)].  

  

 (2) Výši jistoty soud stanoví podle okolností případu, nejvýše však v částce nepřevyšující tři čtvrtiny nejniţšího 

podání. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudu nebo platbou na účet soudu; k platbě na účet soudu lze 

přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením draţebního jednání zjištěno, ţe na účet soudu také došla.  

  

 (3) Ten, kdo hodlá uplatnit při draţbě své předkupní právo, musí je soudu prokázat nejpozději před zahájením 

draţebního jednání.  

  

§ 338s [Komentář]  

 

 (1) Věřitel, který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v 

§ 274 (vymahatelnou pohledávku) anebo pohledávku zajištěnou zástavním právem, zadrţovacím právem, postoupením 

pohledávky83) nebo převodem práva,84) která patří k podniku, můţe ji u soudu přihlásit nejpozději do 5 dnů přede dnem 

draţebního jednání. Oprávněný nebo ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, mohou své pohledávky přihlásit, jen 

jestliţe jim byly přiznány rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 po právní moci usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí.  

  

 (2) V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, jejíhoţ uspokojení se věřitel povinného 

domáhá, jinak se k přihlášce nepřihlíţí; o tomto následku musí být věřitel poučen v draţební vyhlášce. K přihlášce musí být 

připojeny listiny prokazující, ţe jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, 

zadrţovacím právem, postoupením pohledávky83) nebo převodem práva84) a ţe patří k podniku, ledaţe tyto skutečnosti 

vyplývají z obsahu spisu.  

  

 (3) Opoţděné přihlášky a přihlášky pohledávek, které nepatří k podniku, soud usnesením odmítne; proti tomuto 

usnesení není odvolání přípustné.  

  

§ 338t [Komentář]  

 

 (1) Po vydání draţební vyhlášky soud správci uloţí, aby mu podal před zahájením draţebního jednání zprávu, zda 

došlo oproti stavu, který byl rozhodný pro usnesení podle § 338n odst. 1, ke změně v okolnostech podle § 338m odst. 3, 

popřípadě jak se tyto okolnosti změnily.  

  

 (2) Nepodá-li správce soudu řádně a včas zprávu podle odstavce 1, soud mu uloţí, aby státu nahradil náklady 

zmařené draţby, a na návrh účastníků draţby, aby jim nahradil náklady, které jim v souvislosti s účastí na této draţbě 

vznikly. O tomto následku musí být správce poučen.  

  

Dražební jednání  

 

§ 338u [Komentář]  

 

 (1) Draţební jednání můţe řídit jen soudce. Jednotlivé úkony při jednání, jimiţ se nerozhoduje, můţe na základě 

pověření soudce provést vykonavatel nebo jiný zaměstnanec soudu; řídí se přitom pokyny soudce.  

  

 (2) Jako draţitel se můţe jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení draţebního jednání jistotu (§ 338r 

odst. 2).  

  

 (3) Jako draţitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, povinný, manţel povinného, správce, vydraţitel 

uvedený v § 338za odst. 2 a ti, jimţ v nabytí podniku brání zvláštní předpis.  

  

 (4) Ustanovení § 336h odst. 3 platí obdobně.  

  

§ 338v [Komentář]  

 

 (1) Bylo-li zjištěno, ţe byl podán návrh na vyloučení prodávaného podniku nebo jeho části z výkonu rozhodnutí (§ 

267 odst. 1), soud draţební jednání odročí aţ do pravomocného rozhodnutí o návrhu.  

  

 (2) Byl-li podán návrh na vyloučení jednotlivých věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot patřících k podniku, 

soud podle okolností případu posoudí, zda je třeba jednání odročit aţ do pravomocného rozhodnutí o návrhu nebo zda 

přistoupí k draţbě. V případě, ţe přistoupí k draţbě, soud upozorní draţitele na sporné věci, práva nebo jiné majetkové 

hodnoty.  

  

 (3) Nepodal-li správce do zahájení draţebního jednání zprávu podle § 338t odst. 1, rozhodne soud o nárocích podle 

§ 338t odst. 2 a draţební jednání odročí. Při nařízení nového draţebního jednání znovu postupuje podle § 338o aţ 338t.  

  

§ 338w [Komentář]  
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 (1) Po zahájení draţebního jednání soudce  

  

a) rozhodne, zda je prokázáno předkupní právo (§ 338r odst. 3),  

  

b) na základě zprávy správce podle § 338t odst. 1 usnesením určí novou cenu věcí, práv a jiných majetkových hodnot 

patřících k podniku, výši peněţních prostředků v hotovosti a uloţených na účtu u peněţního ústavu v měně České republiky, 

patřících k podniku, cenu závazků patřících k podniku, výši peněţitých závazků patřících k podniku a výslednou cenu 

podniku,  

  

c) stanoví, kolik činí nejniţší podání,  

  

d) oznámí, kteří věřitelé přihlásili své pohledávky a v jaké výši,  

 popřípadě kteří věřitelé mají právo na uspokojení svých pohledávek podle § 338zn odst. 1.  

  

 (2) Proti usnesením podle odstavce 1 písm. a), b) a c) není odvolání přípustné.  

  

 (3) Zjistí-li soud, ţe cena věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku spolu s prostředky 

uvedenými v § 338n odst. 1 písm. b) nepřesahuje výši splatných peněţitých závazků patřících k podniku, pohledávek 

oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a dalších přihlášených věřitelů, které nepatří k podniku, a 

předpokládané náklady výkonu rozhodnutí, odměnu správce a náhradu jeho hotových výdajů, anebo ţe ji přesahuje jen 

nepatrně, výkon rozhodnutí zastaví.  

  

 (4) Nebude-li výkon rozhodnutí zastaven, soudce po provedení úkonů podle odstavce 1 vyzve ty, kdo mohou 

draţit, aby činili podání.  

  

 (5) Draţba se koná, dokud draţitelé činí podání; draţitelé jsou vázáni svými podáními, dokud soud neudělí příklep. 

Cena vydraţeného podniku není omezena ustanoveními cenových předpisů.  

  

§ 338x [Komentář]  

 

 (1) Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhoţ jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. 

Učinilo-li více draţitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo k podniku, 

pak tomu, komu svědčí předkupní právo k části podniku nebo k jednotlivým věcem, právům nebo jiným majetkovým 

hodnotám, které patří k podniku, a poté, nedohodnou-li se jinak draţitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání, draţiteli, který 

byl určen losem.  

  

 (2) Před udělením příklepu se soudce dotáţe osob přítomných při draţbě, zda mají námitky proti příklepu; námitky, 

které podali oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný a draţitel, se uvedou do protokolu.  

  

 (3) Jestliţe soud neudělí se zřetelem na vznesené námitky příklep, pokračuje se v draţbě vyvoláním předposledního 

podání; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V opačném případě soud usnesením udělí příklep.  

  

 (4) V usnesení o příklepu soud stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, která počíná dnem právní moci 

příklepu a nesmí být delší neţ dva měsíce. Na nejvyšší podání se započte vydraţitelem sloţená jistota.  

  

 (5) Draţitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení draţebního jednání; jestliţe 

však podali proti příklepu námitky, vrátí se jim po právní moci usnesení o příklepu.  

  

§ 338y [Komentář]  

 

 (1) Usnesení o příklepu soud doručí oprávněnému, tomu, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinnému, 

manţelu povinného, vydraţiteli a draţitelům, kteří proti udělení příklepu vznesli námitky.  

  

 (2) Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 1. Do 15 dnů ode dne 

draţebního jednání mohou podat odvolání téţ osoby uvedené v § 338p odst. 1 písm. a), kterým nebyla doručena draţební 

vyhláška, jestliţe se z tohoto důvodu nezúčastnily draţebního jednání.  

  

 (3) Ustanovení § 336k odst. 3 a 4 platí obdobně.  

  

§ 338z [Komentář]  

 

 (1) Vydraţitel je oprávněn převzít vydraţený podnik jiţ dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. Podnik 

předá vydraţiteli na jeho ţádost správce za součinnosti s povinným; o převzetí se sepíše zápis. O předání podniku správce 

vyrozumí soud.  

  

 (2) Vydraţený podnik přechází do majetku vydraţitele, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li 
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vydraţitel nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. K témuţ dni se vydraţitel stává vlastníkem věcí a vstupuje 

do práv a závazků patřících k podniku.  

  

 (3) Předkupní právo k vydraţenému podniku, k jeho částem nebo jednotlivým věcem, právům nebo jiným 

hodnotám zaniká dnem, kterým podnik přešel do majetku vydraţitele.  

  

 (4) Jestliţe vydraţený podnik nepřešel do majetku vydraţitele, je vydraţitel povinen vrátit vydraţený podnik 

povinnému, vydat mu uţitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s podnikem.  

  

§ 338za [Komentář]  

 

 (1) Nebylo-li při draţbě učiněno ani nejniţší podání, soud draţební jednání skončí. Další draţební jednání soud 

nařídí na návrh oprávněného nebo toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, který lze podat nejdříve po uplynutí tří 

měsíců od bezúspěšné draţby; nebyl-li návrh podán do šesti měsíců, soud výkon rozhodnutí zastaví.  

  

 (2) Nezaplatil-li vydraţitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určil soud a která nesmí být delší neţ 

jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a soud nařídí další draţební jednání. O 

povinnostech a závazcích tohoto vydraţitele a o rozhodování o nich platí obdobně ustanovení § 336n.  

  

 (3) Při dalším draţebním jednání podle odstavců 1 a 2 se nejniţší podání stanoví ve výši čtvrtiny ceny věcí, práv a 

jiných majetkových hodnot patřících k podniku [§ 338n odst. 1 písm. a)], nejvýše však ve výši třetiny zjištěné ceny podniku 

[§ 338n odst. 1 písm. e)]; jinak o nařízení a provedení další draţby platí obdobně ustanovení § 338p, 338q, § 338r odst. 2, § 

338t, 338u, § 338v odst. 2, § 338w aţ 338z. Nebyl-li podnik prodán ani při dalším draţebním jednání z důvodu uvedeného v 

odstavci 1 větě první, soud výkon rozhodnutí zastaví.  

  

Rozvrh 

 

  

§ 338zb [Komentář]  

 

 (1) Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání vydraţitelem nařídí soud jednání o 

rozvrhu rozdělované podstaty.  

  

 (2) K jednání soud předvolá účastníky rozvrhu, kterými jsou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další 

oprávnění, povinný, správce, vydraţitel, osoby, které podaly přihlášku, ledaţe by jejich přihláška byla odmítnuta (§ 338s 

odst. 3), a osoby uvedené v § 338zn odst. 1.  

  

 (3) Předvolání k rozvrhovému jednání se vyvěsí na úřední desce soudu.  

  

§ 338zc [Komentář]  

 

 Rozdělovanou podstatu tvoří prostředky uvedené v § 338n odst. 1 písm. b), nejvyšší podání a úroky z něho, 

popřípadě náhrady, které do podstaty připadají podle § 338za odst. 2 věty druhé, a na tyto náhrady započítaná jistota 

vydraţitele uvedeného v § 338za odst. 2.  

  

§ 338zd [Komentář]  

 

 (1) Při rozvrhovém jednání se projednají pohledávky, které mohou být uspokojeny z rozdělované podstaty.  

 

(2) Každý z věřitelů, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství ke 

dni rozvrhového jednání a uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro její pořadí. Pohledávky ostatních 

věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a jejich skupinu a pořadí uvede soud podle údajů 

obsažených ve spisu. Po skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství,  

která nebyla vyčíslena.  

 

(3) Každý z účastníků rozvrhu může popřít vyčíslené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do 

skupiny a pořadí. K námitkám osob, které se k rozvrhovému jednání nedostavily, se nepřihlíží, ledaže by byly 

uplatněny a doloženy před jednáním. 

  

(4) Pohledávku vydraţitele podle § 338zf však nelze popřít.  

  

§ 338ze [Komentář]  

 

 (1) Podle výsledků rozvrhového jednání se z rozdělované podstaty uspokojují postupně podle těchto skupin:  

  

a) pohledávky nákladů ↗  vzniklých státu v souvislosti s prováděním draţby, nové draţby nebo další draţby a zaplacením 

zálohy podle § 338i odst. 5,  
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b) pohledávka odměny správce a jeho hotových výdajů,  

  

c) pohledávka vydraţitele podle § 338zf,  

  

d) pohledávky zajištěné zadrţovacím právem,  

  

e) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné 

zástavním právem, postoupením pohledávky83) nebo převodem práva,84)  

  

f) pohledávky nedoplatků výţivného,  

  

g) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, pokud nebyly uspokojeny podle písmena e),  

  

h) ostatní pohledávky.  

  

 (2) Nelze-li plně uspokojit pohledávky patřící do téţe skupiny, uspokojí se podle pořadí; pohledávky patřící do téţe 

skupiny, které mají stejné pořadí, se uspokojí poměrně.  

  

 (3) Nesplatné pohledávky zajištěné zástavním právem, postoupením pohledávky nebo převodem práva se povaţují 

při rozvrhu za splatné.  

  

 (4) Úroky, úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení za poslední tři roky před rozvrhovým jednáním, jakoţ i 

náhrada nákladů řízení se uspokojují v pořadí jistiny. Nestačí-li rozdělovaná podstata, uhradí se před jistinou.  

  

 (5) Pro pořadí je rozhodující  

  

a) u pohledávky oprávněného den, kdy k soudu výkonu došel jeho návrh na nařízení výkonu rozhodnutí,  

  

b) u pohledávky toho, jenţ do řízení přistoupil jako další oprávněný, den, který se povaţuje za přistoupení k řízení,  

  

c) u přihlášené pohledávky den, kdy k soudu došla přihláška,  

  

d) u pohledávky zajištěné zástavním právem, zadrţovacím právem, postoupením pohledávky83) nebo převodem práva84) 

den vzniku těchto práv,  

  

e) u pohledávky věřitele uvedeného v § 338zn den, podle kterého se řídí pořadí pohledávky v řízení o výkon rozhodnutí 

přikázáním pohledávky nebo prodejem movitých věcí anebo nemovitostí.  

 Pořadí pohledávky se stanoví podle toho hlediska, které je pro ni výhodnější.  

  

 (6) Po úhradě všech pohledávek, které mají být uspokojeny, se zbytek rozdělované podstaty vyplatí povinnému.  

  

 (7) Nebyla-li plně uspokojena pohledávka správce podle odstavce 1 písm. b), uloţí soud usnesením tuto povinnost 

povinnému; oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a věřitelé, kteří přihlásili své pohledávky (§ 338s), 

za splnění této povinnosti společně a nerozdílně ručí.  

  

§ 338zf [Komentář]  

 

 Vydraţitel má pohledávku za podstatou, jestliţe  

  

a) výše peněţitých závazků patřících k podniku spolu s pohledávkami oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další 

oprávnění, a dalších přihlášených věřitelů, které nepatří k podniku a které mají být uhrazeny z podstaty, nepřesahuje 

rozdělovanou podstatu, a to ve výši tohoto rozdílu, nebo  

  

b) pohledávky oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a dalších přihlášených věřitelů, které mají 

být uspokojeny z podstaty, nepřesahují rozdělovanou podstatu, a to ve výši tohoto rozdílu.  

  

§ 338zg [Komentář]  

 

 (1) V rozvrhovém usnesení soud rozhodne téţ o pohledávkách, které byly při rozvrhovém jednání popřeny co do 

pravosti, výše, zařazení do skupiny nebo pořadí, jestliţe lze o nich rozhodnout bez provádění důkazů; to neplatí u 

pohledávek, na které ani zčásti podle skupin nebo podle pořadí nepřipadá úhrada z rozdělované podstaty.  

  

 (2) Ustanovení § 337e odst. 2, 3 a 4 platí obdobně.  

  

§ 338zh [Komentář]  
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 (1) Po právní moci rozhodnutí o návrhu podle § 267a odst. 1 soud nařídí jednání o rozvrhu zbytku rozdělované 

podstaty.  

  

 (2) K tomuto jednání soud nepředvolá účastníky rozvrhu, jejichţ pohledávky byly podle předchozího rozvrhového 

usnesení zcela uspokojeny. Při rozvrhu zbytku rozdělované podstaty se jinak postupuje obdobně podle § 338zb odst. 2 a 3, § 

338zc, 338ze a 338zf.  

  

§ 338zi [Komentář]  

 

 (1) V rozvrhovém usnesení soud přizná pohledávky jejich věřitelům; úhrada odměny a hotových výdajů se 

poskytne správci a úhrada pohledávky podle § 338zf se poskytne vydraţiteli.  

  

 (2) Přiznané částky soud vyplatí po právní moci rozvrhového usnesení.  

  

Zpráva o výkonu správy podniku  

 

§ 338zj [Komentář]  

 

 (1) Poté, co vydraţený podnik přešel do majetku vydraţitele a správce mu předal podnik, podá správce soudu 

konečnou zprávu o výkonu své funkce a vyúčtuje odměnu a hotové výdaje.  

  

 (2) Soud zprávu doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému, manţelu 

povinného a vydraţiteli.  

  

 (3) Soud zprávu přezkoumá a rozhodne o jejím schválení při jednání; jednání není třeba nařizovat, jestliţe osoby 

uvedené v odstavci 2 v určené lhůtě nesdělí své námitky proti zprávě.  

  

 (4) Po schválení zprávy soud zprostí správce jeho funkce.  

  

Přechod práv a závazků na vydražitele  

 

§ 338zk [Komentář]  

 

 (1) Na vydraţitele, do jehoţ majetku přešel vydraţený podnik, přechází  

  

a) věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouţí k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu 

slouţit;  

  

b) práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví týkající se podnikatelské činnosti vydraţeného 

podniku, ledaţe by to odporovalo smlouvě o poskytnutí těchto práv nebo jejich povaze;  

  

c) práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů zaměstnanců působících ve vydraţeném podniku;  

  

d) závazky patřící k vydraţenému podniku, které nebyly uspokojeny při rozvrhu, včetně jejich zajištění.  

  

 (2) Přechodem dluhu nebo jiného závazku povinného nastupuje vydraţitel jako dluţník na jeho místo; k přechodu 

závazku se souhlas věřitele nevyţaduje.  

  

 (3) Je-li pro nabytí nebo zachování práv uvedených v odstavci 1 písm. b) rozhodné uskutečňování určité 

podnikatelské činnosti, započítá se do této činnosti vydraţitele uskutečněné po příklepu i činnost uskutečněná při provozu 

podniku před jeho prodejem v draţbě.  

  

 (4) Nájemní nebo podnájemní smlouvu na nebytové prostory uzavřenou povinným jako nájemcem nebo jako 

pronajímatelem můţe vydraţitel vypovědět ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i z jiných důvodů, neţ stanoví 

zvláštní zákon4095 nebo neţ byly dohodnuty; to platí také v případě, ţe nájem byl sjednán na dobu určitou. Právo druhé strany 

na náhradu škody tím vzniklé není dotčeno.  

  

 (5) Spolu se závazky, které byly uspokojeny při rozvrhu, zaniká i jejich zajištění.  

  

Oznámení jiným orgánům  

 

§ 338zl [Komentář]  

 

                                                           
95

 Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.  
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 (1) O tom, ţe vydraţený podnik přešel do majetku vydraţitele (§ 338z odst. 2), soud vyrozumí příslušný rejstříkový 

soud nebo orgán, který vede jiný rejstřík, v němţ je povinný zapsán. Rejstříkový soud nebo jiný orgán poté provede zápis o 

prodeji podniku v příslušném rejstříku.  

  

 (2) Jestliţe k podniku patří nemovitost, vyrozumí soud příslušný katastrální úřad, ţe vlastníkem nemovitosti se stal 

vydraţitel; v případě, ţe k nemovitosti bylo zřízeno zástavní právo, současně uvede, zda působí proti vydraţiteli nebo zda 

zaniklo.  

  

 (3) Byl-li výkon rozhodnutí zastaven, soud o tom vyrozumí po právní moci usnesení příslušný rejstříkový soud 

nebo orgán, který vede jiný rejstřík, v němţ je povinný zapsán, popřípadě téţ příslušný katastrální úřad.  

  

§ 338zm [Komentář]  

 

 (1) Ţádný z věřitelů, jehoţ pohledávka přešla na vydraţitele (§ 338zk odst. 2), nemůţe namítat, ţe prodejem 

podniku v draţbě se zhoršila dobytnost jeho pohledávky.  

  

 (2) Povinný neodpovídá za vady věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot patřících k podniku, který byl prodán 

v draţbě.  

  

Jiné výkony rozhodnutí  

 

§ 338zn [Komentář]  

 

 (1) Nařízením výkonu rozhodnutí postižením podniku se odkládá provedení jiţ nařízených výkonů rozhodnutí 

prodejem movitých věcí a nemovitostí patřících k podniku a výkonů rozhodnutí přikázáním k podniku patřících jiných 

pohledávek neţ z účtu u peněţního ústavu. Oprávnění z těchto výkonů rozhodnutí se povaţují za věřitele uvedené v § 338s, 

aniţ by bylo potřebné pohledávku přihlásit; to platí i tehdy, jestliţe vymáhaná pohledávka nepatří k podniku.  

  

 (2) Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí patřících k podniku nebo přikázáním k podniku 

patřících jiných pohledávek neţ z účtu u peněţního ústavu, který byl nařízen aţ po nařízení výkonu rozhodnutí postižením 

podniku, se neprovede. Právo těchto oprávněných přihlásit vymáhanou pohledávku podle § 338s není dotčeno.  

  

 (3) Nebyla-li pohledávka věřitelů uvedených v odstavcích 1 a 2 uspokojena při rozvrhu rozdělované podstaty, 

pokračuje soud po skončení výkonu rozhodnutí postižením podniku v řízení; v případě, ţe podnik byl prodán v draţbě a ţe 

jde o pohledávku patřící k podniku, nastupuje do řízení na místo povinného vydraţitel.  

  

Zastavení výkonu rozhodnutí  

 

§ 338zo [Komentář]  

 

 (1) Byl-li výkon rozhodnutí postižením podniku zastaven, soud vyzve správce, aby mu podal konečnou zprávu o 

výkonu své funkce a aby vyúčtoval odměnu a hotové výdaje.  

  

 (2) Soud zprávu doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému a manţelu 

povinného.  

  

 (3) Ustanovení § 338zj odst. 3 a 4 platí obdobně.  

  

 (4) Povinnost zaplatit správci odměnu a náhradu hotových výdajů soud uloţí buď povinnému nebo společně a 

nerozdílně oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a věřitelům, kteří přihlásili své pohledávky (§ 

338s a 338zn), a to podle toho, z jakého důvodu k zastavení výkonu rozhodnutí došlo.  

  

Postižení části podniku  

 

§ 338zp [Komentář]  

 

 (1) Na výkon rozhodnutí prodejem části podniku tvořící samostatnou organizační sloţku se uţijí ustanovení o 

výkonu rozhodnutí postižením podniku, nestanoví-li zákon jinak.  

  

 (2) Správa části podniku vykonávaná správcem se vztahuje i na úkony podniku, které se týkají jím spravované 

organizační sloţky podniku.  

  

Postižení podílu spolumajitele podniku  

 

§ 338zq [Komentář]  

 

 (1) Na výkon rozhodnutí postižením podílu spoluvlastníka podniku se uţijí ustanovení o výkonu rozhodnutí 
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prodejem podniku, nestanoví-li zákon jinak.  

  

 (2) Spoluvlastníku povinného soud doručí pravomocné usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením 

podniku a draţební vyhlášku; spoluvlastník povinného můţe podat za podmínek uvedených v § 338p odst. 5 odvolání proti 

draţební vyhlášce.  

  

 (3) Povinnosti uloţené povinnému v § 338m platí i pro spoluvlastníka podniku.  

  

 (4) Opatření správce podniku působí i proti spoluvlastníku povinného.  

  

 (5) Pro spoluvlastníka povinného platí § 338k odst. 2 aţ 6.  

  

 (6) Zúčastní-li se spoluvlastník povinného draţby a učiní-li s jinými draţiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu 

příklep; ustanovení § 338x odst. 1 věty druhé se nepouţije.  

  

 (7) Spoluvlastník povinného je oprávněn podat za podmínek uvedených v § 338y odst. 2 větě druhé odvolání proti 

usnesení o příklepu.  

  

Prodej zástavy  

 

§ 338zr [Komentář]  

 

 (1) Na výkon rozhodnutí prodejem zastaveného podniku se uţijí ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem 

podniku, nestanoví-li zákon jinak.  

  

 (2) Při výkonu rozhodnutí prodejem zastaveného podniku se nepouţijí ustanovení § 338f odst. 2 a 3, ledaţe jde o 

návrh dalšího oprávněného z usnesení o nařízení prodeje zástavy, a ustanovení § 338s, ledaţe by věřitel přihlásil pohledávku 

zajištěnou prodávanou zástavou.  

  

Hlava osmá  

 

Uspokojení práv na nepeněţité plnění  

 

Návrh 

 

  

§ 339 [Komentář]  

 

 (1) Podle těchto ustanovení se vykonávají rozhodnutí, která ukládají jinou povinnost neţ zaplacení peněţité částky.  

  

 (2) Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí téţ pro náklady, které mu byly rozhodnutím přiznány, jakoţ i pro 

náklady výkonu rozhodnutí, uvede v návrhu na výkon rozhodnutí, jakým způsobem má být jeho pohledávka na nákladech 

uspokojena.  

  

Vyklizení 

 

  

a) bez náhrady  

 

§ 340 [Komentář]  

 

 (1) Ukládá-li rozhodnutí, jehoţ výkon se navrhuje, aby povinný vyklidil nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, u 

nichţ není třeba zajistit přiměřený náhradní byt, náhradní byt, náhradní ubytování nebo přístřeší, soud nařídí výkon 

rozhodnutí a po právní moci tohoto usnesení výkon rozhodnutí provede.  

  

 (2) Soud vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem, kdy bude vyklizení provedeno. Vyrozumí o tom rovněţ 

oprávněného a příslušný orgán obce.  

  

§ 341 [Komentář]  

 

 (1) Výkon rozhodnutí se provede tak, ţe soud učiní opatření, aby z vyklizovaného objektu  

  

a) byly odstraněny věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakoţ i věci, které sice patří někomu jinému, ale 

jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném nebo na vyklizovaném objektu,  

  

b) byli vykázáni povinný a všichni, kdo se tam zdrţují na základě práva povinného.  
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 (2) Věci odstraněné z vyklizovaného objektu odevzdají se povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho 

domácnosti.  

  

 (3) Není-li přítomen vyklizení nikdo, kdo by mohl věci převzít, nebo je-li převzetí věcí odmítnuto, sepíší se věci a 

dají se na náklady povinného do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli; není-li moţné věci dát do úschovy, výkon 

rozhodnutí nelze provést. Soud vyrozumí povinného o tom, komu jeho věci byly dány do úschovy.  

 

(4) Postup podle odstavce 3 se nepoužije, jde-li o věc zjevně bezcennou. V takovém případě soud věc 

zdokumentuje a nařídí její zničení. O zničení věci vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem, než k němu dojde. 

Zničení věci se provede tak, že ji soud předá k využití nebo k odstranění nebo ji předá osobě oprávněné ke sběru nebo 

výkupu odpadů podle zvláštního právního předpisu102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

102) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

  

§ 342 [Komentář]  

 

 (1) Nevyzvedl-li si povinný věci u obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy byly uschovány, budou 

prodány na návrh obce (schovatele) podle ustanovení o prodeji movitých věcí.  

  

 (2) Výtěţek prodeje vyplatí soud povinnému po sráţce nákladů úschovy a nákladů prodeje. Jestliţe povinný 

odmítne zbytek výtěţku převzít nebo jeho pobyt není znám, postupuje soud přiměřeně podle § 185g; lhůta podle § 185g odst. 

1 počíná běţet ode dne, kdy povinný odmítl zbytek výtěţku převzít nebo kdy se zbytek výtěţku soudu vrátil jako 

nedoručitelný.  

  

 (3) Věci, které se nepodaří prodat, soud nabídne obci nebo schovateli na úhradu nákladů úschovy za dvě třetiny 

odhadní ceny; odmítnou-li věci převzít, připadají státu.  

  

 (4) Náklady úschovy, které nebudou uhrazeny z výtěţku prodeje ani převzatými věcmi, je povinen nahradit obci 
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(schovateli) povinný; o této povinnosti soud rozhodne na návrh obce (schovatele).  

  

b) se zajištěním bytové náhrady nebo přístřeší  

 

§ 343 [Komentář]  

 

 (1) Ukládá-li rozhodnutí, jehoţ výkon se navrhuje, aby povinný vyklidil byt nebo místnost, za které je nutno zajistit 

přiměřený náhradní byt, náhradní byt, náhradní ubytování nebo přístřeší, soud nařídí výkon rozhodnutí jen tehdy, jestliţe 

bude prokázáno, ţe povinnému je zajištěna taková bytová náhrada, jaká byla určena ve vykonávaném rozhodnutí, nebo ţe 

povinnému je zajištěno přístřeší, stanoví-li vykonávané rozhodnutí, ţe mu při vyklizení bytu náleţí přístřeší. Po právní moci 

tohoto usnesení soud výkon rozhodnutí provede.  

  

 (2) Zajištění bytové náhrady nebo přístřeší pro povinného je povinen prokázat oprávněný.  

  

 (3) Nebude-li prokázáno, ţe bytová náhrada byla pro povinného zajištěna a ţe odpovídá vykonávanému rozhodnutí, 

popřípadě ţe pro povinného bylo zajištěno přístřeší, listinou vydanou státním orgánem nebo orgánem obce anebo notářským 

zápisem, nařídí soud před rozhodnutím o nařízení výkonu rozhodnutí jednání. Při zjišťování, zda bytová náhrada byla pro 

povinného zajištěna a zda odpovídá vykonávanému rozhodnutí, popřípadě zda bylo pro povinného zajištěno přístřeší, soud 

provede i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, neţ byly účastníky navrhovány.  

  

§ 344 [Komentář]  

 

 (1) Soud vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem, kdy bude vyklizení provedeno. Vyrozumí o tom rovněţ 

oprávněného a příslušný orgán obce. Jestliţe to je potřebné, zejména není-li povinný přítomen, přibere vykonavatel 

provádějící vyklizení k tomuto úkonu vhodnou osobu, podle moţnosti zástupce orgánu obce.  

  

 (2) Výkon rozhodnutí se provede způsobem uvedeným v § 341 odst. 1 s tím, ţe odstraněné věci se přestěhují do 

určené bytové náhrady (do přístřeší).  

  

 (3) Zjistí-li soud po nařízení výkonu rozhodnutí, popřípadě aţ při jeho provedení, ţe pro povinného ve skutečnosti 

nebyla určená bytová náhrada (přístřeší) zajištěna, výkon rozhodnutí zastaví.  

  

 (4) Po přestěhování vykonavatel provádějící vyklizení předá určenou bytovou náhradu povinnému nebo některému 

ze zletilých příslušníků jeho domácnosti; odmítnou-li bytovou náhradu převzít, uloţí klíče u soudu nebo orgánu obce a 

povinného o tom vyrozumí. Nezačne-li povinný bytovou náhradu bez váţného důvodu do šesti měsíců od uloţení uţívat, 

práva povinného k bytové náhradě uplynutím této lhůty zanikají.  

  

 (5) Není-li moţné věci nebo některé z nich přestěhovat do určené bytové náhrady (do přístřeší), postupuje se 

obdobně podle § 341 odst. 2 a 3 a § 342.  

  

Odebrání věci  

 

§ 345 [Komentář]  

 

 (1) Ukládá-li rozhodnutí, jehoţ výkon se navrhuje, aby povinný vydal nebo dodal oprávněnému věc, postará se 

soud o výkon rozhodnutí tím, ţe dá odebrat věc se vším, co k ní patří, povinnému a odevzdá ji oprávněnému.  

  

 (2) Jestliţe je k uţívání odebírané věci třeba listiny, odebere se i tato listina povinnému a odevzdá se oprávněnému 

spolu s věcí, která byla povinnému odebrána.  

  

 (3) Nařízení výkonu rozhodnutí doručí povinnému vykonavatel při odebrání věci. Soud vyrozumí oprávněného o 

době výkonu předem. Odebrání věci nebude provedeno, nebude-li mu přítomen oprávněný nebo jeho zástupce. Ukazuje-li se 

to potřebné, vykonavatel provádějící odebrání věci přibere k tomu vhodnou osobu, podle moţnosti zástupce orgánu obce.  

  

 (4) Vyţaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného 

a prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností povinného, jakoţ i jeho skříní nebo jiných schránek v nich 

umístěných, kde je podle důvodného předpokladu věc, kterou má povinný vydat nebo dodat oprávněnému; za tím účelem je 

oprávněn zjednat si do bytu povinného nebo do jiné místnosti povinného přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné 

schránky otevřít.  

  

§ 346 [Komentář]  

 

 Má-li věc, kterou je třeba povinnému odebrat, u sebe někdo jiný, vyzve jej soud, aby ji oprávněnému vydal. 

Nebude-li věc vydána dobrovolně, pouţije se na návrh oprávněného přiměřeně ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním 

pohledávky.  

  

§ 347 [Komentář]  
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 (1) Nepodaří-li se odebrat věc určenou v nařízení výkonu rozhodnutí a lze-li si věc stejného druhu a stejné jakosti 

opatřit jinak, vyzve soud oprávněného, aby si ji opatřil na náklad a nebezpečí povinného.  

  

 (2) Povinnému můţe soud uloţit, aby potřebný náklad zaplatil oprávněnému předem. Výkon tohoto rozhodnutí 

provede se pak na návrh oprávněného některým ze způsobů uvedených v § 258 odst. 1.  

  

Rozdělení společné věci  

 

§ 348 [Komentář]  

 

 (1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby byla společná movitá věc nebo nemovitost prodána a její výtěţek 

rozdělen mezi spoluvlastníky, provede se výkon rozhodnutí přiměřeně podle ustanovení o prodeji movitých věcí nebo 

nemovitostí.  

  

 (2) Spoluvlastníci mají pro účely rozvrhu výtěţku prodeje postavení oprávněných; výše pohledávek se stanoví 

podle výše jejich podílů na společné věci.  

  

 (3) Nepodaří-li se společnou movitou věc nebo nemovitost prodat, zastaví soud výkon rozhodnutí.  

  

§ 349 [Komentář]  

 

 (1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby byla společná movitá věc nebo nemovitost rozdělena jinak neţ prodejem, 

určí soud při nařízení výkonu rozhodnutí, jak výkon bude proveden. Ukazuje-li se to potřebné, přibere se k provedení výkonu 

rozhodnutí vhodná osoba, podle moţnosti zástupce orgánu obce.  

  

 (2) Jestliţe je to třeba, zejména je-li nutno přesně stanovit, popřípadě vytyčit hranice pozemků, přibere soud k 

rozdělení znalce.  

  

Provedení prací a výkonů  

 

§ 350 [Komentář]  

 

 (1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby povinný podle něho provedl pro oprávněného nějakou práci, kterou 

můţe vykonat i někdo jiný neţ povinný, povolí soud oprávněnému, aby si dal práci, o kterou jde, provést někým jiným nebo 

si ji provedl sám, a to na náklad povinného.  

  

 (2) Oprávněný nebo ten, kým si oprávněný nechal práci provést, je při výkonu rozhodnutí oprávněn ke všemu, co je 

potřebné k provedení práce, o kterou jde.  

  

 (3) Povinnému můţe soud uloţit, aby potřebný náklad zaplatil oprávněnému předem. Výkon tohoto rozhodnutí 

provede se pak na návrh oprávněného některým ze způsobů určených k uspokojení peněţitých pohledávek.  

  

§ 351 [Komentář]  

 

 (1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, uloţí soud za porušení této povinnosti povinnému pokutu aţ 

do výše 100 000 Kč. Nesplní-li povinný ani poté vykonávané rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh oprávněného další 

přiměřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí nebude zastaven. Pokuty připadají státu.  

  

 (2) Zaplacením pokut se povinný nezprošťuje odpovědnosti za škodu.  

  

§ 351a [Komentář]  

 

 (1) Bylo-li vykonávané rozhodnutí splněno, avšak povinný následně způsobil porušením uloţené mu povinnosti 

změnu stavu, který toto rozhodnutí předpokládá, (předešlého stavu), soud oprávněnému povolí, aby se na náklady povinného 

postaral o obnovení stavu předpokládaného tímto rozhodnutím. Způsob obnovení předešlého stavu soud uvede v usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí.  

  

 (2) Na ţádost oprávněného soud pověří vykonavatele provedením jednotlivých úkonů při výkonu rozhodnutí nebo 

učiní jiná vhodná opatření, aby oprávněnému dopomohl k obnovení předešlého stavu.  

  

 (3) Povinnému můţe soud uloţit, aby potřebné náklady zaplatil oprávněnému předem. Výkon tohoto rozhodnutí, 

jakoţ i rozhodnutí, kterým bylo povinnému uloţeno zaplatit náklady uvedené v odstavci 1, se provede na návrh oprávněného 

některým ze způsobů určených k uspokojení peněţitých pohledávek.  

  

ČÁST SEDMÁ  
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Jiná činnost soudu  

 

nadpis vypuštěn  

 

nadpis vypuštěn  

 

§ 352 [Komentář]  

 

 (1) Soud přijímá do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci v souvislosti s trestním nebo jiným soudním řízením. 

U soudu se rovněţ skládají peníze a jiné hodnoty náleţející osobám, u kterých soud dohlíţí na správu majetku, zálohy, jistoty 

a jiné platby, které bezprostředně souvisí se soudním řízením.  

  

 (2) O přijetí do úschovy a o sloţení peněz a jiných hodnot, zálohy, jistoty nebo jiných plateb podle odstavce 1 vydá 

soud tomu, kdo hodnoty skládá, potvrzení.  

  

nadpis vypuštěn  

 

§ 353  

 

zrušen 

 

  

nadpis vypuštěn  

 

§ 354  

 

zrušen 

 

  

ČÁST OSMÁ  

 

Závěrečná ustanovení  

 

Přechodná ustanovení  

 

§ 355 [Komentář]  

 

 Není-li dále stanoveno jinak, platí tento zákon i pro řízení zahájená před jeho účinností. Právní účinky úkonů, které 

v řízení nastaly před účinností tohoto zákona, zůstávají zachovány.  

  

§ 356 [Komentář]  

 

 (1) Pro lhůty, které v den, kdy tento zákon nabyl účinnosti, ještě neskončily, platí ustanovení tohoto zákona.  

  

 (2) Jestliţe však zákonem byla dosud stanovena lhůta delší, skončí aţ v této pozdější době.  

  

 (3) Lhůta k podání stíţnosti pro porušení zákona neskončí dříve neţ šest měsíců ode dne, kdy tento zákon nabyl 

účinnosti.  

  

§ 357 [Komentář]  

 

 Na platební rozkazy vydané přede dnem, kdy tento zákon nabyl účinnosti, pouţije se dosavadních předpisů.  

  

§ 358 [Komentář]  

 

 Řízení v nájemních věcech, zahájená přede dnem, kdy tento zákon nabyl účinnosti, dokončí se podle dosavadních 

předpisů.  

  

§ 359 [Komentář]  

 

 Pokud ode dne, kdy tento zákon nabyl účinnosti, přísluší soudu ještě rozhodovat o příkazech k vyklizení, vydaných 

národními výbory, rozhodne o nich podle dosavadních předpisů.  

  

§ 360 [Komentář]  

 

 (1) Bylo-li přede dnem, kdy tento zákon nabyl účinnosti, zahájeno řízení u soudu dosud věcně příslušného, 

pokračuje v řízení tento soud a pro další postup se pouţije dosavadních předpisů.  
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 (2) Obdobně se postupuje, náleţí-li věc do pravomoci státního notářství, s výjimkou věcí soudní úschovy.  

  

§ 361 [Komentář]  

 

 (1) Dosud neskončené věci soudní úschovy postoupí soud příslušnému státnímu notářství a vyrozumí účastníky i 

schovatele, ţe řízení napříště vede a o vydání předmětu úschovy rozhoduje státní notářství.  

  

 (2) Dokud schovatel nebude takto vyrozuměn, vede řízení soud podle dosavadních předpisů.  

  

§ 362 [Komentář]  

 

 (1) Věci poručenské a věci opatrovnické týkající se majetku dítěte přenášejí se dnem, kdy tento zákon nabyl 

účinnosti, z národních výborů na soudy.  

  

 (2) Národní výbory postoupí neprodleně spisy týkající se věcí uvedených v odstavci 1 příslušnému okresnímu 

soudu.  

  

§ 363 [Komentář]  

 

 (1) O ţádostech za povolení uzavření manţelství nezletilým a osobám stiţeným duševní poruchou nebo duševně 

nedostatečně vyvinutým, o nichţ nebylo národním výborem pravomocně rozhodnuto přede dnem, kdy tento zákon nabyl 

účinnosti, rozhodne soud.  

  

 (2) Národní výbory postoupí ţádosti uvedené v odstavci 1 neprodleně příslušnému okresnímu soudu.  

  

§ 364 [Komentář]  

 

 V řízení o zadrţení v ústavu soud od účinnosti nové úpravy tohoto řízení nepokračuje; do té doby rozhoduje soud o 

zadrţení v ústavu podle dosavadních ustanovení.  

  

§ 365 [Komentář]  

 

 Exekuční tituly vzniklé před účinností tohoto zákona jsou podkladem pro výkon rozhodnutí podle tohoto zákona, i 

kdyţ je tento zákon za podklad výkonu rozhodnutí nepovaţuje.  

  

§ 366 [Komentář]  

 

 Povolení exekuce, k němuţ došlo přede dnem účinnosti tohoto zákona, má účinky nařízení výkonu rozhodnutí. V 

řízení se dále postupuje podle tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.  

  

§ 367 [Komentář]  

 

 (1) Zabavení peněţité pohledávky a platu, k němuţ došlo před účinností tohoto zákona, má účinky nařízení výkonu 

rozhodnutí sráţkami ze mzdy, popřípadě přikázáním pohledávky povinného, které bylo plátci mzdy, popřípadě dluţníku 

povinného doručeno.  

  

 (2) Plátce mzdy, který provádí sráţky ze mzdy povinného na základě exekuce na plat povolené přede dnem, kdy 

tento zákon nabyl účinnosti, můţe po účinnosti tohoto zákona postupovat při provádění sráţek podle nových ustanovení. 

Jakmile mu soud doručí usnesení, ve kterém jej vyzve, aby při dalším provádění sráţek postupoval podle ustanovení tohoto 

zákona, je plátce mzdy povinen tak učinit.  

  

§ 368 [Komentář]  

 

 (1) Byla-li přede dnem účinnosti tohoto zákona povolena exekuce vyklizením bytu, dokončí se podle dosavadních 

předpisů.  

  

 (2) Ukládá-li rozhodnutí soudu vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona povinnost vyklidit byt, za který je třeba 

poskytnout náhradu, je vykonatelné, aţ kdyţ byl právoplatně poskytnut náhradní byt, popřípadě náhradní ubytování tam, kde 

stačí poskytnout náhradní ubytování.  

  

§ 369 [Komentář]  

 

 Povolené exekuce na nemovitosti a na movité věci se dokončí podle dosavadních předpisů.  

  

§ 370 [Komentář]  
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 Exekuční likvidace, nařízené přede dnem, kdy tento zákon nabyl účinnosti, dokončí se podle dosavadních předpisů.  

  

§ 370a [Komentář]  

 

 Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené 

působnosti.  

  

§ 371  

 

zrušen 

 

  

§ 372  

 

zrušen 

 

  

Zmocňovací ustanovení  

 

§ 373 [Komentář]  

 

 Ministerstvo upraví vyhláškou výkon rozhodnutí sráţkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu 

odnětí svobody, ve vazbě nebo ve výkonu zabezpečovací detence, jakoţ i chovanců v zařízeních pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy.  

  

§ 374 [Komentář]  

 

 (1) Ministerstvo se zmocňuje vydat obecně závazným právním předpisem jednací řád pro okresní, krajské a vrchní 

soudy, který upraví podrobněji pro vyřizování občanskoprávních věcí organizaci práce a úkoly zaměstnanců při výkonu 

soudnictví včetně postupu notáře při provádění úkonů v řízení o dědictví, postup při doručování písemností, postup soudů při 

výkonu rozhodnutí, kancelářské práce u soudů včetně správní agendy. Zejména v něm můţe stanovit,  

  

a) které jednoduché úkony svěřené předsedovi senátu (samosoudci) mohou vykonávat justiční čekatelé nebo administrativní 

zaměstnanci a kterými úkony v řízení o dědictví můţe notář pověřit své zaměstnance,  

  

b) ve kterých případech jsou zaměstnanci soudů oprávněni ověřit pravost podpisu na listinách a správnost opisů listin,  

  

c) kdy lze upustit od přítomnosti zapisovatele při jednání před soudem a jakým způsobem v takových případech je nutno 

zaznamenat obsah jednání,  

  

d) jaká nutná vydání se hradí osobám zúčastněným na řízení.  

  

 (2) Předseda senátu (samosoudce), jemuţ je jinak věc podle rozvrhu práce přikázána, můţe si vyhradit vyřizování 

určitých věcí svěřených justičním čekatelům nebo administrativním zaměstnancům, a to buď vůbec nebo v jednotlivých 

případech.  

  

 (3) Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo 

pověřený administrativní zaměstnanec, můţe mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se povaţuje 

za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.  

  

§ 374a [Komentář]  

 

 Ministerstvo stanoví vyhláškou  

  

a) výši a způsob určení odměny a náhrady hotových výdajů notářů jako soudních komisařů,  

  

b) případy, v nichţ nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jejich obsah musí zůstat utajen,  

  

c) paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v rámci jeho oprávnění stanoveného 

zvláštním předpisem,57) a to pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení,  

  

d) výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů,  

  

e) podrobnosti postupu při vyhotovování a doručování stejnopisů rozhodnutí a jiných písemností soudu v listinné podobě za 

součinnosti provozovatele poštovních sluţeb.  

  

Zrušovací ustanovení  
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§ 375 [Komentář]  

 

Účinnost zákona  

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.  

 

Příloha A  

 

zrušena 

 

Vybraná ustanovení novel  

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních 

předpisů. 

 

2. Řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle 

§ 251 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni 

do jeho obvodu, a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenován 

žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do obvodu soudu, 

který má společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného krajského soudu. 

 

3. Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí předá soud soudním exekutorům, mezi které byly 

věci rozvrženy, příslušné soudní spisy. Dnem, kdy soud předá soudnímu exekutorovi soudní spis, řízení o výkonu 

rozhodnutí pokračuje dále u soudního exekutora jako exekuční řízení. 

 

4. Oprávněný může do 2 měsíců od předání soudního spisu podat návrh na zastavení exekuce bez uvedení 

důvodu; tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá soudní exekutor nárok na náhradu nákladů 

exekuce a účastníci exekučního řízení nemají nárok na náhradu nákladů. 

 

5. Oprávněný může do 2 měsíců od předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat exekuční soud o 

změnu exekutora; soud o tomto návrhu rozhodne.  

 

6. Účinky zahájení řízení o výkonu rozhodnutí a úkony, které v něm vykonal soud, zůstávají zachovány. 

Soudní exekutor není vázán návrhem oprávněného na to, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí veden. Soudní 

poplatek zaplacený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se nevrací; nebyla-li exekuce zastavena podle bodu 4, 

snižují se o částku zaplacenou na tomto poplatku náklady exekuce. Soud nenařizuje exekuci 

a nepověřuje soudního exekutora jejím provedením. 

 

7. Soudní exekutor zašle povinnému výzvu ke splnění vymáhané povinnosti podle § 46 odst. 6 zákona č. 

120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí lhůty podle § 46 odst. 6 

zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provede soudní exekutor exekuci 

podle zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

8. O předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor protokol, který se bez zbytečného odkladu 

zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního exekutora a na internetových stránkách Exekutorské 

komory České republiky. V protokolu se uvede spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, který spis 

převzal, a den, kdy k převzetí spisu došlo. 

 

9. Zahájí-li oprávněný, na jehož návrh byla zastavena exekuce podle bodu 4, exekuční řízení podle správního 

nebo daňového řádu do 6 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zastavení exekuce podle bodu 4, neběží po tuto 

dobu lhůta, v níž může exekuční správní orgán nařídit exekuci podle § 108 odst. 4 správního řádu, a lhůta pro placení 

daně podle § 160 daňového řádu. 

 

10. Exekutorské zápisy podle § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, které byly sepsány do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou titulem pro výkon rozhodnutí podle § 251 

zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i po dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 
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