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O. Č. 

 

Č.j.: Taj 20150217 

 

V Brně dne 2. 3.2015 

 

 

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážená paní Č., 

 

dne 17. února 2015 byla Exekutorské komoře ČR doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 

o poskytnutí informací týkajících se vyklizení.  

 

K obsahu Vaší žádosti lze sdělit následující. Soudní exekutor postupuje při vyklizení v souladu 

s ustanovením § 340 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OSŘ“). Samotná exekuce se provede tak, že soudní exekutor, popřípadě jím 

pověřený zaměstnanec učiní opatření, aby z vyklizovaného objektu byly odstraněny všechny věci 

patřící povinnému, příslušníkům jeho domácnosti, stejně jako věci patřící třetím osobám. Dále 

soudní exekutor zajistí vykázání povinného a osob, které se ve vyklizovaném objektu nacházejí 

na základě práva povinného.  

 

Je nerozhodné, že si povinný nepřebírá poštu. Soudní exekutor je oprávněn zjednat si do 

vyklizovaného objektu přístup. Soudní exekutor vyrozumí povinného nejméně 15 dní předem, 

kdy bude vyklizení provedeno. 

 

Vyklizení zpravidla probíhá za součinnosti oprávněného, jeho účast ale není, stejně jako asistence 

policejního orgánu, nezbytná. Odměna soudního exekutora za provedení vyklizení činí dle § 7 

vyhlášky č. 330/2001 Sb. (dále jen „exekuční tarif“), 10.000 Kč za každou vyklizenou nemovitost. 

K uvedené částce je ale nutné přičíst případné hotové výdaje, které soudnímu exekutorovi 

v souvislosti s vyklizením vzniknou. Veškeré náklady ale hradí povinný. Soudní exekutor může 

od oprávněného požadovat složení zálohy na náklady exekuce. 

 

Odstraňované věci se odevzdají povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho 

domácnosti. Pokud není vyklizení přítomen nikdo, kdo by mohl věci převzít, věci se sepíší a na 

náklady povinného se dají do úschovy. Uvedený postup se ale nepoužije, jde-li o věc zjevně 

bezcennou, která se pouze zaeviduje a nařídí se její zničení. 
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Pokud by se skutečně ve vyklizovaném objektu nacházela zvířata, která by si nikdo nechtěl 

převzít, bylo by nutné zajistit pro ně vhodné místo. U psa by bylo možné volit útulek. 

 

Soudní exekutor nezajišťuje přepis energií. Tyto záležitosti si musí obstarat oprávněný.  

 

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Prokop Ustohal 

tajemník  

Exekutorské komory ČR 

 

 

 

 


