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M. P. 

 

Č.j.: InfZ 10/2016 

 

V Brně dne 30. 8. 2016 

 

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 P., 

 

dne 18. srpna 2016 byla Exekutorské komoře ČR (dále jen „Komora“) doručena Vaše elektronická 

žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací. 

 

K obsahu Vaší žádosti lze sdělit následující.   

 

ad 1) Exekutorská komora ČR disponuje interní statistikou. Dle dané statistiky je celkově vůči 

nezletilým povinným vedeno 5 406 exekučních řízení, přičemž celkový počet nezletilých 

povinných je 4 190. Nadto je však nutné upozornit, že daná data nejsou zcela vypovídající ani 

reprezentativní. 

 

ad 2) Zahájení exekuce obvykle předchází soudní či jiné řízení, na základě kterého je vydán 

exekuční titul. O řízení musí být informován zákonný zástupce nezletilého, či jeho opatrovník, 

kterému je rozhodnutí doručováno. Účastníkem exekučního řízení může být jen ten, kdo má 

způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve smyslu § 19 občanského soudního 

řádu. Toto je však nutné od procesní způsobilosti, která dle ustanovení § 20 občanského 

soudního řádu závisí na tom, v jakém rozsahu má účastník má účastník způsobilost vlastními 

úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti.  

 

Procesní způsobilost je tedy spjata se způsobilostí k právním úkonům. Nezletilý povinný je tedy 

v exekučním řízení zastoupen zákonným zástupcem, či opatrovníkem. Exekuční řízení může být 

tedy vedeno vůči nezletilému, a to pouze na majetek nezletilého. V exekučním řízení vůči nezletilému 

je postupováno totožně, jako v případě zletilého povinného. V případě soupisu movitých věcí 

nezletilého povinného se postupuje rovněž totožně jako u zletilého povinného, avšak jednáno je s jeho 

zákonným zástupce, či opatrovníkem. 

Mgr. Petr Prokop Ustohal 

tajemník  

Exekutorské komory ČR 

 

mailto:komora@ekcr.cz

