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TESTOVÉ OTÁZKY PRO ZKOUŠKY VYKONAVATELŮ 

 

(V případě, je-li více odpovědí správných, pak se za správnou považuje ta neúplnější správná odpověď) 

Exekuční návrh, účastníci řízení, pověření a vyrozumění o zahájení exekuce 
  
Exekuční návrh lze podat pro vymožení 
a. peněžitého i nepeněžitého plnění  
b. pouze peněžitého plnění 
c. pouze nepeněžitého plnění 
 
Osobu exekutora pro konkrétní exekuční řízení vybírá  
a. oprávněný  
b. povinný  
c. soud  
 
Účastníky exekučního řízení jsou 
a. oprávněný a povinný 
b. povinný a manžel povinného 
c. oprávněný, povinný a manžel povinného, je-li exekucí postižen jeho majetek nebo majetek 
ve společném jmění manželů 
 
Účastníkem řízení může být nezletilý 
a. pouze v postavení povinného  
b. pouze v postavení oprávněného  
c. v postavení povinného i oprávněného  
 
Fyzickou osobou se v rámci občanského soudního řízení rozumí  
a. občan a podnikatel fyzická osoba zapsaná v příslušném rejstříku  
b. občan a veřejná obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku  
c. společníci obchodní společnosti  
 
Právnickou osobou se v rámci občanského soudního řízení rozumí zejména  
a. společnost s ručením omezením, akciová společnost, komanditní společnost, družstvo  
b. občan a veřejná obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku  
c. společníci veřejné obchodní společnosti  
 
Za právnickou osobu je oprávněn jednat  
a. statutární orgán, prokurista, zástupce nebo pověřený zaměstnanec  
b. člen dozorčí rady  
c. valná hromada  
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Zvolil-li si účastník zástupce pro zastupování v exekučním řízení, musí  
a. založit do spisu písemnou nebo udělit ústně do protokolu procesní plnou moc  
b. založit do spisu úředně ověřenou písemnou nebo udělit ústně do protokolu procesní 
plnou moc  
c. prohlásit ústně, že má zástupce  
 
V exekučním návrhu musí být označen  
a. způsob provedení exekuce  
b. exekutor, který má být pověřen exekucí  
c. exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla  
 
Exekuční návrh je možné podat  
a. pouze u příslušného soudu  
b. pouze u příslušného soudního exekutora  
c. u příslušného soudu i soudního exekutora  
 
K exekučnímu návrhu je třeba připojit 
a. kopii exekučního titulu s doložkou právní moci 
b. kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti 
c. originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho 
vykonatelnosti 
 
Exekučním titulem není  
a. výpis ze seznamu pohledávek zjištěných v konkurzním řízení  
b. výkaz nedoplatků daní  
c. exekuční příkaz  
 
Ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze provést výkon rozhodnutí jen  
a. jestliže je listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem prokázáno, že 
na něho přešlo právo z rozhodnutí,  
b. jestliže prohlásí,že na něho přešlo právo z rozhodnutí,  
c. jestliže podá návrh na soud, že na něho právo z rozhodnutí přešlo,  
 
Přechod povinnosti nebo práva lze prokázat jen  
a. listinou podepsanou oprávněným nebo povinným a založenou do spisu  
b. listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem,  
c. listinou prokazující přechod povinnosti nebo práva  
 
Exekutor je vyloučen z provedení exekuce, jestliže  
a. se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich zástupcům 
je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti  
b. se zřetelem k osobě oprávněného nebo k jeho zástupci je tu důvod pochybovat o jeho 
nepodjatosti  
c. se zřetelem na jeho poměr k povinnému nebo jeho zástupci je tu důvod pochybovat o jeho 
nepodjatosti  
  
Jsou-li dány důvody pro vyloučení exekutora tak,  
a. v řízení může exekutor pokračovat, dokud nerozhodne o uvedené námitce  
b. v řízení může exekutor činit jen takové úkony, které nesnesou odkladu  
c. v řízení exekutor nemůže pokračovat  
 



O námitce podjatosti exekutora 
a.  rozhodne exekutor do 15 dnů od dne, kdy tato byla podána 
b. exekutor námitku předloží bez odkladu k soudu, to neplatí, byla-li námitka uplatněna 
nejpozději v den skončení exekučního řízení či jeho zastavení, nebo tehdy, uplatnil-li 
účastník v námitce stejné okolnosti, o nichž bylo soudem již rozhodnuto,  nebo-je-li námitka 
zjevně opožděná 
c. exekutor o námitce rozhodne bez zbytečného odkladu, to neplatí, byla-li námitka 
uplatněna nejpozději v den skončení exekučního řízení či jeho zastavení, nebo tehdy, 
uplatnil-li účastník v námitce stejné okolnosti, o nichž bylo soudem již rozhodnuto, nebo-je-li 
námitka zjevně opožděná 
 
Námitku podjatosti exekutora může účastník řízení uplatnit  
a. u soudu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení 
exekuce, nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později do 8 
dnů poté, co se o něm dozvěděl 
b. u exekutora nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení 
exekuce, nevěděl-li  v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později do 5 
dnů poté, co se o něm dozvěděl 
c. u exekutora nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení 
exekuce, nevěděl-li  v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později do 8 
dnů poté, co se o něm dozvěděl 
 
O námitce podjatosti koncipienta, kandidáta nebo jiného zaměstnance rozhoduje 
a. exekutor 
b. soud 
c. exekutor nebo soud, podle toho ke komu byla námitka podjatosti podána 
 
Exekutor  
a.  není povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při provádění 
exekuční nebo další činnosti 
b. je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při provádění 
exekuční nebo další činnosti 
c. je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl jen při provádění 
exekuční činnosti 
 
Do 31. 12. 2012 soud usnesením nařídil exekuci a jejím provedením pověřil exekutora 
a.  do 15 dnů, jestliže byly všechny zákonné předpoklady 
b.  bez zbytečného odkladu  
c.  lhůta nebyla stanovena 
 
Exekutor může začít zjišťovat majetek 
a. poté, kdy byl exekutorovi doručen exekuční návrh 
b. poté, kdy soud vydal pověření k provedení exekuce 
c. poté, kdy exekutor vydal vyrozumění o zahájení exekuce 
 
Rejstřík zahájených exekucí je 
a. elektronický seznam, který provozuje a spravuje Ministerstvo spravedlnosti 
b. elektronický seznam, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti a spravuje Exekutorská 
komora ČR 
c. elektronický seznam, který provozuje a spravuje Exekutorská komora ČR 
 



Rejstřík zahájených exekucí je 
a. veřejný elektronický seznam 
b. neveřejný elektronický seznam, do kterého však může každý na základě odůvodněné 
žádosti nahlédnout 
c. neveřejný elektronický seznam 
 
Centrální evidence exekucí je 
a. veřejně přístupný informační systém, který vede Exekutorská komora ČR 
b. neveřejný přístupný informační systém, který vede Exekutorská komora ČR 
c. neveřejný a nepřístupný informační systém, který vede Exekutorská komora ČR 
 
Ze zákona musí být spojována řízení 
a. další řízení zahájené jiným oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora, 
dříve než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce 
b. další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u jiného exekutora 
c. další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora, dříve než 
zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce 
 
Návrhové spojování 
a. exekutor na návrh povinného spojí řízení ke společnému řízení, jsou-li proti témuž 
povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora 
exekuční řízení proto témuž povinnému, jestliže oprávněným je osoba, která byla věřitelem 
v době vzniku vymáhaného dluhu, je-li předmětem spojovaných řízení vymožení bagatelní 
pohledávky, jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení  
b. exekuční soud na návrh povinného spojí řízení ke společnému řízení, jsou-li proti témuž 
povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora 
exekuční řízení proto témuž povinnému, jestliže oprávněným je osoba, která byla věřitelem 
v době vzniku vymáhaného dluhu, je-li předmětem spojovaných řízení vymožení bagatelní 
pohledávky, jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení  
c. exekuční soud nebo exekutor na návrh oprávněného nebo povinného spojí řízení ke 
společnému řízení, jsou-li proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li 
další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proto témuž povinnému, jestliže 
oprávněným je osoba, která byla věřitelem v době vzniku vymáhaného dluhu, je-li 
předmětem spojovaných řízení vymožení bagatelní pohledávky, jsou-li proti povinnému 
vedena alespoň 2 exekuční řízení  
 
Soud vydá pověření  
a. do 15 dnů, jestliže byly splněny všechny zákonné předpoklady 
b. bez zbytečného odkladu  
c. lhůta není stanovena 
 
Pověření exekutor  
a. doručí jen povinnému  
b. doručí oprávněnému a povinnému 
c. není soudním rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení 
 
 
 
 
 
 



Proti vyrozumění o zahájení exekuce  
a. je přípustné odvolání, v němž lze namítat jiné skutečnosti než ty, jež jsou rozhodné pro 
nařízení exekuce,  
b. je přípustné odvolání, v němž nelze namítat jiné skutečnosti než ty, jež jsou rozhodné pro 
nařízení exekuce,  
c. není přípustné odvolání  
 
Exekuční příkaz soudní exekutor vydává v řízeních zahájených do 31. 12. 2012 
a. poté, co mu byl doručen návrh na nařízení exekuce  
b. poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce  
c. poté, co usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci  
 
Exekuční příkaz soudní exekutor vydává v řízeních zahájených po 31. 12. 2012 
a. poté, co mu byl doručen exekuční návrh 
b. poté, co mu bylo doručeno pověření 
c. poté, co exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí  
 
Proti exekučnímu příkazu soudního exekutora  
a. je přípustné odvolání, které je nutné podat do 15 dnů ode dne doručení  
b. je přípustné odvolání, které je nutné podat do 3 dnů ode dne doručení  
c. není přípustné odvolání  
 
Exekuční příkaz nabude právní moci  
a. doručením poslednímu účastníkovi  
b. uplynutím lhůty 15 dnů od doručení účastníkovi  
c. dnem právní moci usnesení o nařízení exekuce  
 
Exekutor je oprávněn zrušit exekuční příkaz  
a. jen pokud tak rozhodne soud  
b. kdykoli  
c. nikdy  
 
Potvrzení o nabytí právní moci exekučního příkazu vyznačí  
a. exekutor  
b. soud  
c. právní moc se nevyznačuje  
 
Podle exekučního příkazu se exekuce provede u řízení zahájených do 31. 12. 2012 
a. po právní moci usnesení o nařízení exekuce a právní moci exekučního příkazu  
b. po právní moci exekučního příkazu  
c. po právní moci usnesení o nařízení exekuce  
 
Podle exekučního příkazu se exekuce provede u řízení zahájených po 1. 1. 2013 
a. po uplynutí 30 denní lhůty k dobrovolnému plnění, po právní moci rozhodnutí o návrhu 
na zastavení exekuce, pokud byl podán ve 30 denní lhůtě  
b. po uplynutí 30 denní lhůty k dobrovolnému plnění a zápisu doložky provedení exekuce 
do rejstříku zahájených exekucí 
c. po uplynutí 30 denní lhůty k dobrovolnému plnění, po právní moci rozhodnutí o návrhu 
na zastavení exekuce, pokud byl podán ve 30 denní lhůtě a po zápisu doložky provedení 
exekuce do rejstříku zahájených exekucí 
 



Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést  
a. srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, správou nemovité věci, prodejem movitých 
věcí a nemovitých věcí, postižením závodu 
b. srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, odebráním věci, prodejem movitých věcí a 
nemovitých věcí, postižením závodu 
c. srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, vyklizením, prodejem movitých věcí a 
nemovitých věcí, pozastavením řidičského oprávnění 
 
Exekuci pozastavením řidičského oprávnění 
a. lze vést, jestliže je vymáhán jakýkoliv dluh 
b. lze vést, jestliže je vymáháno běžné i dlužné výživné pro nezletilé dítě 
c. lze vést, jestliže je vymáhán nedoplatek výživného pro nezletilé dítě 
 
Řidičské oprávnění se pozastavuje 
a. dnem doručení exekučního příkazu oprávněnému a povinnému 
b. dnem doručení exekučního příkazu povinnému 
c. dnem doručení exekučního příkazu oprávněnému, povinnému a orgánu, který vede 
registr řidičů podle zvláštního právního předpisu 
 
Soudní exekutor před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění manželů 
a. zjišťuje, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu evidována smlouva či 
rozhodnutí soudu o zúžení či zrušení společného jmění manželů, ale není povinen k ní 
přihlížet 
b. zjišťuje, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu evidována smlouva či 
rozhodnutí soudu o zúžení či zrušení společného jmění manželů, a je povinen z jeho obsahu 
vycházet 
c. vůbec existenci smlouvy či rozhodnutí soudu o zúžení či zrušení společného jmění 
manželů nezjišťuje 
 
Odvolání není přípustné proti  
a. usnesení o zastavení exekuce  
b. usnesení o odkladu exekuce  
c. exekučnímu příkazu  
 
Odvolání není přípustné proti 
a. rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu (dle § 68 odst. 2 a 3 
exekučního řádu), exekučnímu příkazu, usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu, 
příkazu k úhradě nákladů exekuce 
b. vyrozumění o zahájení exekuce, usnesení o odkladu exekuce, rozhodnutí o návrhu na 
vyškrtnutí věci ze soupisu (dle § 68 odst. 2 a 3 exekučního řádu) 
c. usnesení o odkladu, exekučnímu příkazu, příkazu k úhradě nákladů exekuce, rozhodnutí 
o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu (dle § 68 odst. 2 a 3 exekučního řádu) 
 
Pro zachování lhůty k podání námitek je zapotřebí, aby poslední den lhůty  
a. exekutor obdržel od poštovního doručovatele zásilku námitkami  
b. povinný podal na poště zásilku s námitkami  
c. povinný se vzdal práva na námitky  
 
 
 
 



Pokud povinný tvrdí úhradu dluhu v exekuci přímo k rukám oprávněného  
a. exekutor platbu zaeviduje na úhradu dluhu i přes nesouhlas oprávněného  
b. exekutor posoudí toto podání jako návrh na částečné zastavení exekuce a vyzve 
oprávněného k vyjádření  
c. exekutor se tímto vůbec nezabývá  
 
Soudní exekutor je povinen  
a. provádět exekuce v pořadí, v jakém mu byla doručena usnesení o nařízení exekuce  
b. provádět exekuce v pořadí, v jakém příslušný soud rozhodl o nařízení exekuce  
c. vést exekuce v pořadí, v jakém mu byly doručeny exekuční návrhy  
 
Soudní exekutor je oprávněn  
a. vykonávat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují 
při provedení výkonu rozhodnutí soudu,  
b. vykonávat všechny úkony,které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují 
při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci 
soudu,  
c. vykonávat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní přepisy jinak svěřují 
při provedení výkonu rozhodnutí soudci  
 
Exekutor může v rámci další činnosti zejména  
a. poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, 
jakož i v souvislosti s exekuční a další činností 
b. poskytovat právní pomoc oprávněnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti 
s exekuční a další činností 
c. poskytovat právní pomoc povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s 
exekuční činností a další činností 
 
Exekutor  
a. nestanoví-li zvláštní zákon jinak, má povinnost nahradit újmu tomu, komu jí způsobil, v 
souvislosti s činností podle exekučního řádu a to i tehdy, byla-li újma při výkonu exekuční 
nebo další činností jeho zaměstnancem  
b. má povinnost nahradit újmu tomu, komu jí způsobil v souvislosti s činností podle 
exekučního řádu 
c. nemá povinnost nahradit újmu tomu, komu jí způsobil, v souvislosti s činností podle 
exekučního řádu 
 
Po zahájení insolvenčního řízení nelze v exekučním řízení 
a. vydat exekuční příkaz  
b. provést dražbu movité nebo nemovité věci  
c. žádat třetí osoby o poskytnutí součinnosti  
 
Žalobu o vyloučení postiženého majetku z exekuce podává  
a. povinný k exekutorovi  
b. třetí osoba k soudu  
c. povinný k soudu  
 
 
 
 
 



Exekuční řízení  
a. lze přerušit  
b. nelze nikdy přerušit  
c. nelze přerušit, nestanoví-li exekuční řád nebo zvláštní právní předpis jinak  
 
Třetí osoby jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost  
a. ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k součinnosti  
b. ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k součinnosti  
c. ve lhůtě bez zbytečného odkladu  
 
Za nesplnění povinností poskytnutí součinnosti  
a. může soudní exekutor uložit třetím osobám pořádkovou pokutu  
b. může soud na návrh exekutora uložit třetím osobám pořádkovou pokutu  
c. může soud i soudní exekutor uložit třetím osobám pořádkovou pokutu  
 
Nesplní-li třetí osoby na výzvu exekutora povinnosti stanovené ve výzvě k součinnosti  
a. mají povinnost nahradit exekutorovi újmu, která tím exekutorovi vznikne  
b. mají povinnost nahradit oprávněnému a exekutorovi újmu, která tím oprávněnému a 
exekutorovi vznikne  
c. mají povinnost nahradit oprávněnému újmu, která tím oprávněnému vznikne  
 
Ke změně exekutora může dojít 
a. na návrh oprávněného pouze na základě rozhodnutí soudu 
b. na návrh povinného na základě rozhodnutí soudu 
c. na návrh oprávněného na základě rozhodnutí soudu nebo na návrh oprávněného a se 
souhlasem exekutora, který dosud exekuci vede 
 
Návrh na zastavení exekuce se podává u  
a. odvolacího soudu  
b. exekučního soudu  
c. u exekutora, který vede exekuci 
 
Návrh na zastavení exekuce může úspěšně podat  
a. soudní znalec  
b. soudce  
c. oprávněný  
 
Návrh na zastavení exekuce může povinný 
a. podat bez zbytečného odkladu po té, co se dozvěděl o zastavení exekuce 
b. podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce, nejde-li o tzv. 1. 
návrh na zastavení exekuce 
c. podat kdykoli 
  
Zastaví-li soud exekuci zcela, tak  
a. exekutor nepokračuje v exekuci  
b. exekutor může pokračovat v exekuci, ale pouze ohledně nákladů exekuce, které nebyly 
doposud uhrazeny 
c. exekutor může pokračovat v exekuci 
 
 
 



Návrh na odklad exekuce se podává 
a. u exekučního soudu 
b. u exekučního soudu nebo u pověřeného exekutora 
c. u exekutora, který vede exekuci 
 
Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad 
a. exekutor může činit úkony, které směřují k provedení exekuce 
b. exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce 
c. exekutor nečiní vůbec žádné úkony  
 
Jestliže exekutor nevyhoví návrhu na odklad 
a. postoupí jej bez zbytečného odkladu soudu 
b. postoupí jej soudu po vyjádření oprávněného 
c. postoupí jej do 7 dnů společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu 
 
Pověření exekutora k provedení exekuce zaniká  
a. rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora, o zastavení exekuce, o pověření jiného 
exekutora, pokud pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy, došlo 
k dohodnuté změně exekutora, exekuční soud rozhodl o spojení exekučních řízení, nejde-li o 
exekutora, který povede spojená řízení 
b. pokud pohledávka a její příslušenství a náklady exekuce byly alespoň částečně vymoženy 
c. pokud pohledávka a její příslušenství byly vymoženy 
 
Provedením exekuce se rozumí 
a. úplné vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné povinnosti  
b. vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení  jiné povinnosti, nákladů 
oprávněného  
c. úplné vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné povinnosti, nákladů 
exekuce a nákladů oprávněného  
 

Doručování 
 
Vyrozumění o zahájení exekuce se doručuje  
a. do vlastních rukou jen oprávněnému  
b. do vlastních rukou jen povinnému  
c. do vlastních rukou oprávněnému i povinnému  
 
Exekutor doručuje povinnému  
a. vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční návrh, kopii exekučního titulu, výzvu ke splnění 
povinnosti 
b. vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční návrh, výzvu ke splnění povinnosti  
c. vyrozumění o zahájení exekuce, kopii exekučního návrhu, výzvu ke splnění povinnosti 
 
Exekutor nedoručuje povinnému 
a. vyrozumění o zahájení exekuce 
b. kopii exekučního titulu 
c. pověření o nařízení exekuce 
 
 
 
 



Pokud je účastník zastoupen advokátem, doručuje exekutor písemnosti  
a. přímo účastníkovi  
b. advokátovi  
c. vždy účastníkovi i advokátovi současně  
 
Do vlastních rukou povinného se doručují v exekuci  
a. písemnosti, u nichž tak stanoví zákon  
b. veškeré písemnosti  
c. pouze exekuční příkaz  
  
Náhradní doručení písemnosti je provedeno  
a. doručením vykonavatelem exekutora  
b. doručením povinnému k jeho zaměstnavateli  
c. uložením na poště, pokud je adresováno podle informací uvedených v centrální evidenci 
obyvatel, a vhozením obálky s doručovanou písemností do schránky adresáta  
 
Usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora, které bylo řádně doručeno účastníkům a ve lhůtě 
nebylo podáno odvolání je  
a. pravomocné  
b. pravomocné a vykonatelné  
c. vykonatelné  
  
Fyzickým osobám se doručuje na tato místa  
a. do datové schránky, na elektronickou nebo jinou adresu sdělenou adresátem, na adresu 
pro doručování evidovanou v centrální evidenci obyvatel, na adresu místa trvalého pobytu  
b. do datové schránky, na elektronickou nebo jinou adresu sdělenou adresátem, na adresu 
pro doručování evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na adresu místa 
trvalého pobytu, podnikajícím fyzickým osobám na adresu sídla, do sídla organizační složky 
jejich závodu nebo na kterékoliv jiné místo, na němž bude zastižena  
c. do datové schránky, na elektronickou nebo jinou adresu sdělenou adresátem, na adresu 
pro doručování evidovanou v centrální evidenci obyvatel, na adresu místa trvalého pobytu 
nebo na kterékoliv jiné místo, na němž bude zastižena  
 
Právnickým osobám se doručuje na tato místa  
a. do datové schránky, na elektronickou nebo jinou adresu sdělenou adresátem, na adresu 
sídla zapsanou do obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku, na adresu 
organizační složky nebo na kterékoliv jiné místo, na němž bude zastižena  
b. do datové schránky  
c. na adresu sídla zapsanou do obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku  
 
Odepře-li adresát doručovanou písemnost přijmout  
a. považuje se za doručenou dnem, kdy toto odmítl  
b. nepovažuje se za doručenou  
c. považuje se za doručenou dnem, kdy toto odmítl, o tom je nutné adresáta při doručení 
poučit  
 
Písemnost lze také doručit  
a. při jednání nebo jiném exekučním úkonu  
b. při jednání nebo jiném exekučním úkonu,pouze se souhlasem účastníků řízení  
c. nelze doručit při jednání nebo jiném exekučním úkonu  
 



Náklady exekuce 
 
Náklady exekuce jsou určeny  
a. ve vyrozumění o zahájení exekuce  
b. v příkazu k úhradě nákladů exekuce  
c. v usnesení o nařízení exekuce 
 
Paušální náhrada hotových výdajů exekutora činí  
a. 3500 Kč  
b. 2x 300 Kč  
c. 3000 Kč  
 
Zanikne-li pověření exekutora k vedení exekuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo o 
zastavení exekuce nebo dohodnutou změnou exekutora, než bylo cokoliv vymoženo, náleží exekutorovi 
odměna ve výši  
a. 3.000 Kč  
b. 3.500 Kč  
c. odměna mu nenáleží  
 
Uhradí-li povinný ve lhůtě pro dobrovolné plnění ode dne doručení výzvy ke splnění povinnosti 
vymáhaný nárok a snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, náleží exekutorovi 
a. odměna v plné výši 
b. odměna ve výši 50%, 
c. odměna ve výši 50%, jde-li o exekuci pro vymožení peněžité částky, ve výši 30%, jde-li o 
exekuci pro vymožení jiné než peněžité povinnosti 
 
Odměna za provedení exekuce vyklizením činí  
a. 10.000 Kč  
b. 10.000 Kč za každou vyklizenou nemovitou věc 
c. 20.000 Kč  
  
Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce soudního exekutora je  
a. možno podat námitky do 3 dnů ode dne doručení  
b. možno podat námitky do 8 dnů ode dne doručení  
c. možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení  
  
Opravný prostředek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce byl podán včas, když  
a. podání bylo dáno poslední den lhůty podáno na poštu  
b. podání bylo dáno poslední den lhůty do poštovní schránky  
c. podání bylo poslední den lhůty doručeno e-mailem bez zaručeného podpisu  
 
O nákladech exekuce lze v exekučním řízení rozhodnout  
a. příkazem k úhradě nákladů exekuce v průběhu řízení pouze jedenkrát  
b. příkazem k úhradě nákladů exekuce v průběhu řízení  pokud bylo vymoženo plnění a 
náklady vznikly, a to i opakovaně  
c. příkazem k úhradě nákladů exekuce v průběhu řízení pouze jedenkrát, a to na konci řízení  
 
 
 
 
 



Náhrada za doručení písemností sestává  
a. z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemností, zpravidla z 
částky 50,- Kč  
b. paušální částky 50,- Kč za doručení jedné písemnosti  
c. z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemností a paušální částky 
50,- Kč za doručení jedné písemnosti  
 
Výše náhrady cestovních výdajů, která je součástí nákladů exekuce 
a. není nijak omezena 
b. činí nejvýše 1.500,- Kč za jednu cestu do místa, jež není  sídlem exekutora, který vede 
exekuci a zpět 
c. činí nejméně 1.500,- Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede 
exekuci a zpět 
 
Náhrada za ztrátu času činí 
a. 50,- Kč za každou započatou půlhodinu 
b. 50,- Kč za každou započatou čtvrthodinu 
c. 50,- Kč za každou započatou hodinu 
 
Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí nákladů exekuce 
a. není nijak omezena 
b. činí nejméně 500,- Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede 
exekuci a zpět 
c. činí nejvýše 500,- Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci 
a zpět 
 

Srážky ze mzdy 
 
Exekuční příkaz srážkami ze mzdy povinného se doručí do vlastních rukou  
a. povinnému  
b. povinnému a plátci mzdy  
c. povinnému, oprávněnému i plátci mzdy  
 
Srážky ze mzdy provádí plátce mzdy  
a. od okamžiku, kdy je plátci mzdy doručeno vyrozumění o zahájení exekuce  
b. od okamžiku, kdy je plátci mzdy doručen exekuční příkaz  
c. od okamžiku, kdy je plátce mzdy vyrozuměn o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci  
 
Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky, do výše částky, nad níž se srazí zbytek 
čisté mzdy bez omezení, lze srazit k vydobytí nepřednostní pohledávky povinného jen  
a. jednu třetinu  
b. jednu čtvrtinu  
c. jednu šestinu  
 
Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu než dovoluje občanský soudní řád  
a. je přípustné jen, když s tím povinný vysloví souhlas  
b. je nepřípustné,  i když s tím povinný vysloví souhlas  
c. je přípustné, i když s tím povinný nevyslovil souhlas  
 
 
 



Přednostní pohledávkou pro účely exekučního řízení není:  
a. směnečná pohledávka  
b. pohledávka z výživného  
c. pohledávka náhrady újmy způsobené úmyslným trestným činem  
 
Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky, do výše částky, nad níž se srazí zbytek 
čisté mzdy bez omezení, lze srazit k vydobytí přednostní pohledávky oprávněného jen  
a. dvě třetiny  
b. dvě čtvrtiny  
c. dvě šestiny  
 
Plátce mzdy vyplatí exekutorovi u řízení zahájeného po 1. 1. 2013 deponované srážky ze mzdy 
a. po právní moci exekučního příkazu  
b. poté, co je exekuce pravomocná a nastala právní moc exekučního příkazu  
c. poté, co doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí a 
exekuční příkaz  nabyl právní moci 
 
Výši srážky ze mzdy  
a. lze snížit, dá-li k tomu oprávněný plátci mzdy pokyn  
b. lze snížit, dohodne-li se na tom oprávněný s povinným  
c. nelze snížit  
 

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu , přikázání jiných peněžitých 
pohledávek  a postižení jiných majetkových práv 

 
Exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu povinného se doručí do vlastních 
rukou  
a. povinnému  
b. peněžnímu ústavu  
c. povinnému a peněžnímu ústavu  
 
Exekučním příkazem přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu povinného lze postihnout  
a. účet vedený jen v tuzemské měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku  
b. účet vedený v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku  
c. účet vedený v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku i v zahraničí  
 
Exekučním příkazem přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu povinného nelze postihnout  
a. účet u stavební spořitelny  
b. účet u hypoteční banky  
c. zaknihované cenné papíry  
 
Peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima na postiženém účtu 
a. může peněžní ústav vyplácet povinnému na jeho žádost opakovaně 
b. peněžní ústav vyplatí tyto prostředky na žádost povinného nejvýše jednou  
c. peněžní ústav k žádosti povinného nepřihlíží 
 
Pohledávku z penzijního připojištění povinného lze postihnout 
a. přikázáním jiné peněžité pohledávky 
b. přikázáním pohledávky z účtu 
c. nelze postihnout 
 



Exekuci nepodléhají 
a. dávky vyplácené z penzijního připojištění, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné 
nouzi, dávky státní sociální podpory 
b. peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální 
podpory a pěstounské péče 
c. peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální 
podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplacené dávky státní sociální podpory a 
pěstounské péče 
 
Exekutor může vydat exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění 
a. pouze tehdy, je-li vymáhán nedoplatek výživného  
b. pouze tehdy, je-li vymáhán nedoplatek výživného pro nezletilé dítě 
c. je-li vymáhána jakákoliv peněžitá pohledávka 
 
Řidičské oprávnění se na základě exekučního příkazu pozastavením řidičského oprávnění 
a. pozastavuje doručením povinnému 
b. pozastavuje doručením povinnému a oprávněnému 
c. pozastavuje doručením orgánu, který vede registr řidičů 
 

Movité věci 
 
Exekuční příkaz prodejem movitých věcí se povinnému doručuje  
a. osobně ve lhůtě 15 dnů před provedením výkonu  
b. při provedení výkonu  
c. vždy poštou před provedením výkonu  
 
Pro vyznačení právní moci exekučního příkazu prodejem movitých věcí je rozhodné  
a. doručení oprávněnému  
b. doručení povinnému a oprávněnému  
c. doručení povinnému  
 
Návrhem oprávněného, že má být exekuce provedena pouze prodejem výslovně určených věcí  
a. je soudní exekutor vázán  
b. není soudní exekutor vázán  
c. je vázán pouze v případě, že je oprávněný u soupisu těchto věcí přítomen  
 
Při soupisu movitých věcí se 
a.vždy pořizuje záznam o průběhu prohlídky bytu a jiných místností 
b. se pořizuje záznam o průběhu prohlídky bytu a jiných místností pouze na žádost 
povinného 
c. se pořizuje záznam o průběhu prohlídky bytu a jiných místností na žádost osoby, která je 
oprávněna být přítomna u soupisu 
 
Záznam o průběhu prohlídky bytu a jiných místností 
a. se pořizuje vždy 
b. se pořizuje jen na žádost povinného 
c. lze pořídit i bez návrhu, o tom musí být přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky 
 
 
 
 



Soudní exekutor při provedení exekuce prodejem movitých věcí  
a. může i bez návrhu oprávněného zajistit movité věci, které sepsal, je-li to účelné a je-li zde 
obava z jejich poškození nebo ztráty 
b. pouze na návrh oprávněného zajistí movité věci, které sepsal  
c. může zajistit sepsané movité věci, pokud je to účelné  
 
Postihuje-li exekuce souběžně stejnou movitou věc povinného, provede se ta exekuce,  
a. v níž byla tato věc nejdříve sepsána  
b. v níž byla tato věc nejdříve zajištěna  
c. v níž byla tato věc nejdříve označena  
 
Z exekuce prodejem movitých věcí jsou vyloučeny hotové peníze do částky odpovídající 
a. 1000 Kč  
b. životního minima jednotlivce a osob žijící ve společné domácnosti  
c. dvojnásobku životního minima jednotlivce  
 
Z exekuce jsou zejména vyloučeny  
a. běžné oděvní součásti (včetně prádla a obuvi), obvyklé vybavení domácnosti, studijní a 
náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky, snubní prsten, písemnosti osobní 
povahy, obrazové snímky, zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje 
vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním 
účelem chovu a která slouží člověku jako společník 
b. pouze běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, zvířata 
c. pouze zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci 
nebo tělesné vadě  
 
Věci, o kterých povinný prokáže, že je užívá na základě smlouvy o nájmu věci (leasingové smlouvy)  
a. jsou z exekuce vyloučeny pouze v případě, že o tom rozhodne soud na základě žaloby o 
vyloučení věcí z exekuce  
b. jsou z exekuce vyloučeny  
c. z exekuce nejsou vyloučeny  
 
Sepsané věci, pokud je nepochybné, že jsou ve vlastnictví jiného, je podán návrh vyškrtnutí a zároveň 
s tím oprávněný souhlasí  
a. budou vždy vyškrtnuty ze soupisu  
b. mohou být vyškrtnuty ze soupisu  
c. jsou z exekuce vyškrtnuty pouze v případě, že to prohlásí také povinný 
 
Vykonavatel soudního exekutora sepíše věci, které by mohly být prodány,  
a. v bytě (sídle) povinného, nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny,  
b. v bytě povinného,  
c. pouze v místě, které označí oprávněný  
 
Vykonavatel soudního exekutora sepíše také  
a. věci povinného, které má u sebe někdo jiný, za tím účelem je oprávněn si k těmto věcem 
zjednat přístup  
b. věci povinného, které má u sebe někdo jiný, avšak jen tehdy, jestliže mu takové věci 
budou odevzdány  
c. věci povinného, které má u sebe někdo jiný, avšak jen tehdy, jestliže s tím povinný vysloví 
souhlas 
 



U soupisu movitých věcí má právo být přítomen  
a. oprávněné orgány a oprávněné osoby  
b. oprávněný, povinný, jejich právní zástupci,  
c. oprávněný, jeho právní zástupce  
 
Do soupisu movitých věcí se neuvedou věci,  
a. které se rychle kazí  
b. o nichž oprávněný prohlásí, že nemají být sepsány  
c. o nichž povinný prohlásí, že nejsou v jeho vlastnictví  
 
Lze povinnému odebrat hotovost v cizí měně?  
a. ano, lze ji odebrat beze zbytku  
b. ne, odebrat ji nelze  
c. ano, ale povinnému musí zůstat ekvivalent nezabavitelné částky určené zákonem  
 
Provádí-li soupis věcí vykonavatel, sepsané movité věci odhadne  
a. soudní exekutor  
b. soudní znalec  
c. vykonavatel  
 
Zlato, v jiné podobě než světově obchodovatelných slitcích, jiné drahé kovy a drahé kameny pojaté do 
soupisu odhadne  
a. vždy znalec  
b. vždy soudní exekutor  
c. znalec, soudní exekutor nebo vykonavatel  
 
Cenné papíry, jejichž předložení je třeba k uplatnění práva, vykonavatel pojme do soupisu  
a. vždy jen na návrh oprávněného  
b. vždy i bez návrhu oprávněného  
c. vždy jen se souhlasem osoby, u které je nutné uplatnit právo z cenného papíru  
 
Sepsané movité věci se prodají  
a. v dražbě tomu zájemci, který učiní podání, alespoň ve výši jedné poloviny nejnižšího 
podání  
b. v dražbě zájemci, který učiní nejvyšší nabídku  
c. v dražbě zájemci, který je ochoten převzít veškeré movité věci, které jsou předmětem  
dražby  
 
Zlato v jiné podobě než světově obchodovatelných slitcích, jiné drahé kovy a drahé kameny pojaté do 
soupisu, lze prodat  
a. vždy v dražbě jako jiné movité věci 
b. i mimo dražbu s tím, že musí být ke koupi za hotové nabídnuty institucím, jejichž 
předmětem podnikání je obchodování s drahými kovy  
c. jen mimo dražbu s tím, že musí být ke koupi za hotové nabídnuty institucím, jejichž 
předmětem podnikání je obchodování s drahými kovy  
 
Nejnižší podání v dražbě věcí movitých činí  
a. jednu třetinu rozhodné ceny  
b. jednu čtvrtinu odhadní ceny  
c. jednu polovinu odhadní ceny  
 



Dražbu movitých věcí lze vykonat 
a. pouze v místě, kde věci jsou nebo u exekutora nebo na jiném vhodném místě 
b. pouze u exekutora 
c. v místě, kde věci jsou nebo u exekutora nebo na jiném vhodném místě, a to i elektronicky 
 
Při soupisu movitých věcí, činí-li pohledávka, která je předmětem exekuce včetně nákladů exekuce 100 
000 Kč, je nutné sepsat věcí v hodnotě  
a. 175 000 Kč  
b. 200 000 Kč  
c. 300 000 Kč  
 
Tvrdí-li při soupisu povinný nebo třetí osoba, že věci nejsou ve vlastnictví povinného ale třetí osoby, 
vykonavatel soudního exekutora  
a. takové věci nesepíše a uvedené tvrzení ani nepoznamená v protokole o soupisu movitých 
věcí 
b. takové věci sepíše a poučí tuto osobu o možnosti podat návrh na vyškrtnutí věci ze 
soupisu   
c. takové věci nesepíše a uvedené tvrzení poznamená v protokole o soupisu movitých věcí  
 
Při soupisu movitých věcí tvrdí a současně prokazuje manželka povinného, že věc nabyla před 
uzavřením manželství, vykonavatel ve vztahu k uvedenému tvrzení  
a. věc sepíše a uvedené poznačí v protokole  
b. věc nesepíše  
c. věc sepíše a poučí manželku povinného o možnosti podat návrh na vyškrtnutí věci ze 
soupisu 
 
Pokud vykonavatel soudního exekutora při soupisu movitých věcí shledá pravděpodobným tvrzení 
osoby přítomné při soupisu, že věc je vlastnictví třetí osoby 
a. bezodkladně tuto třetí osobu písemně uvědomí o provedení soupisu a poučí ji o právu 
podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu 
b. bezodkladně tuto třetí osobu uvědomí o provedení soupisu a poučí ji o právu podat návrh 
na vyškrtnutí věci ze soupisu 
c. do 15 dnů od provedení soupisu tuto třetí osobu písemně uvědomí o provedení soupisu a 
poučí ji o právu podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu 
 
Při soupisu movitých věcí u povinného pro dluh 10 000 Kč včetně nákladů exekuce, povinný uhradí v 
hotovosti 5000 Kč, vykonavatel  
a. proto nepokračuje dále v soupisu  
b. pokračuje v soupisu a sepíše věci v hodnotě 15 000 Kč  
c. pokračuje v soupisu a sepíše věci v hodnotě 30 000 Kč  
 
Při provádění exekuce prodejem movitých věcí je soudní exekutor  
a. oprávněn si zjednat přístup do bytu povinného 
b. oprávněn si zjednat přístup do bytu povinného, a to pouze za součinnosti Policie ČR  
c. oprávněn si zjednat přístup do bytu povinného, a to pouze za součinnosti Policie ČR a 
pracovnice obecního úřadu  
  
 
 
 
 



Exekutor při provádění exekuce prodejem movitých věcí povinného  
a. může i bez návrhu zajistit movité věci, které sepsal, je-li to účelné a je-li zde obava z jejich 
poškození nebo ztráty 
b. může i bez návrhu zajistit movité věci, které sepsal  
c. musí i bez návrhu zajistit movité věci 
 
Nacházejí-li se věci povinného v budově, která požívá diplomatické výsady a imunity,  
a. může být soupis proveden jen se souhlasem vlastníka takové budovy  
b. může být soupis proveden jen se souhlasem soudu, který exekuci nařídil  
c. může být soupis proveden jen tehdy, pokud to připouští mezinárodní právo  
 
Má-li být soupis movitých věcí proveden v budově právnické osoby, kterou tato osoba používá k 
podnikání a není-li tato osoba osobou povinnou,  
a. oznámí soudní exekutor předem úkon statutárnímu orgánu této právnické osoby  
b. je soudní exekutor oprávněn provést soupis jen s předchozím písemným souhlasem této 
právnické osoby  
c. je soudní exekutor oprávněn provést soupis, aniž by tuto právnickou osobu předem o 
úkonu vyrozuměl  
 
Tvrdí-li povinný při soupisu movitých věcí, že na určité věci vázne zástavní právo, tak vykonavatel 
soudního exekutora  
a. takovou věci není oprávněn pojmout do soupisu  
b. takovou věc pojme do soupisu a v protokole vyznačí tvrzení povinného s poučením, nechť 
ve stanovené lhůtě své tvrzení prokáže příslušnými listinami  
c. takovou věc je oprávněn pojmout do soupisu pouze se souhlasem oprávněného  
 
Dostaví-li se v průběhu soupisu movitých věcí advokát povinného, který předloží vykonavateli listinu 
osvědčující skutečnost, že ohledně movitých věcí v bytě povinného podal vylučovací žalobu k 
příslušnému soudu opatřenou podacím razítkem soudu, vykonavatel  
a. od soupisu upustí  
b. bez ohledu na tuto skutečnost pokračuje v soupisu, ale tuto skutečnost poznamená do 
protokolu  
c. provede kontrolu věcí, které jsou předmětem vylučovací žaloby, a sepíše věci, které nejsou 
v této žalobě zahrnuty  
 
Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu může podat ten, komu svědčí právo k věci, které nepřipouští 
exekuci 
a. do 30 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o soupisu  
b. do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o soupisu  
c. kdykoliv, osvědčí-li právní zájem  
 
Proti povinnému probíhají dvě exekuce, pro 10 000 Kč (jedno řízení) a pro 20 000 Kč (druhé řízení), 
věci povinného byly sepsány v prvém řízení, tyto věci lze prodat  
a. pouze v prvém řízení  
b. pouze ve druhém řízení  
c. je jedno, zda budou podány v jednom nebo druhém řízení 
 
 
 
 
 



Dražba movitých věcí končí  
a. jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení pohledávky oprávněného a včas přihlášených 
věřitelů, včetně nákladů řízení a nákladů exekuce  
b. jakmile se vydraží všechny sepsané movité věci povinného  
c. na návrh oprávněného  
 
Byla-li sepsána věc, k níž někdo při soupisu uplatňuje právo nepřipouštějící exekuci 
a. musí být tato věc vyškrtnuta soudním exekutorem ze soupisu vždy, souhlasí-li s tím 
oprávněný  
b. musí být tato věc vyškrtnuta soudním exekutorem ze soupisu, i když s tím oprávněný 
nesouhlasí  
c. tuto věc nelze ze soupisu vyškrtnout  
 
Věci, pro které se nenajde kupec ani při opětovné dražbě může oprávněný převzít do 15 dnů po 
vyrozumění o bezvýslednosti dražby za 
a. 1/3 odhadní nebo úřední ceny  
b. 1/3 rozhodné ceny  
c. 1/4 odhadní nebo úřední ceny  
 
Dražební vyhláška na movité věci se doručí  
a. do vlastních rukou povinnému, manželu povinného, dále oprávněnému a orgánu obce, 
v jejímž obvodu bude dražba konána 
b. do vlastních rukou povinnému, manželu povinného, dále oprávněnému a orgánu obce, 
v jejímž obvodu bude dražba konána a v jejímž obvodu má povinný bydliště 
c. povinnému, manželu povinného, oprávněnému a orgánu obce, v jejímž obvodu bude 
dražba konána a v jejímž obvodu má povinný bydliště 
 
Dražbu movitých věcí exekutor (vykonavatel) nařídí 
a. nejméně 30 dnů po dni vydání dražební vyhlášky, ne však dříve než 30 dnů ode dne 
doručení uvědomění o provedení soupisu třetí osobě, o které exekutor shledal, že věc je 
v jejím vlastnictví 
b. kdykoliv po provedení soupisu 
b. bez zbytečného odkladu  
 
Dražbu movitých věcí může provést 
a. exekutor i vykonavatel soudního exekutora 
b. jen exekutor 
c. jen vykonavatel soudního exekutora 
 
Vlastnické právo k vydražené movité věci přechází na vydražitele  
a. zaplacením nejvyššího podání řádně a včas 
b. převzetím vydražené věci  
c. zaplacením nejvyššího podání a převzetím vydražené věci  
 
Pokud vydražitel nepřevezme do 1 měsíce po doplacení nejvyššího podání vydražené věci 
a. exekutor vyzve vydražitele, aby si vydražené věci převzal 
b. nařídí exekutor opětovnou dražbu 
c. přenechá věci oprávněnému 
  
 
 



Mimo dražbu lze prodat  
a. věci, které se rychle kazí  
b. věci, u nichž již prošla expirační doba  
c. cokoli, rozhodne-li tak soudní exekutor  
 
Pokud se pro dražené věci nenajde kupec, pak  
a. nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu  
b. může oprávněný převzít do 15 dnů po vyrozumění o bezvýslednosti dražby za jednu 
třetinu odhadní nebo úředně stanovené ceny  
c. vrátí se povinnému  
 
Zvlášť významná výtvarná díla a památky a předměty větší kulturní historické hodnoty  
a. se prodají v dražbě  
b. se nabídnou ke koupi za hotové institucím, jejichž posláním je péče o takové památky, a to 
nejméně za rozhodnou cenu  
c. se nabídnou ke koupi institucím, jejichž posláním je péče o takové památky, a to nejméně 
za odhadní cenu  
 
Pokud se exekutor z obchodního rejstříku dozví, že povinný je jediný akcionář určité společnosti 
a. provede místní šetření a fyzicky sepíše do protokolu akcie ve vlastnictví povinného 
b. provede místní šetření a fyzicky sepíše do protokolu akcie ve vlastnictví povinného za 
předpokladu, že mu e povinný odevzdá 
c. pojmou se takové akcie ve vlastnictví povinného do soupisu zápisem do protokolu, neboť 
údaj je znám z obchodního rejstříku, aniž by muselo být provedeno místní šetření  
 
Byla-li původně sepsaná movitá věc vyškrtnuta ze soupisu, exekutor 
a. po právní moci rozhodnutí o vyloučení ze soupisu, předá věc navrhovateli na místě, kde ji 
zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak 
b. bez zbytečného odkladu předá věc navrhovateli na místě, kde ji zajistil, nedohodne-li se 
s navrhovatelem jinak 
c. navrhovatel si věc sám převezme v sídle exekutora 
 

Nemovité věci 
 
Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí může být nařízen jen  
a. jestliže listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány popřípadě též veřejnými 
listinami notáře je doloženo, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného 
b. jestliže listinami je jednoznačně prokázáno,že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného, 
c. jestliže je prokázáno, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného  
 
Katastrální úřad zapíše k nemovité věci povinného poznámku o zahájené exekuci  
a. po doručení vyrozumění o zahájení exekuce katastru  
b. po doručení vyrozumění o zahájení exekuce katastru a povinnému  
c. po vydání exekučního příkazu prodejem nemovité věci 
 
Odhad nemovitých věcí postižených exekučním příkazem provede  
a. v jednoduchých případech soudní exekutor sám  
b. znalec, kterého soudní exekutor ustanoví 
c. soud, který exekuci nařídil  
 
 



Nejnižší podání na první dražbě nemovité věci činí  
a. tři čtvrtiny výsledné ceny  
b. dvě třetiny výsledné ceny  
c. jednu polovinu výsledné ceny  
 
Nejnižší podání při druhé dražbě nemovité věci činí  
a. 40%výsledné ceny  
b. 50% výsledné ceny  
c. jednu třetinu nejnižšího podání první dražby  
 
Nejnižší podání při páté dražbě nemovité věci činí  
a. 25% výsledné ceny  
b. jednu polovinu výsledné ceny  
c. jednu třetinu nejnižšího podání první dražby  
 

Vyklizení 
 
Soudní exekutor je o termínu provedení vyklizení povinen vyrozumět 
a. oprávněného, povinného a všechny příslušníky jeho domácnosti  
b. oprávněného, povinného a příslušný orgán obce  
c. povinného, všechny příslušníky jeho domácnosti a příslušný orgán obce  
 
O tom, kdy bude vyklizení provedeno, vyrozumí soudní exekutor povinného  
a. nejméně pět dnů předem  
b. nejméně patnáct dní předem  
c. nevyrozumí jej o tom vůbec  
 
Věci odstraněné z vyklizovaného objektu se:  
a. odevzdají povinnému  
b. odevzdají povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti  
c. vždy pojmou do soupisu  
 
Věci sepsané při vyklizení se: 
a. odevzdají povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti,  
b. dají na náklady povinného do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli  
c. dají do úschovy soudnímu exekutorovi, která provede jejich dražbu na úhradu nákladů 
exekuce  
  
Vyklizení nelze provést,  
a. není-li možné dát sepsané věci do úschovy  
b. je-li převzetí věcí, které mají být odstraněny z vyklizovaného objektu, povinným 
odmítnuto  
c. není-li vyklizení přítomen povinný nebo alespoň jeden zletilý člen jeho domácnosti  
 
Pokud se při vyklizení najde zjevně bezcenná věc 
a. exekutor ji zdokumentuje a nařídí její zničení 
b. věc se sepíše a předá se do úschovy 
c. věc se sepíše a předá se oprávněnému 
 
 
 



Exekuce vyklizením není přípustná, pokud  
a. ten, kdo má být vyklizen, je pro nemoc upoután na lůžko  
b. ten, kdo má být vyklizen, klade odpor 
c. ten, kdo má být vyklizen, odmítá otevřít vstupní dveře do vyklizovaného objektu  
 

Odebrání věci 
 
Exekuce odebráním věci nebude provedena,  
a. nebude-li úkonu přítomen oprávněný nebo jeho zástupce  
b. nebude-li úkonu přítomen povinný nebo jeho manžel  
c. nebude-li úkonu přítomen povinný nebo jeho manžel nebo zletilý člen jejich domácnosti  
 
Má-li věc, kterou je třeba povinnému odebrat, u sebe někdo jiný, soudní exekutor  
a. vyzve tuto osobu, aby věc oprávněnému dobrovolně vydal  
b. odejme věc této osobě spolu s příslušnými doklady a odevzdá ji oprávněnému  
c. dá podnět soudu k zastavení exekuce, neboť exekuci odebráním věci nelze provést  
 
Při provádění exekuce odebráním věci je ten, kdo výkon provádí  
a. oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku jeho bytu (sídla) a jiných 
místností povinného 
b. oprávněn učinit prohlídku jeho bytu (sídla) a jiných místností povinného, ale není 
oprávněn učinit osobní prohlídku  
c. není oprávněn učinit ani osobní prohlídku, ani prohlídku jeho bytu (sídla) a jiných 
místností povinného  
 
Je-li předmětem exekuce odebráním věci motorové vozidlo  
a. vyrozumí vykonavatel o provedeném odebrání příslušný dopravní inspektorát, u něhož je 
toto motorové vozidlo zapsáno v evidenci  
b. vyrozumí vykonavatel o provedeném odebrání příslušný orgán obce  
c. vyrozumí vykonavatel o provedeném odebrání oprávněného  
 

Kancelářský řád 
 
Úřední deska soudního exekutora  
a. musí být umístěna v budově, kde se nachází kancelář exekutora, a musí být v 
uzamykatelné skříňce  
b. nemusí být umístěna v budově, kde se nachází kancelář exekutora, ale musí být v 
uzamykatelné skříňce,  
c. nemusí být umístěna v budově, kde se nachází kancelář exekutora, a nemusí být v 
uzamykatelné skříňce  
 
Pro elektronickou úřední desku soudního exekutora platí: 
a. obsah vybraných informací zveřejněných na úřední desce exekutora se zpřístupní i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup 

b. obsah informací zveřejněných na úřední desce exekutora se může zpřístupnit i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup 

c. obsah informací zveřejněných na úřední desce exekutora se zpřístupní i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup 

 
 
 



Informační cedule exekutora obsahuje 
a. zejména údaje o úředních hodinách 
b. zejména informace pro veřejnost, případně i informace o zástupci exekutora a podmínky 
nahlížení do spisu 
c. zejména údaje o úředních hodinách, informace pro veřejnost, případně i informace o 
zástupci exekutora a podmínky nahlížení do spisu 
 
Zaměstnanci exekutora se při úkonech mimo kancelář musí na žádost zúčastněných osob prokázat  
a. průkazem exekutora  
b. průkazem exekutora a průkazem zaměstnance  
c. průkazem zaměstnance  
 
Soudní exekutor je při své činnosti oprávněn  
a. používat pouze jedno úřední razítko, které exekutorovi vydala Komora  
b. více úředních razítek, na kterých musí být uvedeno jeho pořadové číslo, přičemž první z 
dalších razítek bude označeno číslicí 2 a následující číslicemi následujícími v nepřerušené 
číselné řadě  
c. více úředních razítek, bez uvedení jejich pořadových čísel  
 
Chyby v psaní a zřejmé nesprávnosti v listině, která má povahu rozhodnutí exekutora, se opraví 
a. vydáním nového rozhodnutí bez chyby v psaní a zřejmé nesprávnosti, kterým se původní 
rozhodnutí soudního exekutora zruší  
b. vydáním opravného usnesení podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu  
c. tak, že zůstane čitelný původní text, který se přeškrtne a oprava se provede nad nebo za 
původní text s vyznačením záznamu „Opravu provedl“, uvedením data a podpisem 
soudního exekutora  
 
Spisový přehled se do exekučního spisu  
a. vkládá před první stranu spisu  
b. za poslední stranu spisu  
c. se do spisu vkládá za libovolnou stranu spisu  
 
Doručenky se do exekučního spisu  
a. připevní k listu doručené listiny, a doručovalo-li se více listin, pak na list spisu, na němž je 
poslední písemnost, k níž se doručenka vztahuje  
b. připevní k listu doručené listiny, a doručovalo-li se více listin, pak na list spisu, na němž je 
první písemnost, k níž se doručenka vztahuje  
c. připevní se na libovolný list exekučního spisu nebo se vloží do přílohové obálky  
 
Spisová značka exekučního řízení se skládá  
a. z trojčíslí představujícího evidenční číslo soudního exekutora, označení příslušeného 
rejstříku, pořadového čísla věci a posledního dvojčíslí kalendářního roku  
b. z trojčíslí představujícího evidenční číslo soudního exekutora, označení příslušeného 
rejstříku, pořadového čísla věci, posledního dvojčíslí kalendářního roku a pořadového čísla 
poslední písemnosti spisu  
c. označení příslušeného rejstříku, pořadového čísla věci, posledního dvojčíslí a kalendářního 
roku  
 
 
 
 



Jednací číslo písemnosti se skládá  
a. z trojčíslí představujícího evidenční číslo soudního exekutora, označení příslušeného 
rejstříku, pořadového čísla věci a posledního dvojčíslí kalendářního roku  
b. z trojčíslí představujícího evidenční číslo soudního exekutora, označení příslušeného 
rejstříku, pořadového čísla věci, posledního dvojčíslí kalendářního roku a pořadového čísla 
listiny  
c. označení příslušeného rejstříku, pořadového čísla věci, posledního dvojčíslí a kalendářního 
roku  
 
Jednací číslo se na listině zpravidla vyznačí 
a. na horní pravé straně listu, a obsahuje-li písemnost více listů, označí se tato písemnost 
číslem jednacím jen na prvním listu  
b. na horní pravé straně listu, a obsahuje-li písemnost více listů, označí se tato písemnost 
číslem jednacím na každém listu  
c. na kterékoli straně listu, a obsahuje-li písemnost více listů, označí se tato písemnost číslem 
jednacím jen na prvním listu  
 
Otiskem úředního razítka se opatří listiny ,které  
a. mají povahu rozhodnutí exekutora v exekučním řízení nebo jsou exekutorským zápisem  
b. jsou exekutorským zápisem  
c. mají povahu rozhodnutí exekutora v exekučním řízení nebo jsou exekutorským zápisem 
nebo potvrzují přijetí věci do úschovy podle § 75 e.ř.  
 
Přijetí písemnosti na podatelně exekutorského úřadu  
a. nesmí být odmítnuto  
b. nesmí být odmítnuto a již přijaté písemnosti nesmějí být vydány zpět a to ani osobě, od 
které byly přijaty; písemnosti, které nejsou adresovány exekutorovi (exekutorskému úřadu) 
nebo zaměstnanci exekutora, nelze přijmout  
c. nesmí být odmítnuto a již přijaté písemnosti nesmějí být vydány zpět a to ani osobě, od 
které byly přijaty  
 
Ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození úředního razítka exekutor neprodleně ohlásí  
a. Komoře  
b. soudu a Komoře  
c. Ministerstvu spravedlnosti, soudům a Komoře  
 
Kulaté úřední razítko exekutora nepatří na  
a. usnesení exekutora  
b. Vyrozumění o právní moci usnesení  
c. Exekuční příkaz  
 
Zástupce exekutora  
a. podepisuje listiny svým jménem a příjmením a současně uvede také jméno a příjmení 
exekutora, kterého zastupuje  
b. podepisuje listiny svým jménem a příjmením exekutora, kterého zastupuje  
c. podepisuje listiny svým jménem a příjmením nebo uvede jméno a příjmení exekutora, 
kterého zastupuje  
 
 
 
 



Do exekučního spisu může nahlížet  
a. dražitel  
b. povinný kdykoli  
c. povinný pouze na základě povolení exekutora  
 
Do spisu exekutora mohou nahlížet  
a. účastnící řízení  
b. účastnící řízení a jejich právní zástupci, oprávněné orgány,  
c. oprávněné orgány a oprávněné osoby  
 
Do spisu exekutora je možno nahlédnout  
a. výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo dohledem jím pověřeného 
zaměstnance  
b. v kanceláři exekutora nebo na jiném místě úřadu  
c. v kanceláři exekutora, exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta, vedoucí  
kanceláře  
 
Protokol o provedeném úkonu v rámci exekuční činnosti se sepíše  
a. vždy bezprostředně po skončení úkonu  
b. vždy bez zbytečného odkladu po skončení úkonu  
c. jen v případě těch úkonů, u kterých to stanoví zákon  
 
V protokolu o úkonu se uvede  
a. označení úřadu, sp.zn., označení oprávněného a povinného, místo, čas a předmět úkonu, 
jména a příjmení zaměstnanců, kteří se zúčastnili úkonu, jména a příjmení přítomných 
účastníků a jejich zástupců, jména a příjmení dalších osob pokud byly úkonu přítomny a 
bylo možno zjistit jejich totožnost, stručné vylíčení průběhu úkonu, zejména obsah návrhu, 
které byly při něm podány  
b. označení úřadu, sp.zn.,označení oprávněného a povinného, místo, čas a předmět úkonu, 
jména a příjmení zaměstnanců, kteří se zúčastnili úkonu, jména a příjmení přítomných 
účastníků a jejich zástupců,jména a příjmení dalších osob, pokud byly úkonu přítomny  
c. označení úřadu, sp.zn., označení oprávněného a povinného, místo, čas a předmět úkonu, 
jména a příjmení zaměstnanců, kteří se zúčastnili úkonu, jména a příjmení přítomných 
účastníků a jejich zástupců  
 
Protokol o úkonu  
a. podepíše osoba, která úkon prováděla a přítomní účastníci a jejich zástupci  
b. podepíše osoba, která úkon prováděla, přítomní účastníci, jejich přítomní zástupci a ti, 
kteří potvrzují příjem peněz  
c. podepíše osoba, která úkon prováděla  
 
Pokud někdo z těch, kteří mají protokol o úkonu podepsat, podpis odmítne  
a. může osoba, která úkon prováděla, udělit takové osobě pořádkovou pokutu  
b. poznamená osoba, která úkon prováděla, tuto skutečnost do protokolu s uvedením 
důvodu, pokud byl sdělen  
c. poznamená osoba, která úkon prováděla, tuto skutečnost do protokolu, důvod odmítnutí 
není rozhodující  
 
 
 
 



Ztrátu či odcizení služebního průkazu je nutné bezodkladně ohlásit  
a. na nejbližší služebně Policie ČR  
b. elektronickou i písemnou formou sekretariátu Exekutorské komory ČR  
c. na nejbližší služebně Policie ČR a současně elektronickou i písemnou formou sekretariátu 
Exekutorské komory ČR 
 
  


