bezplatné právní poradny – Exekutorská komora ČR
poskytuje všem zájemcům bezplatné právní rady o
exekucích; poradny provozuje v Brně, Praze, Plzni a
Ostravě; každé úterý dopoledne je v provozu také on-line
poradna Exekutorské komory ČR (www.ekcr.cz/polozitverejny-dotaz)
Centrální evidence exekucí – veřejný seznam
provozovaný Exekutorskou komorou ČR; CEE umožňuje
zjišťovat základní informace o exekucích vedených proti
konkrétní osobě; výpis z CEE lze za poplatek získat na
webu www.ceecr.cz, osobně v sídle Exekutorské komory
ČR v Praze a na pobočce v Brně, nebo na pobočce České
pošty s Czech POINTem
datová schránka – elektronické úložiště určené pro
doručování dokumentů v elektronické podobě; orgány
veřejné moci jsou povinny do ní zasílat písemnosti, pokud
má adresát datovou schránku zpřístupněnou; její zřízení
lze doporučit osobám, které mají problémy
s doručováním pošty (www.datoveschranky.info)
dražba – způsob zpeněžení věcí; prodej, kdy se v určený
den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců
a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku; dražba
může probíhat i elektronicky; z výtěžku dražby je
uspokojena pohledávka věřitele i náklady exekuce
dražební vyhláška – dražební vyhláška k prodeji movitých
či nemovitých věcí je rozhodnutím exekutora; obsahuje
informace jako čas a místo dražby, označení předmětu
dražby a příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání
apod.; dražební vyhláška se zveřejňuje na úřední desce
exekutora a na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz)
dražitel – účastník dražby; zájemce o draženou věc, který
je k dražbě připuštěn, zpravidla na základě složení
dražební jistoty
exekuční návrh – návrh věřitele, kterým se zahajuje
exekuční řízení; nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu
požádá exekutor exekuční soud o pověření vedením
exekuce; návrh musí obsahovat mimo jiné určení
exekutora, který má exekuci provést, a jeho přílohou je
vždy originál nebo ověřená kopie exekučního titulu s
doložkou vykonatelnosti

exekuční příkaz – rozhodnutí soudního exekutora o
konkrétním způsobu provedení exekuce; jedná-li se o
peněžitou pohledávku, provádí se exekuce srážkami ze
mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem
movitých či nemovitých věcí, postižením závodu, správou
nemovitých věcí a v případě vymáhání dlužného
výživného na nezletilé dítě i pozastavením řidičského
oprávnění; exekuci lze provádět i více způsoby současně
exekuční řád, občanský soudní řád – právní předpisy, jež
vymezují zákonnou úpravy postupu soudního exekutora
exekuční řízení – řízení, v němž je postihován majetek
dlužníka a na základě exekučního titulu vymáhána
pohledávka věřitele
exekuční titul – rozhodnutí (zpravidla soudu) nebo jiná
veřejná listina, o které to stanoví exekuční řád (občanský
soudní řád), která ukládá dlužníkovi povinnost nebo
potvrzuje existenci pohledávky; nutný předpoklad pro
vedení exekuce
Exekutorská komora ČR – stavovská organizace profesní
samosprávy sdružující soudní exekutory; jedná se
dohledový orgán nad činností exekutorů, nemá pravomoc
zasahovat do jednotlivých řízení (www.ekcr.cz)
exekutorský úřad – úřad, do něhož ministr spravedlnosti
jmenoval soudního exekutora

náklady exekuce – součást exekučně vymáhané částky,
skládají se z odměny soudního exekutora, z paušálně
určených či účelně vynaložených hotových výdajů, z
náhrady za ztrátu času při exekuci, náhrady za doručování
písemností a daně z přidané hodnoty; náklady a jejich výši
určuje exekutor v rozhodnutí nazvaném „příkaz k úhradě
nákladů exekuce“
nejnižší podání – nejnižším podáním se rozumí minimální
částka, za kterou je možno předmět dražby vydražit; v
případě dražby movitých věcí je nejnižší podání určeno
částkou ve výši 1/3 rozhodné ceny; v případě prvního kola
dražby nemovité věci ve výši 2/3 výsledné ceny nemovité
věci
odhadní cena – má-li být přistoupeno k dražbě movité
věci, stanoví soudní exekutor její obvyklou cenu; od takto
určené ceny je odvozeno nejnižší podání, které je
stanoveno dražební vyhláškou; v případě dražby
nemovitých věcí zjišťuje obvyklou cenu soudní znalec
oprávněný – věřitel, jehož vykonatelně přiznaná
pohledávka nebyla dobrovolně uhrazena; pouze tato
osoba může podat návrh na zahájení exekuce
Portál dražeb – portál provozovaný Exekutorskou
komorou ČR; eviduje veškeré exekuční dražby movitých a
nemovitých věcí a závodů (www.portaldrazeb.cz)

fikce doručení – ačkoliv si dlužník úřední zásilku určenou
do vlastních rukou fakticky nepřevezme, považuje se po
uplynutí 10 dnů od jejího uložení za doručenou

pověření exekutora vedením exekuce – úkon exekučního
soudu, jímž za splnění zákonných předpokladů pověří
exekutora vedením exekuce; pověření není rozhodnutím
a nedoručuje se účastníkům řízení

generální inhibitorium – zákaz, aby povinný nakládal
s veškerým svým majetkem (až na zákonem vymezené
výjimky); nastává okamžikem doručení vyrozumění o
zahájení exekuce

povinný – dlužník, který řádně a včas nesplnil dluh
potvrzený vykonatelným soudním rozhodnutím či jiným
exekučním titulem

mobiliární exekuce – terénní vymáhání pohledávky
spočívající v soupisu movitého majetku dlužníka, případně
i jejich zajištění (odvezení); o jejím průběhu musí
vykonavatel pořídit audiovizuální záznam; povinný musí
umožnit vykonavateli přístup na všechna místa, kde má
své movité věci umístěny, když tak neučiní, je vykonavatel
oprávněn zjednat si do bytu či místnosti přístup sám

právní moc – vlastnost rozhodnutí, která jej pro účastníky
činí konečným, závazným a nezměnitelným; nastává
doručením rozhodnutí všem účastníkům a uplynutím
případné lhůty pro podání řádného opravného prostředku
(nejčastěji odvolání)
přikázání pohledávky – způsob provedení exekuce,
kterým je postižena pohledávka dlužníka za třetí osobou
nebo např. bankou, u níž má povinný účet

příklep – vydáním usnesení o příklepu exekutor stvrzuje,
kdo je novým vlastníkem věci prodávané v dražbě

vydražitel – dražitel, kterému byl udělen příklep, tedy ten,
který učinil nejvyšší podání a vydražil tím draženou věc

Seznam listin o manželském majetkovém režimu –
elektronický seznam vedený Notářskou komorou ČR,
v němž jsou evidovány manželské smlouvy či soudní
rozhodnutí upravující rozsah společného jmění manželů;
exekutor do něj povinně nahlíží a zohledňuje informace v
něm uvedené před vydáním exekučního příkazu
postihujícího majetek náležející do společného jmění
manželů, pokud vymáhá dluh vzniklý po zápisu listiny do
Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

vyklizení nemovité věci – způsob provedení exekuce
spočívající ve vykázání osob užívajících nemovitou věc bez
právního důvodu a vystěhování věcí nacházejících se v ní

soudní exekutor – úřední osoba, kterou stát pověřil
exekutorským úřadem, v rámci něhož soudní exekutor
provádí nucený výkon exekučních titulů dle exekučního
řádu; každému exekutorovi je přiděleno trojčíslí, které je
součástí spisové značky každého exekučního řízení;
exekutorem může být jmenován pouze občan České
republiky, který mimo jiné má vysokoškolské právnické
vzdělání, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou
exekutorskou praxi a složil exekutorskou zkoušku;
kompletní seznam exekutorů i s jejich kontaktními údaji je
k dispozici na webových stránkách www.ekcr.cz
splátkový kalendář – exekutor nemá povinnost souhlasit
s postupným splácením vymáhané částky, musí ovšem od
povinného přijmout každou (i částečnou) úhradu; i když
exekutor se splátkami nebo jejich výší nesouhlasí, lze na
sdělené platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol)
zasílat splátky i bez dohody a zabránit nárůstu dluhu
společné jmění manželů – forma spoluvlastnictví, která se
vyskytuje výhradně u manželů; je tvořena majetkem a
dluhy nabytými za trvání manželství i v případě, že dluh
vznikl jen jednomu z manželů; ze zákona lze za určitých
okolností exekučně postihnout i majetek tvořící součást
společného jmění manželů; účastníkem řízení se pak stává
i manžel dlužníka
srážky ze mzdy – způsob provedení exekuce založený na
příkazu zaměstnavateli (plátci mzdy) dlužníka, aby část
mzdy dlužníka, vypočtenou podle zákonných pravidel,
srazil a poukázal exekutorovi na úhradu dluhu

EXEKUTORSKÁ
KOMORA ČR

vykonatelnost – okamžik, od kterého lze rozhodnutí
nuceně (v rámci exekuce či výkonu rozhodnutí) vykonat;
zpravidla je vázána na uplynutí lhůty ke splnění povinnosti
uložené rozhodnutím
vykonavatel – zaměstnanec exekutora, který může být
pověřen prováděním určitých úkonů; zpravidla se jedná o
výjezdy do místa pobytu povinného za účelem soupisu
movitých věcí; vykonavatel se při provádění mobiliární
exekuce musí prokázat služebním průkazem a exekučním
příkazem; vykonavatelem může být jen zaměstnanec
exekutora, který absolvoval povinnou praxi a složil
odbornou zkoušku
vymahač – zaměstnanec různých inkasních agentur a
vymahačských firem, jenž nemá s exekutory nic
společného; nemá žádné pravomoci, jimiž dle exekučního
řádu disponuje exekutor; nemůže postihovat majetek
dlužníka, není ve svém postupu vázán na existenci
exekučního titulu, nemusí se řídit procesními pravidly
vyškrtnutí věci ze soupisu – podání návrhu na vyškrtnutí
věci ze soupisu je způsob, kterým se vlastník movité věci
může bránit, pokud exekutor sepsal věc, která nepatří
dlužníkovi; návrh se podává exekutorovi, který věc sepsal,
do 30 dní ode dne, kdy se vlastník o soupisu dozvěděl; k
návrhu je třeba připojit důkazy; o návrhu rozhodne
exekutor do 15 dnů od jeho doručení; pokud není návrhu
na vyškrtnutí vyhověno, může vlastník věci u soudu podat
do 30 dnů od doručení rozhodnutí vylučovací žalobu
zástavní právo exekutorské – na návrh oprávněného se
zahajuje řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitých věcech povinného, které slouží k zajištění
pohledávky
Další užitečné informace naleznete na webových
stránkách www.ekcr.cz!
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