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Výchozí situace: 

Na Občanskou poradnu Brno se obrátila uživatelka služby (dále jen US) ve věku 40 let, 
která řeší záležitost související s výkonem rozhodnutí prodejem nemovitosti. US je vdaná, nyní 
nezaměstnaná. US v době, kdy byla zaměstnaná, si vzala od společnosti Cofidis půjčku ve výši cca 
30 000 Kč. Z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a následného snížení příjmů se US dostala do 
prodlení se splácením. Vzhledem k tomu, že i manžel měl nějaké závazky, nebylo možné řešit 
problém se splácením z jeho příjmu. US se pokusila kontaktovat společnost Cofidis s žádostí o 
snížení a rozvolnění splátek, ovšem věřitel nevyhověl jejím žádostem. Společnost zahájila soudní 
řízení platebním rozkazem a následně exekučním řízením. Exekuční řízení se rozběhlo cca před 1 
rokem, exekutor v té době včetně svých nákladů vymáhal částku 80 000 Kč. US sděluje, že 
exekutor nejprve zřídil zástavu na katastru. US má s manželem ve společném jmění manželů 
rodinný dům a další nemovitosti (zahradu).  Poté exekutor zaslal exekuční příkaz na přikázání 
pohledávky z účtu. US exekutorovi odepsala, že žádný účet nikdy neměla a nemá. Exekutor, tedy 
přistoupil ke srážkám ze mzdy. US v té době byla ještě zaměstnaná. Exekutor prováděl srážky cca 1 
rok v rozsahu cca 1500 měsíčně vzhledem k vyživovací povinnosti vůči manželovi a dětem. Když 
US onemocněla, exekutor prováděl též srážky z nemocenské a nyní z podpory v nezaměstnanosti. 
US sděluje, že exekutor z podpory sráží měsíčně cca 1000 Kč. US neposílala navíc žádnou splátku. 
Exekutor dlužnou částku po roce srážení vyčíslil na 75 000 Kč. US před nedávnem přišel exekuční 
příkaz k prodeji domu a ostatních nemovitostí. US byla doručena dražební vyhláška, dražba 
nemovitostí se má konat koncem dubna 2011. US sděluje, že dům má mnohem vyšší hodnotu než 
vymáhaný závazek. US nesouhlasí s odhadem nemovitosti od exekutora, exekutor v dražební 
vyhlášce uvádí i odhadní cenu ostatních nemovitostí. Dražební hodnotu domu stanovil na 650 000 
Kč. US také sděluje, že zástava v katastru byla provedena dříve, než jí uplynula lhůta k odvolání 
proti usnesení o nařízení exekuce. US nabízela exekutorovi, aby v dražbě prodal jiné její 
nemovitosti (zahradu atd.), ovšem exekutor odmítl a stále trvá na prodeji domu. US na radu 
právníka podala k exekutorovi návrh na zastavení z důvodu nepřiměřenosti dle §55 Exekučního 
řádu, ale exekutor bez dalšího návrh zamítl, ovšem nepředal k řízení u soudu. US podala dvě 
stížnosti na postup exekutora k Exekutorské komoře. Při rozhovoru uvádí, že již nemá důvěru 
k Exekutorské komoře. 

 
Popis problému – zakázka:  

Cílem US je zjistit, jak může dál postupovat, aby zastavila dražbu nemovitosti. Dále chce 
zjistit, zda exekutor může zřídit zástavu na katastru nemovitostí v době, kdy usnesení o nařízení 
exekuce nenabylo právní moci. A jak může postihovat exekutora za jeho protizákonné jednání. 
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Intervence / možnosti řešení: 

US sděleny informace dle §55 Exekučního řádu č. 120/2001. Navrženo podat návrh na 
zastavení výkonu rozhodnutí přímo k soudu dle důvodů dle § 268 odst. 1 písm. h Občanského 
soudního řádu č. 99/1963 Sb. US může v návrhu apelovat na nepřiměřenost způsobu výkonu 
rozhodnutí vzhledem k výši pohledávky. US sděleny informace a komentář k §58 Ex. řádu. US 
navrženou současně s návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí podat k soudu i návrh na odklad 
provedení výkonu rozhodnutí s odkazem na §266 odst.2. US zároveň vyrozumí exekutora o 
podaných návrzích. Během konzultace se US rozhodla podat kromě výše uvedených návrhů také 
odvolání proti dražební vyhlášce. 

US poskytnuty komentáře k § 44 a 47 Exekučního řádu a komentáře k § 335 a 338b 
Občanského soudního řádu. Komentáře se vztahují k vykonatelnosti usnesení o nařízení exekuce.  
Účinky k zajištění majetku nastávají doručením usnesení o nařízení exekuce, ale provedení výkonu 
rozhodnutí nastává nejdříve až po nabytí právní moci usnesení. Exekutor je oprávněn zajistit 
majetek povinného ihned po doručení usnesení (např. zřídit exekutorské zástavní právo v katastru 
nemovitostí) a případné odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. 
 
Prognóza: 
Výše popsaný případ klienta vyvolává otázku nad jednáním exekutora zejména s ohledem na dobu 
účinnosti novely Exekučního řádu č.120/2001 Sb., která upravuje otázku přiměřenosti způsobu 
exekuce. Exekutor nevzal v úvahu prodej jiných nemovitostí dlužníka, ačkoliv by dle jeho odhadu 
plně stačily k uspokojení dluhu včetně nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů exekuce. 
Navíc exekutor nesplnil svoji zákonnou povinnost vyplývající přímo z §55 Exekučního řádu a 
nepředal odmítnutý návrh US na zastavení exekuce k soudnímu řízení.  
 
Zpětná vazba: 
Uživatelé služeb potýkajících se s exekucí nabývají dojmu, že proti jednání exekutorů není 
dostatečný postih a vnímají, že ze strany Exekutorské komory nedochází k přiměřené nápravě, 
uživatelé služeb mají pocit, že Exekutorská komora tzv. jde na ruku exekutorům. 
 
Citované zdroje: 
Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. 
Exekuční řád č.120/2001 
 


