Informace pro dlužníky v exekuci
Je na mě vedena exekuce. Jak je to možné?
Exekuci lze vést pouze na základě vykonavatelného exekučního titulu. Pokud je na Vás vedena exekuce,
musí existovat rozhodnutí soudu či jiného orgánu (například obce, státního orgánu nebo vysoké školy),
kterým Vám byla uložena nějaká povinnost (typicky zaplatit určitou finanční částku)
Mně ale nebylo nic doručeno. Lze i tak vést exekuci?
Český právní řád zná takzvanou fikci doručení. To zjednodušeně znamená, že pokud si nepřebíráte
poštu na adrese Vašeho trvalého pobytu (na adrese, kterou máte uvedenou v občanském průkazu)
nebo na adrese, kterou jste nahlásil(a) jako adresu pro doručování, považují se tam doručované
písemnosti za doručené.
Dobrá, tomu rozumím. Na mě je vedena exekuce pro dluh vůči ČVUT. Co mám dělat?
ČVUT vymáhá své pohledávky, které nebyly uhrazeny dobrovolně, prostřednictvím soudní exekutorky
Exekutorského úřadu Praha 6, Mgr. Zuzany Sobíškové.
Byla-li již k vymožení dluhu zahájena exekuce, je třeba obrátit se přímo na soudní exekutorku, která
Vám vzniklou situaci pomůže vyřešit. Kontakty naleznete zde. Váš případ bude typicky řešit některý ze
zaměstnanců soudní exekutorky.
Mám si před tím, než se na soudní exekutorku obrátím, něco připravit?
Bude stačit Vaše jméno, příjmení a rodné číslo.
Ideálně si však připravte i spisovou značku (zkratka sp. zn.) exekuce, která je na Vás vedena. Jak
spisovou značku zjistíte? Dokumenty vydané soudní exekutorkou v pravém horním rohu obsahují číslo
jednací (zkratka č.j.), které vypadá například takto: 180 EX 1111/11-11. Tučně zvýrazněná část čísla
jednacího je spisovou značkou.
Může se stát i to, že spisovou značku nebudete znát (například proto, že jste se o exekuci dozvěděl (a)
tak, že Vám byl zablokován účet, avšak ještě Vám od soudní exekutorky nebylo nic doručeno).
V takovém případě si vystačíte se jménem, příjmením a rodným číslem.
Můžete mi sdělit nějaké základní informace k exekuci?
1) Exekutor volí způsoby provedení exekuce tak, aby vymáhaná pohledávka oprávněného byla co
nejrychleji a nejefektivněji uspokojena.
2) Exekutor získává informace o majetku dlužníka zejména od bank, zdravotních pojišťoven,
z katastru nemovitostí a z centrálního registru vozidel.
3) Exekutor zajišťuje (blokuje) majetek dlužníka prostřednictvím exekučních příkazů.
4) Exekutor obvykle může blokovat i peněžní prostředky na bankovním účtu manžela dlužníka.
5) Exekutor musí blokovat majetek dlužníka v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení
vymáhané pohledávky. V době vydání exekučního příkazu nemá exekutor informaci o výši
disponibilního zůstatku na bankovním účtu (účtech) dlužníka. Proto exekutor obvykle
zablokuje všechny bankovní účty dlužníka.
6) Exekutor zpravidla blokuje majetek dlužníka před tím, než dlužníka o zahájení exekuce
vyrozumí (tzn. než je dlužníkovi doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, výzva ke splnění
vymáhané povinnosti, exekuční návrh, exekuční titul a exekuční příkaz). Pokud se dlužník
o exekuci dozví před tím, než jsou mu doručeny dokumenty uvedené v předchozí větě,
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doporučuje se dlužníkovi, aby exekutora telefonicky kontaktoval nebo aby se v úředních
hodinách dostavil do sídla exekutorského úřadu.
Dlužníkovi se doporučuje, aby poté, co se o exekuci dozví, zasílal všechny platby na účet
exekutora. Zašle-li dlužník platby na účet oprávněného, nevyhne se tím povinnosti platit
exekutorovi náklady exekuce a oddálí tím ukončení exekuce a odblokování vlastního majetku.
Peněžní prostředky na bankovním účtu jsou exekučním příkazem blokovány pouze do výše
vymáhané pohledávky.
Dlužník může i ze zablokovaného účtu hradit vymáhanou pohledávku na účet exekutora. Na
pokyn dlužníka je banka povinna takovouto platbu zrealizovat.
V případě, že by banka nepostupovala v souladu se zákonem, může dlužník využít možnost
obrátit se na bankovního ombudsmana se stížností na postup banky a s žádostí o pomoc při
zjednání nápravy.
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