
 

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení 

exekuce. 

 

 

Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ 

Mgr. Kamil Brančík 

Sadová 15, 695 01 Hodonín 

 

Oprávněný:_____________________________2/ se sídlem (bytem) ___________________ IČ 

(r.č.): _________________________Jednající (statutární orgán) ____________(Zastoupen na 

základě plné moci)3/ ______(dále také "oprávněný") 

 

Povinný:_________________________________4/ se sídlem (bytem) __________________IČ 

(r.č.) _________________________(podnikající pod obchodním 

jménem:)________________________________5/Jednající (statutární orgán)____________(dále 

také "povinný") 

 

Návrh na nařízení exekuce 

podle § 35 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

 

Předloženo v (počet účastníků + 1) stejnopisech 

 

I. 

Rozsudkem 6/ č.j. ________ vydaným (soud, který rozsudek vydal a den vydání rozsudku) 7/ 

____________v __________ dne _________, jenž nabyl právní moci dne _______ a je 

vykonatelný (dále jen "exekuční titul"), byla povinnému __________, se sídlem (bytem) ________, 

IČ (r.č.) _________ uložena povinnost spočívající 8/ v- zaplacení pohledávky ve výši __________,-

Kč, a jejího příslušenství, tj.:úroků ke dni zahájení exekučního řízení 9/ ve výši ____________,- 

Kč, úroků 10/ ve výši ________% p.a. ode dne zahájení exekučního řízení do zaplacení, poplatků z 

prodlení ke dni zahájení exekučního řízení 11/ ve výši ____________,- Kč,- poplatků z prodlení ve 

výši 0,25% za každý den prodlení ode dne zahájení exekučního řízení do zaplacení úroků z prodlení 

ke dni zahájení exekučního řízení 12/ ve výši ___________,- Kč- úroků z prodlení ve výši __% p.a. 

ode dne zahájení exekučního řízení do zaplacení- náhradě nákladů soudního řízení ve výši 

___________,- Kč, oprávněnému ______________ se sídlem (bytem) _____________________, 

IČO (r.č.): __________. 

Důkaz: 

Rozsudek (úředně ověřená kopie) 13/ ze dne ____________, č.j. ____________ s vyznačenou 



doložkou právní moci a doložkou vykonatelnosti.14/ 

 

II. 

Povinný dobrovolně nesplnil do dne podání tohoto návrhu ani část výše uvedené povinnosti dle 

předmětného vykonatelného exekučního titulu. 

Var.2: 

Povinný dobrovolně splnil do dne podání tohoto návrhu část povinnosti uložené předmětným 

vykonatelným exekučním titulem, a to: (např. část pohledávky ve výši______________Kč,- 

(slovy____________ korun českých) a zbytek pohledávky ve výši ____,-Kč, slovy_________ 

dobrovolně neplní)). 

 

III.15/ 

Okresní (Obvodní, Městský) soud v ___________ usnesením ze dne ___________, č.j. 

____________, nařídil podle exekučního titulu, k uspokojení pohledávky oprávněného, výkon 

rozhodnutí (zde uvést způsob a předmět nařízeného výkonu rozhodnutí)_____________________. 

Do dnešního dne však pohledávka oprávněného nebyla nařízeným výkonem rozhodnutí zcela 

uspokojena. 

 

IV.16/ 

Dne _________ byla mezi ______________ jako postupitelem, a _____________ se sídlem 

(bytem) ________, IČ (r.č.) _________, jako postupníkem, uzavřena smlouva o postoupení 

pohledávky, na jejím základě došlo k převodu vymáhané pohledávky na oprávněného. Oprávněný 

prokazuje převod práva dle ust. § 36 odst. 4 e.ř. smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 

__________ s notářsky ověřenými podpisy. 

Důkaz: 

- smlouva o postoupení pohledávky ze dne __________ s notářsky ověřenými podpisy 

 

V. 

Oprávněný navrhuje, aby soud pověřil provedením exekuce k vymožení pohledávky a jejího 

příslušenství podle exekučního titulu soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka, Exekutorský úřad 

Hodonín se sídlem Velkomoravská 1, Hodonín, PSČ: 69501. 

 

VI. 

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle 

zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů. 

 

VII. 

Na základě shora uvedených skutečností oprávněný proto žádá, aby exekuční soud, aby souhlasil s 

tímto návrhem na nařízení exekuce 17/ a navrhuje, aby soud vydal toto 

P o v ě ř e n í   s o u d n í h o   e x e ku t o r a 

I. Exekuční soud souhlasí s návrhem oprávněného ________________ se sídlem 



(bytem)_______________, PSČ: _______________, IČ (r.č.) _____________ na nařízení exekuce 

proti povinnému____________________, se sídlem (bytem)_______________, PSČ: ________, IČ 

(r.č.) _____________ a s tím, aby provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Kamil 

Brančík, Exekutorský úřad Hodonín se sídlem Velkomoravská 1, Hodonín, PSČ: 69501. 

 

II. Exekuční soud nařizuje, podle vykonatelného rozsudku 19/ ______ (číslo jednací) vydaného dne 

___________ (soud, který rozsudek vydal) 20/ v __________ dne _________, jenž nabyl právní 

moci dne _______, exekuci proti povinnému ____________________ se sídlem 

(bytem)_______________, PSČ: _______________, IČ (r.č.) _____________, k vymožení 

povinnosti:zaplatit oprávněnému ____________________ se sídlem (bytem)_______________, 

PSČ: _______________, IČ (r.č.) _____________,- Kč, pohledávku ve výši ________,- Kč, úroky 

__% p.a. ode dne _________ do dne zahájení exekučního řízení tj. do dne _______ ve výši 

________,- Kč, úroky __% p.a. ode dne zahájení exekučního řízení tj. ode dne _________ do 

zaplacení 21/, úroky z prodlení __% p.a. ode dne _________ do dne zahájení exekučního řízení tj. 

do dne _______ ve výši ________,- Kč, úroky z prodlení __% p.a. ode dne zahájení exekučního 

řízení tj. ode dne _________ do zaplacení, poplatky z prodlení __% ode dne _________ do dne 

zahájení exekučního řízení tj. do dne _______ ve výši ________,- Kč, poplatky z prodlení __% ode 

dne zahájení exekučního řízení tj. ode dne _________ do zaplacení, 22/ náhradu nákladů 

předcházejícího řízení ve výši ________,- Kč; a k vymožení povinnosti uhradit soudnímu 

exekutorovi pověřenému provedením exekuce náklady exekuce. 

 

III. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík, Exekutorský úřad 

Hodonín se sídlem Velkomoravská 1, Hodonín, PSČ: 69501. 

 

 

Přílohy: 

1) Ověřená kopie _________________ (označení exekučního titulu) ze dne __________, č.j. 

______________ s vyznačenou doložkou právní moci a doložkou vykonatelnosti. 

2) (Další přílohy je třeba uvádět ve smyslu ust. § 38 odst. 1 in fine ve spojení s ust. § 38 odst. 2 e.ř. 

ad hoc)Notářský zápis sepsaný ____________ (označení notářského úřadu a jeho zaměstnance, 

který zápis sepsal) ze dne _______________, čj.___________ se svolením k vykonatelnosti. 

3) Exekutorský zápis sepsaný __________________ (označení exekutorského úřadu a jeho 

zaměstnance, který zápis sepsal) ze dne_______________, čj.___________ se svolením k 

vykonatelnosti. 

4) Rozhodčí nález vydaný ____________ (označení institucionalizovaného rozhodčího soudu, 

jména rozhodců, popř. jména rozhodců v rozhodčím řízení ad hoc) ze dne_______________, 

č.j.___________ s vyznačenou doložkou právní moci a doložkou vykonatelnosti. 

5) Smlouva o postoupení pohledávky (popř. jiná právní skutečnost ve smyslu ust. § 36 odst. 5 e.ř.) 

ze dne__________ uzavřená mezi ____________________ (identifikace subjektů, na které ve 

smyslu ust. § 36 odst. 3 e.ř. přechází nebo bylo převedeno právo (pohledávka) spojené s exekučním 

řízením). 

6) Potvrzení o (skutečnosti, která v souladu s ust. § 43 e.ř. dokládá splnění podmínky, na níž je 

vázáno splnění povinnosti uvedené v exekučním titulu, _________ ze dne __________. 

 

V ___________ dne ____________ 



_____________________ 

navrhovatel (oprávněný) 

podpis 

 

Vysvětlivky: 

1/ Soudní exekutor, jemuž je návrh určen. 

2/ Jméno, příjmení u fyzických osob, název nebo firma u právnických osob. 

3/ Zastoupení na základě plné moci jen v případě, nejedná-li oprávněný sám u fyz.osob resp. 

statutárním orgánem u pr.osob. 

4/ Jméno, příjmení u fyzických osob, název nebo firma u právnických osob. 

5/ Doplnit u fyzických osob - podnikatelů. 

6/ Nebo jiným exekučním titulem podle § 40 zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen "e.ř.") 

7/ Případně jiný příslušný orgán nebo osobu, která exekuční titul vydala. 

8/ Zde je třeba uvést konkrétní nároky oprávněného, vyplývající z exekučního titulu, jenž má být 

předmětem exekučního řízení. V tomto vzoru uvedené nároky mají demonstrativní charakter a 

pokrývají nároky v exekučním řízení nejčastěji uplatňované. 

9/ Úroky vyčísleny ke dni zahájení exekučního řízení, tj. ke dni kdy je návrh na nařízení exekuce 

doručen soudu nebo exekutorovi. 

10/ Úroky pouze v případě byly-li smluveny, např. v úvěrové smlouvě dle ust. § 497 a násl. z. č. 

513/1991 Sb. 

11/ Přiznává-li jej věřiteli, místo úroků z prodlení, hmotné právo, např. ust. § 697, či ust. § 723 z. č. 

40/1964 Sb. 

12/ Úroky vyčísleny ke dni zahájení exekučního řízení, tj. ke dni kdy je návrh na nařízení exekuce 

doručen soudu nebo exekutorovi. 

13/ Viz. poznámka pod čarou č. 3. 

14/ Je-li návrh na nařízení exekuce podáván u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního 

stupně, exekuční titul není třeba připojit (ust. § 38 odst. 2 in fine e.ř.). 

15/ Tento čl. lze uvést jen tehdy, byl-li již nařízen výkon rozhodnutí. 

16/ Tento čl. lze uvést jen tehdy, nastala-li právní skutečnost, zakládající přechod či převod práv na 

oprávněného, který však není v exekučním titulu označen jako žalobce (nebo jinak označen jako 

strana oprávněná). 

17/ Žádost uvést pouze v případě, kdy je již zahájeno řízení o výkon rozhodnutí a návrh na nařízení 

exekuce je podáván podle § 129 e.ř. 

18/ Tato část výroku se uvede pouze v případě, kdy je již zahájeno řízení o výkon rozhodnutí a 

návrh na nařízení exekuce je podáván podle § 129 e.ř. 

19/ Nebo jiného exekučního titulu podle § 40 e.ř. 

20/ Případně jiný příslušný orgán nebo osobu, která exekuční titul vydala. 

21/ Úroky uvést pouze v případě uvedeném v poznámce č. 7. 

22/ Poplatky z prodlení uvést pouze v případě, jde-li o situaci uvedenou v poznámce č. 8.14 


