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JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutor 
Exekutorský úřad Praha 4 

Hornokrčská 651/27, 140 00  Praha 4-Krč 
(dále jen „exekutor“) 

a 
....................................... 

nar. .................. / IČ: .................. / DIČ: .................. 
bytem / sídlem .................. 

zast. JUDr. .................., advokátem 
AK se sídlem .................. 
(dále jen „oprávněný“) 

 
uzavírají v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“), a v souladu s vyhláškou č. 330/2001 Sb., o odměně 
a náhradách soudního exekutora a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené exekutorem (dále jen „vyhláška“), tuto 

 
 

S M L O U V U  O  V E D E N Í  E X E K U C E  
 

č .  . . .  / 2 0 2 2 
 
 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností oprávněného a exekutora při nuceném výkonu 
exekučního titulu, kterým je rozsudek / usnesení, který vydal Obvodní / Okresní / Městský / Krajský soud 
v .................., dne .................. pod č.j. .................. 
proti povinnému: .................., nar. / r.č. / IČ .................., bytem / sídlem .................., 
k vymožení nepeněžité povinnosti: ………………………………………………. 
a k vymožení částky:   …………………………………………………………. 
 
Oprávněný prohlašuje, že povinný svou povinnost ze shora citovaného exekučního titulu dosud 
dobrovolně nesplnil. 
 
 

čl. II. 
Doručování 

 
Účastníci se dohodli, že písemnosti adresované oprávněnému, které nejsou určeny do vlastních rukou,  
budou zasílány v elektronické podobě z adresy exekutorskyurad@tvrdkova.cz na adresu oprávněného 
…………………………………………………………………. 
 
Oprávněný je v řízení povinen bez zbytečného odkladu exekutorovi sdělit změnu adresy pro doručování.  
 

 
čl. III. 

Záloha na náklady exekuce 
 

Oprávněný je povinen uhradit exekutorovi zálohu na náklady exekuce ve výši 30 000,00 Kč. 
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Zálohu oprávněný uhradí bezhotovostním převodem na účet exekutora, a to do 10 dnů ode dne doručení 
zálohové faktury. Oprávněný bere na vědomí, že nesloží-li ve lhůtě určené exekutorem zálohu na 
náklady exekuce, exekutor řízení zastaví. Zálohu exekutor oprávněnému vyúčtuje nejpozději při 
skončení exekuce. 
 
Skončí-li exekuce jinak než vymožením, stává se spotřebovaná část zálohy nákladem oprávněného 
(ustanovení § 87 odst. 2 exekučního řádu), nespotřebovanou část zálohy exekutor oprávněnému vrátí.  

 
 

čl. IV. 
Povinnosti oprávněného 

 
Oprávněný je podle této smlouvy povinen poskytovat exekutorovi potřebnou součinnost k dosažení 
účelu této smlouvy, především pravdivě exekutora informovat o všech skutečnostech týkajících se 
povinného.  

 
 

čl. V. 
Postup exekutora při provádění exekuce 

 
O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor. 
 
Exekutor upustí od provedení exekuce jen tehdy, splní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční 
titul, a uhradí náklady exekuce. 
 
 

čl. VI. 
Smluvní odměna a náklady exekuce 

 
Za provedení exekuce se sjednává smluvní odměna ve výši 25 000,00 Kč (+DPH), která je splatná do 10 
dnů ode dne doručení faktury. Tato odměna není nákladem exekuce. Smluvní odměnu exekutor 
oprávněnému vyfakturuje po vymožení nepeněžité povinnosti dle čl. I. této smlouvy. Na úhradu smluvní 
odměny může být započtena záloha na náklady exekuce zaplacená oprávněným dle čl. III. této smlouvy, 
pokud nebude exekutorem spotřebována na úhradu nákladů exekuce. 
 
Vedle smluvní odměny je oprávněný povinen uhradit exekutorovi hotové výdaje a náhrady vynaložené 
na provedení exekuce. 
 
 

čl. VII. 
Zastavení exekuce a náklady exekuce 

 
V případě, že bude exekuce zastavena, aniž by došlo k vymožení nepeněžitého plnění, zavazuje se 
oprávněný uhradit náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s provedením exekuce a smluvní 
odměnu ve výši 5 000,00 Kč (+ DPH). 
 
V případě, že oprávněný zmaří provedení exekuce tím, že vezme exekuční návrh zpět nebo podá návrh na 
zastavení exekuce, nebo způsobí zánik vymáhané povinnosti tím, že uzavře dohodu s povinným nebo se 
práva vzdá, nebo pokud právo oprávněného přiznané exekučním titulem bude převedeno na třetí osobu, 
aniž by tato převzala závazky dle této smlouvy, zavazuje se oprávněný zaplatit exekutorovi 50% (+DPH) 
z tarifní odměny, která by náležela exekutorovi dle ustanovení § 6 vyhlášky a veškeré náklady exekuce. 
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čl. VIII. 

Nakládání s výtěžkem exekuce 
 

Úhrady vymožené od povinného se započítávají na úhradu dluhu v tomto pořadí: 
1. na náklady exekuce, 
2. na náklady oprávněného v exekučním řízení, 
3. na náklady předchozího řízení. 

 
Úhrady, které provede povinný přímo k rukám nebo na účet oprávněného po vydání usnesení o nařízení 
exekuce, se pro účely této smlouvy považují za výtěžek exekuce. Oprávněný se zavazuje exekutora 
o takových úhradách neprodleně informovat. 
 
Exekutor poukáže celkovou částku vymoženou pro oprávněného do 20 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění, kterým se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy dojde současně ke splnění 
následujících podmínek: 

− vymožení prostředků od povinného, 
− zápis doložky o provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí, 
− nabytí právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce, 
− neexistence jiné překážky pro vyplacení plnění (např. odklad exekuce, insolvenční řízení aj.). 

 
Exekutor poukáže vymožené náklady oprávněného na právní zastoupení v exekučním řízení na účet  
č. ....................................../............... 
 
Exekutor poukáže vymožené náklady předchozího řízení na účet č. ……………………………….../…………… . 
 
 

čl. IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma účastníky této 
smlouvy. 
 
Případná pozdější dohoda účastníků o ukončení platnosti smlouvy nemá vliv na povinnost exekutora 
provést exekuci dle usnesení soudu o nařízení exekuce. 
 
 
V .................., dne .................. 
 
 
 
 
       ………..…………………. ……..…..…………………. 
 exekutor oprávněný 
. 


