
RÁMCOVÁ SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ 

  
uzavřená mezi: 
Město Kutná Hora 

IČ: 00236195 

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

zastoupené  starostou 

jako oprávněný  

  

a 

 

Exekutorský úřad Kutná Hora 

 soudní exekutorka 

IČ: 01877569 

se sídlem Česká 325, 284 01 Kutná Hora 

jako exekutor 

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu: 
 I.  

Předmět smlouvy 

Exekutor se zavazuje provádět pro oprávněného exekuce v souladu se zákonem č.120/2001 Sb., 
o soudních exekutorech a exekuční činnosti, v platném a účinném znění (exekuční řád nebo 
také EŘ), a to na základě návrhů oprávněného. Doručení návrhu s potřebnými přílohami 
exekutorovi se považuje za uzavření smlouvy o provedení jednotlivé exekuce pro předmětný 
vykonatelný exekuční titul za podmínek této rámcové smlouvy. Cílem exekutora v uvedené 
věci je efektivní vymožení povinnosti dlužníka (povinného) v rámci exekučního řízení ve 
prospěch oprávněného. 

II. 

Exekuční titul 
Exekučním titulem je jakýkoli vykonatelný titul, podle něhož lze na základě exekučního řádu 
provést exekuci. 

III. 

Práva a povinnosti exekutora 

1. Exekutor je povinen provést výkon rozhodnutí pro oprávněného nestranně a nezávisle. 
2. Exekutor je povinen dohodnutou činnost vykonávat na základě svých vědomostí a 

schopností. Při své činnosti je vázaný pouze Ústavou České republiky, zákony, jinými 
právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v daném řízení. 

3. Exekutor je povinen exekuční činnost vykonávat osobně, prostřednictvím svého zástupce 
nebo osoby, kterou k výkonu této činnosti zmocní. Současně je s takovým subjektem 
povinen sjednat spolupráci tak, aby tento třetí subjekt nebyl oprávněn cokoliv účtovat přímo 
oprávněnému (takovéto náklady třetí osoby nese exekutor). 

4. Exekutor, jeho zástupce nebo exekutorem zmocněné osoby jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu exekuční činnosti a 
které se mohou dotýkat oprávněných zájmů účastníků exekučního řízení. Povinnost 
zachovávat mlčenlivost trvá i po zániku exekutorského úřadu a po skončení pracovního 



poměru zaměstnance, který se na exekuční činnosti z pověření exekutora účastnil. Exekutor 
nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení povinnosti mlčenlivosti a 
jiných povinností vyplývajících z ustanovení zákonů s touto povinností souvisejících a 
zavazuje se oprávněnému i třetí osobě uhradit veškeré škody, které porušením výše uvedené 
povinnosti vzniknou.  

5. Všechny informace, které exekutor získá v souvislosti s výkonem exekuční činnosti je 
povinen zachovávat v tajnosti, kromě případů, kdy je to nevyhnutné a účelné v zájmu 

splnění předmětu této smlouvy. 
6. Exekutor odpovídá oprávněnému za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s 

exekuční činností. Exekutor odpovídá oprávněnému i za škodu způsobenou jeho 
zaměstnanci v souvislosti s exekuční činností.  

7. Exekutor se zavazuje, že v případě požadavku oprávněného na zastavení konkrétní exekuce 
neprodleně ukončí veškeré kroky vůči danému dlužníkovi a odblokuje zajištění jeho 
majetku. 

8. Exekutor se zavazuje poukazovat vymožené pohledávky s příslušenstvím na účet 
oprávněného s variabilním symbolem uvedeným v příslušném návrhu na nařízení exekuce 
do 30 dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel.  

IV. 

Práva a povinnosti oprávněného 

1. Oprávněný se zavazuje poskytnout exekutorovi na jeho vyžádání všechny jemu dostupné 
informace a dokumenty o povinném, nutné k výkonu exekuce dle této smlouvy. Oprávněný 
vždy k povinným (dlužníkům) uvede jejich jméno a příjmení, rodné číslo (je-li mu známo) 
nebo datum narození a IČ (je-li přiděleno), adresu a sídlo (má-li ho dlužník), výši a strukturu 

dluhu a platný a vykonatelný právní titul k jeho vymáhání. 
2. Oprávněný je povinen sdělit exekutorovi vše, co je nutné k řádnému zastupování jeho 

oprávněných zájmů. Oprávněný je povinen exekutorovi neprodleně oznámit všechny 
okolnosti, které by mohly mít vliv na změnu způsobu výkonu exekuční činnosti. 

3. Oprávněný se zavazuje, že exekutora bude bez zbytečného odkladu informovat o všech 
plněních, která byla povinným uskutečněna ve prospěch oprávněného v souvislosti s 
vymáhanou pohledávkou.  

V. 

Náklady exekuce 

1. Náklady exekuce jsou dle § 87 odst. 1 zákona č.120/2001 Sb., exekuční řád, odměna 
exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada 
za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku a příslušná daň 
z přidané hodnoty. Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný.  

2. Exekutor se s oprávněným v souladu s § 90 odst. 3 zákona č.120/2001 Sb., exekuční řád,  
dohodl, že exekutor zálohu na náklady exekuce a odměnu exekutora nebude po oprávněném 
vyžadovat, a to v žádném případě, tzn. ani v případě rozhodnutí soudu o zastavení exekuce 
či neúspěšné exekuce. 

3. Náhradu za ztrátu času a náhradu hotových výdajů při provádění místního šetření, resp. 
mobiliární exekuce, je exekutor oprávněn požadovat výhradně pouze po předchozím 

písemném souhlasu oprávněného. 
4. Smluvní strany si v souladu s § 89 zákona č.120/2001 Sb., exekuční řád, sjednaly, že pro 



případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, oprávněný nemá povinnost hradit 
exekutorovi jakékoliv náklady exekuce. Smluvní strany se proto pro případ, že soud 
postupem dle § 89 EŘ a v rámci rozhodování o zastavení exekuce podle ustanovení § 268 
odst. 1 písm. e) OSŘ (nemajetnost povinného) uloží oprávněnému povinnost uhradit 
exekutorovi náklady exekuce, dohodly, že exekutor tyto nároky nebude oprávněnému 
účtovat a oprávněnému nevznikne povinnost je hradit.  

VI. 

Odměna 

1. Strany se dohodly na tom, že za poskytované služby není povinen platit oprávněný 
exekutorovi žádnou odměnu.   

2. Účastníci se dohodli, že odměna exekutora bude vymožena od povinného v souladu 

s příslušnými právními předpisy.  
3. Oprávněný není povinen v případě, že bude řízení soudem zastaveno z jiného důvodu než 

uvedeného v části V. tohoto článku nebo bude na majetek povinného prohlášen konkurs či 
insolvenční řízení, zaplatit exekutorovi náklady exekuce.  

VII. 

Ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho 
roku počínaje jejím uzavřením. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se bez dalšího 
prodlužuje vždy na dobu dalšího jednoho roku, pokud některá ze smluvních stran písemně 
neoznámí ostatním smluvním stranám písemně nejméně tři měsíce před skončením 
účinnosti této smlouvy, že nesouhlasí s pokračování účinnosti této smlouvy bez dalšího, ve 
smyslu tohoto ujednání. 

2. Smlouvu je možno předčasně ukončit těmto způsoby 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) a ve vztahu k jednotlivým exekučním řízením prováděným exekutorem pro 

oprávněného též podle § 51 EŘ. 
3. Ukončení účinnosti smlouvy nemá vliv na již zahájená exekuční řízení, nebo na již započaté 

vymáhání pohledávek s tím, že strany budou i po ukončení účinnosti smlouvy dále plnit své 
povinnosti ve smyslu smlouvy tak, aby jednotlivé případy vymáhání dluhu od dlužníků 
(kauzy) byly dokončeny dle principů této smlouvy, ledaže se strany vzájemně písemně 
dohodnou jinak nebo soud na návrh oprávněného zprostí exekutora pověření k provedení 
jednotlivých exekucí. 

VIII. 

Důvěrnost 
1. Strany smlouvy se dohodly zachovávat v důvěrnosti informace týkající se předmětu této 

smlouvy a informace připravené na základě informací poskytnutých si stranami. 
2. Strany smlouvy se zavazují zdržet se poskytnutí informací poskytnutých v souvislosti s 

touto smlouvou, s výjimkou poskytnutí takových informací na základě zákona osobám, 
které jsou povinny zachovávat důvěrnost nejméně v takovém rozsahu, jako účastníci této 
smlouvy. 

3. Strany smlouvy jsou odpovědny za škodu způsobenou v souvislosti s porušením povinnosti 
k zachování důvěrnosti. Toto ustanovení se nepoužije na informaci známou té které straně 



před jejím poskytnutím druhou stranou a na jakoukoliv informaci známou veřejnosti na 
základě písemného konsensu obou stran v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Tato ustanovení o důvěrnosti zůstávají platná a účinná a nepozbývají platnosti a účinnosti 
ani ukončením platnosti či účinnosti této smlouvy. 

5. Ustanovení tohoto článku se nepoužije na vlastní text této smlouvy, který je oprávněný 
oprávněn zveřejnit mj. i na svých internetových stránkách; a dále se nepoužije na případy 
zveřejňování informací při plnění zákonných povinností obce (např. při realizaci práva na 
informovanost občanů obce nebo při plnění povinností dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím). 

IX. 

Salvátorská klauzule 

Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neplatná nebo nerealizovatelná nebo se 
neplatnými či nerealizovatelnými stala, nebude tím dotčena platnost této smlouvy v ostatním. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nerealizovatelné ustanovení takovým 
ustanovením, které se pokud možno nejvíce přiblíží ekonomickému účelu původního 
ustanovení. To platí i pro vyplnění mezer ve smlouvě. 

X. 

Další ujednání 
1. Bude-li na základě či v souvislosti s touto smlouvou doručována mezi smluvními stranami 

jakákoliv písemnost, považuje se pro účely této smlouvy za doručení osobní doručení (proti 
potvrzení o převzetí) či doručení datovou schránkou, doporučenou poštovní zásilkou nebo 
kurýrní službou na doručovací adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Každé takové doručení bude považováno za řádně uskutečněné buď v den skutečného 
doručení nebo 3. den od odmítnutí přijetí na příslušné adrese nebo 10. den ode dne uložení 
zásilky na poště pro nemožnost doručení adresátovi. Jakoukoliv změnu adresy pro 
doručování jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé 
smluvní straně. 

2. Oprávněný výslovně souhlasí s tím, aby povinný vymáhanou částku uhradil v exekuční fázi 
na účet exekutora. 

XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva může být doplňována pouze písemnými, všemi účastníky dohodnutými a 

podepsanými, postupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.  
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každý má platnost originálu a každý z 

účastníků obdržel po jednom výtisku. 
3. Všechny smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, 

že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se 
vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledním z účastníků této 
smlouvy.  

5. Všichni účastníci na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují pod ní své 
podpisy. 



6. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č. 791/19 ze dne 30. 10. 2019. 
 

 

V Kutné Hoře dne 30. 10. 2019                                 V Kutné Hoře dne 30. 10. 2019 

  

 

 

……………………………………………  ………………………………….………. 
Starosta      Soudní exekutor 


