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Úvod 

 

Do roku 2001 existovalo v českém právním řádu pouze jedno řízení, v němž bylo 

možné prostřednictvím státní moci (tj. nuceně) realizovat právo na plnění, které bylo 

oprávněné osobě přiznáno vykonatelným rozhodnutím soudu či jiného (státního) orgánu 

a povinnou osobou nebylo v určené lhůtě dobrovolně uspokojeno, přičemž toto řízení, 

nazvané jako výkon rozhodnutí, probíhalo před místně a věcně příslušným soudem a jeho 

průběh se řídil zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Jelikož soudy byly touto agendou 

značně přetíženy, vymahatelnost přiznaných práv se postupně snižovala, takže nebylo 

výjimkou, že věřitelé sice měli přiznané právo na plnění, avšak k jeho faktickému uskutečnění 

docházelo velice dlouho či k němu vůbec nedošlo. Na neefektivitu a zdlouhavost 

vykonávacího řízení zákonodárce zareagoval přijetím zák. č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, kterým bylo do 

českého právního řádu zavedeno exekuční řízení.1 Byl tak vytvořen systém, v němž byla část 

pravomoci soudů delegována na soudního exekutora – státem jmenovanou a zmocněnou 

osobu k výkonu exekuční činnosti s tím, že osobám oprávněným byla pro většinu přiznaných 

nároků dána možnost výběru, zda pro nucenou realizaci svých práv zvolí řízení vedené 

soudem či soudním exekutorem. Zavedením exekučního řízení, resp. rozdělením agendy 

nucené realizace přiznaných práv mezi soudy a soudní exekutory se pak vymahatelnost 

přiznaných práv bezesporu zvýšila a značně urychlila.  

Naneštěstí, v dnešní době vládne finanční negramotnost a nesplácených dluhů, včetně 

případů jejich nuceného vymáhání každým rokem přibývá. Ze statistik vyplývá, že v roce 

2017 dosáhl celkový počet zahájených exekučních řízení vůči fyzickým osobám 4,67 milionů 

s tím, že tato řízení jsou vedena vůči 863 tisícům dlužníků. Oproti roku 2016 přitom v roce 

2017 došlo téměř k 5% růstu počtu zahájených exekučních řízení.2 Exekuce je tak s ohledem 

na neustále vzrůstající počet zahájených exekučních řízení a na to, že se s ní v současné době 

potýká téměř desetina obyvatelstva České republiky, velice rozšířeným společenským 

problémem, přičemž tento problém je o to palčivější, že exekuce postihuje nejen dlužníka 

jako takového (povinného), resp. jeho majetek, ale zasahuje i do majetkových poměrů jeho 

nejbližšího rodinného příslušníka, manžela povinného (resp. do majetkových poměrů celé 

užší rodiny povinného), když právní řád připouští k vymožení dluhu jen jednoho z manželů 

                                                           
1 K tomu viz důvodová zpráva k zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) a o změně dalších zákonů. 
2 Viz mapa exekucí [online]. [cit. 1.5.2018]. Dostupné z: http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/. 
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(povinného) i možnost postižení majetku ve společném jmění dlužníka a jeho manžela či 

dokonce některých majetkových hodnot (výlučného majetku) manžela povinného. 

Odpovědnost za dluhy dlužníka (povinného) je tedy svým způsobem (velice zjednodušeně 

řečeno) přenášena i na manžele povinných, kteří často o dluzích svého manžela (povinného) 

nemají ani ponětí a v exekučním řízení se ocitají nezávisle na své vůli. Exekučních řízení, 

v nichž dochází k postižení majetku ve společném jmění manželů či majetkových hodnot 

manžela povinného, je přitom vzhledem k tomu, že často není možné vymáhanou pohledávku 

oprávněného uspokojit pouze z majetku povinného, stále více, proto je otázka působení 

manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, resp. 

postavení manžela povinného v takovém exekučním řízení, velice aktuálním tématem.  

Osobně jsem se k předmětnému tématu dostala prostřednictvím své praxe na 

exekučním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 5, kde jsem rok pracovala jako asistentka 

soudce. Mou pracovní náplní bylo vyhotovování usnesení o procesních návrzích účastníků 

exekučních řízení pro soudce, přičemž jsem se potýkala i s podáními manželů povinných, 

kteří se z různých důvodů domáhali částečného zastavení exekuce vedené vůči jejich majetku 

či majetku ve společném jmění jejich a povinného. Posuzování jejich návrhů, resp. 

přípustnosti postihování uvedeného majetku v exekučních řízeních vedených k vymožení 

dluhu jen jednoho z manželů (povinného) se přitom ukázalo jako nemálo problematické, a to 

zejména s ohledem na početné změny, které zákonodárce od roku 2012 provedl v relevantní 

procesně i hmotně právní úpravě, včetně rekodifikace soukromého práva, provázené otázkou 

použitelnosti těchto změn v jednotlivých posuzovaných případech (exekučních řízeních). 

V návaznosti na to, že jsem se předmětnému tématu s ohledem na četnost návrhů manželů 

povinných na částečné zastavení exekuce věnovala stále více, přičemž můj zájem 

o problematiku postihování majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného a znalosti o ní 

se stále prohlubovaly, jsem se rozhodla pojednat o něm ve své rigorózní práci. 

 Ve své práci se budu zabývat postavením manžela povinného v exekučním řízení 

vedeném k vymožení dluhu povinného především v tom ohledu, za jakých podmínek je 

možné postihnout majetek ve společném jmění povinného a jeho manžela a majetkové 

hodnoty manžela povinného k vymožení dluhu jen jednoho z manželů (povinného), jaký vliv 

mají na postihování takového majetku v exekučním řízení změny zákonného manželského 

majetkového režimu provedené smlouvou mezi manželi či rozhodnutím soudu a jakými 

způsoby a za jakých podmínek se manžel povinného může postižení takového majetku 
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v exekučním řízení bránit. Ke zhodnocení postižitelnosti majetku ve společném jmění 

povinného a jeho manžela a majetkových hodnot manžela povinného přitom dojde ve vztahu 

ke všem dosavadním režimům procesní právní úpravy postihování tohoto majetku 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, a to s ohledem na to, že od roku 

2012 byla právní úprava předmětné tématiky několikrát změněna s tím, že i podle starší, již 

neúčinné právní úpravy je třeba v některých exekučních řízeních postupovat, popř. je třeba 

k ní přihlédnout, jak bude vysvětleno v kapitole 4 této práce, tudíž se od ní nelze ani za 

účinnosti platné právní úpravy zcela oprostit a její znalosti je v praxi stále třeba.    

Hlavním cílem této práce je tedy podrobně analyzovat možnosti postihu majetku ve 

společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení 

vedeném k vymožení dluhu povinného v jednotlivých režimech procesní právní úpravy 

postihování tohoto majetku, založených relevantními novelami právní úpravy této tématiky, 

a pojednat o prostředcích obrany manžela povinného proti neoprávněnému postižení 

uvedeného majetku v takovém exekučním řízení.  

Práce bude strukturovaná do kapitol a podkapitol. Kapitoly budou samostatnými 

celky, které na sebe plynule navazují. 

V úvodních dvou kapitolách dojde k základní charakteristice exekučního řízení a ke 

shrnutí jeho průběhu, k vymezení a vyjasnění rozdílů mezi exekučním řízením a výkonem 

rozhodnutí jako alternativami nucené realizace přiznaného práva na plnění, k vysvětlení 

použitelnosti občanského soudního řádu v exekučním řízení a k vymezení účastníků 

exekučního řízení.  

Byť je téma této rigorózní práce výhradně procesně právní, třetí kapitola se zaměří na 

hmotně právní problematiku odpovědnosti manželů za dluhy a společného jmění manželů, 

neboť tato je pro postavení manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení 

dluhu jen jednoho z manželů (povinného) klíčová. V rámci uvedené kapitoly se přitom budu 

zabývat nejprve odpovědností manželů za dluhy a institutem společného jmění manželů, 

včetně modifikací zákonného režimu společného jmění manželů podle právního stavu do 

31.12.2013, a následně téže problematikou podle právního stavu platného, účinného od 

1.1.2014, přičemž se pokusím o srovnání „staré“ právní úpravy této problematiky, účinné do 

31.12.2013, s právní úpravou stávající.   
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Čtvrtá kapitola bude věnována možnostem postižení majetku ve společném jmění 

manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení 

dluhu povinného v jednotlivých režimech procesní právní úpravy postihování tohoto majetku, 

založených relevantními novelami právní úpravy této tématiky. Tyto režimy jsou čtyři, 

přičemž každému z nich bude věnována jedna podkapitola čtvrté kapitoly. V rámci každé 

z těchto podkapitol dojde k rozboru právní úpravy postihování majetku ve společném jmění 

povinného a jeho manžela a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení, 

k rozboru vlivu změn manželského majetkového režimu provedených smlouvou mezi manželi 

či rozhodnutím soudu na postihování takového majetku v exekučním řízení, k rozboru 

možností, za jakých se manžel povinného může v exekučním řízení s úspěchem bránit 

postižení majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného 

a ke zhodnocení použitelnosti té které právní úpravy po skončení její účinnosti. Kapitolu 

čtvrtou pak doplňuje podkapitola pátá, která se zaobírá vlivem rozvodu manželství povinného 

a jeho manžela na postihování majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot 

manžela povinného v již zahájeném exekučním řízení a možností postihu majetku ve 

společném jmění manželů po rozvodu manželství povinného a jeho manžela, a to jak v před 

rozvodem manželství zahájeném, tak až po rozvodu manželství zahájeném exekučním řízení.  

Tuto práci pak uzavře kapitola pátá, která se zaměří na možnosti obrany manžela 

povinného vůči nesprávnému postižení majetku ve společném jmění povinného a jeho 

manžela a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení 

dluhu povinného, a to nejen na ty současné, nýbrž i na ty, které měl manžel povinného před 

účinností poslední „velké“ novely relevantní právní úpravy provedené zák. č. 139/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

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

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), účinným od 1.7.2015. 
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1. Úvod do problematiky exekučního řízení 

 

Exekucí se obecně rozumí faktické uskutečnění, resp. uspokojení subjektivního práva 

na plnění, které bylo oprávněnému přiznáno vykonatelným rozhodnutím soudu či jiného 

(státního) orgánu, avšak nebylo povinnou osobou poskytnuto dobrovolně, a to 

prostřednictvím donucující moci státu (orgánu státu či subjektu, na nějž byla donucující moc 

státu přenesena).3 Jinými slovy jde o postup, kterým se provádí nucená realizace přiznaného 

plnění, resp. uložené povinnosti k tomu oprávněnými orgány. Z hlediska právních odvětví lze 

rozlišovat exekuci civilněprávní, trestněprávní a správně právní (v rámci níž se relativně 

samostatně vymezila exekuce daňová), předmětem této rigorózní práce je však exekuce 

civilněprávní, a to konkrétně exekuce upravená zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 

a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 

 Civilněprávní exekuce je procesem směřujícím ke shora uvedenému cíli, který se děje 

v civilně procesním vztahu a je regulován normami občanského práva procesního.4 Exekuční 

řízení je součástí občanského soudního řízení, avšak v jeho rámci je relativně samostatným 

druhem (stádiem) civilního procesu, nezávislým na druhém ze základních druhů civilního 

procesu, řízení nalézacím, jehož cílem je autoritativní stanovení subjektivních práv 

a povinností v řízení sporném či poskytnutí ochrany oprávněných zájmů účastníka v řízení 

nesporném. Samostatný druh civilního procesu přitom z exekučního řízení činí jednak 

skutečnost, že nemusí vždy následovat po řízení nalézacím, a to pokud bude povinnost 

autoritativně stanovená v řízení nalézacím dobrovolně splněna, a jednak skutečnost, že 

nalézací řízení nemusí exekučnímu řízení vůbec předcházet, neboť v exekučním řízení mohou 

být vynucovány i povinnosti uložené jinými tituly, než jsou rozhodnutí vydaná v nalézacím 

řízení soudním, a to např. rozhodčí nálezy, notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti nebo 

rozhodnutí orgánu Evropských společenství aj.5   

Nucená realizace uložených povinností byla v českém právním řádu nazývána exekucí 

až do přijetí občanského soudního řádu v roce 1963, který pojem exekuce z ideologických 

důvodů zaměnil za pojem „výkon rozhodnutí“. Pojmy exekuce a exekuční řízení se do 

českého právního řádu opět vrátily až s přijetím zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 

                                                           
3 Macur, J. Kurs občanského práva procesního – Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 5. ISBN 

80-7179-190-3. 
4 Schelleová, I., Lamka, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení.). 1. vydání, 

Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 8, ISBN 978-80-87071-36-6. 
5  Winterová, A. Macková, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 

insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, s. 15. ISBN 978-80-7502-077-2. 
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a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, účinného od 1.5.2001 (dále jen 

jako „EŘ“ nebo „exekuční řád“), nicméně k tomu je třeba poznamenat, že tento zákon 

původní význam pojmu exekuce značně posunul, když jej spojuje výhradně s nucenou 

realizací uložené povinnosti prováděnou soudními exekutory.  

Přijetí exekučního řádu však s sebou přineslo zejména zásadní změnu systému nucené 

realizace uložených povinností. Do té doby byla nucená realizace uložených povinností 

spojena pouze s činností soudů, resp. uloženou povinnost bylo možné vynutit pouze 

prostřednictvím soudu v soudním výkonu rozhodnutí upraveném v části šesté zák. č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád (dále jen jako „OSŘ“ nebo „občanský soudní řád“). Exekuční řád 

pak tutéž pravomoc, tj. pravomoc vynucovat uloženou povinnost, přiznal zvláštní právnické 

profesi – soudním exekutorům, tj. splnění uložené povinnosti je od účinnosti exekučního řádu 

možné vynutit jak prostřednictvím soudu, tak prostřednictvím soudního exekutora. Exekuční 

řád tedy do českého právního řádu vnesl dvojkolejnost nucené realizace uložených povinností 

spočívající v existenci dvou paralelních právních režimů civilně právní exekuce s tím, že je na 

oprávněném, který z nich zvolí (v některých případech je oprávněnému tato volba odňata – 

viz výklad v podkapitole 1.1.). Existují tak vedle sebe soudní výkon rozhodnutí, v němž jsou 

uložené povinnosti vynucovány soudy podle části šesté občanského soudního řádu, 

a exekuční řízení, v němž jsou uložené povinnosti vynucovány soudními exekutory podle 

exekučního řádu. Ve smyslu výše uvedeného je tedy třeba pojmy soudní výkon rozhodnutí 

a exekuční řízení důkladně rozlišovat. Tato práce se přitom zaměřuje na postavení manžela 

povinného v řízení exekučním, vedeném soudním exekutorem (primárně) dle exekučního 

řádu. 

 

1.1 Základní charakteristika exekučního řízení 

 

Shrnu-li výše uvedené poznatky, lze exekuční řízení charakterizovat jako jeden ze 

dvou základních druhů civilního procesu, v jehož rámci dochází k faktické nucené realizaci 

exekučním titulem přiznaného práva oprávněného na plnění pro případ, že povinný neplní 

dobrovolně, přičemž tuto nucenou realizaci práva oprávněného, resp. povinnosti povinného 

provádějí soudní exekutoři podle exekučního řádu. Exekuce prováděná soudním exekutorem 

je přitom ve vztahu k soudnímu výkonu rozhodnutí alternativním postupem, jímž právní řád 

umožňuje vymoci přiznané plnění, nebylo-li osobou povinnou plněno dobrovolně. Volbu 

mezi těmito dvěma alternativami přitom činí oprávněný, když je zcela na jeho uvážení, kterou 
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z nich si vybere. Existuje pouze několik výjimek, kdy je oprávněný ve své volbě omezen, a to 

konkrétně pokud se jedná o vymožení práv přiznaných rozhodnutími vydanými ve věcech 

ochrany proti domácímu násilí [viz ust. § 492 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních 

řízeních soudních (dále jen jako „ZŘS“ nebo „zákon o zvláštních řízeních soudních“)] a ve 

věcech péče soudu o nezletilé (viz ust. § 497 a násl. ZŘS) a dále rozhodnutími orgánů 

Evropských společenství, resp. Evropské unie [viz § 274 odst. 1 písm. g) OSŘ], v kterýchžto 

případech má k vymožení přiznaných práv pravomoc pouze soud, resp. je možné je vymoci 

pouze v soudním výkonu rozhodnutí, exekuce podle exekučního řádu není možná.6,7 Jinak lze 

v exekučním řízení vynucovat prakticky shodné tituly jako v soudním výkonu rozhodnutí 

s tím, že jejich výčet je obsažen v ust. § 40 EŘ.8 Naopak v exekučním řízení lze na rozdíl od 

soudního výkonu rozhodnutí navíc vynucovat i exekuční tituly vydané ve správním nebo 

daňovém řízení (viz ust. § 251 odst. 1 věta druhá OSŘ). 

Exekuci sice provádí soudní exekutor, který je oprávněn vykonat všechny úkony, které 

občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí 

soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu (viz ust. § 52 odst. 2 EŘ), s tím, 

že jeho úkony provedené v průběhu exekučního řízení se považují za úkony exekučního 

soudu (viz ust. § 28 EŘ), avšak na exekuci se podílí rovněž soud (exekuční soud), kterému 

jsou dokonce některé úkony v exekučním řízení vyhrazeny. 9  Ačkoliv úloha soudu 

v exekučním řízení byla s přijetím novely exekučního řádu provedené zák. č. 396/2012 Sb., 

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony (dále jen „zák. č. 396/2012 Sb.“), účinným od 1.1.2013, značně 

omezena, má soud v exekučním řízení stále velice důležitou funkci, a to především funkci 

kontrolní (ve vztahu k soudnímu exekutorovi) a tím i funkci ochrannou ve vztahu 

k účastníkům exekučního řízení. K naplnění těchto funkcí je exekuční soud nadán širokou 

rozhodovací pravomocí, když mimo jiné rozhoduje o spojení exekucí podle ust. § 37 odst. 4 

EŘ, vyloučení soudního exekutora z exekuce k námitce podjatosti vznesené účastníkem řízení 

                                                           
6  Winterová, A. Macková, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 

insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, s. 58. ISBN 978-80-7502-077-2. 
7 I z tohoto pravidla však existuje výjimka, když v rámci případů, které je možné vymáhat pouze v soudním 

výkonu rozhodnutí, lze v exekuci vymáhat práva přiznaná rozhodnutími o výživném na nezletilé děti nebo práva 

přiznaná cizím rozhodnutím, u něhož bylo vydáno prohlášení o vykonatelnosti podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání (viz ust. § 37 odst. 1 písm. b/ věta 

za středníkem EŘ). 
8 Ačkoliv výčet exekučních titulů v exekuci, uvedený v ust. § 40 EŘ, není slovně shodný s výčtem exekučních 

titulů v soudním výkonu rozhodnutí, uvedeným v ust. § 274 OSŘ, lze výkladem a porovnáním obou předpisů 

dospět k závěru, že okruh exekučních titulů je, až na omezení uvedené v ust. § 251 věta druhá OSŘ, shodný.   
9 Jedná se např. o vydávání pověření soudního exekutora vedením exekuce dle ust. § 43a EŘ nebo rozhodování 

o změně soudního exekutora dle ust. § 44b odst. 2 EŘ. 
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podle ust. § 29 odst. 5 až 8 EŘ, změně soudního exekutora podle ust. § 44b odst. 2 EŘ, 

odkladu exekuce podle ust. § 54 odst. 7 EŘ, (částečném) zastavení exekuce podle ust. § 55 

odst. 1, 3 a 5 EŘ či o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce podle ust. § 88 odst. 

3 EŘ. Dále exekuční soud plní své funkce tak, že povoluje nucenou realizaci uložené 

povinnosti, když vydává pověření soudního exekutora vedením exekuce, popř. pokyny 

k tomu, aby soudní exekutor úplně či částečně odmítl či zamítl exekuční návrh nebo zastavil 

exekuční řízení (o tom podrobněji níže), a provádí státní dohled nad činností soudního 

exekutora (viz ust. § 7 odst. 6 EŘ). Exekučním soudem je z hlediska věcné příslušnosti 

okresní soud a z hlediska místní příslušnosti pak v prvé řadě soud, v jehož obvodu má 

povinný místo svého trvalého pobytu, popř. místo pobytu na území České republiky podle 

druhu pobytu cizince, je-li fyzickou osobou, nebo v jehož obvodu má sídlo, je-li právnickou 

osobou, a alternativně soud, v jehož obvodu má povinný majetek, nemá-li povinný na území 

České republiky místo trvalého pobytu či místo pobytu podle druhu pobytu cizince, je-li 

povinný fyzickou osobou, nebo sídlo, je-li osobou právnickou. Je-li místně příslušných 

několik soudů, je místně příslušným ten z nich, jehož název je první v abecedním, případně 

číselném pořadí (viz ust. § 45 EŘ). 

Exekuční řízení se zahajuje na návrh, který se podává u soudního exekutora. Zahájení 

exekučního řízení je tedy zcela v dispozici oprávněného, zahájení exekučního řízení ex officio 

je vyloučeno. Náležitosti exekučního návrhu jsou uvedeny v ust. § 38 EŘ.10 Konkrétního 

soudního exekutora, který exekuci provede, si přitom vybírá oprávněný ze seznamu soudních 

exekutorů vedeného Exekutorskou komorou ČR, a to bez ohledu na to, kde má soudní 

exekutor sídlo (viz ust. § 28 EŘ). Oprávněný není v exekučním řízení při výběru soudního 

exekutora limitován žádnými pravidly místní příslušnosti soudních exekutorů.  

Soudní exekutor provádí exekuci za úplatu (srov. ust. § 3 odst. 1 a ust. § 87 a násl. EŘ) 

s tím, že výši této úplaty upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., 

o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce 

podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem (dále jen 

„vyhláška č. 330/2001 Sb.“), z čehož je zřejmá soukromá povaha institutu soudního 

                                                           
10 Náležitostmi exekučního návrhu je uvedení, kdo podání činí, které věci se týká a co sleduje, podpis podatele 

a datum sepsání podání, označení soudního exekutora, který má exekuci vést, účastníků řízení a exekučního 

titulu, uvedení povinnosti, která má být vymožena, údaj o tom, zda a v jakém rozsahu povinný vymáhanou 

povinnost splnil, popř. označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. K exekučnímu návrhu nadto musí být 

připojen originál nebo úředně ověřená kopie exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti 

nebo stejnopis notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal 

exekuční soud. 
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exekutora. Soudní exekutor je tedy prakticky soukromým podnikatelem stojícím mimo rámec 

státní mocenské struktury, kterému však byla svěřena část státní pravomoci v oblasti justice 

(srov. ust. § 1 odst. 1 a 2, ust. § 28 a ust. § 52 odst. 2 EŘ). 

Po přijetí exekučního návrhu soudní exekutor posoudí, zda tento obsahuje všechny 

náležitosti a zda je určitý a srozumitelný (pokud nikoliv, vyzve oprávněného k doplnění či 

opravě exekučního návrhu s tím, že pokud tak oprávněný ve stanovené lhůtě neučiní, soudní 

exekutor exekuční návrh odmítne – viz ust. § 39 odst. 2 EŘ), zda jsou splněny všechny 

předpoklady provedení exekuce (tj. zejména zda byl exekuční titul vydán orgánem, který 

k tomu měl pravomoc, zda je vykonatelný po formální i materiální stránce, zda oprávněný 

a povinný jsou věcně legitimováni, zda je exekuce navrhována v rozsahu, jaký podle titulu 

stačí k uspokojení povinného a zda právo není prekludováno11  – nejsou-li tyto podmínky 

splněny, soudní exekutor exekuční návrh zamítne – viz ust. § 39 odst. 3 EŘ) a zda jsou 

splněny všechny podmínky řízení (nejsou-li tyto podmínky splněny, postupuje soudní 

exekutor dle ust. § 104 OSŘ – viz ust. § 52 odst. 1 a 2 EŘ).12 Pokud má soudní exekutor za to, 

že jsou splněny všechny podmínky řízení, předpoklady pro vedení exekuce a že je exekuční 

návrh bezvadný, požádá ve lhůtě 15 dní ode dne přijetí exekučního návrhu, popř. od 

odstranění vad tohoto návrhu exekuční soud o pověření vedením exekuce. Exekuční soud pak 

do 15 dní ode dne přijetí žádosti pověří soudního exekutora vedením exekuce, jsou-li splněny 

zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, jinak exekutorovi udělí pokyn, aby 

exekuční návrh (částečně) odmítl, zamítl nebo exekuční řízení zastavil (viz ust. § 43a odst. 3 

a 6 EŘ). Pověření soudního exekutora vedením exekuce tedy předpokládá, že soud opětovně 

(nezávisle na tom, že to již učinil soudní exekutor) přezkoumá podmínky řízení (s tím, že 

pokud v tomto ohledu shledá nedostatek, exekuční návrh soudnímu exekutorovi vrátí 

s pokynem k zastavení řízení, shledá-li neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, popř. 

s pokynem k odstranění nedostatku podmínek řízení, shledá-li odstranitelný nedostatek 

podmínek řízení13), formální náležitosti exekučního návrhu (s tím, že pokud v tomto ohledu 

shledá nedostatek, exekuční návrh soudnímu exekutorovi vrátí s pokynem k odstranění vad 

podání, popř. k odmítnutí návrhu), a rovněž již uvedené předpoklady pro vedení exekuce 

(s tím, že pokud v tomto ohledu shledá nedostatek, exekuční návrh soudnímu exekutorovi 

                                                           
11 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.4.1999, sp. zn. 21 Cdo 2020/98. 
12 Procesní podmínky jsou v exekučním řízení v zásadě totožné s těmi, které platí pro řízení nalézací – jedná se 

tedy zejména o pravomoc a příslušnost soudu, způsobilost účastníků být účastníky řízení, procesní způsobilost 

účastníků a překážku věci zahájené či rozsouzené. Povinnost zkoumat podmínky řízení v exekučním řízení pak 

vychází z ust. § 52 odst. 1 EŘ ve spojení s ust. § 254 odst. 1 a ust. § 103 OSŘ. 
13 Odlišně soud postupuje pouze v případě, že shledá, že není věcně nebo místně příslušným, kteréžto situace je 

nutné řešit v souladu s ust. § 104a až 105 OSŘ.  
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vrátí s pokynem k zamítnutí exekučního návrhu). Soud však nezkoumá, zda povinný skutečně 

nesplnil dobrovolně povinnost uloženou mu exekučním titulem již před zahájením exekuce, 

když v tomto ohledu mu postačuje, že oprávněný v exekučním návrhu tvrdí, že nebylo plněno 

dobrovolně, či že to z něj pouze vyplývá.14 Dále soud nezkoumá ani to, zda vymáhané právo 

zaniklo dle hmotného práva15 a zda bylo vymáhané právo promlčeno16, tyto skutečnosti se 

zohledňují až k námitce povinného v rámci řízení o zastavení exekuce. V neposlední řadě 

exekuční soud nepřezkoumává, resp. nemůže přezkoumávat věcnou správnost exekučního 

titulu ani to, zda nalézací řízení, jež exekučnímu řízení předcházelo, případně trpělo vadami, 

když obsahem exekučního titulu je soud vázán a je povinen z něj vycházet.17 

Soud pověří soudního exekutora vedením exekuce, aniž by (až na výjimky18) stanovil, 

jakým způsobem má být provedena, tj. pověří soudního exekutora vedením exekuce vůči 

veškerému majetku povinného s tím, že je na soudním exekutorovi, jaký konkrétní majetek 

povinného k vynucení vymáhané povinnosti postihne, resp. jaký způsob exekuce zvolí 

(k tomu blíže viz dále). Pověření vedením exekuce se přitom vztahuje nejen na vymožení 

povinnosti uložené povinnému exekučním titulem, ale též na vymožení nákladů exekuce, tzn., 

že soudní exekutor je kromě vymožení exekučním titulem uložené povinnosti pověřen 

i k vymožení nákladů, které v průběhu exekuce vzniknou jemu a oprávněnému.  

Pověření soudního exekutora vedením exekuce není rozhodnutím, jedná se pouze 

o opatření, a nedoručuje se účastníkům řízení (viz ust. § 43a odst. 5 EŘ) – těm je zahájení 

exekučního řízení oznámeno až soudním exekutorem doručením vyrozumění o zahájení 

exekuce (viz ust. § 44 EŘ). Povaha pověření soudního exekutora vylučuje podání jakéhokoliv 

opravného prostředku proti němu, ten je ze strany oprávněného možné podat následně proti 

rozhodnutí (usnesení – viz ust. § 55b EŘ) soudního exekutora o odmítnutí či zamítnutí 

exekučního návrhu nebo o zastavení exekučního řízení (vydaného k pokynu exekučního 

soudu), povinný má pak jedinou možnost obrany proti exekuci, jíž je podání návrhu na 

(částečné) zastavení exekuce podle ust. § 55 EŘ.  

                                                           
14 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.9.2005, sp. zn. 20 Cdo 169/2005, či usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 23.6.2009, sp. zn. 20 Cdo 3296/2005. 
15 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21.9.2005, sp. zn. 20 Cdo 523/2005.   
16 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6.12.2005, sp. zn. 20 Cdo 2198/2005.   
17 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.9.2009, sp. zn. 20 Cdo 4126/2007, či usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 15.10.2009, sp. zn. 20 Cdo 2901/2009. 
18 Jde zejména o případy, kdy exekuční titul omezuje oprávněného v tom, že vůči povinnému může přisouzenou 

pohledávku uspokojit pouze z konkrétního majetku – pak toto omezení nemůže soud při pověření soudního 

exekutora vedením exekuce pominout a musí soudního exekutora pověřit vedením exekuce na tento konkrétní 

majetek (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.7.2008, sp. zn. 20 Cdo 5271/2007), a dále případy, kdy 

je vykonáván exekuční titul, který zní na vyklizení bytu se zajištěním přístřeší.  
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Uvedený postup počáteční fáze exekučního řízení (povolování provedení exekuce) je 

relativně nový, když byl do našeho právního řádu zaveden s účinností od 1.1.2013, a to 

novelou exekučního řádu provedenou zák. č. 396/2012 Sb. Před uvedeným datem, tj. do 

31.12.2012, sice soudní exekutor po obdržení exekučního návrhu postupoval obdobně jako 

nyní, avšak zásadní rozdíl spočíval v tom, že soud k žádosti soudního exekutora exekuci 

nařizoval usnesením s tím, že v rámci tohoto usnesení pověřil soudního exekutora jejím 

provedením. Proti usnesení o nařízení exekuce bylo přípustné odvolání, takže povinný měl 

možnost bránit se exekuci již v počáteční fázi exekučního řízení. Změnu modelu postupu 

v počáteční fázi exekučního řízení hodnotím pozitivně, neboť jednak přetíženým exekučním 

soudům podstatně ubyla agenda, čímž tyto získaly více prostoru pro ostatní rozhodovací 

činnost, a jednak došlo k výraznému zrychlení procesu v počáteční fázi exekučního řízení, 

který prodlužovalo řízení o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce. Kromě toho došlo 

i k zefektivnění exekuce, když povinný se o exekuci dozvídá zpravidla až při doručení 

exekučního příkazu (nejpozději s ním musí být povinnému doručeno vyrozumění o zahájené 

exekuci a výzva ke splnění vymáhané povinnosti), což přispívá ke zdárnějšímu průběhu 

exekuce oproštěného od maření výkonu vymáhaných povinností ze strany povinných. 

Teprve po svém pověření soudem může soudní exekutor začít zjišťovat a zajišťovat 

majetek povinného (viz ust. § 35 odst. 3 EŘ). Do patnácti dní od vydání pověření je soudní 

exekutor povinen zaslat vyrozumění o zahájení exekuce oprávněnému, povinnému je pak 

povinen zaslat vyrozumění nejpozději společně s prvním exekučním příkazem, který mu 

v řízení doručuje (viz ust. § 44 odst. 1 EŘ). Doručením vyrozumění o zahájení exekuce 

nastávají účinky generálního inhibitoria na majetek povinného, tj. zákazu, aby povinný 

nakládal (až na výjimky) se svým majetkem pod sankcí relativní neplatnosti takového jednání 

(viz ust. § 44a odst. 1 EŘ). Spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce je třeba povinnému 

zaslat i výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, v níž soudní exekutor vyčíslí vymáhaný nárok 

oprávněného a zálohu na snížené náklady exekuce a zároveň povinného poučí, že splní-li ve 

lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy vymáhaný nárok oprávněného a uhradí zálohu na snížené 

náklady exekuce, exekuce bude skončena vydáním příkazu k úhradě nákladů exekuce (viz ust. 

§ 46 odst. 6 EŘ). Před uplynutím této 30 denní lhůty pak soudní exekutor exekuci neprovádí 

[viz ust. § 47 odst. 2 písm. a) EŘ].  

Způsob provedení exekuce volí soudní exekutor, přičemž tak činí s ohledem na 

charakter vymáhané povinnosti s tím, že je oprávněn exekuci provést jedním, vícero nebo 

všemi způsoby exekuce uvedenými v ust. § 59 EŘ. Od 1.9.2015 však soudní exekutor musí 
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dodržovat pořadí způsobů provádění exekuce uvedené v novelizovaném ust. § 58 odst. 2 

EŘ. Novela exekučního řádu provedená zák. č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., 

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 164/2015 Sb.“), totiž zavedla právě s účinností od 

1.9.2015 pod písmeny a) až d) čtyři skupiny způsobů provedení exekuce, které musí exekutor 

volit postupně tak, že způsoby exekuce uvedené v následující skupině lze provést až poté, kdy 

jsou vyloučeny způsoby uvedené v předešlé skupině. Exekuci lze provést i v jiném pořadí, 

než stanoví ust. § 58 odst. 2 EŘ, avšak jen na návrh povinného nebo s jeho souhlasem (viz 

ust. § 58 odst. 3 EŘ). Zvolené způsoby exekuce pak soudní exekutor realizuje prostřednictvím 

exekučních příkazů, kterými nařídí provedení zvoleného způsobu exekuce. Exekuci způsobem 

nařízeným exekučním příkazem pak lze fakticky provést až po právní moci příslušného 

exekučního příkazu [viz ust. § 47 odst. 2 písm. d) EŘ]. 

Exekuční řízení může být skončeno několika způsoby. Nejžádanějším způsobem 

ukončení exekučního řízení (vycházejícím z účelu exekuce) je vymožení povinnosti 

povinného, včetně nákladů exekuce prostřednictvím zvolených způsobů exekuce či splněním 

vymáhané povinnosti (včetně nákladů exekuce) přímo povinným ve 30 denní lhůtě k plnění 

počítané od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti či kdykoliv jindy do provedení 

exekuce prostřednictvím vydaných exekučních příkazů (viz ust. § 46 odst. 3 EŘ). V takovém 

případě exekuční řízení končí bez dalšího (bez nutnosti vydání rozhodnutí soudním 

exekutorem či exekučním soudem). Exekuční řízení však může skončit také pravomocným 

odmítnutím či zamítnutím exekučního návrhu soudním exekutorem (jak bylo zmíněno výše 

k problematice povolování exekuce), pravomocným zastavením exekučního řízení 

a pravomocným zastavením exekuce.19 

V průběhu exekučního řízení vznikají náklady soudnímu exekutorovi a oprávněnému. 

Náklady soudního exekutora i náklady oprávněného, souhrnně nazývané jako náklady 

exekuce, hradí povinný, přičemž soudní exekutor je vymáhá na základě příkazu k úhradě 

nákladů exekuce (dále jen „PÚNE“) některým ze způsobů exekuce určeným v exekučním 

příkazu ukládajícím zaplacení peněžité částky (viz ust. § 87 odst. 2, 3 a 4 EŘ). Prakticky se 

náklady exekuce vymáhají tak, že soudní exekutor v předmětném exekučním příkazu určí 

pravděpodobné náklady exekuce s tím, že bezprostředně po jejich zajištění vydá příkaz 

                                                           
19 Procesně se rozlišuje zastavení exekučního řízení, k němuž dochází v případě neodstranitelného nedostatku 

podmínek řízení, a zastavení exekuce, k němuž dochází z jiných důvodů, uvedených v ust. § 268 OSŘ.  
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k úhradě nákladů exekuce (dále jen „PÚNE“), v němž přesně stanoví jejich výši, a to dle 

vyhlášky č. 330/2001 Sb. pokud se jedná o náklady soudního exekutora, a dle vyhlášky 

č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb 

(advokátní tarif), popř. vyhlášky č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely 

rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního 

řádu a podle § 89a exekučního řádu, pokud jde o náklady oprávněného. Proti PÚNE mohou 

účastníci řízení podat opravný prostředek – námitky, a to ve lhůtě do 8 dní od doručení. 

O námitkách rozhoduje soudní exekutor či (pokud soudní exekutor námitkám v plném 

rozsahu nevyhoví) exekuční soud, proti jehož rozhodnutí (usnesení) není odvolání přípustné 

(viz ust. § 88 EŘ). Náklady exekuce se snižují v případě, kdy povinný reaguje na výzvu 

soudního exekutora ke splnění vymáhané povinnosti dle ust. § 46 odst. 6 EŘ a zaplatí ve 

stanovené lhůtě 30 dní od doručení výzvy vymáhanou pohledávku (nebo splní nepeněžitou 

povinnost) a zaplatí snížené náklady exekuce. V takovém případě se snižuje odměna soudního 

exekutora o 50 %, je-li vymáháno peněžité plnění, a o 30 %, je-li vymáháno nepeněžité plnění 

(viz ust. § 11 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb.). Jestliže exekuční řízení skončí jiným 

způsobem, než úspěšným vynucením vymáhané povinnosti, musí být náklady exekuce 

stanoveny v rozhodnutí, jímž se exekuční řízení končí (usnesení o odmítnutí či zamítnutí 

exekučního návrhu, o zastavení exekučního řízení či o zastavení exekuce) s tím, že toto 

rozhodnutí se po právní moci stává exekučním titulem k jejich zaplacení. Pokud byl 

v exekučním řízení, které skončilo jiným způsobem, než vymožením vynucované povinnosti, 

případně vydán PÚNE (taková situace může nastat zejména v případě skončení exekučního 

řízení zastavením exekuce), pak právní mocí rozhodnutí, kterým se exekuce končí, zaniká 

i účinnost příkazu k úhradě nákladů exekuce, takže k jeho zrušení není třeba zvláštního 

výroku.20 V případě skončení exekučního řízení zastavením exekuce hradí náklady exekuce 

ten z účastníků, který zastavení exekuce zavinil (viz ust. § 89a EŘ). Jedinou výjimku z tohoto 

pravidla představuje dle ust. § 89a věty druhé EŘ případ zastavení exekuce z důvodu 

nemajetnosti povinného, kdy náklady exekuce hradí oprávněný. Toto pravidlo však neplatí 

bez dalšího, neboť Ústavní soud ve své konstantní judikatuře uzavřel (viz např. nález 

Ústavního soudu ze dne 15.1.2008, sp. zn. IV. ÚS 1903/07, či ze dne 12.5.2008, sp. zn. IV. 

ÚS 2888/07), že povinnost k náhradě nákladů řízení může být oprávněnému v případě 

zastavení exekuce z důvodu nedostatku majetku povinného uložena jen v situaci, kdy 

k objektivní skutkové okolnosti zastavení exekuce z důvodu nedostatku majetku povinného 

                                                           
20 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 589. ISBN 978-80-7400-

630-2. 
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přistoupí i konkretizované okolnosti subjektivní povahy, tj. procesní zavinění oprávněného, 

když to nelze bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu – exekučním návrhu. 

Pokud je povinnost k náhradě nákladů řízení v takovém případě oprávněnému uložena, jde 

o porušení práva na vlastnictví zakotvené v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 

a zároveň o zneužití státní moci mimo meze stanovené čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky 

a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, což ve svém důsledku vede k porušení práva 

oprávněného na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

V intencích uvedené judikatury je tedy při rozhodování o zastavení exekuce z důvodu 

nemajetnosti povinného třeba posuzovat zavinění oprávněného na zastavení exekuce (to lze 

dovodit např. v případě, kdy oprávněný o nemajetnosti povinného věděl) a podle jeho 

ne/existence je třeba buď ust. § 89a EŘ aplikovat nebo nikoliv.  

 

1.2 Rozdíl mezi exekučním řízením a soudním výkonem rozhodnutí 

 

Ačkoliv soudní výkon rozhodnutí a exekuční řízení mají stejný účel, existuje mezi 

nimi mnoho podstatných i méně zásadních rozdílů. V rámci základního seznámení 

s problematikou exekuce se však tato práce zabývá pouze těmi nejvýznamnějšími z nich.    

Základní rozdíly mezi exekučním řízením a soudním výkonem rozhodnutí spočívající 

v odlišnosti subjektů, které obě řízení provádějí, primárních pramenů práva, jimiž se obě 

řízení řídí, a titulů, které je možné v nich vynucovat, již byly uvedeny v předchozí 

podkapitole, proto nebudou předmětem výkladu v této podkapitole. Snad toliko 

k vykonávaným titulům a v té souvislosti i ke vzájemnému vztahu soudního výkonu 

rozhodnutí a exekučního řízení je na místě uvést, že vztah relativní alternativy jednoho řízení 

k druhému neplatil v období od 1.1.2013 do 31.12.2013, kdy byla dvojkolejnost obou řízení 

novelou občanského soudního řádu provedenou zák. č. 396/2012 Sb. nahrazena 

jednoznačným rozdělením soudního výkonu rozhodnutí a exekučního řízení mezi soudy 

výkonu rozhodnutí a soudní exekutory (se zachováním působnosti exekučních soudů), a to 

tím, že ust. § 251 odst. 2 OSŘ taxativně vyjmenovávalo rozhodnutí, jejichž nucený výkon 

bylo možné provést výhradně v soudním výkonu rozhodnutí.21 V soudním výkonu rozhodnutí 

tak bylo možné vykonat pouze rozhodnutí uvedená v ust. § 251 odst. 2 OSŘ, v exekučním 

řízení pak bylo možné vykonat rozhodnutí ostatní. V průběhu roku 2013 tak bylo možné 

                                                           
21 Jednalo se o rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, o vyklizení bytu nebo místnosti se zajištěním bytové 

náhrady, o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným, o cizí rozhodnutí a dále 

o rozhodnutí orgánů Evropských společenství a případy, nešlo-li o exekuční titul, který lze vykonat 

podle správního řádu nebo daňového řádu. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mjomnwde
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqga
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rozlišovat poměrně striktně mezi soudním výkonem rozhodnutí dle občanského soudního řádu 

a exekučním řízením dle exekučního řádu, když oprávněný ztratil možnost volby jakékoliv 

z těchto možností.22 Novelou občanského soudního řádu provedenou zák. č. 293/2013 Sb., 

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony (dále jen „zák. č. 293/2013 Sb.“) bylo s účinností od 1.1.2014 takto 

relativně striktní odlišení exekučního řízení a soudního výkonu rozhodnutí opět zrušeno, když 

z ust. § 251 OSŘ byl vyjmut výčet případů, na něž se výkon rozhodnutí vztahoval, a tento byl 

nahrazen obecným vymezením podmínek nucené realizace uložené povinnosti v soudním 

výkonu rozhodnutí v té podobě, v jaké jej známe v současnosti.23 

Soudní výkon rozhodnutí oproti exekučnímu řízení podléhá přísnějším pravidlům 

z hlediska teritoriality, když výkon rozhodnutí vede věcně a místně příslušný soud, zatímco 

soudního exekutora si lze vybrat libovolně bez ohledu na místo jeho sídla.24 I ve vztahu 

k příslušnosti soudu je pak konkrétně místní příslušnost soudu ve výkonu rozhodnutí 

upravena obšírněji a dá se říci, že i přísněji, než místní příslušnost exekučního soudu. 

V soudním výkonu rozhodnutí je stejně jako v exekučním řízení věcně příslušný okresní soud 

(viz ust. § 9 odst. 1 OSŘ), místně příslušný je však v prvé řadě obecný soud povinného, 

tj. soud příslušný dle ust. § 85 OSŘ, alternativně (nemá-li povinný obecný soud nebo jej nemá 

v České republice) soud, v jehož obvodu má povinný majetek, jenž má být výkonem 

rozhodnutí postižen, nebo (jde-li o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu 

u peněžního ústavu nebo jiné peněžité pohledávky anebo postižením jiných majetkových 

práv) obecný soud peněžního ústavu nebo jiného dlužníka povinného, popřípadě soud, v jehož 

obvodu má zahraniční dlužník povinného umístěn v ČR svůj závod nebo organizační složku 

svého závodu (viz ust. § 252 odst. 1 a 2 OSŘ). Vedle této obecné příslušnosti je pro účely 

soudního výkonu rozhodnutí upravena i příslušnost výlučná, která ta je upravena v ust. § 252 

odst. 3 a 4 OSŘ a týká se případů výkonu rozhodnutí směřujícího k vymožení výživného na 

nezletilé dítě, výkonu rozhodnutí postižením závodu a výkonu rozhodnutí týkajícího se 

nemovité věci, ledaže by nemovitá věc patřila k postihovanému závodu. Kromě této obecné 

úpravy místní příslušnosti soudu ve výkonu rozhodnutí existuje ještě úprava zvláštní, 

obsažená v zákoně o zvláštních řízeních soudních, a to konkrétně v ust. § 492 ZŘS, které 

                                                           
22 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013. s. 831. ISBN 978-80-7400-506-0. 
23  Ustanovení § 251 odst. 1 OSŘ stanoví, že nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné 

rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí 

s výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení.  
24 Šínová, R., Kovářová Kochová I. a kol. Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. 

1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2016. s. 9. ISBN 978-80-7400-600-5. 
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upravuje místní příslušnost ve věcech ochrany proti domácímu násilí, ust. § 498 ZŘS, které 

upravuje místní příslušnost pro výkon rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů dle § 452 ZŘS, 

ust. § 500 ZŘS, které upravuje místní příslušnost ve věcech péče o nezletilé děti, a ust. § 511 

ZŘS, které upravuje místní příslušnost ve věcech výživného. 

Soudní výkon rozhodnutí se, stejně jako exekuční řízení, zahajuje jen na návrh 

oprávněného. Návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí se však od exekučního návrhu 

diametrálně odlišuje, a to zejména tím, že domáhá-li se oprávněný v soudním výkonu 

rozhodnutí vymožení peněžitého plnění, jsou obligatorními náležitostmi návrhu, kromě 

náležitostí uvedených v ust. § 42 odst. 4 a ust. § 79 odst. 1 OSŘ, také údaj o způsobu, jakým 

má být výkon rozhodnutí proveden25 a podle zvoleného způsobu další informace nezbytné 

k jeho provedení (viz ust. § 261 odst. 1 OSŘ) – jedná se převážně o přesné označení 

postihované věci, práva či dlužníka povinného. K podání návrhu na nařízení soudního výkonu 

rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžitého plnění se tedy vyžaduje znalost majetkových 

poměrů povinného, které tak soud nezjišťuje a vychází z toho, co uvedl oprávněný. Jinak je 

tomu v soudním výkonu rozhodnutí v případě, kdy se oprávněný domáhá vymožení 

nepeněžitého plnění. Tehdy se po oprávněném nepožaduje uvedení údaje o způsobu, jakým 

má být výkon rozhodnutí proveden, když ten vyplývá přímo ze zákona z povahy povinnosti 

uložené titulem, jenž má být vykonán. Domáhá-li se však oprávněný výkonu rozhodnutí 

ukládajícího povinnost k nepeněžitému plnění i pro náklady přiznané vykonávaným titulem 

a/nebo pro náklady výkonu rozhodnutí, musí v návrhu uvést, jakým způsobem má být výkon 

rozhodnutí pro vymožení peněžitého plnění proveden (viz ust. § 339 odst. 2 OSŘ).26 Naproti 

tomu v exekučním řízení určuje způsob exekuce soudní exekutor (viz ust. § 47 odst. 1 ve 

spojení s ust. § 58 EŘ), který za tím účelem vyhledává majetek povinného veškerými 

prostředky, které k tomu má k dispozici (především poskytování součinnosti ze strany třetích 

osob dle ust. § 33 až 34 EŘ), takže v exekučním návrhu oprávněný nenavrhuje ani způsob 

provedení exekuce ani neoznačuje postihované věci, práva či dlužníka povinného. 

Z uvedeného rozdílu mezi exekučním řízením a soudním výkonem rozhodnutí pak vyplývá 

i jedna ze základních charakteristik každého z řízení, a to skutečnost, že exekucí je postihován 

majetek povinného jako celek, zatímco soudním výkonem rozhodnutí je postihována pouze 

oprávněným specifikovaná část majetku povinného. 

                                                           
25 Peněžité plnění může být dle ust. § 258 odst. 1 OSŘ vymoženo srážkami ze mzdy povinného, přikázáním 

pohledávky, správou nemovitosti, prodejem movitých věcí povinného, prodejem nemovitostí povinného, 

postižením závodu a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitosti povinného. 
26 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013. s. 875. ISBN 978-80-7400-506-0. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrzgixhazruguza
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V souvislosti s problematikou navrhovaných způsobů nucené realizace uložených 

povinností v soudním výkonu rozhodnutí je vhodné uvést, že občanský soudní řád 

v ust. § 263 odst. 2 umožňuje oprávněnému k vydobytí jeho peněžité pohledávky navrhnout 

výkon rozhodnutí i několika způsoby zároveň a rovněž připouští, aby soud výkon rozhodnutí 

na návrh oprávněného nařídil vícero způsoby současně (stejně jako v exekučním řízení je 

možné provést exekuci několika nebo všemi způsoby exekuce), avšak zároveň v ust. § 263 

a 264 ukládá soudu povinnost při nařízení výkonu rozhodnutí zkoumat, zda oprávněným 

navržené způsoby soudního výkonu rozhodnutí nejsou zřejmě nevhodné a zda jsou přiměřené. 

Proto v případě, že k uspokojení pohledávky stačí jen některý z oprávněným navržených 

způsobů výkonu rozhodnutí, nemůže soud vyhovět všem návrhům oprávněného, ale pouze 

těm, které zjevně stačí k uspokojení pohledávky oprávněného s tím, že ostatní návrhy 

zamítne.27 V exekučním řízení je pak přiměřenost zvolených způsobů exekuce řešena až při 

vydávání exekučních příkazů, přičemž je zajišťována jednak prostřednictvím ust. § 58 odst. 1 

věty druhé EŘ, podle něhož je soudní exekutor oprávněn postihnout majetek povinného pouze 

v takovém rozsahu, aby bylo bezpečně dosaženo uspokojení pohledávky oprávněného, jejího 

příslušenství a nákladů exekuce, a jednak prostřednictvím ust. § 58 odst. 2 EŘ, který stanoví 

pořadí, v jakém může soudní exekutor způsoby exekuce provést. Postup soudního exekutora 

je pak z hlediska přiměřenosti zvolených způsobů exekuce možné přezkoumat 

prostřednictvím institutu zastavení exekuce, o kterém zpravidla rozhoduje soud.28  

Podstatný rozdíl mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekučním řízením spočívá 

i v odlišném způsobu, jakým je nucený výkon uložených povinností v tom kterém řízení 

povolován, když v soudním výkonu rozhodnutí se tak děje prostřednictvím rozhodnutí – 

usnesení soudu a v exekučním řízení se tak (od 1.1.2013) děje prostřednictvím opatření – 

pověření soudního exekutora, o kterém již bylo shora pojednáno. Protože proti usnesení 

o nařízení soudního výkonu rozhodnutí je přípustné odvolání (viz ust. § 254 odst. 1 ve spojení 

s ust. § 202 a contrario OSŘ), má povinný v soudním výkonu rozhodnutí možnost bránit se 

nucené realizaci jemu uložené povinnosti již na počátku řízení, zatímco v exekučním řízení 

tuto možnost s ohledem na charakter pověření soudního exekutora nemá a bránit se může 

pouze prostřednictvím návrhu na zastavení exekuce podaného až po doručení vyrozumění 

o zahájení exekuce a výzvy ke splnění vymáhané povinnosti. Forma usnesení v procesu 

povolování nucené realizace uložené povinnosti v soudním výkonu rozhodnutí striktně dělí 

                                                           
27 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013. s. 878. ISBN 978-80-7400-506-0. 
28 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.7.2011, sp. zn. 20 Cdo 4137/2010. 
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toto řízení na dvě fáze, a to na fázi nařízení výkonu rozhodnutí, v níž je ověřováno, zda jsou 

splněny všechny podmínky pro vymáhání uložené povinnosti, a fázi provedení výkonu 

rozhodnutí, v níž dochází k faktickému vydobytí vymáhaného plnění. Má-li být v soudním 

výkonu rozhodnutí uspokojeno více věřitelů, přistupuje k těmto fázím ještě třetí fáze, kterou 

je rozvrh výtěžku, v níž dochází k rozdělení výtěžku mezi tyto věřitele. Protože v exekučním 

řízení se usnesení k povolení nuceného výkonu uložené povinnosti nevydává, takovéto 

striktní odlišení fází v něm není akcentováno. Pro účely použití občanského soudního řádu 

v exekučním řízení se proto v exekučním řádu (v jeho ust. § 52 odst. 3) podává, jaký okamžik 

se v exekučním řízení považuje za právní moc usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 

Konečně je v této souvislosti třeba poznamenat, že doručení usnesení o nařízení soudního 

výkonu rozhodnutí povinnému vyvolává (stejně jako v exekučním řízení doručení 

vyrozumění o zahájení exekuce) účinky inhibitoria na majetek povinného, tj. zákazu nakládat 

s majetkem pod sankcí relativní neplatnosti takového jednání, avšak na rozdíl od exekučního 

řízení se jedná o inhibitorium speciální, tj. zákaz nakládat s majetkem se vztahuje pouze 

na majetek, který je v soudním výkonu rozhodnutí postižen a nikoliv na všechen majetek 

povinného.  

Závěrem této podkapitoly v krátkosti ke způsobům vydobytí uložené povinnosti. 

Způsoby vydobytí peněžitého i nepeněžitého plnění (srov. ust. § 59 EŘ a ust. § 258 OSŘ) jsou 

v soudním výkonu rozhodnutí a exekučním řízení prakticky shodné s tím, že v podrobnostech 

týkajících se jednotlivých způsobů exekuce exekuční řád odkazuje na úpravu obsaženou 

v občanském soudním řádu, a to buď bez dalšího (srov. ust. § 60 EŘ pro srážky ze mzdy) 

nebo současně s nikoliv rozsáhlou vlastní úpravou. Jediný rozdíl mezi způsoby exekuce 

a výkonu rozhodnutí představuje zvláštní způsob vynucování nedoplatků výživného na 

nezletilé dítě v exekučním řízení – pozastavení řidičského oprávnění [viz ust. § 59 odst. 1 

písm. f) EŘ]. Tento způsob vydobytí uložené povinnosti zná pouze exekuční řád, nikoliv 

občanský soudní řád, proto jej nelze v soudním výkonu rozhodnutí použít. 

 

1.3 Vztah mezi exekučním řádem a občanským soudním řádem 

 

Vztah mezi občanským soudním řádem a exekučním řádem vymezuje ust. § 52 odst. 1 

EŘ, a to jako vztah subsidiarity (podpůrnosti) občanského soudního řádu k exekučnímu řádu, 

když podle uvedeného ustanovení se občanský soudní řád pro exekuční řízení použije 

přiměřeně tehdy, kdy exekuční řád nestanoví něco jiného. Občanský soudní řád tedy 

představuje obecnou právní úpravu a exekuční řád zvláštní právní úpravu exekučního řízení. 
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Přiměřené použití občanského soudního řádu v exekučním řízení přitom není omezeno pouze 

na část šestou občanského soudního řádu, obsahující právní úpravu soudního výkonu 

rozhodnutí, nýbrž podle ust. § 254 odst. 1 OSŘ je pro exekuční řízení možné použít 

i ustanovení předcházejících částí občanského soudního řádu (především část třetí občanského 

soudního řádu), s výjimkami uvedenými v ust. § 254 odst. 2 OSŘ, resp. v ust. § 35 odst. 5 EŘ.  

Z poměru subsidiarity občanského soudního řádu k exekučnímu řádu plyne, že v prvé 

řadě je třeba aplikovat exekuční řád a až v případě, že tento neobsahuje konkrétní úpravu 

určité situace, je možné použít občanský soudní řád. Má-li však být vedle exekučního řádu 

současně aplikován občanský soudní řád, je třeba, aby byl výklad exekučního řádu 

s občanským soudním řádem vzájemně slučitelný.29 

Exekuční řád odkazuje na úpravu občanského soudního řádu i na jiných místech, než 

jen v ust. § 52 odst. 1 EŘ, ačkoliv to je právě vzhledem k obecnému odkazu na úpravu 

občanského soudního řádu, obsaženému v ust. § 52 odst. 1 EŘ, nadbytečné. Jedná se přitom 

o další obecné odkazy na přiměřené použití vhodných ustanovení, která nejsou výslovně 

označena (viz ust. § 60, 65, 69, 71 a 73 EŘ).30 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
29 Wolfová, J., Štika, M. Soudní exekuce. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 59. ISBN 978-80-7552-

427-0. 
30 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 369. ISBN 978-80-7400-

630-2. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
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2. Účastníci exekučního řízení 

 

Účastníky exekučního řízení jsou v prvé řadě povinný a oprávněný (viz ust. § 36 odst. 

1 EŘ), a dále za podmínek stanovených exekučním řádem rovněž manžel povinného (viz ust. 

§ 36 odst. 2 EŘ). Vedle nich mohou v exekučním řízení vystupovat jako účastníci řízení i jiné 

osoby jako např. plátce mzdy, peněžní ústav, dlužník povinného, nájemci prostor v dražené 

nemovité věci, osoby oprávněné z věcného břemene, dražitel, osoba, která úspěšně uplatnila 

excindační (vylučovací) žalobu a domáhá se v této části zastavení exekuce, spoluvlastník věci 

postižené exekucí nebo věřitel, který přihlásil svou pohledávku do rozvrhu. Účast těchto osob 

v exekučním řízení přitom vychází z právní úpravy jednotlivých způsobů exekuce obsažené 

jak v exekučním řádu, tak především v občanském soudním řádu. Uvedené osoby nejsou 

(obdobně jako manžel povinného) účastníky pro celé exekuční řízení, ale jen pro tu jeho část, 

v níž jde o jejich práva a/nebo povinnosti, s čímž souvisí skutečnost, že nemají procesní práva 

a povinnosti v plném rozsahu. Účastníky exekučního řízení se uvedené osoby stávají splněním 

podmínek uvedených v exekučním řádu nebo občanském soudním řádu bez dalšího (ze 

zákona), tj. není třeba vydávat rozhodnutí o jejich účasti v řízení. Účastníkem exekučního 

řízení může být i sám soudní exekutor, a to v situaci, kdy exekuční soud nebo jiný soudní 

exekutor (po postupu soudu dle ust. § 29 či 44b EŘ) rozhoduje o jeho nároku na odměnu 

a náhradu hotových výdajů. 31  Pro všechny účastníky exekučního řízení shodně platí, že 

musejí splňovat podmínky účastenství v občanském soudním řízení uvedené v ust. § 19 a 20 

OSŘ, tj. musejí mít způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.32 

V exekučním řízení je s ohledem na jeho povahu vyloučeno vedlejší účastenství ve 

smyslu ust. § 93 OSŘ.33  

Tato práce se vzhledem k jejímu zaměření blíže zabývá pouze stěžejními účastníky 

exekučního řízení, tj. povinným, oprávněným a (bývalým) manželem povinného.  

 

  

                                                           
31 Viz např. stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 15.2.2006, sp. zn. Cpjn 200/2005, podle něhož soudní praxe je 

již jednotná v tom, že v části exekučního řízení, v níž se jedná o nárocích exekutora na náklady exekuce, je 

soudní exekutor účastníkem řízení a je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí soudu, které se těchto 

nákladů týká. Exekutor nemá naopak legitimaci k podání odvolání proti výroku, jímž soud upravil náhradové 

poměry mezi oprávněným a povinným. 
32 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 196. ISBN 978-80-7400-

630-2. 
33 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.2.1999, sp. zn. 20 Cdo 91/99. 
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2.1 Oprávněný a povinný 

 

Z procesního hlediska je oprávněným ten, kdo podal exekuční návrh a sám sebe v něm 

jako oprávněného označil, a povinným ten, proti komu oprávněný exekuční návrh směřuje, 

tj. ten, koho oprávněný uvedl jako osobu, vůči které má být exekučním titulem uložená 

povinnost vymožena.34  

Pro účastenství oprávněného i povinného v exekučním řízení tedy postačuje, že 

oprávněný tvrdí své právo a zároveň určitou povinnost svého dlužníka a že sebe i povinného 

za účastníky exekučního řízení označí. Aby však uložená povinnost mohla být v exekučním 

řízení vynucena, je třeba, aby oprávněný byl tím, komu z exekučního titulu vyplývá právo 

(tj. aby byl nositelem hmotně právního oprávnění) a povinný ten, komu exekuční titul ukládá 

splnění povinnosti (tj. aby byl nositelem hmotně právní povinnosti), resp. aby byl oprávněný 

aktivně věcně legitimovaný a povinný pasivně věcně legitimovaný ve věci. Není-li oprávněný 

osobou, které svědčí právo z exekučního titulu, nebo povinný tím, komu exekuční titul ukládá 

povinnost, je nutné exekuční návrh pro nesplnění předpokladů k provedení exekuce zamítnout 

(s výjimkou postupu podle ust. § 36 odst. 3 EŘ). I v takovém případě jsou však účastníci až 

do skončení exekučního řízení označováni jako oprávněný a povinný, přičemž mohou ve věci 

činit procesní úkony a soud s nimi jako s účastníky řízení jedná.35  

V exekučním řízení však mohou nastat i situace, kdy věcná legitimace účastníků řízení 

je dána i přesto, že nevyplývá z exekučního titulu. Takové situace nastávají tehdy, kdy po 

vydání exekučního titulu, avšak ještě před zahájením exekučního řízení dojde k přechodu či 

převodu exekučním titulem uložené povinnosti nebo exekučním titulem přiznaného práva (viz 

ust. § 36 odst. 3 EŘ)36, či tehdy, kdy po zahájení exekučního řízení nastane právní skutečnost, 

s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného, o něž v exekučním 

řízení jde (viz ust. § 36 odst. 5 EŘ), nebo převod či přechod povinnosti povinného, která je 

v exekučním řízení vymáhána (viz ust. 107 či 107a OSŘ ve spojení s ust. § 52 odst. 1 EŘ).37 

                                                           
34 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2009, sp. zn. 20 Cdo 1555/2007, či ze dne 20.10.2010, sp. zn. 

20 Cdo 2716/2009. 
35 Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 60 - 70. ISBN 80-7179-489-9. 
36  Závěr, že k přechodu či převodu práv a povinností dle ust. § 36 odst. 3 EŘ je možné přihlédnout jen tehdy, 

jestliže nastal až po vydání exekučního titulu, vyplývá z konstantní judikatury (viz např. usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 17.9.2009, sp. zn. 20 Cdo 3704/2007), přičemž byl zdůvodněn tím, že nastala-li skutečnost, s níž 

právní předpisy spojují přechod nebo převod práva či povinnosti, ještě před vydáním exekučního titulu, měla být 

tato okolnost zohledněna v nalézacím řízení, přičemž pokud k tomu nedošlo, nelze tuto vadu zhojit až 

v exekučním řízení.  
37 Ustanovení § 36 odst. 5 EŘ výslovně upravuje pouze situaci, kdy dojde k přechodu či převodu přiznaného 

práva, tj. ke změně na straně oprávněného, neřeší však procesní postup v případě, kdy v průběhu řízení dojde 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsgaxhazrtgy
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Na straně povinného pak k takové situaci může dojít i po právní moci rozsudku, jímž bylo 

vyhověno odpůrčí žalobě, tj. jímž byla ve vztahu k oprávněnému deklarována neúčinnost 

právního jednání, kterým osoba povinná převedla majetek na třetí osobu (nabyvatele). 

V takovém případě lze totiž vést na základě exekučního titulu vydaného proti povinné osobě 

exekuci přímo proti nabyvateli, avšak s tím, že lze postihnout pouze převedený majetek, resp. 

to, co odporovaným právním jednáním ušlo z dlužníkova majetku.38   

Na straně oprávněného i povinného může vystupovat i více osob (tzv. společenství 

účastníků), avšak pouze za podmínky, že toto společenství bylo založeno exekučním titulem, 

tj. že exekuční titul přiznal právo nebo uložil povinnost více osobám. 39  

 

2.2 Manžel povinného 

 

Manžel povinného je účastníkem exekučního řízení tehdy, je-li exekucí postihován 

jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů (viz ust. § 36 odst. 2 EŘ). 

Ustanovení § 36 odst. 2 EŘ bylo několikrát novelizováno, přičemž jeho současné znění se 

v exekučním řádu nachází od 1.7.2015, kdy nabyla účinnosti novela exekučního řádu 

provedená zákonem č. 139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (dále jen „zák. č. 139/2015 Sb.“). 

Před tímto datem ust. § 36 odst. 2 EŘ účastenství manžela povinného vázalo pouze na 

postižení majetku ve společném jmění manželů s tím, že jednotlivé novely tohoto ustanovení 

měnily pouze formulace slov uvedeného ustanovení, aniž by došlo k zásadní změně jeho 

významu. V období od 1.1.2013 do 30.6.2015 pak kromě ust. § 36 odst. 2 EŘ upravovalo 

účastenství manžela povinného ještě ust. § 255 odst. 3 OSŘ (ve spojení s ust. § 52 odst. 1 

EŘ), podle něhož byl manžel povinného účastníkem řízení také tehdy, byly-li k vydobytí 

závazku, který patří do společného jmění manželů, nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy 

majetkové hodnoty manžela povinného (vyjmenované v ust. § 262a odst. 3 OSŘ, ve znění 

účinném od 1.1.2013 do 31.12.2013, a ust. § 262a odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 

do 30.6.2015). Právě novelou provedenou zák. č. 139/2015 Sb. bylo s účinností od 1.7.2015 

                                                                                                                                                                                     
k převodu či přechodu povinnosti z povinného na jinou osob (např. úmrtí či zánik povinného), proto 

je v takových případech třeba postupovat podle ust. § 107, popř. 107a OSŘ za použití ust. § 52 odst. 1 EŘ.  
38 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.5.1999, sp. zn. 2 Cdon 1703/96.  
39 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 198. ISBN 978-80-7400-

630-2. 
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ust. § 255 odst. 3 OSŘ zrušeno s tím, že úprava účastenství manžela povinného se přesunula 

výhradně do exekučního řádu, a to ve znění výše uvedeném.  

Je nutné zdůraznit, že manžel povinného se za podmínek uvedených v ust. § 36 odst. 2 

EŘ stává dalším účastníkem řízení, nikoliv dalším povinným. Tím, že je v exekučním řízení 

postižen majetek ve společném jmění manželů či výlučný majetek manžela povinného, se 

tento nestává dlužníkem, nýbrž je pouze povinen strpět uspokojení pohledávky oprávněného 

právě z tohoto majetku. S tím pak souvisí i skutečnost, že byla-li vymáhaná povinnost 

exekučním titulem uložena jen jednomu z manželů, je exekuční návrh možné směřovat jen 

vůči tomuto dlužnému manželovi – povinnému a nikoliv (také) vůči druhému z manželů 

(manželu povinného). Pokud by oprávněný podal exekuční návrh (i) vůči manželu povinného, 

bylo by nutné exekuční návrh zamítnout z důvodu nedostatku pasivní věcné legitimace 

manžela povinného ve věci.40  

Výkladem ust. § 36 odst. 2 EŘ lze dovodit jednak to, že manžel povinného není 

účastníkem řízení od jeho počátku, ale až od okamžiku, kdy je postižen majetek ve společném 

jmění povinného a jeho manžela anebo výlučný majetek manžela povinného, tj. od okamžiku 

vydání exekučního příkazu postihujícího uvedený majetek, a jednak to, že manžel povinného 

je účastníkem exekučního řízení toliko v té jeho části, která se týká majetku ve společném 

jmění jeho a povinného a jeho výlučného majetku. Ustanovení § 36 odst. 2 EŘ se pak 

standardně vykládá i tak, že manžel povinného se účastníkem exekučního řízení stává i tehdy, 

kdy on, oprávněný nebo povinný toliko tvrdí, že určitým exekučním příkazem byl postižen 

majetek ve společném jmění manželů nebo výlučný majetek manžela povinného. 41 

Účastenství manžela povinného vzniká ze zákona, což znamená na straně jedné to, že o něm 

není třeba rozhodovat42  a na straně druhé to, že pro jeho vznik není rozhodné, zda byl 

exekuční příkaz postihující majetek ve společném jmění povinného a jeho manžela nebo 

výlučný majetek manžela povinného manželu povinného doručen. Účastenství manžela 

povinného pak nesouvisí s tím, zda exekučním příkazem postižený majetek ve společném 

jmění manželů nebo výlučný majetek manžela povinného mohou být v exekuci skutečně 

postiženy, když posouzení podmínek pro postižení uvedeného majetku se může projevit jen 

                                                           
40 Jirsa J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251 – 376 občanského soudního 

řádu. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 38. ISBN 978-80-7552-273-3. 
41 K tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2012, sp.zn. 20 Cdo 1561/2012, a dále zejména 

Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 201. ISBN 978-80-7400-

630-2., Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 60 – 70. ISBN 80-7179-489-9. 
42 K tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.7.2010, sp. zn. 20 Cdo 2239/2008. 
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tím způsobem, že exekuce bude případně ohledně nezákonně postiženého majetku částečně 

zastavena.43  

Pokud se jedná o procesní práva manžela povinného, od okamžiku vzniku účastenství 

v exekučním řízení má manžel povinného právo na doručování všech vydaných usnesení, 

proti nimž může uplatňovat přípustné opravné prostředky stejné jako sám povinný.44 

 

2.3 Bývalý manžel povinného 

 

 Judikatura Nejvyššího soudu (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.11.2003, 

sp. zn. 20 Cdo 238/2003, a ze dne 25.9.2012, zn. 20 Cdo 1561/2012) dovodila, že účastníkem 

exekučního řízení je i bývalý manžel povinného, a to za předpokladu, že vymáhaný dluh 

vznikl jednomu z manželů (povinnému manželovi) za trvání manželství a v exekučním řízení 

postižený majetek patří do zaniklého, avšak nevypořádaného společného jmění manželů, 

a taktéž za situace, kdy tuto skutečnost oprávněný, povinný nebo manžel povinného toliko 

tvrdí. Uvedená judikatura tedy umožňuje k vydobytí závazku, který vznikl za trvání 

manželství jen jednomu z manželů, postihnout i majetek v již zaniklém, ale nevypořádaném 

společném jmění rozvedených manželů a upravuje tak účastenství bývalého manžela 

povinného pro případ, kdy je předmětný majetek postižen až po rozvodu manželství 

povinného a jeho manžela. 

Z logiky věci pak účastenství bývalého manžela v exekučním řízení může vzniknout 

i jiným způsobem. Je-li v exekučním řízení postižen majetek ve společném jmění manželů 

nebo výlučný majetek manžela povinného za trvání manželství a teprve poté dojde k rozvodu 

manželství, stane se po rozvodu manželství bývalý manžel povinného účastníkem řízení 

z titulu svého účastenství v pozici manžela povinného, tj. účastenství manžela povinného 

vznikne vydáním exekučního příkazu k postižení majetku ve společném jmění manželů nebo 

výlučného majetku manžela povinného s tím, že pokud není exekuce ohledně tohoto majetku 

zastavena, trvá i po rozvodu manželství, a to právě až do případného zastavení exekuce 

ohledně majetku ve společném jmění manželů nebo výlučného majetku manžela povinného či 

do skončení exekučního řízení vymožením.  

                                                           
43 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2012, sp. zn. 20 Cdo 1561/2012. 
44 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 202. ISBN 978-80-7400-

630-2. 
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Pro bývalého manžela povinného platí obdobně to, co bylo uvedeno pro manžela 

povinného, tj. že není účastníkem celého exekučního řízení, ale jen té jeho části, v níž jde 

o věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do nevypořádaného společného jmění 

manželů nebo (ve smyslu předchozího odstavce) do výlučného vlastnictví bývalého manžela 

povinného a že vzniká dnem, kdy soudní exekutor vydal exekuční příkaz postihující takové 

věci, práva či jiné majetkové hodnoty.   
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3. Společné jmění manželů a odpovědnost manželů za dluhy  

 

S ohledem na provázanost procesního práva, upravujícího postižitelnost majetku ve 

společném jmění manželů a výlučného majetku manžela povinného v exekučním řízení 

vedeného k vymožení dluhu povinného, s právem hmotným, vymezujícím co je součástí 

společného jmění manželů, práva a povinnosti manželů ke společnému jmění, jakož i výlučný 

majetek a dluhy manželů, je třeba se nejprve zabývat právě problematikou společného jmění 

manželů a odpovědnosti manželů za dluhy. Ačkoliv s účinností od 1.1.2014 upravuje tuto 

materii zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze z jeho úpravy s ohledem na jeho 

přechodná ustanovení (ust. § 3028 odst. 1 a 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

vycházet ve všech exekučních řízeních, když v některých případech (jak bude vysvětleno 

v kapitole 4 této práce) je nutné vycházet z dosavadní právní úpravy, tj. ze zák. č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, účinného do 31.12.2013, či k ní alespoň přihlédnout. Proto se níže 

budu věnovat problematice společného jmění manželů a odpovědnosti manželů za dluhy 

z pohledu obou zmíněných právních předpisů s tím, že nejprve se budu věnovat úpravě 

společného jmění manželů a odpovědnosti manželů za dluhy obsažené v zák. č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění účinném do 31.12.2013, a následně téže úpravě obsažené v zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném od 1.1.2014. 

 

3.1 Společné jmění manželů a odpovědnost manželů za dluhy podle zák. č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31.12.2013 

 

Institut společného jmění manželů jako specifická forma spoluvlastnictví mezi 

manželi byl do naší právní úpravy, konkrétně do zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, 

účinného do 31.12.2013 (dále jen „zák. č. 40/1964 Sb.“), začleněn až v roce 1998, a to 

novelou zák. č. 40/1964 Sb. provedenou zák. č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 

č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů 

(dále jen „zák. č. 91/1998 Sb.“), který se stal účinným ke dni 1.8.1998. Do té doby zák. 

č. 40/1964 Sb. vyjadřoval majetkové společenství manželů institutem bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů (dále jen „BSM“), jehož předmětem byly pouze věci, které mohly 

být v osobním vlastnictví (viz ust. § 127 a násl. zák. č. 40/964 Sb., ve znění účinném do 

31.12.1991) a které byly zároveň nabyty některým z manželů za trvání manželství, 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6oju
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s výjimkou taxativně vymezených věcí.45 Součástí BSM, a tedy manželům společná, byla jen 

aktiva, tj. majetek, když problematiku společných dluhů zákon č. 40/1964 Sb., ve znění 

účinném do 31.7.1998, výslovně vůbec neřešil. Obdobný účel jako má úprava společných 

dluhů však mělo ust. § 147 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., ve znění účinném od 1.4.1964 do 

31.7.1998, které umožňovalo k vymožení pohledávky věřitele jen jednoho z manželů vzniklé 

za trvání manželství nařídit výkon rozhodnutí i vůči majetku v BSM.  

Nově vzniklý institut společného jmění manželů (dále jen „SJM“) na rozdíl od 

institutu BSM již zahrnoval nejen aktiva, tj. společný majetek, ale též pasiva, tj. společné 

dluhy (s ohledem na to, že do 31.12.2013 byla pasiva náležející do SJM zák. č. 40/1964 Sb. 

označována jako závazky, budou v souvislosti s úpravou SJM dle uvedeného zákona dále 

označovány právě jako „závazky“). Aktivní složka SJM byla dle ust. § 143 odst. 1 písm. a) 

zák. č. 40/1964 Sb., ve znění účinném od 1.8.1998 do 31.12.2013, tvořena majetkem, který 

nabyl některý z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou majetku 

získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející 

do výlučného vlastnictví tohoto manžela, věcí, které podle své povahy sloužily osobní potřebě 

jen jednoho z manželů a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho 

z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství anebo jemuž byla 

věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. Podle ustálené judikatury pak do 

SJM náležely i obchodní podíl v obchodní společnosti nebo družstvu, nabyl-li jej jen jeden 

z manželů za trvání manželství z prostředků patřících do SJM (a to i přesto, že nabytí 

takového podílu dle ust. § 143 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. nezakládalo účast druhého manžela 

na takové společnosti nebo družstvu, s výjimkou družstev bytových), 46  a rovněž výnosy, 

užitky a přírůstky věcí náležejících výhradně jednomu z manželů.47 Pasivní složka SJM pak 

byla dle ust. § 143 odst. 1 písm. b) zák. č. 40/1964 Sb., ve znění účinném od 1.1.1998 do 

31.12.2013, tvořena závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně 

vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náležel 

výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahoval míru přiměřenou majetkovým 

poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Úprava postihování 

                                                           
45 Jednalo se o věci získané dědictvím nebo darem, věci sloužící osobní potřebě nebo výkonu povolání každého 

z manželů (viz ust. § 143 zák. č. 40/1964 Sb., ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.1991) a od 1.1.1992 též 

věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před 

uzavřením manželství anebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka (viz ust. § 143 

zák. č. 40/1964 Sb., ve znění účinném od 1.1.1992 do 31.7.1998). 
46 K tomu viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004, či ze dne 25.4.2007, 

sp. zn. 29 Odo 460/2005. 
47 K tomu viz např. již stanovisko Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 3.2.1972, Cpj 86/71, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 5/1972, R 42/1972. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmjug4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmjugm
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společného jmění manželů pro závazky jen jednoho z manželů, kterou obsahovalo ust. § 147 

odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.7.1998, byla novelou zák. 

č. 40/1964 Sb., provedenou zák. č. 91/1998 Sb., vypuštěna bez náhrady.  

Shora uvedený výčet majetku a závazků náležejících do SJM však nebyl rigidní, neboť 

zák. č. 40/1964 Sb. manželům umožňoval upravit si své majetkové poměry odchylně48, a to 

prostřednictvím smlouvy uzavřené formou notářského zápisu, na základě které mohl být 

zákonem stanovený rozsah SJM rozšířen či zúžen (takto mohli manželé změnit rozsah 

majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již 

tvořily jejich SJM), nebo mohl být vznik SJM zčásti nebo zcela vyhrazen ke dni jeho zániku, 

pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti (viz ust. § 143a zák. 

č. 40/1964 Sb.). Smlouvu modifikující zákonem stanovený rozsah SJM bylo možné za trvání 

manželství změnit pouze jinou smlouvou uzavřenou v téže formě jako smlouvu původní, tj. ve 

formě veřejné listiny (notářského zápisu), nikoliv rozhodnutím soudu. 49  Na smlouvu 

modifikující zákonem stanovený rozsah SJM se manželé mohli vůči jiným osobám (zejména 

věřitelům) odvolat jen tehdy, jestliže byl této osobě obsah smlouvy znám (viz ust. § 143a 

odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb.). 

Kromě smluvní modifikace mohl být zákonem stanovený rozsah SJM změněn 

i rozhodnutím soudu dle ust. § 148 zák. č. 40/1964 Sb., tímto způsobem však mohlo dojít 

pouze k zúžení SJM (až na obvyklé vybavení společné domácnosti), popř. k jeho rozšíření 

poté, co bylo SJM předcházejícím rozhodnutím zúženo (rozšířeno mohlo být SJM pouze do 

původního rozsahu). K vydání takového rozhodnutí přitom mohlo dojít jen v zákonem 

vyjmenovaných případech (k návrhu některého z manželů, pokud druhý z manželů začal 

podnikat nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti či z jiného 

závažného důvodu). Společné jmění manželů zúžené rozhodnutím soudu nebylo možné 

rozšířit do předchozího rozsahu smlouvou, takto však bylo možné rozšířit SJM o jednotlivé 

majetkové kusy.50 

Stěžejní pro problematiku postavení manžela povinného v exekučním řízení jsou 

závazky manželů, které lze rozdělit na společné a výlučné, a odpovědnost za ně. Pokud se 

                                                           
48  Zák. č. 40/1964 Sb. umožňoval manželům modifikovat rozsah jejich majetkového společenství již od 

1.1.1992, kdy nabyla účinnosti novela zák. č. 40/1964 Sb. provedená zák. č. 509/1991 Sb., kterým se mění, 

doplňuje a upravuje občanský zákoník, tehdy se však možnost modifikace týkala ještě BSM, ke dni 1.8.1998 se 

pak tato úprava začala vztahovat právě na SJM.     
49 Radvanová, S., Zuklínová, M. Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 1999, s. 50. ISBN 80-7179-182-2.  
50 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.8.2011, sp. zn. 22 Cdo 3242/2009. 
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jedná o společné závazky manželů, dle zák. č. 40/1964 Sb., ve znění účinném od 1.8.1998 do 

31.12.2013, jimi byly nejen závazky vzniklé za trvání manželství oběma manželům společně, 

ale i závazky vzniklé za trvání manželství jen jednomu z nich, pokud se nejednalo o závazky 

týkající se výlučného majetku jen jednoho z manželů či o závazky převzaté (založené právním 

jednáním) jen jedním z manželů bez souhlasu toho druhého, které zároveň přesahovaly velmi 

obecně formulovaný limit míry přiměřené majetkovým poměrům manželů. Společnými 

závazky se pak mohly stát v případě smluvní modifikace SJM i závazky, které původně byly 

nebo by byly (v případě uzavření takové smlouvy před uzavřením manželství snoubenci) ze 

SJM vyloučeny. V souvislosti se společnými závazky manželů je nutné podotknout i to, že 

pokud ust. § 143 odst. 1 písm. b) zák. č. 40/1964 Sb., ve znění účinném od 1.8.1991 do 

31.12.2013, mluví o závazcích „vzniklých“ jednomu či oběma manželům za trvání 

manželství, myslí tím nejen závazky převzaté, tj. založené právním jednáním (nejčastěji 

smlouvou), ale i závazky vzniklé bez ohledu na vůli manželů, tj. zejména závazky vzniklé ze 

zákona (např. povinnost nahradit škodu či povinnost zaplatit daň).51  

Z vymezení společných závazků manželů nacházejícího se v ust. § 143 odst. 1 písm. 

b) zák. č. 40/1964 Sb. pak lze dovodit i to, jaké závazky byly výlučnými závazky manželů – 

jednalo se o závazky vzniklé jakémukoliv z manželů před uzavřením manželství nebo po jeho 

zániku, závazky vzniklé za trvání manželství, které se týkaly majetku náležejícího výhradně 

jednomu z manželů, závazky převzaté za trvání manželství jen jedním z manželů bez souhlasu 

druhého manžela, které přesahovaly míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů 

a společné závazky manželů vzniklé před uzavřením manželství. Výlučnými závazky se pak 

mohly stát v případě smluvní modifikace SJM, jakož i modifikace SJM rozhodnutím soudu, 

i závazky, které by jinak (nebýt těchto modifikací) byly součástí SJM. 

Pokud se jedná o odpovědnost za společné závazky manželů, tu upravovalo ust. § 145 

odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., které stanovilo, že „závazky, které tvoří společné jmění manželů, 

plní oba manželé společně a nerozdílně.“ Z tohoto ustanovení podle odborné literatury52, ke 

které se přikláním, přímo vyplývalo, že manželé jsou ve vztahu ke společným závazkům (ať 

už vznikly za trvání manželství oběma manželům společně nebo jen jednomu z nich) 

                                                           
51 Melzer,  F., Tégl,  P., Šínová,  R. Odpovědnost  za  dluhy  manžela  dle  nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy č. 19/2014, s. 649 – 650. 
52  Zejména Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I. § 1 až 459. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 980. ISBN 978-80-7400-108-6.; Dvořák, J. Majetkové 

společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 113 a 114. ISBN 80-86395-70-7.; Švestka, J., Jehlička, 

O., Škárová, M., Spáčil, J. a kolektiv. Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 596. 

ISBN 80-7179-486-4. 
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společnými (solidárními) dlužníky, a to se všemi důsledky vyplývajícími z ust. § 511 zák. 

č. 40/1964 Sb., podle něhož „jestliže je právním předpisem nebo rozhodnutím soudu 

stanoveno, nebo účastníky dohodnuto, anebo vyplývá-li to z povahy plnění, že více dlužníků 

má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn požadovat plnění na 

kterémkoli z nich. Jestliže dluh splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne“. Těmito 

důsledky přitom byly z procesního hlediska zejména možnost domáhat se splnění takového 

závazku vůči oběma manželům a s tím spojená pasivní věcná legitimace obou manželů 

v řízení u soudu a z hmotně právního hlediska zejména skutečnost, že za takové závazky 

odpovídají manželé veškerým svým majetkem, tj. jak majetkem tvořícím součást SJM, tak 

výlučným majetkem každého z manželů. V tomto smyslu přitom do roku 2007 konstantně 

judikoval i Nejvyšší soud (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.7.2004, 

sp. zn. 32 Odo 529/2003, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2004, 

sp. zn. 32 Odo 1082/2003). 

V roce 2007 však velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 

soudu dospěl ke zcela opačnému závěru, když v rozsudku ze dne 12.9.2007, 

sp. zn. 31 Odo 677/2005,  v němž řešil otázku, zda splnění závazku, který vznikl za trvání 

manželství jen jednomu z manželů, může věřitel v nalézacím řízení soudně vymoci i po 

druhém z manželů (tj. zda ve sporu o splnění takového závazku je pasivně věcně legitimován 

i druhý z manželů), uzavřel, že splnění závazku náležejícího do SJM, sjednaného jen jedním 

z manželů, nemůže věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto manželů, jinými 

slovy, že žaloba věřitele na splnění závazku náležejícího do SJM, sjednaného jen jedním 

z manželů, nemůže být vůči druhému z manželů úspěšná. Uvedený závěr byl přitom 

odůvodněn zejména tím, že možnost vymoci závazek sjednaný za trvání manželství jen 

jedním z manželů by jednak vnášela značnou nejistotu do právních vztahů vzniklých na 

základě smluv, a to nejen na straně dlužníka, nýbrž i na straně věřitele, a jednak by popírala 

zásadu, podle které ze vzniklého závazku jsou co do smluveného ujednání oprávněny 

a povinny pouze jeho smluvní strany. Kromě toho by tím utrpěl i druhý manžel, neboť ten by 

byl ad absurdum vázán povinnostmi plynoucími ze smlouvy, jejíž obsah nezná, a stíhán 

sankcemi (smluvní pokuta, smluvený úrok z prodlení), o kterých nevěděl (jelikož se nepodílel 

na vzniku smlouvy), nemluvě o tom, že by nemuselo být v jeho silách závazek svého manžela 

splnit, neboť závazky náležející do SJM nasmlouvané jedním z manželů nemusí mít charakter 

peněžitých dluhů, nýbrž může jít o závazky, jež druhý manžel sice teoreticky splnit může, 

avšak není k tomu odborně či materiálně vybaven. Závěrem Nejvyšší soud v předmětném 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnptgms7n5sg6xzvgi4q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnptgms7n5sg6xzrga4de
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptgmk7n5sg6xzwg43q
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rozsudku dodal, že právo věřitele domáhat se při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojení 

závazku povinného manžela postižením SJM není jím vyslovenou nemožností domáhat se 

splnění takového dluhu dotčeno. Uvedený rozsudek tedy prakticky odmítl, že by závazky 

smluvené pouze jedním z manželů za trvání manželství byly závazky společnými, resp. popřel 

koncepci solidární odpovědnosti manželů za tyto závazky. V důsledku tohoto rozhodnutí tedy 

za závazek, který vznikl za trvání manželství pouze jednomu z manželů a který byl součástí 

SJM, fakticky odpovídá pouze dlužný manžel svým výlučným majetkem a též majetkem 

náležejícím do SJM, nikoliv také druhý z manželů svým výlučným majetkem (tento je však 

možné do určité míry, stanovené procesními předpisy, i pro takový dluh postihnout 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného (k této problematice viz blíže 

kapitola 4 této práce). 

Po svém uveřejnění byl rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2007, 

sp. zn. 31 Odo 677/2005, podroben značné kritice ze strany převážné části odborné 

veřejnosti. 53  Autoři odborných publikací a článků shodně poukazovali zejména na to, že 

uvedený rozsudek odporoval psanému právu, konkrétně ust. § 143 odst. 1 písm. b), ust. § 145 

odst. 3 a ust. § 511 zák. č. 40/1964 Sb., z jejichž spojení byly charakter závazků sjednaných 

za trvání manželství jen jedním z manželů, pojetí odpovědnosti za takové závazky a z nich 

vyplývající pasivní věcná legitimace manželů v nalézacím řízení, jehož předmětem bylo 

zaplacení takového závazku, jednoznačně zřejmé, a to ve zcela opačném smyslu, než stanovil 

právě rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005. Jelikož však 

Nejvyšší soud svůj názor uvedený v rozsudku ze dne 12.9.2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005, 

dosud nepřehodnotil, je nutné z něho alespoň v případech, kdy je v exekučním řízení 

vymáhaný závazek posuzován dle zák. č. 40/1964 Sb., vycházet. 

Pokud se jedná o odpovědnost za výlučné závazky každého z manželů, které byly 

specifikovány výše, je z povahy věci zřejmé, že za tyto odpovídá každý z manželů sám, a to 

svým výlučným majetkem. Zák. č. 40/1964 Sb. neobsahoval úpravu, z níž by bylo možné 

dovodit, že za takové závazky odpovídá každý z manželů i majetkem v SJM, popř. svým 

podílem na majetku v SJM. Možnost postihu majetku v SJM pro výlučné dluhy jednoho 

z manželů, konkrétně pro ty, které vznikly jednomu z manželů za trvání manželství, však 

                                                           
53  Viz např. Malenovský, R. K žalobě na splnění závazku náležejícího do SJM, sjednaného jen s jedním 

z manželů. Právní rozhledy č. 20/2008, s. 747.; Pjajčíková, P. K rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu ČR 

aneb důsledné dodržování dělby moci – brána demokracie. Právní rozhledy č. 6/2008, s. 222. či Spáčil, J. Tři 

aktuální sporné otázky společného jmění manželů. Soudní rozhledy č. 3/2008, s. 84.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptgmk7n5sg6xzwg43q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptgmk7n5sg6xzwg43q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptgmk7n5sg6xzwg43q
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upravovaly do 31.12.2013 ust. § 262a odst. 1 OSŘ a ust. § 42 EŘ (k této problematice blíže 

viz kapitola 4 této práce).   

3.2 Společné jmění manželů a odpovědnost manželů za dluhy podle zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění účinném od 1.1.2014, s porovnáním změn oproti 

dosavadní právní úpravě  

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1.1.2014 (dále jen „OZ“ či 

„občanský zákoník“), převzal v oblasti manželského majetkového práva terminologii zák. 

č. 40/1964 Sb., takže majetkové společenství manželů se i nadále nazývá společné jmění 

manželů s tím, že občanský zákoník v ust. § 708 odst. 1 pro tento institut zavedl legislativní 

zkratku „společné jmění“. Součástí SJM jsou i nadále jak aktiva, tak pasiva, tj. jak kladné, tak 

záporné majetkové hodnoty. Součásti SJM občanský zákoník nejprve velice obecně vymezuje 

v ust. § 708 odst. 1, podle něhož je součástí SJM všechno to, co manželům náleží, má 

majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, a dále je konkretizuje v ust. § 709, 

které vymezuje aktiva náležející do SJM, a v ust. § 710, které vymezuje pasiva náležející do 

SJM. V této souvislosti je třeba pro úplnost uvést, že pokud se jedná o pasiva náležející do 

SJM, ty občanský zákoník na rozdíl od zák. č. 40/1964 Sb. nazývá dluhy, nikoliv závazky, 

přičemž vychází z terminologie závazkového práva, které jasně odlišuje mezi závazkem 

(právní vztah osoby oprávněné a povinné) a dluhem [konkrétní povinnost dlužníka uspokojit 

právo věřitele na plnění (pohledávku), vyplývající ze závazku] (viz ust. § 1721 až 1723 OZ). 

Proto v souvislosti s úpravou občanského zákoníku budu pasiva náležející do SJM označovat 

jako dluhy, nikoliv jako závazky, jak jsem činila u pojednání o SJM dle zák. č. 40/1964 Sb.    

Aktivní složku SJM tvoří všechno to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba 

manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co slouží osobní potřebě jednoho 

z manželů, co nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při 

darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, co nabyl jeden 

z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, co nabyl jeden 

z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví a co nabyl jeden 

z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku (viz ust. 

§ 709 odst. 1 OZ). Kromě uvedeného není součástí SJM ani věc vydaná podle právních 

předpisů o restituci majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před 

uzavřením manželství nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního 

vlastníka (viz ust. § 3040 OZ). Do SJM dále náleží zisk z toho, co náleží výhradně jednomu 
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z manželů (viz ust. § 709 odst. 2 OZ) a podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, 

stal-li se manžel společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva v době trvání 

manželství (to však neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím jeho 

výlučné vlastnictví) (viz ust. § 709 odst. 3 OZ).  

Uvedené vymezení aktiv náležejících do SJM je víceméně podobné úpravě aktivní 

složky SJM obsažené v zák. č. 40/1964 Sb., oproti němu však občanský zákoník rozšířil 

okruh majetkových hodnot vyňatých ze SJM o to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu 

nemajetkové újmy na svých přirozených právech, a o to, co nabyl jeden z manželů náhradou 

za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. Odlišně pak občanský zákoník 

upravuje vyloučení věcí nabytých darem, děděním nebo odkazem ze SJM, když na rozdíl od 

zák. č. 40/1964 Sb. jednak váže vynětí tohoto majetku ze SJM pouze na nabytí takových věcí 

jen jedním z manželů (zák. č. 40/1964 Sb. vylučoval ze SJM dary nabyté tímto způsobem jak 

jedním z manželů, tak i oběma manželi společně), a jednak vynětí takto nabytých věcí ze SJM 

podmiňuje tím, že dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti neprojevil 

opačný úmysl. Oproti zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník navíc výslovně zakotvil tradiční 

pravidlo, že součástí SJM jsou i výnosy, užitky a přírůstky věcí náležejících výhradně 

jednomu z manželů. Doposud toto pravidlo sice nemělo jasné zakotvení v zákoně, dovozovalo 

se však z konstantní judikatury (srov. např. již stanovisko Nejvyššího soudu České 

socialistické republiky ze dne 3.2.1972, Cpj 86/71, publikované ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek č. 5/1972, R 42/1972). Občanský zákoník toto pravidlo v základu 

převzal, podstatně jej však modifikoval, neboť zatímco dosud byly do SJM zařazovány 

výnosy, užitky a přírůstky věcí náležejících výhradně jednomu z manželů, dle občanského 

zákoníku je součástí SJM pouze zisk z majetku náležícího výhradně jednomu z manželů, což 

je výnos po odečtení nákladů na zachování, údržbu, správu atd. výlučného majetku jednoho 

z manželů.54 Stejně jako v posledně uvedeném případě občanský zákoník výslovně zakotvil 

i dosud zákonem neupravené, avšak z judikatury55 dovozované pravidlo, že do SJM náleží (až 

na výjimky) i podíl jednoho z manželů v obchodní společnosti nebo družstvu, nabyl-li jej 

manžel za trvání manželství z prostředků náležejících do SJM. Občanský zákoník toto 

pravidlo sice nepřevzal doslovně, když vypustil podmínku nabytí podílu z prostředků v SJM, 

nicméně to na významu uvedeného pravidla nic nemění, neboť pokud by jeden z manželů 

                                                           
54 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 166. ISBN 978-80-7400-503-9. 
55  Viz již zmiňované rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004, či ze dne 

25.4.2007, sp. zn. 29 Odo 460/2005. 
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nabyl takový podíl z prostředků náležejících výhradně jemu, nenáležel by podíl do SJM 

s ohledem na ust. § 709 odst. 1 písm. d) OZ. K tomu, aby podíl v obchodní společnosti nebo 

družstvu náležel do SJM, je tedy i dle občanského zákoníku třeba, aby k jeho nabytí došlo za 

trvání manželství a z prostředků v SJM.     

Pasivní složku SJM tvoří dluhy převzaté za trvání manželství. Ačkoliv občanský 

zákoník oproti zák. č. 40/1964 Sb. při vymezení pasivní složky SJM vypustil, že ji tvoří dluhy 

převzaté za trvání manželství „některým z manželů nebo oběma manželi současně“, vyplývá 

tato skutečnost z povahy věci. Do SJM však nepatří dluhy, které byly převzaty sice za trvání 

manželství, avšak týkají se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu 

přesahujícím zisk z tohoto majetku, a dále dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu 

druhého manžela, pokud se nejedná o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny 

(v takových případech není souhlasu manžela třeba a i bez něho je uvedený dluh součástí 

SJM) (viz ust. § 710 OZ). Z uvedené definice pasivní složky SJM je zjevné, že občanský 

zákoník oproti zák. č. 40/1964 Sb. výrazně zúžil okruh dluhů náležejících do SJM. Pokud 

totiž občanský zákoník zahrnuje do SJM pouze dluhy „převzaté“ za trvání manželství 

a nikoliv dluhy „vzniklé“ za trvání manželství, jak je vymezoval zák. č. 40/1964 Sb., 

vyjadřuje tím, že součástí SJM nejsou veškeré dluhy vzniklé za trvání manželství, ale jen ty 

dluhy, které vznikly vlastním volním jednáním manželů nebo jednoho z manželů, tedy 

zejména dluhy vzniklé na smluvním základě, výjimečně též jednostranným právním 

jednáním. Podle důvodové zprávy k ust. § 710 OZ pak lze převzít toliko dluhy 

soukromoprávní (nikoliv veřejnoprávní) a jen závazky z řádného obligačního důvodu. Do 

SJM tedy dle ve smyslu ust. § 710 OZ nepatří ty dluhy, které vznikly za trvání manželství ze 

zákona (např. povinnost platit daň), na základě zákonem předvídané události (např. povinnost 

platit výživné v důsledku narození dítěte), rozhodnutím soudu či jiného orgánu na základě 

zákona (např. zaplacení pokuty), či ze závazků plynoucích z porušení právní povinnosti (např. 

povinnost nahradit škodu).56  

Stejně jako zák. č. 40/1964 Sb. i občanský zákoník umožňuje manželům, popř. 

snoubencům (s účinností ode dne uzavření manželství) modifikovat uvedený (zákonem 

stanovený) rozsah SJM smlouvou uzavřenou ve formě veřejné listiny (notářského zápisu) 

s tím, že pokud k takové modifikaci dojde, nazývá se režim SJM režimem smluveným. 

Smluvený režim přitom může spočívat v tom, že si manželé dohodnou oddělené jmění, že 

                                                           
56 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 188. ISBN 978-80-7400-503-9. 
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rozšíří nebo zúží zákonem stanovený rozsah SJM nebo že si vyhradí vznik SJM ke dni zániku 

manželství (viz ust. § 717 OZ). Občanský zákoník tak oproti zák. č. 40/1964 Sb. rozšířil 

smluvený režim o jeden nový typ, kterým je režim odděleného jmění, který spočívá v tom, že 

SJM buď vůbec nevznikne, pokud je smlouva uzavřena ještě před uzavřením manželství 

snoubenci, či dosud trvající SJM zanikne, pokud je smlouva uzavřena až po uzavření 

manželství. Pokud se jedná o obsah smluv o manželském majetkovém režimu, ty mohou 

obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, vyjma ujednání o vyloučení či změně 

zákonných ustanovení o vybavení rodinné domácnosti (smlouvu ohledně vybavení rodinné 

domácnosti lze uzavřít pouze za podmínky, že jeden z manželů opustil trvale rodinnou 

domácnost a odmítá se do ní vrátit) (viz ust. § 718 OZ), ujednání, které by ve svém důsledku 

vyloučilo schopnost manžela zabezpečit rodinu a ujednání dotýkající se práv třetí osoby, 

ledaže by tato osoba s takovým ujednáním souhlasila (viz ust. § 719 OZ). Kromě toho 

smlouvu o manželském majetkovém režimu nelze uzavřít se zpětným účinkem, práva 

a povinnosti spadající do SJM se tedy mohou řídit úpravou smlouvy nejdříve od okamžiku 

jejího sjednání (viz ust. § 716 odst. 1 OZ) (tímto ujednáním se občanský zákoník odchýlil od 

zák. č. 40/1964 Sb., který zpětný účinek smluv o manželském majetkovém režimu 

umožňoval). Zcela nová je v oblasti manželských majetkových smluv možnost takovou 

smlouvou uspořádat majetkové poměry manželů pro případ zániku manželství s tím, že jedná-

li se o uspořádání pro případ zániku manželství smrtí, považuje se v této části smlouva za 

smlouvu dědickou, má-li její náležitosti (viz ust. § 718 odst. 2 OZ), což zák. č. 40/1964 Sb. 

vylučoval. Dále občanský zákoník oproti zák. č. 40/1964 Sb. zakotvil možnost (pokud je to ve 

smlouvě uvedeno nebo k žádosti obou manželů) zápisu smluv o manželském majetkovém 

režimu do veřejných seznamů (viz ust. § 721 OZ), tj. zakotvil evidenci těchto smluv na 

základě principu formální publicity (dosavadní úprava s evidencí manželských majetkových 

smluv sice počítala, ale nikoliv na uvedeném principu). Veřejným rejstříkem, do něhož se 

smlouvy o manželském majetkovém režimu zapisují, je pak Seznam listin o manželském 

majetkovém režimu vedený v elektronické podobě Notářskou komorou ČR [viz ust. § 35j 

a násl. zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) – dále jen „NŘ“]. 

Pokud se jedná o právní účinky zápisu smlouvy o manželském majetkovém režimu do 

Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, ty jsou takové, že manželé se mohou 

těchto smluv vůči třetím osobám dovolat vždy, tj. i tehdy, když tyto třetí osoby nebyly s jejich 

obsahem seznámeny (viz ust. § 35l odst. 1 NŘ). Smlouvy o manželském majetkovém režimu 

zapsané ve veřejném seznamu jsou tedy vůči třetím osobám účinné bez dalšího. Smluvený 
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režim pak lze dle občanského zákoníku měnit nejen další smlouvou mezi manželi, ale oproti 

dosavadní právní úpravě rovněž i rozhodnutím soudu (viz ust. § 717 odst. 2 OZ). 

Zákonem (popř. i smlouvou) stanovený rozsah SJM lze modifikovat také rozhodnutím 

soudu s tím, že pokud k takové modifikaci SJM dojde, nazývá se režim SJM režimem 

založeným rozhodnutím soudu. V rámci tohoto způsobu modifikace SJM občanský zákoník 

umožňuje stávající rozsah SJM zúžit nebo SJM zrušit, a to je-li k tomu dán závažný důvod (co 

je závažným důvodem pak občanský zákoník taxativně vyjmenovává) (viz ust. § 724 OZ). 

Možnost zrušení SJM rozhodnutím soudu je přitom nová, resp. ji zavedl právě až občanský 

zákoník, zák. č. 40/1964 Sb. tuto možnost nepřipouštěl. Režim založený rozhodnutím soudu 

lze podle občanského zákoníku měnit jak rozhodnutím soudu, tak i smlouvou mezi manželi 

(viz ust. § 725 OZ) (druhá z uvedených možností je taktéž novinkou, když zák. č. 40/1964 Sb. 

tento režim dovoloval změnit pouze dalším rozhodnutím soudu). Podle ust. § 35j odst. 1 písm. 

b) NŘ se i rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu zapisují do Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu. Příslušný zápis přitom provádí vždy (v případě každého 

rozhodnutí) Notářská komora ČR, a to na základě soudem zaslaného stejnopisu rozhodnutí 

soudu o manželském majetkovém režimu (viz ust. § 35k odst. 3 NŘ), souhlas manželů se 

zápisem rozhodnutí o manželském majetkovém režimu do veřejného seznamu se tedy na 

rozdíl od zápisu smluv o manželském majetkovém režimu do veřejného seznamu nevyžaduje. 

Shrnu-li výše uvedenou právní úpravu, pak společnými dluhy manželů jsou dle 

občanského zákoníku dluhy převzaté za trvání manželství oběma manželi společně, dluhy 

převzaté za trvání manželství jen jedním z manželů při obstarávání každodenních nebo 

běžných potřeb rodiny, dluhy převzaté jen jedním z manželů, k jejichž převzetí dal druhý 

z manželů souhlas, dluhy týkající se výlučného majetku jen jednoho z manželů v rozsahu, 

který odpovídá zisku z tohoto majetku a dluhy dříve výlučné, které byly do SJM zařazeny na 

základě smluvní modifikace. Výlučnými dluhy každého z manželů jsou pak dluhy vzniklé 

jakémukoliv z manželů před uzavřením manželství nebo po jeho zániku, společné dluhy 

manželů vzniklé před uzavřením manželství, dluhy převzaté za trvání manželství jen jedním 

z manželů bez souhlasu druhého z manželů (pokud nejde o dluhy převzaté při obstarávání 

každodenních nebo běžných potřeb rodiny), dluhy vzniklé jen jednomu z manželů za trvání 

manželství jinak než převzetím, dluhy týkající se výlučného majetku jednoho z manželů 

v rozsahu přesahujícím zisk z tohoto majetku spadajícího do SJM a dluhy ze SJM vyloučené 

na základě smluvní modifikace či modifikace rozhodnutím soudu. 
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Pokud se jedná o odpovědnost za společné dluhy manželů, tu upravuje ust. § 713 odst. 

2 OZ, podle něhož „povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi 

náleží oběma manželům společně a nerozdílně“. Ve spojení s ust. § 1872 odst. 1 OZ, který 

stanoví, že „je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit 

jeden za všechny a všichni za jednoho s tím, že věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho 

libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze 

spoludlužníků“, je pak z ust. 713 odst. 2 OZ (stejně jako z ust. § 145 odst. 3 ve spojení s ust. 

§ 511 zák. č. 40/1964 Sb.) možné dovodit, že manželé jsou ve vztahu ke společným dluhům 

společnými (solidárními) dlužníky se všemi důsledky z toho vyplývajícími, včetně možnosti 

věřitele domáhat se splnění takových dluhů v nalézacím řízení vůči oběma manželům, resp. 

následné možnosti domáhat se splnění takového dluhu v exekučním řízení z majetku obou 

manželů, tj. jak z výlučného majetku obou z nich, tak z majetku v SJM. Závěr o solidární 

odpovědnosti manželů za společné dluhy, vyplývající z ust. § 713 odst. 2 ve spojení s ust. 

§ 1872 odst. 1 OZ, lze bez pochyby vztáhnout na dluhy převzaté za trvání manželství oběma 

manželi společně, nejasné je však to, zda je možné jej vztáhnout i na dluhy převzaté za trvání 

manželství jen jedním z manželů, které jsou součástí SJM. Ve vztahu k těmto dluhům byla za 

účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2007, 

sp. zn. 31 Odo 677/2005, de facto popřena koncepce solidární odpovědnosti manželů, když 

byl přijat závěr, že závazek vzniklý za trvání manželství jen jednomu z manželů nemůže 

věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto manželů (o této problematice bylo blíže 

pojednáno v podkapitole 3.1. této práce), přičemž s ohledem na to, že tento závěr je podepřen 

konstantní judikaturou Nejvyššího soudu, která dosud nebyla překonána, není jasné, zda je 

třeba se tímto závěrem řídit i po účinnosti občanského zákoníku. 

Podle odborné literatury57 lze argumentovat jak pro závěr o použitelnosti uvedeného 

rozsudku Nejvyššího soudu i za účinnosti občanského zákoníku, tak i pro závěr opačný. 

K závěru o použitelnosti uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu lze přitom podle odkazované 

literatury dojít prostřednictvím argumentace, že v občanském zákoníku není obsaženo žádné 

výslovné pravidlo, které by uvedený judikaturní závěr Nejvyššího soudu zcela rušilo. Dle ust. 

§ 710 OZ jsou sice za součásti SJM považovány pouze převzaté „dluhy“ a nikoliv převzaté 

„závazky“, o nichž Nejvyšší soud mluví, nicméně s ohledem na značně nejednotné užívání 

pojmů dluh a závazek a jejich vzájemné zaměňování v právní úpravě obsažené v zák. 

                                                           
57 Zejména Psutka, J. Společné jmění manželů. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 49 - 50. ISBN 978-80-7400-

565-7. či Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 184 – 185. ISBN 978-80-7400-503-9. 
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č. 40/1964 Sb. není tato změna dostatečným důvodem pro závěr o možném odlišném výkladu. 

Kromě toho není úpravou obsaženou v občanském zákoníku dotčen hodnotový základ 

argumentace Nejvyššího soudu, když občanský zákoník se k zásadě pacta sunt servanda, která 

představovala jeden ze stěžejních argumentů Nejvyššího soudu pro závěr zaujatý 

v předmětném rozsudku, hlásí výslovně v ust. § 3 odst. 2 písm. d) jako k jedné ze základních 

zásad celého soukromého práva. Pokud tedy s ohledem na tuto zásadu podle závěru 

Nejvyššího soudu platí, že v případě, kdy vznikne závazkový právní vztah, může se dotýkat 

právní sféry jen těch, kdo jsou jeho subjekty, lze tento výklad držet i nadále. 

Pro závěr opačný pak dle odkazované literatury svědčí nově formulovaná příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. Dikcí ust. § 710 OZ došlo ke značnému zúžení dluhů, které 

jsou v zákonném režimu společné, když součástí SJM jsou především dluhy převzaté 

společně, dluhy převzaté sice jen jedním z manželů, avšak se souhlasem druhého manžela 

a dluhy převzaté jen jedním z manželů při obstarávání potřeb rodiny. Spadá-li dluh do SJM, je 

manželům společný bez ohledu na to, jak byl nabyt s tím, že práva a povinnosti spojená se 

společným jměním nebo jeho součástmi náleží v zákonném režimu podle ust. § 713 odst. 2 

OZ oběma manželům společně a nerozdílně. S dluhy, které jsou součástí SJM, je přitom 

spojena právě povinnost je uhradit. Tato povinnost tedy náleží oběma manželům solidárně 

přímo ze zákona. Jaký jiný význam by mohla mít solidarita manželů, tak není jasné. Lze sice 

uvažovat o tom, že solidarita manželů založená zákonem nemůže měnit okruh subjektů 

a obsah závazků založených smlouvou a nutně dopadá jen na vzájemné vztahy manželů, 

zároveň však nelze opomenout, že pasivní solidarita řeší vztahy nejen mezi více dlužníky 

navzájem, ale je především vyjádřením jejich vztahu k druhé straně, tedy k věřiteli. 

Metzer, Tégl a Šínová58 pak vidí důvod pro nepoužitelnost rozsudku Nejvyššího soudu 

ze dne 12.9.2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005, i za účinnosti občanského zákoníku především 

v tom, že jediná (dle jejich názoru) relevantní námitka Nejvyššího soudu argumentující pro 

nemožnost vymoci dluh vzniklý za trvání manželství jen jednomu z manželů v nalézacím 

řízení i po druhém z těchto manželů, a to námitka, že druhý manžel nemůže být sankcionován 

za porušení smluvní povinnosti, o níž se vůbec nemusel dozvědět, se vůči úpravě občanského 

zákoníku stala nepřípadná, neboť dle občanského zákoníku se dluh převzatý jedním 

z manželů bez souhlasu druhého manžela součástí SJM, a tedy společným dluhem, až na 

výjimky, nestává. 

                                                           
58 Melzer,  F., Tégl,  P., Šínová,  R. Odpovědnost  za  dluhy  manžela  dle  nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy č. 19/2014, s. 649 – 650. 
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Pokud jde o můj postoj k dané problematice, pak ačkoliv nesouhlasím se závěry 

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005, když se ztotožňuji 

s jeho kritiky v tom, že odporují psanému právu (a to jak zák. č. 40/1964 Sb., tak 

i občanskému zákoníku) a jeho obecně chápanému a přijímanému pojetí solidární 

odpovědnosti manželů za všechny druhy společných dluhů, přikláním se spíše k názoru, že 

uvedený rozsudek Nejvyššího soudu je použitelný i za účinnosti občanského zákoníku. Tento 

postoj jsem přitom zaujala nejen z přesvědčivých důvodů uvedených výše, ale také proto, že 

dle mého názoru nejsou formulační změny ustanovení občanského zákoníku upravujících 

solidaritu manželů ve vztahu ke společným dluhům oproti takovým ustanovením zák. 

č. 40/1964 Sb. natolik významné, aby byly schopny změnit pojetí pasivní legitimace druhého 

z manželů v nalézacím řízení tak, jak jej ve vztahu ke společným dluhům vzniklým za trvání 

manželství jen jednomu z manželů vyložil a odůvodnil Nejvyšší soud za stavu, kdy byl účinný 

právě zák. č. 40/1964 Sb. O (ne)významnosti formulačních změn ustanovení OZ upravujících 

solidaritu manželů ve vztahu ke společným dluhům přitom svědčí např. důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku, podle níž ust. § 713 OZ nic nemění na dosavadním právním stavu 

(upraveném ust. § 145 zák. č. 40/1964 Sb.). Jedinou výraznější změnu oproti zák. č. 40/1964 

Sb. představuje změna ust. § 710 OZ, které nově váže náležitost dluhu převzatého jen jedním 

z manželů do SJM na znalost druhého manžela o takovém dluhu, resp. na souhlas druhého 

manžela s ním (výjimku představuje dluh vzniklý v souvislosti s uspokojováním potřeb 

rodiny, u něhož souhlas druhého manžela není podmínkou pro to, aby patřil do SJM). 

V důsledku této změny je sice možné říci, že jeden z argumentů Nejvyššího soudu 

podporujících nedostatek pasivní legitimace „nedlužného“ manžela, a to argument 

o nemožnosti sankcionování tohoto manžela za porušení smluvní povinnosti vzhledem 

k tomu, že se o ní vůbec nemusel dozvědět, do značné míry ztrácí svou sílu, ovšem s ohledem 

na to, že stále existují dluhy, o nichž se druhý z manželů nemusí dozvědět, a přesto jsou 

součástí SJM, nelze říci, že ji ztrácí úplně. Pouze ze ztráty síly jednoho z argumentů 

Nejvyššího soudu pak podle mého názoru nelze dovozovat neaplikovatelnost závěru 

obsaženého v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005, i za 

účinnosti občanského zákoníku. Mám tedy za to, že prozatím není dán prostor pro hromadné 

odchýlení se od předmětného judikátu Nejvyššího soudu ze strany soudů, nýbrž je třeba 

vyčkat na jeho rozhodnutí či stanovisko o dané problematice ve vztahu k úpravě obsažené 

v občanském zákoníku. Nesporné je však to, že jestliže se Nejvyšší soud od svých argumentů 

obsažených v rozsudku ze dne 12.9.2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005, v budoucnu neodkloní, 

zůstane i nadále v platnosti stav, kdy existuje jakási přechodová kategorie mezi společnými 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptgmk7n5sg6xzwg43q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptgmk7n5sg6xzwg43q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvptgmk7n5sg6xzwg43q
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a výlučnými dluhy, kterou představují právě dluhy převzaté za trvání manželství jen jedním 

z manželů, které náležejí do SJM, u nichž je pojetí odpovědnosti za ně jiné než pojetí 

odpovědnosti za jiné společné dluhy, kterýžto stav zákonodárce dozajista nezamýšlel.  

 Ať už bude o aplikaci rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2007, 

sp. zn. 31 Odo 677/2005, ve vztahu k úpravě obsažené v občanském zákoníku rozhodnuto 

jakkoliv, obecně platí, že společné dluhy manželů lze uspokojit z majetku náležejícího do 

SJM. Jak je to však s výlučnými dluhy jen jednoho z manželů? Za výlučné dluhy každého 

z manželů odpovídá pouze manžel, jemuž tyto dluhy náleží, tzn., že takové dluhy lze 

nepochybně uspokojit z výlučného majetku manžela – dlužníka. Naopak nepochybně je nelze 

uspokojit z výlučného majetku druhého manžela. Do vydání občanského zákoníku hmotně 

právní úprava nepočítala s možností uspokojení výlučných dluhů každého z manželů též 

z majetku v SJM, resp. s možností postihu majetku v SJM pro výlučný dluh jen jednoho 

z manželů, když ustanovení tuto možnost upravující sice bylo v zák. č. 40/1964 Sb. obsaženo 

do 1.8.1998 (jednalo se o ust. § 147 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění účinném do 

31.7.1998), avšak novelou zák. č. 40/1964 Sb. provedenou zák. č. 91/1998 Sb. bylo 

s účinností od 1.8.1998 zrušeno bez náhrady. Obdobné pravidlo však bylo zák. č. 30/2000 Sb., 

účinným od 1.1.2001, vtěleno do ust. § 262a OSŘ a následně do ust. § 42 EŘ. Od účinnosti 

občanského zákoníku je možnost uspokojení výlučného dluhu jen jednoho z manželů 

i z majetku v SJM opět zakotvena v hmotně právním předpise, a to v ust. § 731 OZ, které je 

obsahově a formulačně téměř totožné s ust. § 147 zák. č. 40/1964 Sb.59 Na ust. § 731 OZ pak 

navazuje ust. § 732 OZ, které jej jednak doplňuje a jednak limituje, v důsledku čehož je třeba 

obě uvedená ustanovení vykládat ve vzájemné souvislosti. Na tomto místě je však třeba 

upozornit, že pravidla postihu majetku náležejícího do SJM dle ust. § 731 a 732 OZ se uplatní 

pouze tehdy, nedošlo-li k modifikaci zákonem stanoveného rozsahu SJM smlouvou či 

rozhodnutím o manželském majetkovém režimu, tj. uplatní se pouze v zákonném režimu 

SJM. 

Ustanovení § 731 OZ, stanoví, že „vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání 

společného jmění, může se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve společném 

jmění.“ Podle citovaného ustanovení je tedy možné uspokojit z majetku náležejícího do SJM 

                                                           
59 Tato dvě ustanovení se od sebe liší pouze tak, že ust. § 731 OZ nehovoří v souvislosti s postihem SJM 

k uspokojení dluhu vzniklého jen jednomu z manželů o dluzích vzniklých jednomu z manželů „za trvání 

manželství“, nýbrž „za trvání společného jmění“.  
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i výlučný dluh jen jednoho z manželů, a to pokud takový dluh vznikl za trvání SJM60 (to, 

které dluhy jsou výlučnými dluhy jednoho z manželů, bylo rozebráno výše). Ust. § 731 OZ 

tedy vyjadřuje myšlenku, že výlučný dluh jen jednoho z manželů vzniklý za trvání SJM lze 

uspokojit z majetku náležejícího do SJM, ale jen tehdy, pokud SJM skutečně existuje, čímž 

občanský zákoník míří zejména na jím zakotvené možnosti modifikace SJM smlouvami 

o manželském majetkovém režimu či rozhodnutím soudu.61,62  

Pravidlo zakotvené v ust. § 731 OZ limituje věta první ust. § 732 OZ, podle níž 

„vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání SJM proti vůli druhého manžela, který 

nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být 

SJM postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění 

zrušeno a vypořádáno podle ust. § 742 OZ.“ Za splnění uvedených podmínek je tak možné 

majetek v SJM pro výlučný dluh jen jednoho z manželů vzniklý za trvání SJM postihnout jen 

do výše pomyslné „poloviny“, která by manželovi – dlužníkovi náležela při případném 

vypořádání SJM prováděném podle pravidel pro vypořádání SJM soudem, zakotvených v ust. 

§ 742 OZ. To prakticky znamená, že druhý z manželů získává možnost v rámci probíhajícího 

soudního výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení ubránit pomyslnou „polovinu“ majetku 

náležejícího do SJM, která by mu v případě vypořádání SJM připadla do výlučného 

jmění. Stejné omezení rozsahu postihu majetku náležejícího do SJM pak dle věty druhé ust. 

§ 732 OZ platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné, jde-li o dluh z protiprávního činu 

jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před 

uzavřením manželství.63 V případě dluhů specifikovaných ve větě druhé ust. § 732 OZ však 

nastává omezení rozsahu postihu majetku náležejícího do SJM bez dalšího, tj. zejména bez 

nutnosti projevení nesouhlasu nedlužného manžela s dluhem vůči věřiteli, neboť pokud věta 

druhá ust. § 732 OZ ve vztahu k větě první téhož ustanovení používá pojmu „to platí“, pak 

tento odkaz směřuje na právní následek normy obsažené ve větě první ust. § 732 OZ (nikoliv 

na její předpoklady), kterým je právě omezení postihu majetku náležejícího do SJM do výše, 

                                                           
60 V této souvislosti je možné poukázat na odlišnost formulace ust. § 710 a ust. § 731 OZ. Zatímco v ust. § 710 

se dluhy náležející a nenáležející do SJM odlišují podle toho, zda byly převzaty za trvání manželství, v ust. § 731 

je podstatné, zda vznikly za trvání SJM. 
61 Psutka, J. Společné jmění manželů. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 172. ISBN 978-80-7400-565-7. 
62 To se týká zejména nově zavedené možnosti zrušit SJM smlouvou mezi manželi nebo rozhodnutím soudu, 

smluvního odložení vzniku SJM ke dni zániku manželství nebo smluvního oddělení jmění manželů, kdy ve 

všech případech SJM za trvání manželství neexistuje.  
63 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 289. ISBN 978-80-7400-503-9. 
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již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo SJM zrušeno a vypořádáno podle ust. § 742 

OZ.64      

Z věty druhé ust. § 732 OZ (ve spojení s ust. § 731 OZ) lze mimo jiné dovodit, že 

majetek náležející do SJM lze postihnout i pro výlučné dluhy jednoho z manželů vzniklé ještě 

před uzavřením manželství. Souladně s touto úpravou byly s účinností od 1.1.2014 

novelizovány i příslušné procesní předpisy, tj. ust. § 262a odst. 1 OSŘ a ust. § 42 odst. 1 EŘ 

(úprava účinná od 1.1.2014 však v uvedených předpisech vydržela jen do 30.6.2015, pak bylo 

znění uvedených ustanovení změněno – o tom blíže viz kapitola 4. této práce). Postih majetku 

v SJM pro dluhy vzniklé jen jednomu z manželů před uzavřením manželství však není 

neomezený, když tyto dluhy zároveň dle téhož ustanovení (ust. § 732 věty druhé OZ) patří do 

kategorie dluhů, pro něž je možné majetek náležející do SJM postihnout pouze do výše, již by 

představoval podíl dlužníka, kdyby bylo SJM zrušeno a vypořádáno podle ust. § 742 OZ (jak 

již bylo zmíněno v předchozím odstavci).  

Protože možnost postihu majetku náležejícího do SJM i pro dluhy jednoho z manželů 

vzniklé před uzavřením manželství byla do našeho právního řádu zakotvena právě až 

s přijetím občanského zákoníku a je tedy nová, názory na ní se ze strany odborné veřejnosti 

značně různí. Například Zuklínová uvádí, že druhá věta ust. § 732 OZ představuje zásadní 

změnu koncepce návrhu občanského zákoníku, který s ní původně nepočítal, když tato se do 

občanského zákoníku dostala až na poslední chvíli v rámci pozměňovacího návrhu 

občanského zákoníku, přičemž podle ní lze jen doufat, že tento nikoliv v legislativním 

procesu vytvořený dodatek bude co nejdříve odstraněn a s ním i jemu odpovídající procesní 

úprava.65 Zcela opačně pak vnímá větu druhou ust. § 732 OZ, resp. možnost postižení SJM 

pro dluhy vzniklé jen jednomu z manželů před uzavřením manželství například Mádr, který 

tuto možnost vítá jako rozumné řešení dřívějšího neutěšeného stavu, kdy se pohledávky 

věřitelů vůči dlužníkům možným únikem dlužníků do manželství často stávaly fakticky 

nedobytnými, neboť všechno to, co dlužník nabyl po uzavření manželství, se (až na výjimky) 

nacházelo v SJM, které bylo pro takové dluhy nepostižitelné. Věřitelé se tedy často nemohli 

                                                           
64 Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. § 655 – 975 a související 

společná a přechodná ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 531. ISBN 978-80-7502-004-8.  
65 Zuklínová, M. in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář. Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 185. ISBN 978-80-7478-457-6. 
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domoci své pohledávky, i když povinný ve skutečnosti mohl žít v přepychu a dosahovat 

vyšších příjmů, ze kterých by bylo možné dluh uspokojit.66  

Osobně považuji zavedení možnosti postihu majetku náležejícího do SJM i pro dluh 

jednoho z manželů vzniklý ještě před uzavřením manželství za správné. Majetek náležející do 

SJM patří každému z manželů (manželé jsou ve svém vlastnickém právu omezováni toliko 

stejným právem druhého z manželů), není tedy důvod takový majetek vylučovat z možnosti 

postihu pro výlučný dluh jen jednoho z nich, byť pro dluh vzniklý před vznikem manželství. 

Nadto mám za to, že není možné, aby byl zákonem chráněn pouze zájem druhého manžela, 

resp. rodiny, aniž by byl zároveň vzat ve zřetel i zájem třetí osoby – věřitele. Ochrana zájmů 

obou zmíněných subjektů by měla být vyvážená, avšak za dosavadní právní úpravy tomu tak 

nebylo, neboť absolutní nedotknutelností majetku náležejícího do SJM byli věřitelé jen 

jednoho z manželů zcela nedůvodně a nevyváženě kráceni na svém právu na uspokojení 

svých pohledávek vzniklých před uzavřením manželství na úkor rodiny. Proto se mi řešení, 

které v souvislosti s dluhy jen jednoho z manželů vzniklými před uzavřením manželství 

zavádí občanský zákoník, tedy možnost postihu majetku náležejícího do SJM, avšak toliko do 

výše pomyslné poloviny majetku v SJM, jeví jako spravedlivé, když jsou jím chráněny zájmy 

jak manželů dlužníků, tak i věřitelů.  

Závěrem této kapitoly pár poznámek k aplikaci ust. § 732 OZ. Dosavadní právní 

úprava, a to ani hmotně právní, ani procesně právní, ustanovení podobné ust. § 732 OZ 

neobsahovala, proto jeho aplikace i nyní, po více než čtyřech letech od účinnosti občanského 

zákoníku, vyvolává celou řadu otázek a problémů, jejichž řešení neobjasňuje ani občanský 

zákoník, ani procesní předpisy, a zatím ani judikatura vyšších soudů.   

Zpočátku účinnosti ust. § 732 OZ vyvstala otázka, zda jím upravený způsob ochrany 

nedlužného manžela při uspokojování v něm taxativně vyjmenovaných výlučných dluhů 

druhého (dlužného) manžela poskytuje nedlužnému manželu skutečně ochranu, a to 

s ohledem na to, že v případě první exekuce sice nedlužný manžel docílí toho, že SJM bude 

postiženo pouze do výše „poloviny“ připadající na dlužného manžela, avšak záhy se může 

objevit další věřitel, který bude požadovat postižení zbylé „poloviny“ opět do výše 

„poloviny“, která připadne na dlužného manžela, což se může dít tak dlouho, až po několika 

dalších exekucích nedlužnému manželovi ze společného majetku nezbude téměř nic. 

                                                           
66 Mádr, J. in Jirsa, J. a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V., § 251 – 376 občanského 

soudního řádu, podle stavu k 1.4.2014. 1. vydání. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, s. 79. ISBN 978-80-

87109-50-2.   
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Na odpovědi na tuto otázku se odborná literatura67 již shodla, když podle ní není třeba mít 

v tomto ohledu obavy. Objeví-li se po prvním postižení „poloviny“ majetku v SJM připadající 

na dlužného manžela další věřitel, musí sice dojít k dalšímu hypotetickému vypořádání SJM 

podle ust. § 742 OZ, to však neznamená, že by z takového již jednou „půleného“ majetku 

musela připadnout další „polovina“ na úhradu dluhu. Při hypotetickém vypořádání by totiž 

mělo být dle ust. § 742 písm. b) OZ zohledněno i to, co již bylo vydáno ze společného 

majetku na majetek výlučný. Ačkoliv ust. § 742 písm. b) OZ mluví o zohlednění toho, co bylo 

vynaloženo na výlučný „majetek“ a nikoliv „jmění“, je třeba uvedené pravidlo analogicky 

aplikovat na všechny případy, kdy bylo něco ze společného majetku vynaloženo na výlučné 

jmění, tedy i na úhradu výlučných dluhů jednoho z manželů. Za takový výdaj je přitom možné 

považovat i to, co již bylo vydáno k uspokojení předchozího výlučného dluhu jednoho 

z manželů. Při dalším hypotetickém vypořádání SJM by tedy celý zbylý majetek náležející do 

SJM měl zásadně připadnout nedlužnému manželovi, neboť majetek v hodnotě hypotetického 

vypořádacího podílu dlužného manžela již byl použit na úhradu výlučných dluhů jednoho 

z manželů, tj. byl zkonzumován v předchozí exekuci. Výjimku mohou představovat pouze 

případy, kdy od minulé exekuce do SJM nějaký majetek přibyl, pak je možné hypotetické 

vypořádání ve smyslu ust. § 732 OZ provést znovu, avšak pouze ohledně tohoto nového 

majetku.  

Výše uvedená otázka spojená s aplikací ust. § 732 OZ byla sice vyřešena, nicméně 

nedořešených otázek a problémů spojených s ust. § 732 OZ zbývá stále dost. V prvé řadě 

mám za to, že ust. § 732 OZ není procesně optimálně dořešené s ohledem na subjekty, které 

mají hypotetické vypořádání SJM provádět. Vzhledem k tomu, že nedlužný manžel (manžel 

povinného) se stává účastníkem exekučního řízení okamžikem vydání exekučního příkazu 

postihujícího majetek v SJM nebo jeho výlučný majetek, může se postižení majetku v SJM 

jako celku (myšleno majetku označeného v příslušném/ých exekučním/ích příkazu/ech) ve 

smyslu ust. § 732 OZ bránit (tj. domáhat se postižení majetku v SJM toliko do výše, jíž by 

představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno) právě až po 

vydání exekučního příkazu postihujícího majetkové hodnoty náležející do SJM, a to 

prostřednictvím návrhu na částečné zastavení exekuce (viz ust. § 262b odst. 1 OSŘ). Dle ust. 

                                                           
67 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 292. ISBN 978-80-7400-503-9; Psutka, J. Společné jmění 

manželů. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 178. ISBN 978-80-7400-565-7. či Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv. 

Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. § 655 – 975 a související společná a přechodná ustanovení. 1. 

vydání. Praha: Leges, 2016, s. 535. ISBN 978-80-7502-004-8.  
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§ 55 odst. 1 EŘ pak bude o takovém návrhu rozhodovat v prvé řadě soudní exekutor, pokud 

tento návrhu manžela povinného nevyhoví (a to se děje ve většině případů), postoupí návrh 

exekučnímu soudu, který rozhodne. A právě zde nastává problém, neboť soudní exekutoři 

nemají s vypořádáním SJM žádné zkušenosti a nejsou tak ke kvalifikovanému posouzení této 

poměrně složité problematiky vůbec odborně vybaveni. Rovněž tak exekuční soud, resp. 

exekuční soudci nejsou s ohledem na svou specializaci a zařazení v rámci soudu dostatečně 

odborně vybaveni k hypotetickému vypořádání SJM, když takové právní posouzení do přijetí 

občanského zákoníku v řadě případů (v případě soudů s oddělenými civilními a exekučními 

odděleními) vůbec neprováděli. Hypotetické vypořádání SJM tedy exekuční soudce neúměrně 

zatíží, když ti budou nuceni hloubkově proniknout do jimi dosud neposuzované a značně 

komplikované problematiky vypořádání SJM, což se může vzhledem k narůstajícímu počtu 

exekucí i počtu bránících se manželů povinných v exekučním řízení projevit i na 

kvantitativních výsledcích práce exekučního soudu jako takového.  

Dále není zcela jasné, jak by mělo hypotetické vypořádávání SJM vypadat, konkrétně 

zda by mělo být provedeno tak, že mezi manžele budou rozděleny jednotlivé věci ze SJM, 

nebo zda by měla být určena pouze výše podílu každého z manželů s tím, že se věřitel může 

uspokojit z jakýchkoli aktiv náležejících do SJM do této výše. Melzer, Tégl a Šínová se kloní 

k druhé variantě, přičemž ji odůvodňují tak, že ust. § 742 OZ, na které odkazuje ust. § 732 

OZ, upravuje jen výši podílu, nikoliv podrobnější pravidla pro rozdělení jednotlivých věcí 

mezi manžele. Zároveň je podle nich třeba vzít v úvahu to, že se jedná o vypořádání 

hypotetické, nikoliv faktické. Společné jmění tak nezaniká a manželům i v průběhu 

exekučního řízení zůstává zachováno vlastnické právo ke všem věcem náležícím do SJM. 

Vypořádáním jednotlivých věcí mezi manželi by tak byla tato teze fakticky popřena. Tento 

výklad se jeví jako logický a lze s ním tedy souhlasit, v takovém případě však vyvstává však 

otázka, zda má být podíl určen procentuálně nebo určitou částkou. A pokud určitou částkou, 

je rozhodujícím kritériem pro určení její výše cena, za kterou se skutečně podařilo majetek 

náležející do SJM zpeněžit nebo obvyklá cena takového majetku?  

Pokud se jedná o kvantitativní vyjádření vypořádacího podílu, pak se přikláním 

k určení podílu každého z manželů konkrétní peněžitou částkou, která odpovídá podílu 

dlužného manžela na celkové hodnotě majetku náležícího do SJM k okamžiku provedení jeho 

hypotetického vypořádání, a to jednak proto, že se takto postupuje i v případě faktického 

vypořádání SJM, a jednak proto, že se v takovém případě soudní exekutor bude lépe 

orientovat v tom, v jakém rozsahu může majetek náležející do SJM postihnout, když snáze 
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určí hranici, za níž již není možné tento majetek dále postihovat. Rozhodující pro určení 

peněžité částky odpovídající hypotetickému vypořádacímu podílu každého z manželů by pak 

dle mého názoru měla být obvyklá cena majetku náležejícího do SJM, nikoliv cena, za kterou 

se soudnímu exekutorovi skutečně podařilo předmětný majetek zpeněžit, k čemuž mě vede 

zejména následující úvaha. Účelem ust. § 732 OZ je bez pochyby ochrana nedlužného 

manžela.68 Té by však za situace, kdy by byla hodnota vypořádacích podílů manželů určena 

cenou, za kterou se soudnímu exekutorovi skutečně podařilo předmětný majetek náležející do 

SJM zpeněžit, nemuselo být vždy dosaženo. Není totiž výjimkou, že výtěžnost zejména 

mobiliární exekuce je v porovnání se skutečnou hodnotou dražených věcí nesrovnatelně 

nízká. Pokud by tedy soudní exekutor postihoval majetkové hodnoty náležející do SJM tak 

dlouho, dokud by nedosáhl výtěžku odpovídajícímu hodnotě hypotetického vypořádacího 

podílu dlužného manžela na SJM, mohlo by se ad absurdum stát, že soudní exekutor postihne 

veškerý majetek náležící do SJM nebo jeho větší část a vzhledem k jeho málo výnosnému 

zpeněžení ani tak nedosáhne hodnoty hypotetického vypořádacího podílu dlužného manžela 

na SJM. K ochraně nedlužného manžela, resp. jeho části majetku náležející do SJM, kterou 

zamýšlelo ust. § 732 OZ by tak fakticky nemuselo vůbec dojít. Proto se mi jako vhodnější 

řešení jeví určení peněžité částky odpovídající hypotetickému vypořádacímu podílu každého 

z manželů na SJM na základě obvyklých cen jednotlivých majetkových hodnot náležejících 

do SJM. Toto řešení má nadto i jednu nespornou výhodou. Poté, co by bylo vyhověno návrhu 

nedlužného manžela na částečné zastavení exekuce co do jejího způsobu postihujícího 

majetek v SJM, by nebyl blokován veškerý postižený majetek náležející do SJM, nýbrž pouze 

konkrétní majetkové hodnoty, jejichž obvyklá cena odpovídá hodnotě hypotetického 

vypořádacího podílu dlužného manžela na SJM. Nedlužný manžel tak by tak nebyl nadále 

omezen v dispozicích se zbylými součástmi SJM, což jistě odpovídá účelu ust. § 732 OZ.  

Je patrné, že problémů spojených s aplikací ust. § 732 OZ je stále mnoho. K jejich 

vyřešení by dle mého názoru bylo, vzhledem pomalému vývoji judikatury v této oblasti, 

nejúčelnější ust. § 732 OZ konkretizovat prostřednictvím legislativních změn provedených jak 

v občanském zákoníku, tak případně v občanském soudním řádu a exekučním řádu.   

 

 

                                                           
68 Podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku je účelem ust. § 732 OZ vyvažovat ochranu věřitele a ochranu 

společného jmění, resp. druhého manžela a rodiny jako takové.   
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4. Postihování majetku ve společném jmění manželů a majetkových 

hodnot manžela povinného 

 

Právní úprava postihování majetku v SJM a majetkových hodnot manžela povinného 

v exekučním řízení vedeném k vymožení závazku (podle terminologie zák. č. 40/1964 Sb. 

a exekučního řádu a občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31.12.2013), resp. dluhu 

(podle terminologie zák. č. 89/2012 Sb. a exekučního řádu a občanského soudního řádu, ve 

znění účinném od 1.1.2014) jen jednoho z manželů (povinného), obsažená zejména v ust. 

§ 262a OSŘ a ust. § 42 EŘ, doznala od roku 2012 (do té doby byla od roku 2001 konstantní) 

do roku 2015 několika podstatných změn v rámci novelizací exekučního řádu a občanského 

soudního řádu, a to konkrétně v rámci novelizací těchto předpisů provedených zák. 

č. 396/2012 Sb., zák. č. 293/2013 Sb., zák. č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (dále jen „zák. č. 303/2013“), 

a zák. č. 139/2015 Sb. V současné době sice v oblasti postihování majetku v SJM 

a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného platí právní stav zavedený do exekučního řádu a občanského soudního řádu 

novelou provedenou zák. č. 139/2015 Sb., účinným od 1.7.2015, nicméně podle toho nelze 

postupovat bez výjimky ve všech exekučních řízeních, která dosud nejsou skončená, když 

v exekučních řízeních zahájených před účinností zák. č. 139/2015 Sb. je (v souladu 

s judikaturou Nejvyššího soudu či s přechodnými ustanoveními výše uvedených novel 

exekučního řádu a občanského soudního řádu) ve vztahu k právní úpravě, která se na ně 

použije, třeba přihlédnout k datu jejich zahájení či postižení majetku v SJM nebo 

majetkových hodnot manžela povinného, resp. vydání exekučního příkazu postihujícího 

takový majetek (k tomu konkrétně viz dále). Vzhledem k tomu, že s exekučními řízeními 

zahájenými před účinností zák. č. 139/2015 Sb. se lze v praxi setkat velice často s tím, že 

výjimkou nejsou ani dosud neskončená exekuční řízení zahájená před rokem 2013, je třeba 

rozlišovat právní režim postihování majetku v SJM a majetkových hodnot manžela povinného 

v jednotlivých exekučních řízeních. Proto se tato práce věnuje právní úpravě všech 

dosavadních režimů postihování majetku v SJM a majetkových hodnot manžela povinného 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, tj. režimu původnímu (platnému 

od 1.5.2001) a dále režimům zavedeným novelami občanského soudního řádu a exekučního 

řádu provedenými zák. č. 396/2012 Sb. (účinným od 1.1.2013 do 31.12.2013), zák. 

č. 293/2013 Sb., zák. č. 303/2013 Sb. (účinnými od 1.1.2014 do 30.6.2017) a zák. č. 139/2015 
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Sb. (účinným od 1.7.2015 dosud) s tím, že o těchto režimech je pojednáno z časového 

hlediska od nejstaršího z nich.69  

 

4.1 Možnosti postihu majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení zahájeném do 31.12.2012 

 

Jak již bylo výše uvedeno, možnosti postihu majetku v SJM a/popř. majetkových 

hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného 

upravuje zejména ust. § 42 EŘ, popř. ust. § 262a OSŘ. Podle ust. § 42 odst. 1 věty prvé EŘ, 

ve znění účinném do 31.12.2012, exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze 

provést také tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu 

z manželů.  

Z uvedené právní úpravy vyplývá, že exekuční řád do 31.12.2012 umožňoval 

k vymožení výlučného závazku jen jednoho z manželů (povinného) postihnout v exekučním 

řízení nejen majetek ve výlučném vlastnictví nebo spoluvlastnictví povinného (proto je v ust. 

§ 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném do 31.12.2012, v souvislosti s majetkem, který podle něho 

lze pro výlučné závazky povinného postihnout, použit výraz „také“), ale šlo-li o vydobytí 

závazku povinného vzniklého za trvání manželství, též majetek náležející do SJM. Rozsah 

majetku náležejícího do SJM přitom upravovalo ust. § 143 odst. 1 písm. a) zák. č. 40/1964 Sb. 

Skutečnost, zda ke vzniku vymáhaného závazku povinného došlo opravdu za trvání 

manželství, tj. splnění podmínky nezbytné k postižení majetku tvořícího SJM, soud při 

nařízení exekuce (resp. soudní exekutor při vydávání exekučních příkazů) nezkoumal, když 

podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu vycházel pouze z exekučního návrhu, z jiných 

tvrzení oprávněného, popřípadě z toho, co jinak vyšlo v řízení najevo. Obranu spočívající 

v tvrzení, že vymáhaný závazek povinného nevznikl za trvání manželství a proto pohledávka 

oprávněného nemůže být uspokojena z majetku v SJM, mohl manžel povinného uplatnit až po 

nařízení exekuce na majetek v SJM (po vydání exekučního příkazu postihujícího majetek 

v SJM), a to prostřednictvím žaloby na vyloučení věci z exekuce (vylučovací či také 

excindační žaloby) dle ust. § 267 odst. 2 písm. a) OSŘ, ve znění účinném do 31.12.2012, ve 

                                                           
69 Před samotným výkladem o možnostech postihu majetku v SJM a majetkových hodnot manžela povinného 

v jednotlivých časových obdobích relevantní právní úpravy považuje autorka práce za nezbytné upozornit 

čtenáře na to, že pokud tato práce zmiňuje prostředky obrany manžela povinného proti postihování majetku 

v SJM nebo jeho výlučných majetkových hodnot, činí tak (pokud v předmětném výkladu není uvedeno něco 

jiného) s ohledem na to, jaké prostředky obrany byly manželu povinného k dispozici v tom časovém období, 

o které se v dané podkapitole pojednává s tím, že bližší pojednání o jejich uplatnění z hlediska časového se 

nachází v kapitole 5. této práce.    
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spojení s ust. § 52 odst. 1 EŘ.70 Úspěch manžela povinného v nalézacím řízení o vyloučení 

majetku v SJM z exekuce pak byl důvodem pro částečné zastavení exekuce ohledně takového 

majetku podle ust. § 268 odst. l písm. f) OSŘ ve spojení s ust. § 52 odst. 1 EŘ, samozřejmě 

k návrhu manžela povinného učiněnému v exekučním řízení.  

Rozsah SJM stanovený v ust. § 143 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. mohl být modifikován 

smlouvou o zúžení či rozšíření71 zákonem stanoveného rozsahu SJM nebo vyhrazení vzniku 

SJM ke dni zániku manželství (viz ust. § 143a zák. č. 40/1964 Sb.) či rozhodnutím soudu 

o zúžení SJM (smlouvy a rozhodnutí soudu modifikující zákonem stanovený rozsah SJM dále 

také jen jako „smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu“), přičemž 

některé z těchto modifikací zákonem stanoveného rozsahu SJM mohly za určitých podmínek 

v exekučním řízení vedeném k vymožení závazku povinného vzniklého za trvání manželství 

(k jehož vymožení bylo možné postihnout majetek v SJM) vyloučit možnost postižení 

majetku vyňatého ze SJM právě takovou smlouvou či rozhodnutím soudu. Podle ust. § 143a 

odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb. se manželé mohli vůči jiným osobám odvolat na smlouvu 

o manželském majetkovém režimu jen tehdy, jestliže byl této osobě obsah takové smlouvy 

znám. Ustálená judikatura Nejvyššího soudu přitom ve vztahu k účinnosti smluv 

o manželském majetkovém režimu vůči oprávněnému v exekučním řízení upřesnila, že aby 

byla taková smlouva vůči oprávněnému účinná, musí mu být obsah této smlouvy znám 

nejpozději ke dni vzniku vymáhané pohledávky.72 Tento závěr lze ostatně dovodit i z ust. 

§ 267 odst. 2 písm. a) OSŘ, ve znění účinném do 31.12.2013, podle něhož se manžel 

povinného mohl bránit postižení majetku vyňatého ze SJM smlouvou o manželském 

majetkovém režimu právě za podmínky, že oprávněnému byl v době vzniku vymáhané 

pohledávky znám obsah takové smlouvy. Oprávněnému mohl být obsah smlouvy 

o manželském majetkovém režimu znám pouze tehdy, jestliže taková smlouva existovala již 

v době vzniku vymáhané pohledávky. Smlouva o manželském majetkovém režimu tedy byla 

vůči oprávněnému účinná, pokud v době vzniku vymáhané pohledávky již existovala a pokud 

oprávněný v době vzniku pohledávky věděl o existenci a obsahu takové smlouvy. To pro 

exekuční řízení znamenalo, že pokud v době vzniku vymáhané pohledávky smlouva 

o manželském majetkovém režimu již existovala a zároveň pokud oprávněný v době vzniku 

                                                           
70 K tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.5.2003, sp. zn. 20 Cdo 1054/2002, ze dne 26.11.2003, 

sp. zn. 20 Cdo 238/2003, či ze dne 19.3.2008, sp. zn. 20 Cdo 1690/2007. 
71 S ohledem na to, jak zřídka se smlouvy o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu SJM v praxi vyskytují, se 

těmto smlouvám a jejich účinkům tato práce dále nevěnuje. Je však možné zobecnit, že to, co bude dále uvedeno 

o ostatních typech smluv o manželském majetkovém režimu, platí i pro tyto smlouvy, avšak v opačném smyslu.   
72 K tomu viz již zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.2.2004, sp. zn. 20 Cdo 279/2003. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
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vymáhané pohledávky za povinným (vzniklé za trvání manželství) věděl o existenci takové 

smlouvy a byl mu znám její obsah, byla vyloučena možnost postižení majetku vyňatého ze 

SJM právě takovou smlouvou.73 Ačkoliv zák. č. 40/1964 Sb. výslovně neupravoval účinky 

rozhodnutí soudu o zúžení SJM vůči třetím osobám tak, jako to ve vztahu ke smlouvám 

o manželském majetkovém režimu činil ve svém ust. § 143a odst. 4, platilo vše výše uvedené 

analogicky i pro rozhodnutí soudu o zúžení SJM dle ust. § 148 zák. č. 40/1964 Sb., a to 

vzhledem k tomu, že rozhodnutí soudu o zúžení SJM mělo stejné následky jako smlouva 

uzavřená mezi manželi dle ust. § 143a odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., resp. tuto smlouvu ve 

svých důsledcích nahrazovalo.74 

Modifikace zákonem stanoveného rozsahu SJM však nebyla do 31.12.2012 relevantní 

ve fázi nařízení exekuce, když podle věty druhé ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném do 

31.12.2012, se za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela pro účely 

nařízení exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen 

proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že 

byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Ačkoliv uvedené 

ustanovení exekučního řádu hovořilo výslovně jen o zúžení SJM smlouvou, platilo v něm 

uvedené pravidlo i v případě, že byl zákonem stanovený rozsah SJM zúžen rozhodnutím 

soudu o zúžení SJM, a to opět z důvodu, že takové rozhodnutí má stejné následky jako 

smlouva uzavřená mezi manželi, resp. tuto smlouvu ve svých důsledcích nahrazuje.75 Soud 

tak při nařízení exekuce, resp. soudní exekutor při vydávání exekučního příkazu postihujícího 

majetek v SJM do 31.12.2012 nezkoumali, jaký režim SJM mezi sebou měli povinný a jeho 

manžel, nýbrž vycházeli z toho, že se jedná o režim zákonný a že je tedy možné postihnout 

veškerý majetek specifikovaný v ust. § 143 odst. 1 písm. a) zák. č. 40/1964 Sb. Případným 

jiným režimem SJM a s ním spjatým následkem v podobě nemožnosti postižení smlouvou 

nebo rozhodnutím soudu ze SJM vyloučeného majetku, který byl v exekučním řízení 

postižen, se pak manžel povinného mohl bránit až po nařízení exekuce, resp. po vydání 

exekučního příkazu postihujícího majetek ze SJM vyloučený, a to prostřednictvím vylučovací 

žaloby dle ust. § 267 odst. 2 písm. a) OSŘ, ve znění účinném do 31.12.2012, a v případě 

jejího úspěchu (tj. v případě vydání rozhodnutí soudu o vyloučení věcí z exekuce) následným 

                                                           
73 K tomu viz již zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.2.2004, sp. zn. 20 Cdo 279/2003.  
74 K tomu viz např. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 1436. ISBN 80-7179-378-7.; či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.2.2010, sp. zn. 20 Cdo 432/2010, 

ze kterého lze tento závěr dovodit prostřednictvím v něm vysloveného pravidla aplikace ust. § 262a OSŘ (resp. 

ust. § 42 EŘ) a ust. § 267 odst. 2 OSŘ i na rozhodnutí soudu o zúžení SJM.  
75 K tomu viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.2.2010, sp. zn. 20 Cdo 432/2010, či ze dne 8.4.2014, 

sp. zn. 21 Cdo 3580/2013. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgnptemk7mnsg6xztgu4da
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návrhem na částečné zastavení exekuce ohledně tohoto majetku dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) 

OSŘ.  

K vylučovací žalobě je nutné podotknout, že manžel povinného mohl být s touto 

žalobou úspěšný pouze ve výše uvedeném případě (kdy byla vyloučena možnost postižení 

majetku vyňatého ze SJM smlouvou či rozhodnutím soudu o manželském majetkovém 

režimu), tedy za situace, kdy v době vzniku vymáhané pohledávky za povinným (vzniklé za 

trvání manželství) smlouva či rozhodnutí o manželském majetkovém režimu již existovaly 

a věřitel povinného (oprávněný) již v době vzniku vymáhané pohledávky za povinným 

(vzniklé za trvání manželství) věděl o existenci takové smlouvy či rozhodnutí soudu a byl mu 

znám jejich obsah. 76  V otázce znalosti oprávněného o existenci a obsahu smlouvy či 

rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu však bylo v řízení o vylučovací žalobě 

nutné zohlednit nejen to, zda sám povinný nejpozději v době vzniku vymáhané pohledávky 

oprávněného s obsahem smlouvy či rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu 

seznámil, ale v případech, kdy bylo nesporné, že tak neučinil, také to, zda manžel povinného 

věděl o budoucím závazku svého manžela (povinného) a zda tedy měl možnost nejpozději do 

vzniku závazku oprávněnému obsah smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém 

režimu sám oznámit. Jestliže manžel povinného o budoucím závazku svého manžela 

(povinného) vůči oprávněnému věděl a ač tak mohl učinit, oprávněného do jeho vzniku 

neupozornil na existenci smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, 

podle nichž některé věci, které by jinak patřily do SJM, jsou nyní v jeho vlastnictví, resp. jej 

neseznámil s obsahem takové smlouvy či rozhodnutím soudu, nemohl se úspěšně dovolávat 

svého výlučného práva k majetku, který by, nebýt takové smlouvy či rozhodnutí soudu, patřil 

do SJM, resp. nemohl se úspěšně dovolávat vyloučení takového majetku z exekuce. Takový 

majetek se pro účely exekuce považoval za součást SJM a bylo vůči němu možné vést 

exekuci k vymožení závazku, který vznikl za trvání manželství jen druhému manželovi 

(povinnému). Jestliže však manžel povinného o vzniku závazku povinného nevěděl 

(a z uvedeného důvodu nemohl věřiteli obsah smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu sdělit), nemohl se oprávněný v exekučním řízení úspěšně domoci 

uspokojení své pohledávky z jeho výlučného majetku nabytého po modifikaci zákonem 

stanoveného rozsahu SJM ani v případě, že nevěděl o existenci smlouvy či rozhodnutí soudu 

                                                           
76 K tomu viz ust. § 267 odst. 2 písm. a) OSŘ a již zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.2.2004, sp. zn. 

20 Cdo 279/2003.  
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o manželském majetkovém režimu a neznal obsah takové smlouvy či rozhodnutí soudu.77 

Pro úspěch manžela povinného při uplatňování jeho výlučného vlastnického práva k majetku, 

který by, nebýt smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, patřil do 

SJM, jenž byl postižen v exekučním řízení vedeném k vymožení závazku vzniklého jen 

povinnému po uzavření smlouvy či vydání rozhodnutí soudu o manželském majetkovém 

režimu, je tak významná nejen vědomost věřitele o obsahu smlouvy či rozhodnutí soudu 

o manželském majetkovém režimu, ale i (ne)vědomost manžela povinného o budoucím 

závazku jeho manžela s tím, že nevědomost manžela povinného o budoucím závazku 

povinného zbavovala oprávněného ochrany, jež mu poskytovalo ust. § 267 odst. 2 písm. 

a) OSŘ, ve znění účinném do 31.12.2012.  

Při provádění exekuce se dle ust. § 42 odst. 2 EŘ, ve znění účinném do 31.12.2012, 

nepřihlíželo ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah SJM o majetek, který 

patřil do SJM v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platilo, byl-li smlouvou rozšířen 

zákonem stanovený rozsah SJM o majetek povinného, který nepatřil do SJM v době vzniku 

vymáhané pohledávky. Jinými slovy při provádění exekuce se přihlíželo pouze ke smlouvám, 

které byly uzavřeny před vznikem vymáhané pohledávky, nikoliv ke smlouvám, kterými byl 

oproti stavu, jaký existoval v době vzniku vymáhané pohledávky, dodatečně zúžen nebo 

o výlučný majetek povinného rozšířen rozsah SJM. S poukazem na smlouvy o manželském 

majetkovém režimu uzavřené až po vzniku vymáhaného závazku povinného se tedy manžel 

povinného do 31.12.2012 nemohl úspěšně domáhat vyloučení majetku těmito smlouvami ze 

SJM vyňatými z exekuce, neboť majetek vyňatý takovou smlouvou se považoval i nadále za 

majetek patřící do SJM a jako takový za postižitelný.78 Uvedené pravidlo pak platilo i tehdy, 

kdy byl rozsah SJM zúžen na základě pravomocného rozhodnutí soudu vydaného podle ust. 

§ 148 zák. č. 40/1964 Sb.79  

Postižení výlučného majetku manžela povinného k vydobytí závazku jen jednoho 

z manželů (povinného), bez ohledu na to, kdy závazek vznikl, na rozdíl od postižení majetku 

v SJM exekuční řád ani občanský soudní řád do 31.12.2012 v žádném případě neumožňovaly, 

tuto možnost zavedla do občanského soudního řádu (z něhož se v exekučním řízení v souladu 

                                                           
77 K tomu viz např. rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 

9.12.2015, sp. zn. 31 Cdo 4087/2013, či rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 7.1.2015, sp. zn. 21 Cdo 4936/2014, 

či ze dne 8.12.2015, sp. zn. 21 Cdo 608/2014, ve spojení s  rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 17.2.2010, sp. zn. 

20 Cdo 432/2010, či ze dne 8.4.2014, sp. zn. 21 Cdo 3580/2013. 
78 K tomu viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.7.2004, sp. zn. 20 Cdo 1389/2003. 
79 K tomu viz již zmíněné rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 17.2.2010, sp. zn. 20 Cdo 432/2010, či ze dne 

8.4.2014, sp. zn. 21 Cdo 3580/2013. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmrwg4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgnptemk7mnsg6xztgu4da
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgnptemk7mnsg6xztgu4da
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s ust. § 52 odst. 1 EŘ v případě tam chybějící úpravy vychází) až novela provedená zák. 

č. 396/2012 Sb., a to s účinností od 1.1.2013. V rámci postihování majetku v SJM se však do 

31.12.2012 objevovaly tendence postihovat s odkazem na ust. § 143 odst. 1 zák. č. 40/1964 

Sb. i účet manžela povinného u peněžního ústavu a mzdu (plat) či jiné příjmy manžela 

povinného, a to s odůvodněním, že mzda (či jiné příjmy) je a peněžní prostředky na účtu 

manžela povinného mohu být součástí SJM. Tento problém vyřešila judikatura Nejvyššího 

soudu, která dovodila závěr, že k vymožení peněžité pohledávky oprávněného vůči 

povinnému nelze nařídit (a tedy ani provést) výkon rozhodnutí (exekuci) srážkami ze mzdy 

manžela povinného (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8.2.2006, sp. zn. 20 Cdo 

2891/2005, či ze dne 18.4.2006, sp.zn. 20 Cdo 2892/2005), ani přikázáním pohledávky 

manžela povinného z účtu u peněžního ústavu  (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

14.4.2000, sp. zn. 21 Cdo 1774/99, ze dne 31.7.2003, sp.zn. 20 Cdo 1284/2002, či ze dne 

18.4.2006, sp.zn. 20 Cdo 2892/2005, či rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 14.3.2002, sp. zn. 

20 Cdo 681/2001, a ze dne 22.10.2008, sp. zn. 20 Cdo 2175/2007), neboť předmětem těchto 

výkonů (způsobů exekuce) nejsou věci ani jiný majetek, nýbrž nároky manžela povinného na 

výplatu mzdy a na výplatu peněžních prostředků z účtu, které však samy o sobě nepatří do 

SJM, když do SJM náleží až plnění z těchto nároků vyplývající. U ostatních způsobů exekuce, 

kterými se vymáhá zaplacení peněžité částky, může být předmět exekuce součástí SJM. 

Pokud tedy v exekučním řízení vedeném k vymožení závazku povinného, zahájeném do 

31.12.2012, došlo k postižení výše uvedených majetkových hodnot manžela povinného 

i přesto, že to bylo nepřípustné, mohl se manžel povinného úspěšně bránit jejich postižení 

prostřednictvím vylučovací žaloby dle ust. § 267 odst. 1 OSŘ a následným návrhem na 

částečné zastavení exekuce ohledně tohoto majetku dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ.   

Právní úpravou účinnou do 31.12.2012 bylo a stále je třeba se ve vztahu k postihování 

majetku v SJM a výlučných majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení 

vedeném k vymožení dluhu povinného řídit, resp. je třeba ji aplikovat ve všech exekučních 

řízeních zahájených do 31.12.2012, a to i v současné době. Tento závěr je důležitý nejen pro 

určení podmínek postihování majetku v SJM, ale především ve vztahu k postihování 

majetkových hodnot manžela povinného, které není v exekučních řízeních zahájených do 

31.12.2012, ač bylo později připuštěno, zásadně možné. Jak již bylo zmíněno, možnost 

postižení taxativně vymezených majetkových hodnot manžela povinného, včetně jeho mzdy 

(jiného příjmu) a účtu u peněžního ústavu, zavedla do českého právního řádu až novela 

občanského soudního řádu provedená zák. č. 396/2012 Sb., účinným od 1.1.2013, a to 
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konkrétně nové ust. § 262a odst. 3 OSŘ (použitelné v exekučním řízení v souladu s ust. § 52 

odst. 1 EŘ). Přechodná ustanovení části I. a II. zák. č. 396/2012 Sb., tedy přechodná 

ustanovení novely občanského soudního řádu a exekučního řádu stanovila, která nová nebo 

změněná ustanovení lze použít i na řízení zahájená přede dnem účinnosti této novely, tedy do 

31.12.2012. Podle přechodných ustanovení části II. zák. č. 396/2012 Sb., tj. novely 

exekučního řádu (čl. IV. bod 1. zák. č. 396/2012 Sb.), je nutno řízení zahájená přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona (s výjimkou § 33e, 44b, 46, § 49 odst. 1 písm. h/, § 55c odst. 

3, § 66 odst. 4 a § 69a) dokončit podle dosavadních právních předpisů. Podle přechodných 

ustanovení části I. zák. č. 396/2012 Sb., tj. novely občanského soudního řádu (čl. II. bod 1. 

zákona č. 396/2012 Sb.), se řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

dokončí podle dosavadních právních předpisů. Pro všechny změny ustanovení občanského 

soudního řádu (včetně nově zavedeného ust. § 262 odst. 3 OSŘ) tak platilo pravidlo uvedené 

v bodu čl. II. bod 1. zákona č. 396/2012 Sb., tedy že exekuční řízení zahájená přede dnem 

nabytí účinnosti novely občanského soudního řádu provedené zák. č. 396/2012 Sb. se dokončí 

podle dosavadních právních předpisů, tj. právních předpisů účinných do 31.12.2012. Za 

předpokladu, že exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel soudnímu 

exekutorovi (viz ust. § 35 odst. 2 EŘ), tak bylo třeba ustanovení občanského soudního řádu 

novelizovaná zákonem č. 396/2012 Sb., včetně ust. § 262a odst. 3 OSŘ aplikovat jen 

v těch exekučních řízeních, kde byl návrh na nařízení exekuce u soudního exekutora podán až 

po účinnosti zák. č. 396/2012 Sb., tedy po 1.1.2013.80  

Situace ohledně postihování majetku v SJM a majetkových hodnot manžela povinného 

v exekučních řízeních vedených k vymožení dluhu povinného, zahájených do 31.12.2012 se 

však zkomplikovala od 1.1.2014, kdy nabyla účinnosti novela exekučního řádu provedená 

zák. č. 303/2013 Sb. Přechodné ustanovení části čtyřicáté čtvrté zák. č. 303/2013 Sb., 

tj. novely exekučního řádu (čl. LII, bod 2. zákona č. 303/2013 Sb.) totiž stanovilo, že 

exekuční příkaz vydaný po dni nabytí účinnosti zák. č. 396/2012 Sb. v řízeních zahájených 

před nabytím účinnosti zákona č. 396/2012 Sb. se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění 

účinném po dni nabytí účinnosti zákona č. 396/2012 Sb. Jinými slovy podle čl. LII bodu 2. 

zák. č. 303/2012 Sb. se exekuční příkaz vydaný po 1.1.2013 v exekučních řízeních 

zahájených do 31.12.2012 měl řídit exekučním řádem ve znění účinném od 1.1.2013. 

Zmíněné přechodné ustanovení tak jednak umožnilo soudním exekutorům, aby 

                                                           
80 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 698 – 699. ISBN  978-

80-7400-476-6. 
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file:///C:/VÝKON%20ROZHODNUTÍ/Odklad%20VR/§%20266%20odst.%201/document-view.seam%3fdocumentId=onrf6mrqgayv6mjsgaxhazrtgu
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prostřednictvím obecné subsidiarity občanského soudního řádu v exekučním řízení, vyjádřené 

v § 52 odst. 1 EŘ, od 1.1.2014 postihovali za podmínek uvedených v ust. § 262a odst. 2 OSŘ, 

ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015 (tj. pokud byl v exekuci vymáhán závazek 

povinného náležející do SJM), majetkové hodnoty manžela povinného i v exekučních řízeních 

zahájených do 31.12.2012, a jednak připustilo to, aby se v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 

v exekučních řízeních zahájených do 31.12.2012 případně vydané exekuční příkazy 

postihující majetkové hodnoty manžela povinného, které byly do 31.12.2013 v exekučních 

řízeních zahájených do 31.12.2012 považovány za vydané v rozporu se zákonem, staly zpětně 

legálními.   

Na vydávání a platnost exekučních příkazů postihujících v exekučních řízeních 

zahájených do 31.12.2012 majetkové hodnoty manžela povinného reagoval Nejvyšší soud 

usnesením ze dne 23.4.2015, sp.zn. 21 Cdo 4525/2014, ve kterém vyslovil závěr, že tento 

postup není přípustný, když uzavřel, že soudní exekutor může exekučním příkazem nařídit 

provedení exekuce pro peněžitou pohledávku vůči povinnému, jde-li o vydobytí závazku, 

který patří do SJM, srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného pouze 

v exekučních řízeních zahájených po 1.1.2013. Byla-li však exekuce zahájena před 1.1.2013, 

je soudní exekutor povinen postupovat podle právní úpravy exekučního řádu a občanského 

soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2012 (srov. článek II. bod 1. a článek IV. bod 1. 

zákona č. 396/2012 Sb.). Na uvedeném závěru podle Nejvyššího soudu „nemění nic ani 

Čl. LII bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 303/2013 Sb. (o němž se Důvodová zpráva 

k tomuto zákonu nezmiňuje). Stanoví-li tento článek, že exekuční příkaz vydaný po dni nabytí 

účinnosti zákona č. 396/2012 Sb. v řízeních zahájených před nabytím účinnosti zákona 

č. 396/2012 Sb. se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti 

zákona č. 396/2012 Sb., pak z něj nelze dovozovat, že by i pro exekuční řízení zahájené před 

1.1.2013 bylo použitelné ustanovení § 262a odst. 3 občanského soudního řádu, ve znění 

účinném od 1.1.2013 do 31.12.2013, neboť exekuční řád ve znění účinném od 1.1.2013, tedy 

po jeho novele provedené zákonem č. 396/2012 Sb., novou úpravu, zakotvenou v ustanovení 

§ 262a odst. 3 občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1.1.2013, neobsahuje, jak již 

bylo shora uvedeno. Jestliže tedy exekuční řád ve znění účinném do 31.12.2012 jako předpis 

obecný sám konkrétní úpravu, která byla zakotvena v ustanovení § 262a odst. 3 občanského 

soudního řádu, ve znění účinném od 1.1.2013, jako v předpisu subsidiárním, nemá, pak je 

zřejmé, že - vzhledem k ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu, jehož znění nebylo od 

účinnosti zákona č. 120/2001 Sb. změněno - nelze ustanovení § 262a odst. 3 občanského 
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soudního řádu, ve znění účinném od 1.1.2013, v exekučním řízení zahájeném před 1.1 

2013  a prováděném soudními exekutory, aplikovat. Je též třeba poukázat na to, že Čl. LII bod 

2. přechodných ustanovení zákona č. 303/2013 Sb. se týká jen exekučního příkazu (resp. jeho 

náležitostí), který je upraven v ustanoveních § 47 až 49 exekučního řádu, a nikoliv rozšíření 

rozsahu postižitelného majetku pro vydobytí závazku, který patří do společného jmění 

manželů, o mzdu nebo jiný příjem manžela povinného.“ 

Krátce poté pak celou situaci definitivně vyřešil Ústavní soud svým nálezem ze dne 

31.3.2015, sp. zn. Pl. ÚS 1/14, kterým bylo ust. čl. LII bodu 2. zákona č. 303/2013 Sb., 

zrušeno, a to ke dni vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, tj. ke dni 14.5.2015. Ke zrušení 

uvedeného přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb. Ústavní soud přistoupil z toho 

důvodu, že jej shledal v rozporu se zásadou zákazu pravé retroaktivity vyplývající z principu 

demokratického právního státu, obsaženého v čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, když 

zrušené ustanovení umožňovalo zpětně postih do té doby nepostižitelného výlučného majetku 

manžela povinného a tím zasáhlo do základního práva manžela povinného na ochranu 

vlastnictví dle čl. 11 Listiny základních práv a svobod.  

Pokud tedy došlo ke zrušení přechodného ustanovení čl. LII bodu 2. zákona 

č. 303/2013 Sb., které umožňovalo v období od 1.1.2014 do 14.5.2015 postihnout majetkové 

hodnoty manžela povinného i v řízeních zahájených do 31.12.2012 a zpětně legalizovalo 

exekuční příkazy postihující majetkové hodnoty manžela povinného vydané v exekučních 

řízeních zahájených do 31.12.2012 v období od 1.1.2013 do 31.12.2013, je nutné se při 

aplikaci předmětných ustanovení (ust. § 42 EŘ a ust. § 262a OSŘ) v řízeních zahájených do 

31.12.2012 opět, resp. i nadále (a to ve smyslu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.4.2015, 

sp.zn. 21 Cdo 4525/2014) řídit přechodnými ustanoveními Čl. II. bodu 1. a Čl. IV. bodu 1. 

zákona č. 396/2012 Sb., které aplikaci ust. § 262a OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2013, 

nepřipouštějí. Na tom pak (právě s ohledem na výše uvedenou judikaturu Nejvyššího soudu) 

nemění nic ani později přijaté novely občanského soudního řádu a exekučního řádu (zejména 

novela provedená zák. č. 139/2015 Sb.). Postižitelnost majetku v SJM a výlučných 

majetkových hodnot manžela povinného se tedy v exekučních řízeních zahájených do 

31.12.2012 musí řídit pravidly uvedenými v ust. § 42 EŘ, popř. ust. § 262a OSŘ, ve znění 

účinném do 31.12.2012, ať už k postižení uvedeného majetku došlo před 1.1.2013 nebo po 

tomto datu. Pokud tedy byl v exekučním řízení vedeném k vymožení závazku povinného, 

zahájeném do 31.12.2012, kdykoliv po dobu vedení tohoto exekučního řízení vydán exekuční 

příkaz postihující majetek v SJM v rozporu s ust. § 42 EŘ, ve znění účinném do 31.12.2012, 
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mohl/může se manžel povinného úspěšně bránit jejich postižení, a to v období do 30.6.2015 

vylučovací žalobou dle ust. § 267 odst. 1 či 2 OSŘ, ve znění účinném do 30.6.2015, 

a následným návrhem na částečné zastavení exekuce ohledně taktového majetku dle ust. 

§ 268 odst. 1 písm. f) OSŘ, a v období od 1.7.2015 návrhem na částečné zastavení exekuce 

ohledně tohoto majetku dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ, resp. podle ust. § 262b OSŘ.81 

Stejně se manžel povinného mohl/může bránit i v případě, že v exekučním řízení vedeném 

k vymožení závazku povinného, zahájeném do 31.12.2012, byly v rozporu s právní úpravou 

účinnou do 31.12.2012 postiženy jakékoliv jeho výlučné majetkové hodnoty, kterážto situace 

není v praxi vůbec vzácná.  

 

4.2 Možnosti postihu majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení zahájeném od 1.1.2013 do 31.12.2013 

 

První změnu právní úpravy postihování majetku v SJM a majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného s sebou 

přinesla novela občanského soudního řádu a exekučního řádu provedená zák. č. 396/2012 Sb., 

účinná od 1.1.2013. Uvedená novela s sebou sice nepřinesla oproti právní úpravě účinné do 

31.12.2012 žádnou zásadní změnu v oblasti postihování majetku v SJM, když ust. § 42 odst. 1 

a 2 EŘ, jakož i ust. § 262a odst. 1 a 2 OSŘ zůstala v nezměněné podobě, pouze do ust. § 42 

EŘ byl vložen odstavec 3, který stanovil, že při posuzování skutečností podle odstavců 2 a 3 

exekutor vždy přihlédne k tomu, co v řízení vyšlo najevo82, avšak přinesla s sebou výraznou 

změnu v postihování výlučného majetku manžela povinného, když do ust. § 262a OSŘ 

zavedla odstavec 3, podle něhož výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu 

manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, 

přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových 

práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který patří do 

společného jmění manželů.  

S ohledem na to, že novela občanského soudního řádu a exekučního řádu provedená 

zák. č. 396/2012 Sb., účinná od 1.1.2013, nepřinesla oproti právní úpravě účinné do 

31.12.2012 žádnou zásadní změnu v oblasti postihování majetku v SJM k vymožení dluhu 

povinného, když právní úprava postihování majetku v SJM účinná od 1.1.2013 do 31.12.2013 

                                                           
81 K této tématice blíže viz kapitola 5 této práce.  
82 Pravděpodobně tiskovou chybou ust. § 42 odst. 3 EŘ odkazuje na odstavce 2 a 3 téhož ustanovení, správně 

však měl odkazovat na odstavce 1 a 2 téhož ustanovení. 
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se oproti právní úpravě postihování majetku v SJM účinné do 31.12.2012 (až na jedinou 

výjimku, kterou představuje nová úprava obsažená v ust. § 42 odst. 3 EŘ, ve znění účinném 

od 1.1.2013 do 31.12.2013) nezměnila, platí pro postihování majetku náležejícího do SJM 

k vymožení dluhu povinného za právní úpravy účinné od 1.1.2013 do 31.12.2013 (až na 

zmíněnou výjimku) totéž, co bylo k této tématice uvedeno v podkapitole 4.2. této práce. 

Autorka práce tedy v tomto ohledu (až na zmíněnou výjimku, o které je pojednáno níže) 

odkazuje čtenáře právě na výklad obsažený v podkapitole 4.2. této práce. Zmíněnou změnu 

v postihování majetku v SJM k vymožení dluhu povinného představovala skutečnost, že 

soudní exekutor byl ve smyslu ust. § 42 odst. 3 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2013 do 

31.12.2013, povinen při vydávání exekučního příkazu přihlédnout k tomu, jaký závazek byl 

v exekučním řízení vymáhán (zda vymáhaný závazek vznikl za trvání manželství či nikoliv) 

a zda majetek, který k jeho vymožení hodlal postihnout exekučními příkazy, skutečně náleží 

do SJM povinného a jeho manžela (tj. zejména zda exekučním příkazem postižený majetek 

není vyňatý ze SJM v důsledku modifikace zákonem stanoveného rozsahu SJM smlouvou 

nebo rozhodnutím soudu), pokud takové skutečnosti v průběhu řízení vyšly najevo. Soudní 

exekutor nebyl ani nadále (stejně jako podle právní úpravy účinné do 31.12.2012) povinen 

tyto skutečnosti zkoumat (viz ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2013 do 

31.12.2013, ve spojení s judikaturou Nejvyššího soudu 83 ), avšak pokud je jakýmkoliv 

způsobem zjistil, byl je (na rozdíl od předchozí právní úpravy) povinen zohlednit při 

rozhodování o způsobu provedení exekuce. Jestliže tedy bylo např. z exekučního titulu, 

návrhu na nařízení exekuce, listin k němu připojených či z úřední činnosti soudního exekutora 

zřejmé, že se jedná o pohledávku, která nevznikla za trvání manželství, že manželství bylo 

rozvedeno, že zákonem stanovený rozsah SJM povinného a jeho manžela byl modifikován 

smlouvou nebo rozhodnutím soudu účinnými vůči věřiteli apod., musel tyto skutečnosti 

soudní exekutor zohlednit a případně majetek náležející do SJM či majetek z něho vyloučený 

smlouvou nebo rozhodnutím soudu nepostihnout. Toto pravidlo bylo do exekučního řádu 

vtěleno v důsledku řady sporných situací, kdy byl k vymožení dluhu povinného postižen 

majetek, přestože v průběhu exekučního řízení byly zjištěny skutečnosti, ze kterých bylo 

zřejmé, že se jedná o majetek nepostižitelný.84 Smyslem této úpravy tedy bylo snížení počtu 

případů neoprávněně postiženého majetku a/resp. počtu vylučovacích žalob podávaných 

                                                           
83 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.5.2003, sp. zn. 20 Cdo 1054/2002, ze dne 26.11.2003, sp. zn. 

20 Cdo 238/2003, či ze dne 19.3.2008, sp. zn. 20 Cdo 1690/2007. 
84 Psutka, J. Společné jmění manželů. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 182. ISBN 978-80-7400-565-7. 
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manželi povinných k obraně nepostižitelného majetku v SJM či majetku ze SJM vyňatého 

v důsledku smlouvy mezi manželi nebo rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu.   

Občanský soudní řád pro řízení zahájená od 1.1.2013 umožnil v rámci exekuce vedené 

vůči povinnému postihnout i majetkové hodnoty manžela povinného taxativně uvedené v ust. 

§ 262a odst. 3 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2013 do 31.1.2013 (jednalo se o pohledávky 

manžela povinného na vyplacení mzdy na nebo jiného příjmu, prostředků z účtu u peněžního 

ústavu, jiné peněžité pohledávky nebo na uplatnění jiných majetkových práv, které dle 

konstantní judikatury Nejvyššího soudu netvoří součást SJM, nýbrž do jejich 

výplaty/uplatnění náleží manželu povinného, jak již bylo vysvětleno v předchozí 

podkapitole), avšak pouze za podmínky, že se jednalo o vydobytí závazku, který patřil do 

SJM. Do SJM přitom dle ust. § 143 odst. 1 písm. b) zák. č. 40/1964 Sb. patřily pouze 

závazky, které vznikly jednomu z manželů za trvání manželství, s výjimkou závazků 

týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah 

přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez 

souhlasu druhého. Uvedené majetkové hodnoty manžela povinného tedy nemohly být 

postiženy podle ust. § 262a odst. 3 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2013 do 31.12.2013, 

v případech, kdy vymáhaný závazek povinného vznikl před uzavřením manželství a kdy 

vymáhaný závazek sice vznikl za trvání manželství, ale týkal se majetku náležejícího pouze 

jednomu z manželů (povinnému) či se jednalo o závazek převzatý jedním z manželů 

(povinným) bez souhlasu druhého manžela, jehož rozsah přesahoval míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů, a rovněž v případě, kdy vymáhaný závazek povinného 

netvořil součást SJM v důsledku smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém 

režimu (konkrétně smlouvy povinného a jeho manžela o zúžení zákonem stanoveného 

rozsahu SJM nebo vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství uzavřené dle ust. § 143a 

odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. a rozhodnutí soudu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu SJM 

dle ust. § 148 zák. č. 40/1964 Sb.). K vyloučení možnosti postižení majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného v důsledku 

vyloučení závazku ze SJM smlouvou či rozhodnutím soudu o manželském majetkovém 

režimu se však (obdobně jako k vyloučení možnosti postižení majetku v SJM v důsledku jeho 

vynětí ze SJM smlouvou či rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu) 

vyžadovalo, aby smlouva či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu v době 

vzniku vymáhané pohledávky již existovaly a zároveň aby oprávněný v době vzniku 

vymáhané pohledávky věděl o jejich existenci a obsahu. Neznalost věřitele o existenci 
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a obsahu smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu způsobovala 

relativní bezúčinnost takové smlouvy či rozhodnutí soudu vůči němu, která se projevovala 

tak, že na závazek vyloučený ze SJM smlouvou či rozhodnutím soudu se ve vztahu 

k dotčenému věřiteli pohlíželo jako na závazek náležející do SJM, tudíž vymáhaná 

pohledávka věřitele (oprávněného) mohla být v exekučním řízení uspokojena i z majetkových 

hodnot manžela povinného dle ust. § 262a odst. 3 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2013 do 

31.12.2013.  

Zcela z opačné stránky s ohledem na možnost modifikace rozsahu SJM smlouvou či 

rozhodnutím soudu je třeba uvést, že i kdyby došlo k zúžení SJM smlouvou či rozhodnutím 

soudu či k vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství smlouvou právě ve vztahu ke 

mzdě obou manželů, peněžním prostředkům na účtech každého z manželů, jiných pohledávek 

či majetkových práv každého z manželů, nebyly by uvedené dohody či rozhodnutí soudu 

schopné vyloučit možnost postižení těchto majetkových hodnot manžela povinného 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného proti povinnému podle ust. § 262a 

odst. 3 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2013 do 31.12.2013, neboť tyto hodnoty, resp. právo na 

jejich vyplacení či uplatnění, které je v exekuci postihováno, podle ustálené judikatury není 

součástí SJM. Majetkových hodnot manžela povinného uvedených v ust. § 262a odst. 3 OSŘ, 

ve znění účinném od 1.1.2013 do 31.12.2013, se tedy modifikace SJM nemohla za žádných 

okolností dotknout.85  

Jak bylo uvedeno (a podepřeno judikaturou Nejvyššího soudu) již v předchozí 

podkapitole, při nařízení exekuce (a následně ani při vydání exekučního příkazu) se vznik 

pohledávky za trvání manželství, tj. splnění podmínky nezbytné pro postižení majetku 

náležejícího do SJM k vymožení dluhu povinného, ale ve smyslu ust. § 262a odst. 3 OSŘ, ve 

znění od 1.1.2013 do 31.12.2013, ve spojení s ust. § 143 odst. 1 písm. b) zák. č. 40/1964 Sb., 

i splnění podmínky pro postižení majetkových hodnot manžela povinného k vymožení dluhu 

povinného, neprokazoval. Obranu spočívající v tvrzení, že nařízením exekuce a vydaným 

exekučním příkazem postižené majetkové hodnoty manžela povinného nemohou být použity 

k uspokojení vymáhané pohledávky, mohl manžel povinného uplatňovat prostřednictvím 

vylučovací žaloby dle ust. § 267 odst. 1 OSŘ a následným návrhem na částečné zastavení 

exekuce ohledně takto postiženého majetku podle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ.  

                                                           
85 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 898 - 899. ISBN 978-80-7400-506-0. 
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Pokud se jedná o použitelnost právní úpravy postihování majetku v SJM a výlučných 

majetkových hodnot manžela povinného k vydobytí závazků povinného účinné od 1.1.2013 

do 31.12.2013, je z přechodných ustanovení zák. č. 396/2012 Sb. jasné, že tuto úpravu bylo 

možné aplikovat pouze v exekučních řízeních zahájených po 1.1.2013. Bylo však otázkou, 

jaká právní úprava se ve vztahu k postihování majetku v SJM a výlučných majetkových 

hodnot manžela povinného k vydobytí závazků povinného použije v exekučních řízeních 

zahájených v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 po 1.1.2014, ke kterémužto datu byla právní 

úprava předmětné materie v občanském soudním řádu a exekučním řádu opět změněna. 

Protože odpověď na tuto otázku nebylo možné dovodit ze zákona novelizujícího exekuční řád 

s účinností od 1.1.2014, tj. ze zákona č. 303/2013 Sb., neboť ten na rozdíl od zákona 

č. 396/2012 Sb. (kterým byla novelizována právní úprava předmětné materie účinná do 

31.12.2012) neobsahuje přechodná ustanovení, podle kterých by bylo možné určit rozhodnou 

právní úpravu pro exekuční řízení zahájená od 1.1.2013 do 31.12.2013 po 1.1.2014, bylo 

třeba ji řešit judikatorní cestou či za použití obecně platných právních principů či zásad. 

Nejvyšší soud tuto otázku částečně vyřešil ve svém rozsudku ze dne 1.4.2016, sp. zn. 20 Cdo 

4368/2015, v němž posuzoval, zda lze v exekučním řízení zahájeném od 1.1.2013 do 

31.12.2013 postihnout k vymožení pohledávky povinného, která vznikla před uzavřením 

manželství povinného a jeho manželky, majetek v SJM, jak to umožňovalo ust. § 42 odst. 1 

EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 (toto ustanovení umožňovalo v exekučních řízeních 

vedených k vymožení dluhů povinného postihnout majetek v SJM nejen v případě, že 

vymáhaný dluh povinného vznikl za trvání manželství, jak tomu bylo doposud, ale nově též 

v případě, že vymáhaný dluh vznikl před uzavřením manželství). V uvedeném rozsudku 

Nejvyšší soud uzavřel, že ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014, se plně uplatní 

jen tehdy, pokud ke vzniku v exekučním řízení vymáhané pohledávky došlo v době od 

1.1.2014; v exekučním řízení zahájeném od 1.1.2013 do 31.12.2013 nelze postihnout majetek 

v SJM nebo majetek, který se za takový majetek pro účely exekučního řízení považuje, je-li 

vymáhána pohledávka, jež vznikla před uzavřením manželství povinného a jeho manželky. 

Tento závěr Nejvyšší soud odůvodnil tak, že pokud by se takto nepostupovalo, mělo by ust. 

§ 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014, ve vztahu k manželům povinných za situace, 

že dluh povinného vznikl do 31.12.2013, pravé retroaktivní účinky a postižení majetku v SJM 

pro dluh povinného vzniklý do 31.12.2013 před uzavřením manželství by bylo v rozporu 

s jejich legitimním očekáváním v době vzniku závazku povinného, že takový závazek může 

být uspokojen toliko z výlučného majetku povinného, nikoliv z majetku v SJM či z majetku, 

který se za takový majetek považuje pro účely exekučního řízení. Z uvedeného závěru 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6mzzgy
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Nejvyššího soudu pak lze s přihlédnutím k tomu, že ust. § 42 EŘ, ve znění účinném od 

1.1.2014 do 30.6.2015, upravovalo pouze podmínky postihování majetku v SJM, dovodit, že 

v exekučním řízení vedeném k vymožení závazku povinného, zahájeném v období od 

1.1.2013 do 31.12.2013, se ve vztahu k postihování majetku v SJM použije i po 1.1.2014 

právní úprava účinná od 1.1.2013 do 31.12.2013.  

Otázku, jaká právní úprava se v exekučním řízení vedeném k vymožení závazku 

povinného, zahájeném od 1.1.2013 do 31.12.2013, po 1.1.2014 použije ve vztahu 

k postihování majetkových hodnot manžela povinného, pak prakticky nebylo třeba řešit, 

neboť právní úprava postihování majetkových hodnot manžela povinného účinná od 1.1.2014 

do 30.6.2015 byla stejná jako úprava této materie účinná od 1.1.2013 do 31.12.2013. V rovině 

teoretické je však dle mého názoru třeba dospět k závěru, že po 1.1.2014 bylo třeba ve vztahu 

k postihování majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném 

k vymožení závazku povinného, zahájeném od 1.1.2013 do 31.12.2013, postupovat dle právní 

úpravy účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015, a to s ohledem k judikaturou uznávanému 

východisku, že při absenci přechodných ustanovení (a rovněž přiléhavé judikatury) je při 

střetu staré a nové úpravy nutno vycházet z obecně platné zásady nepravé retroaktivity 

procesních norem, tedy aplikace nových procesních norem pro dříve započatá řízení s tím, že 

právní účinky úkonů učiněných dříve zůstávají zachovány.86 

S účinností od 1.7.2015 (kdy nabyla účinnosti další novela občanského soudního řádu 

a exekučního řádu dotýkající se postihování majetku v SJM a výlučných majetkových hodnot 

manžela povinného, provedená zák. č. 139/2015 Sb.) pak byla otázka určení rozhodné právní 

úpravy postihování majetku v SJM a výlučných majetkových hodnot manžela povinného pro 

exekuční řízení zahájená od 1.1.2013 do 31.12.2013 upravena přechodnými ustanoveními 

části druhé (čl. IV. bod 1) zák. č. 139/2015 Sb., podle nichž se exekuční řád a občanský 

soudní řád ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije i pro řízení 

zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že právní účinky úkonů, které 

v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Od 1.7.2015 

se tedy v exekučních řízeních vedených k vymožení závazků povinných, zahájených od 

1.1.2013 do 31.12.2013, k posouzení možnosti postižení majetku v SJM, jakož i výlučných 

majetkových hodnot manžela povinného použije právní úprava účinná od 1.7.2015 (platná 

právní úprava), avšak s tím, že na exekuční příkazy postihující majetek v SJM a výlučné 

                                                           
86 K tomu viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.7.2007, č. j. 1 Azs 55/2006-60, či nález 

Ústavního soudu ze dne 13.4.2005, sp. zn. I. ÚS 574/03.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz


68 
 

majetkové hodnoty manžela povinného vydané do 30.6.2015 je třeba za předpokladu, že byly 

vydány v souladu s právní úpravou účinnou od 1.1.2013 do 31.12.2013, popř. s právní 

úpravou účinnou od 1.1.2014 do 30.6.2015, pokud jde o exekuční příkazy postihující 

majetkové hodnoty manžela povinného, nahlížet jako na vydané po právu a je třeba 

respektovat jejich účinky nastalé po dobu působení této právní úpravy. Jinými slovy 

postižitelnost majetku v SJM a výlučných majetkových hodnot manžela povinného se 

v exekučních řízeních zahájených od 1.1.2013 do 31.12.2013 do 30.6.2015 řídila pravidly 

uvedenými v ust. § 42 EŘ a ust. § 262a OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2013 do 31.12.2013, 

popř. od 1.1.2014 pravidly uvedenými v ust. § 262a odst. 4 OSŘ, ve znění účinném od 

1.1.2014 do 30.6.2015, pokud šlo o postižitelnost majetkových hodnot manžela povinného, 

jak bylo vysvětleno v předchozím odstavci, a od 1.7.2015 se řídí pravidly uvedenými v ust. 

§ 42 EŘ a ust. § 262a OSŘ, ve znění účinném od 1.7.2015. To je pak nutné zohlednit 

zejména v řízení o vylučovací žalobě nebo v rámci exekučního řízení v řízení o částečném 

zastavení exekuce zahájeném k návrhu manžela povinného, a to následujícím způsobem. 

Pokud byla manželem povinného v průběhu exekučního řízení vedeného k vymožení závazku 

povinného, zahájeného od 1.1.2013 do 31.12.2013, do 30.6.2015 podána vylučovací žaloba, 

bylo třeba při jejím projednání posuzovat, zda byly exekuční příkazy postihující majetek 

v SJM či majetkové hodnoty manžela povinného vydány v souladu s právní úpravou 

postihování takového majetku účinnou od 1.1.2013 do 31.12.2013, popř. účinnou od 1.1.2014 

do 30.6.2015, pokud šlo o majetkové hodnoty manžela povinného postižené po 1.1.2014, 

s tím, že pokud nikoliv, bylo třeba vylučovací žalobě vyhovět. Pokud byl manželem 

povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, zahájeném od 1.1.2013 

do 31.12.2013, po 1.7.2015 podán návrh na částečné zastavení exekuce (vylučovací žalobu po 

1.7.2015 již není možné podat) ohledně majetku v SJM nebo výlučných majetkových hodnot 

manžela povinného, které byly v exekučním řízení postiženy do 30.6.2015, je třeba posuzovat 

nejprve to, zda byly exekuční příkazy postihující takový majetek vydány v souladu s právní 

úpravou účinnou od 1.1.2013 do 31.12.2013, popř. od 1.1.2014 do 30.6.2015, pokud šlo 

o majetkové hodnoty manžela povinného (pokud nikoliv, je třeba exekuci ohledně takového 

majetku částečně zastavit pro nepřípustnost vydání exekučního příkazu již od počátku), s tím, 

že pokud ano, je třeba následně posoudit, zda jsou dříve vydané exekuční příkazy v souladu 

s právní úpravou účinnou od 1.7.2015 (tj. zda je postižený majetek k vydobytí vymáhaného 

dluhu povinného možné postihnout i dle právní úpravy účinné od 1.7.2015) s tím, že pokud 

nikoliv, je třeba exekuci ohledně takového majetku částečně zastavit, a to podle povahy 

zvoleného způsobu exekuce buď zcela (od počátku) či s účinností od 1.7.2015 (týká se 
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zejména postižení mzdy či jiného příjmu manžela povinného, které má charakter opakujícího 

se plnění). 

 

4.3 Možnosti postihu majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení zahájeném od 1.1.2014 do 30.6.2015 

 

Právní úprava postihování majetku v SJM a majetkových hodnot manžela povinného 

k vymožení dluhu povinného byla v období od 1.1.2014 do 30.6.2015 ovlivněna dvěma 

novelami, a to novelou občanského soudního řádu provedenou zák. č. 293/2013 Sb. a novelou 

exekučního řádu provedenou zák. č. 303/2013 Sb.  

Obě tyto novely, účinné od 1.1.2014, reagovaly na rekodifikaci soukromého práva 

provedenou zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, účinným právě od 

1.1.201487 , přičemž jejich smyslem bylo harmonizovat hmotně právní a procesně právní 

úpravu, které se vzájemně doplňují.88 Pokud se jedná o změny, které s sebou uvedené novely 

přinesly, pak je v prvé řadě třeba zmínit změnu názvosloví, když namísto dosud používaného 

pojmu „závazek“ zavedly do občanského soudního řádu i exekučního řádu (a to nejen 

v souvislosti s předmětnou problematikou) pojem „dluh“, který do našeho právního řádu 

zavedl právě občanský zákoník účinný od 1.1.2014. Co se týče změn v podmínkách 

postihování majetku v SJM a majetkových hodnot manžela povinného k vymožení dluhu 

povinného, uvedené novely oproti právní úpravě účinné od 1.1.2013 do 31.12.2013 sice 

nepřinesly žádnou změnu v oblasti postihování majetkových hodnot manžela povinného, když 

podmínky jejich postihování zůstaly stejné (tj. jejich postižení bylo možné pouze v exekučním 

řízení, v němž byl vymáhán dluh povinného, který patřil do SJM), pouze namísto ust. § 262a 

odst. 3 OSŘ podmínky postihování majetkových hodnot manžela povinného upravovalo ust. 

§ 262a odst. 2 OSŘ s tím, že dosavadní odst. 3 uvedeného ustanovení byl zrušen, avšak 

přinesly s sebou výraznou změnu v postihování majetku v SJM, když ust. § 42 odst. 1 EŘ 

(shodně pro soudní výkon rozhodnutí ust. § 262a odst. 1 OSŘ) nově stanovilo, že exekuce na 

majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, 

který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. 

Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce 

                                                           
87 Rekodifikaci soukromého práva tvoří kromě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, i zák. č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a zák. č. 91/2012 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém, novela OSŘ a EŘ provedená zák. č. 303/2013 Sb. však reagovala pouze na 

změny provedené zák. č. 89/2012 Sb. 
88 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 293/2013 a důvodová zpráva k zákonu č. 303/2013 Sb.  
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považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo 

rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že 

byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených 

jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Dále 

byly v rámci novelizace exekučního řádu účinné od 1.1.2014 zrušeny dosavadní odst. 2 a 3 

ust. § 42 EŘ s tím, že znění dosavadního odstavce 3 ust. § 42 EŘ bylo přesunuto do odst. 2 

ust. § 42 EŘ.    

Exekuční řád prostřednictvím svého ust. § 42 odst. 1 od 1.1.2014 umožnil v rámci 

exekučního řízení vedeného k vymožení dluhu povinného postihnout majetek náležející do 

SJM v případě, že vymáhaný závazek povinného vznikl za trvání manželství (tj. v době od 

jeho uzavření do jeho zániku) anebo před uzavřením manželství. Oproti právní úpravě účinné 

od 1.1.2013 do 31.12.2013 tedy došlo k rozšíření okruhu dluhů, pro které bylo možné 

postihnout majetek v SJM, neboť oproti právní úpravě účinné od 1.1.2013 do 31.12.2013 byla 

nově zavedena možnost postihnout majetkové hodnoty manžela povinného i pro dluhy jen 

jednoho z manželů (povinného) vzniklé již před uzavřením manželství. Tato možnost byla do 

exekučního řádu zavedena s ohledem na znění ust. § 732 OZ, které, ač se nachází v hmotně 

právním předpise, obsahuje procesní úpravu podmínek postihování SJM právě pro dluhy 

vzniklé jednomu z manželů již před uzavřením manželství. Ustanovení § 42 odst. 1 EŘ je tak 

do procesní úpravy částečně přenesené ust. § 732 OZ.  

Podle části odborné literatury89 bylo použití ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 

1.1.2014 do 30.6.2015, do jisté míry již od počátku limitováno, a to ve vztahu k postihování 

majetku v SJM k vymožení dluhu povinného vzniklého před uzavřením manželství. Levý 

v odkazované publikaci uvádí, že byl-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý 

před vznikem manželství, bylo třeba rozlišovat, zda dluh vznikl za účinnosti zák. č. 40/1964 

Sb. nebo za účinnosti občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že zák. č. 40/1964 Sb. na 

rozdíl od občanského zákoníku (viz ust. § 732 OZ) neumožňoval postihnout k vymožení 

dluhu povinného vzniklého před uzavřením manželství majetek v SJM, vznikl-li takový dluh 

za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., nebylo podle Levého ani po účinnosti občanského zákoníku 

možné postihnout k jeho vymožení majetek v SJM, pokud se na tom oprávněný s povinným 

a jeho manželem nedohodli. K tomuto závěru přitom Levý dospěl s přihlédnutím 

k přechodnému ustanovení § 3028 odst. 3 OZ, podle něhož není-li dále stanoveno jinak, řídí 

                                                           
89 Viz např. Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 893. ISBN 978-80-7400-506-0. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgi4a
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se jiné právní poměry [jiné právní poměry, než ty, které se týkají práv osobních, rodinných 

a věcných (viz ust. § 3028 odst. 2 OZ)] vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv 

uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy; to 

nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne 

nabytí jeho účinnosti. Za právo vzniklé před účinností občanského zákoníku ve smyslu 

uvedeného přechodného ustanovení lze dle Levého považovat i právo oprávněného na 

uspokojení pohledávky vzniklé vůči povinnému před účinností občanského zákoníku (do 

31.12.2013), přičemž obsahem tohoto práva je i v době vzniku vymáhané pohledávky 

zákonem vymezený rozsah majetku, který může být postižen k jejímu uspokojení. Jinými 

slovy dle Levého mohla být pohledávka oprávněného vzniklá před uzavřením manželství za 

účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. uspokojena pouze z majetku, který mohl být k uspokojení 

takové pohledávky postižen podle tohoto zákona, nikoliv podle zákona nového (občanského 

zákoníku). Opačný výklad by dle Levého znamenal retroaktivní účinky občanského 

zákoníku na právní poměry vzniklé před jeho účinností, které jsou nepřípustné. S tímto 

výkladem ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, se však 

neztotožňuji, neboť jeho autor k němu dospěl pouze za použití ust. § 3028 odst. 3 OZ, aniž by 

vzal v úvahu ust. § 3028 odst. 1 a 2 OZ. Je sice pravdou, že ve smyslu ust. § 3028 odst. 3 OZ 

by se měl právní režim dluhu vzniklého do 31.12.2013 řídit zák. č. 40/1964 Sb., toto tvrzení je 

však dle mého názoru nutné omezit pouze na ustanovení závazkového práva, nikoliv na 

ustanovení práva rodinného, resp. manželského majetkového práva, jehož aplikaci upravuje 

právě ust. § 3028 odst. 1 a 2 OZ, které dává odpověď na to, jaké práva a povinnosti, popř. 

jaké právní poměry se řídí občanským zákoníkem a jaké dosavadní právní úpravou. Z těchto 

ustanovení přitom dle mého názoru vyplývá, že úpravou manželského majetkového práva 

obsaženou v občanském zákoníku (včetně pravidel upravujících možnost postihu majetku 

v SJM i pro některé dluhy povinného vzniklé před uzavřením manželství) je nutné se řídit 

vždy, kdy manželství vzniklo po 1.1.2014 a dále jestliže manželství vzniklo do 31.12.2013, 

pokud jde o práva a povinnosti (tedy i dluhy) vzniklé v době trvání manželství po 1.1.2014, 

a úpravou manželského majetkového práva obsaženou v zák. č. 40/1964 Sb. je nutné se řídit, 

pokud manželství vzniklo do 31.12.2013 a zároveň pokud rovněž práva a povinnosti vzniklé 

manželům v době trvání manželství (tedy i dluhy) vznikly do 31.12.2013. Jinými slovy ust. 

§ 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, se dle mého názoru mělo plně 

uplatnit, tedy majetek v SJM měl být postihován jak pro dluhy povinného vzniklé za trvání 

manželství, tak i pro dluhy povinného vzniklé před uzavřením manželství, byl-li v exekučním 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgi4a
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řízení vymáhán dluh povinného vzniklý po 1.1.2014, ať už manželství vzniklo do 31.12.2013 

či po 1.1.2014, či dluh povinného vzniklý do 31.12.2013 za situace, kdy manželství vzniklo 

po 1.1.2014. Bylo by značně nelogické, aby se v posledním zmíněném případě, tj. v případě, 

že dluh povinného vznikl do 31.12.2013, avšak manželství vzniklo po 1.1.2014, na právní 

poměry manželů nevztahovaly normy manželského majetkového práva (včetně pravidel 

upravujících možnost postihu majetku v SJM i pro některé dluhy povinného vzniklé před 

uzavřením manželství – viz ust. § 732 OZ) obsažené v občanském zákoníku, za jehož 

účinnosti manželství vzniklo. Omezené použití ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 

1.1.2014 do 30.6.2015, v tom smyslu, že majetek v SJM nebylo navzdory tomu, že to uvedené 

ustanovení obecně umožňovalo, možné postihnout, pokud byl v exekučním řízení vymáhán 

dluh povinného vzniklý před uzavřením manželství povinného a jeho manžela, tedy bylo dle 

mého názoru opodstatněné pouze tehdy, byl-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného 

vzniklý do 31.12.2013 za současného splnění podmínky, že i manželství povinného a jeho 

manžela vzniklo do 31.12.2013.   

V praxi se však v souvislosti s omezeným použitím ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění 

účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, ve vztahu k postihování majetku v SJM k vymožení dluhu 

povinného vzniklého před uzavřením manželství prosadil právní názor souladný s tím, který 

vyjádřil Levý v odkazované literatuře, neboť ten se prosadil i v judikatuře Nejvyššího soudu 

(viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1.4.2016, sp. zn. 20 Cdo 4368/2015), podle níž 

se ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 (do 30.6.2015) uplatní jen tehdy, pokud 

ke vzniku vymáhané pohledávky došlo v době od 1.1.2014. Jakkoliv tento závěr nesdílím, lze 

říci, že v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu platilo, že byl-li v exekučním řízení podle 

právní úpravy účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015 vymáhán dluh povinného vzniklý za účinnosti 

zák. č. 40/1964 Sb., tj. do 31.12.2013, mohl být majetek v SJM postižen pouze v případě, že 

vymáhaný dluh povinného vznikl za trvání manželství (tedy za stejných podmínek, za jakých 

mohl být majetek v SJM v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu jen jednoho 

z manželů postižen podle právní úpravy účinné od 1.1.2013 do 31.12.2013), a byl-li 

v exekučním řízení podle právní úpravy účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015 vymáhán dluh 

povinného vzniklý za účinnosti občanského zákoníku, tj. od 1.1.2014, mohl být majetek 

v SJM postižen nejen v případě, že vymáhaný dluh povinného vznikl za trvání manželství, ale 

i v případě, že vymáhaný dluh povinného vznikl před uzavřením manželství. Pokud pak 

v exekučním řízení za právní úpravy účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015 došlo k postižení 

majetku v SJM za účelem vydobytí dluhu jen jednoho z manželů vzniklého před uzavřením 
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manželství za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., tj. do 31.12.2013, mohl se manžel povinného 

s úspěchem bránit postižení majetku v SJM prostřednictvím vylučovací žaloby dle ust. § 267 

odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, a následného návrhu na částečné 

zastavení exekuce ohledně postiženého majetku v SJM podle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ. 

Pokud se jedná o dluh povinného vzniklý za účinnosti občanského zákoníku (po 

1.1.2014), pak ve vztahu k němu se ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 

30.6.2015, ve smyslu výše uvedené judikatury Nejvyššího soudu sice uplatnilo zcela v tom 

smyslu, že v exekučním řízení mohl být postižen majetek v SJM jak k vymožení dluhu 

povinného vzniklého za trvání manželství, tak k vymožení dluhu povinného vzniklého před 

uzavřením manželství, pokud však byl v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý 

před uzavřením manželství, bylo třeba ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 

30.6.2015, aplikovat ve spojení s ust. § 732 OZ, které k vymožení takového dluhu 

v exekučním řízení umožňuje postihnout majetek v SJM jen do výše, již by představoval podíl 

dlužníka, kdyby bylo SJM zrušeno a vypořádáno podle ust. § 742 OZ. Majetek v SJM tedy 

bylo možné v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného vzniklého před 

uzavřením manželství postihnout pouze do výše hypotetického vypořádacího podílu 

povinného na majetku v SJM, resp. bylo možné postihnout pouze pomyslnou polovinu 

majetku v SJM. I v případě dluhu povinného vzniklého za účinnosti občanského zákoníku 

tedy bylo použití ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, svým 

způsobem omezeno. Pokud soudní exekutor v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného vzniklého ve smyslu výše uvedené judikatury Nejvyššího soudu po 1.1.2014 

a současně před uzavřením manželství postihl majetek v SJM jako celek, nepostupoval 

správně a manžel povinného se mohl s úspěchem bránit postižení svého hypotetického 

vypořádacího podílu na majetku v SJM prostřednictvím návrhu na částečné zastavení exekuce 

ohledně takového majetku dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ. Návrhem na částečné 

zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ se manžel povinného mohl v uvedeném 

případě bránit proto, že vylučovací žalobu dle ust § 267 odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 

1.1.2014 do 30.6.2015, která byla do 30.6.2015 preferovaným prostředkem obrany manžela 

povinného proti postižení majetku v SJM v exekučním řízení [návrh na částečné zastavení 

exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ byl sice připouštěn, nicméně nikoliv 

standardně90], nebylo v takovém případě možné využít, neboť uvedenou žalobou bylo možné 

uplatňovat pouze právo na vyloučení majetku v SJM z exekuce nebo majetku podle ust. § 42 

                                                           
90 K tomu blíže viz kapitola 5 této práce.  
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odst. 1 EŘ považovaného za součást SJM z exekuce z důvodu, že vymáhanou pohledávku 

nelze z tohoto majetku uspokojit, což ale není případ pohledávek uvedených v ust. § 732 OZ, 

když tyto lze z tohoto majetku uspokojit, ale pouze v omezeném rozsahu.  

Ustanovení § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, doplňovala 

věta druhá, z níž vyplývalo, že soudní exekutor v exekučním řízení vedeném k vymožení 

dluhu povinného při vydávání exekučního příkazu postihujícího majetek v SJM nebyl povinen 

zkoumat, zda je postihovaný majetek vyňatý ze SJM (tj. zda je výlučným majetkem manžela 

povinného) v důsledku modifikace zákonem stanoveného rozsahu SJM smlouvou mezi 

manželi nebo rozhodnutím soudu, nýbrž mohl vycházet z toho, že rozsah SJM nebyl nijak 

modifikován a že tedy lze postihnout veškerý majetek specifikovaný v ust. § 143 odst. 1 písm. 

a) zák. č. 40/1964 Sb. či v ust. § 710 OZ. 91 Při vydávání exekučního příkazu postihujícího 

majetek v SJM soudní exekutor podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu 92  nemusel 

zkoumat ani otázku vzniku dluhu, tj. zda dluh vznikl za trvání manželství či nikoliv (týkalo se 

pouze dluhů vzniklých za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., když v případě, že dluh vznikl za 

účinnosti občanského zákoníku, nebyla tato skutečnost ve smyslu judikatury Nejvyššího 

soudu 93  již relevantní). Obranu spočívající v tvrzení, že vymáhaný dluh vzniklý do 

31.12.2013 nevznikl za trvání manželství, nýbrž před uzavřením manželství a proto vymáhaná 

pohledávka nemůže být uspokojena z majetku v SJM, či že postižený majetek (ať už byl 

v exekučním řízení vymáhán dluh vzniklý za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. nebo za účinnosti 

občanského zákoníku) nepatří v důsledku modifikace zákonného rozsahu SJM smlouvou mezi 

manželi nebo rozhodnutím soudu do SJM a proto vymáhaná pohledávka nemůže být 

uspokojena z majetku ze SJM vyňatého, mohl manžel povinného uplatnit až po vydání 

exekučního příkazu postihujícího takový majetek, a to prostřednictvím vylučovací žaloby dle 

ust. § 267 odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, a následného návrhu na 

částečné zastavení exekuce dle ust. 268 odst. 1 písm. f) OSŘ ohledně postiženého majetku. 

Pokud by však soudní exekutor již při vydávání exekučního příkazu ve smyslu ust. § 42 odst. 

2 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015 (z něhož vyplývá, že při posuzování 

                                                           
91 Ustanovení § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, ve vztahu k pravidlu uvedenému 

v jeho větě druhé výslovně pamatuje i na modifikaci SJM rozhodnutím soudu, na což ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve 

znění účinném do 31.12.2013, nepamatovalo. To však neznamená, že by se ve vztahu k rozhodnutím soudu 

postupovalo do 31.12.2013 jinak než od 1.1.2014, neboť Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 30.11.2010, 

sp. zn. 20 Cdo 370/2009, dovodil, že ust. § 262a OSŘ, ve znění účinném do 31.12.2013, bylo možné aplikovat 

i v případech, kdy SJM bylo zúženo rozhodnutím soudu, neboť rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění ve 

svých důsledcích nahrazuje smlouvu manželů podle ust. § 143a odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.  
92 Jedná se o již zmíněná usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.5.2003, sp. zn. 20 Cdo 1054/2002, ze dne 

26.11.2003, sp. zn. 20 Cdo 238/2003, či ze dne 19.3.2008, sp. zn. 20 Cdo 1690/2007. 

93 Viz již zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1.4.2016, sp. zn. 20 Cdo 4368/2015. 
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skutečností, jaká pohledávka je vymáhána a z jakého majetku ji lze uspokojit, je soudní 

exekutor povinen vždy přihlédnout k tomu, co v řízení vyšlo najevo) jakýmkoliv způsobem 

zjistil, že vymáhaná pohledávka nemůže být uspokojena z majetku náležejícího do SJM 

(například proto, že v exekučním řízení je vymáhán dluh, který vznikl za účinnosti zák. č. 

40/1964 Sb. a zároveň ještě před uzavřením manželství povinného a jeho manžela, což mohl 

soudní exekutor zjistit z exekučního titulu a z centrální evidence obyvatel, do níž má přístup 

a v níž se nachází údaj o uzavření manželství povinného a jeho manžela) či že majetek, který 

hodlal postihnout, nepatří do SJM v důsledku modifikace zákonem stanoveného rozsahu SJM 

smlouvou mezi manželi nebo rozhodnutím soudu účinnými vůči oprávněnému, neměl soudní 

exekutor vydat exekuční příkaz k postižení takového majetku. Pokud tak i přesto soudní 

exekutor učinil, mohl se manžel povinného bránit stejnými prostředky jako v případě 

nevědomosti soudního exekutora o uvedených skutečnostech.   

Protože zákonem stanovený rozsah SJM lze podle zák. č. 40/1964 Sb. i podle 

občanského zákoníku upravit smlouvou uzavřenou mezi manželi nebo rozhodnutím soudu 

o manželském majetkovém režimu, mohl být majetek, který by, nebýt smlouvy či rozhodnutí 

soudu, náležel do SJM, vyloučen z postihu v exekučním řízení i přesto, že exekuční řízení 

bylo vedeno k vymožení dluhu specifikovaného v ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 

1.1.2014 do 30.6.2015 (tj. dluhu povinného vzniklého za trvání manželství či před jeho 

uzavřením, pokud šlo o dluh vzniklý za účinnosti občanského zákoníku), a to v případě, že 

smlouva uzavřená mezi manželi či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu byly 

vůči oprávněnému účinné. Účinky smluv a rozhodnutí soudu o manželském majetkovém 

režimu upravuje hmotně právní předpis obsahující úpravu manželského majetkového práva, 

přičemž z přechodných ustanovení občanského zákoníku dovozuji, že účinky smluv 

o manželském majetkovém režimu a rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu 

vydaných do 31.12.2013 bylo nutné posuzovat podle zák. č. 40/1964 Sb., pokud jak listina 

o manželském majetkovém režimu, tak i dluh povinného vymáhaný v exekučním řízení 

vznikly do 31.12.2013 (viz ust. § 3028 odst. 2 věta druhá za středníkem OZ), a podle 

občanského zákoníku, pokud smlouva o manželském majetkovém režimu byla uzavřena po 

1.1.2014 (v tomto případě není rozhodné, kdy vznikl dluh povinného vymáhaný v exekučním 

řízení) (viz ust. § 3028 odst. 1 OZ) či pokud smlouva či rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu vznikly do 31.12.2013 a zároveň dluh povinného vymáhaný v exekučním 

řízení vznikl po 1.1.2014 (viz ust. § 3028 odst. 2 OZ). 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbq


76 
 

Byl-li v exekučním řízení vymáhán dluh vzniklý za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. 

a zároveň vznikly-li smlouva či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu do 

31.12.2013, bylo ve vztahu k účinnosti modifikací zákonného rozsahu SJM vůči 

oprávněnému a z toho vyplývající možnosti vyloučení majetku vyňatého ze SJM smlouvou 

nebo rozhodnutím soudu z postihu v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného 

vzniklého za trvání manželství třeba postupovat ve smyslu ust. § 3028 odst. 2 OZ podle ust. 

§ 143a zák. č. 40/1964 Sb. a ustálené judikatury vztahující se k dané tématice. Ačkoliv o této 

úpravě a jejím vlivu na exekuční řízení vedené k vymožení dluhu povinného již bylo 

pojednáno v podkapitole 4.1. této práce (str. 54 – 57), považuje autorka této práce za nezbytné 

zmínit pravidla postihu majetku vyňatého ze SJM smlouvou nebo rozhodnutím soudu 

o manželském majetkovém režimu v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného 

vzniklého za trvání manželství i na tomto místě, a to z důvodu ucelenosti výkladu o této 

nikoliv jednoduché problematice tak, aby čtenář nebyl nucen vracet se k výkladu obsaženému 

v kapitole 4.1. a „pasovat“ si jej do výkladu vztahujícího se k právní úpravě postihování 

majetku v SJM účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015.  

Podle ust. § 143a odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb. se manželé mohli vůči jiným osobám 

odvolat na smlouvu o manželském majetkovém režimu zcela nebo zčásti ke dni zániku 

manželství jen tehdy, jestliže byl této osobě obsah takové smlouvy znám. Ustálená judikatura 

Nejvyššího soudu94 přitom ve vztahu k účinnosti smlouvy o manželském majetkovém režimu 

uzavřené do 31.12.2013 upřesnila, že aby byla taková smlouva vůči oprávněnému účinná, 

musí mu být obsah této smlouvy znám nejpozději ke dni vzniku vymáhané pohledávky. 

Oprávněnému mohl být obsah smlouvy o manželském majetkovém režimu znám pouze tehdy, 

jestliže taková smlouva existovala již v době vzniku vymáhané pohledávky. Smlouva 

o manželském majetkovém režimu uzavřená do 31.12.2013 tedy byla vůči oprávněnému 

účinná, pokud v době vzniku vymáhané pohledávky již existovala a pokud oprávněný v době 

vzniku pohledávky věděl o existenci a obsahu takové smlouvy. To pro exekuční řízení podle 

právní úpravy účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015 znamenalo, že pokud oprávněný, jehož 

pohledávka vznikla do 31.12.2013 za trvání manželství, věděl o existenci a obsahu dříve 

uzavřené smlouvy o manželském majetkovém režimu, byla možnost postižení majetku 

vyňatého ze SJM takovou smlouvou v exekučním řízení vyloučena. Pokud soudní exekutor 

v takovém případě majetek vyňatý ze SJM smlouvou o manželském majetkovém režimu 

i přesto postihl, mohl se manžel povinného s úspěchem bránit postižení takového majetku 

                                                           
94 K tomu již zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.2.2004, sp. zn. 20 Cdo 279/2003. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbq
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vylučovací žalobou dle ust. § 267 odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, 

a následným návrhem na částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ. 

Naopak byla-li smlouva o manželském majetkovém režimu (vzniklá do 31.12.2013) uzavřena 

až po vzniku vymáhané pohledávky vzniklé za trvání manželství do 31.12.2013, byla vůči 

oprávněnému relativně bezúčinná, což se projevovalo tak, že na majetek vyloučený ze SJM 

takovou smlouvou se ve vztahu k dotčenému oprávněnému pohlíželo jako na majetek 

náležející do SJM. To pak pro exekuční řízení podle právní úpravy účinné od 1.1.2014 do 

30.6.2015 znamenalo, že k vymožení pohledávky oprávněného vzniklé do 31.12.2013 za 

trvání manželství mohl být postižen i majetek smlouvou mezi manželi ze SJM vyňatý. 

V takovém případě tedy nemohl být manžel povinného s žalobou o vyloučení věcí vyňatých 

ze SJM smlouvou o manželském majetkovém režimu z exekuce, potažmo s následným 

návrhem na částečné zastavení exekuce ohledně takového majetku úspěšný. 95  Byla-li 

smlouva o manželském majetkovém režimu uzavřena před vznikem vymáhané pohledávky 

vzniklé do 31.12.2013 za trvání manželství, avšak oprávněný o existenci a obsahu takové 

smlouvy od povinného nevěděl, byla taková smlouva vůči oprávněnému taktéž (stejně jako 

v případě, že smlouva o manželském majetkovém režimu byla uzavřena až po vzniku 

vymáhané pohledávky vzniklé do 31.12.2013 za trvání manželství) relativně bezúčinná, což 

způsobovalo, že na majetek vyloučený ze SJM takovou smlouvou se ve vztahu k dotčenému 

oprávněnému pohlíželo jako na majetek náležející do SJM a proto v exekučním řízení 

postižitelný. V tomto případě se však manžel povinného (na rozdíl od případu, kdy byla 

smlouva o manželském majetkovém režimu uzavřena až po vzniku vymáhané pohledávky 

vzniklé do 31.12.2013 za trvání manželství) mohl vylučovací žalobou úspěšně domáhat 

vyloučení smlouvou ze SJM vyňatého majetku z exekuce za předpokladu, že nevěděl 

o existenci budoucího závazku druhého manžela (povinného) a oprávněného tak nemohl 

upozornit na jiný rozsah SJM. 96  Pokud manžel povinného o budoucím závazku druhého 

manžela (povinného) věděl a  ač tak mohl učinit, oprávněného do doby vzniku tohoto závazku 

neseznámil s existencí a obsahem smlouvy o manželském majetkovém režimu, nemohl být 

                                                           
95 Uvedené pravidlo vyplývající z hmotného práva bylo zakotveno v ust. § 42 odst. 2 EŘ, ve znění účinném od 

1.1.2013 do 31.12.2013, které stanovilo, že v exekučním řízení se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen 

zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku 

vymáhané pohledávky. Toto ustanovení sice bylo z exekučního řádu s účinností od 1.1.2014 vypuštěno, avšak 

v něm zakotvené pravidlo se aplikovalo i za právní úpravy účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015, a to právě za 

použití ust. § 3028 odst. 3 OZ, které umožnilo přihlédnout při vymáhání dluhu vzniklého za účinnosti zák. 

č. 40/1964 Sb. přímo k hmotně právní úpravě obsažené v uvedeném zákoně.    
96 K tomu viz např. již zmíněný rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 

soudu ze dne 9.12.2015, sp. zn. 31 Cdo 4087/2013, či rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 7.1.2015, sp. zn. 

21 Cdo 4936/2014, či ze dne 8.12.2015, sp. zn. 21 Cdo 608/2014. 
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manžel povinného s vylučovací žalobou úspěšný.97 Popsaná pravidla pak platila i ve vztahu 

k rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu.98 

Byl-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý za účinnosti zák. 

č. 40/1964 Sb. (do 31.12.2013) či za účinnosti občanského zákoníku (od 1.1.2014) a zároveň 

vznikly-li smlouva či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu po 1.1.2014 či byl-

li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý za účinnosti občanského zákoníku (od 

1.1.2014) a zároveň vznikly-li smlouva či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém 

režimu do 31.12.2013 (dále také jen jako „předmětné případy“), bylo ve vztahu k účinnosti 

modifikací zákonného rozsahu SJM vůči oprávněnému a z toho vyplývající možnosti 

vyloučení majetku vyňatého ze SJM smlouvou nebo rozhodnutím soudu z postihu 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného (k jehož vymožení bylo možné dle 

ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, postihnout majetek v SJM), 

třeba postupovat ve smyslu ust. § 3028 odst. 1 OZ podle ust. § 719 odst. 2 OZ, podle něhož 

smlouva o manželském majetkovém režimu se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout 

práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila; tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí 

osoby nemá vůči ní právní účinky, resp. podle ust. § 727 odst. 2 OZ, podle něhož rozhodnutí 

soudu o změně, zrušení nebo obnovení společného jmění nesmí svými důsledky vyloučit 

schopnost manžela zabezpečovat rodinu a nesmí se obsahem nebo účelem dotknout práv třetí 

osoby, ledaže by s rozhodnutím souhlasila.  

Z uvedených ustanovení občanského zákoníku lze (zcela opačně než z úpravy 

provedené zák. č. 40/1964 Sb.) bez pochyby dovodit, že smlouva či rozhodnutí soudu 

o manželském majetkovém režimu jsou v předmětných případech, pokud se dotýkají práv 

třetích osob, účinné vůči těm věřitelům (oprávněným), jejichž pohledávky (k jejichž 

vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, 

postihnout majetek v SJM) vznikly ještě před uzavřením takové smlouvy nebo vydáním 

takového rozhodnutí soudu, a to za předpokladu, že tito věřitelé (oprávnění) souhlasili 

s takovou smlouvou nebo rozhodnutím soudu. Na uvedenou kategorii oprávněných se 

předmětná ustanovení vztahují proto, že v nich upravený souhlas se smlouvou nebo vydáním 

rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu může vyslovit jen osoba, která je v nich 

                                                           
97 K tomu viz např. již zmíněný rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 

soudu ze dne 9.12.2015, sp. zn. 31 Cdo 4087/2013, či rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 7.1.2015, sp. zn. 

21 Cdo 4936/2014, či ze dne 8.12.2015, sp. zn. 21 Cdo 608/2014. 
98 K tomu viz ust. § 267 odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, ve spojení s již zmíněným 

rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 17.2.2010, sp. zn. 20 Cdo 432/2010.   
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provedenou úpravou dotčena, tj. jen věřitel (oprávněný), jehož pohledávka v době uzavření 

takové smlouvy nebo vydání rozhodnutí soudu již existuje. Pokud pak takový věřitel 

(oprávněný) se smlouvou manželů nevysloví souhlas, je vůči němu smlouva vždy neúčinná, 

a nevysloví-li souhlas s rozhodnutím soudu, není pro něj takové rozhodnutí závazné (viz i ust. 

§ 159a odst. 1 OSŘ).99 To pro exekuční řízení podle právní úpravy účinné od 1.1.2014 do 

30.6.2015 znamenalo, že vznikla-li v předmětných případech vymáhaná pohledávka 

oprávněného (k jejímuž vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 

1.1.2014 do 30.6.2015, postihnout majetek v SJM) před uzavřením smlouvy nebo vydáním 

rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu 100  a zároveň souhlasil-li oprávněný 

s později uzavřenou smlouvou vyjímající určitý majetek ze SJM či obdobným rozhodnutím 

soudu, byla možnost postižení takto vyňatého majetku ze SJM v exekučním řízení vyloučena. 

Pokud tedy byl v uvedeném případě v exekučním řízení postižen majetek vyňatý ze SJM 

smlouvou nebo rozhodnutím soudu, nepostupoval soudní exekutor správně a manžel 

povinného se mohl s úspěchem bránit postižení takového majetku prostřednictvím vylučovací 

žaloby dle ust. § 267 odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, a následným 

návrhem na částečné zastavené exekuce ohledně takového majetku dle ust. § 268 odst. 1 písm. 

f) OSŘ. V opačném případě, tj. nevyslovil-li oprávněný, jehož pohledávka vymáhaná 

v exekučním řízení (k jejímuž vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění 

účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, postihnout majetek v SJM) vznikla před uzavřením 

smlouvy nebo vydáním rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, v předmětných 

případech souhlas s později uzavřenou smlouvou vyjímající určitý majetek ze SJM či 

obdobným rozhodnutím soudu, se na majetek vyňatý ze SJM pohlíželo vůči oprávněnému 

jako na majetek náležející do SJM, tudíž vymáhaná pohledávka oprávněného (k jejímuž 

vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, 

postihnout majetek v SJM) mohla být v exekučním řízení vymožena i z majetku smlouvou 

nebo rozhodnutím soudu ze SJM vyňatého.  

Zatímco problematika účinnosti smluv či rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu vůči věřitelům (oprávněným), jejichž pohledávky (k jejichž vymožení 

bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, postihnout 

majetek v SJM) vznikly v předmětných případech ještě před uzavřením takové smlouvy nebo 

                                                           
99 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 896. ISBN 978-80-7400-506-0. 
100  Tato možnost nepřipadá v úvahu v případě, že vymáhaný dluh vznikl po 1.1.2014, avšak smlouva či 

rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu vznikly do 31.12.2013.  
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vydáním takového rozhodnutí soudu, je jasná, otázkou je, jak je to s účinností smluv 

a rozhodnutí o manželském majetkovém režimu vůči oprávněným, jejichž pohledávka (k jejíž 

vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, 

postihnout majetek v SJM) vznikla až po uzavření smlouvy či vydání rozhodnutí 

o manželském majetkovém režimu, resp. s na ní navazující možností postihu majetku ze SJM 

vyňatého takovými smlouvami a rozhodnutími soudu v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného. 

Pokud se jedná o účinnost rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu 

vydaných po 1.1.2014 vůči věřitelům (oprávněným), jejichž pohledávka (k jejímuž vymožení 

bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, postihnout 

majetek v SJM) vznikla v předmětných případech ještě před vydáním takového rozhodnutí 

soudu, zde je situace poměrně jasná. Rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu 

podléhají s účinností od 1.1.2014 povinnému zápisu do Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu, přičemž dle ust. § 35l odst. 1 NŘ, ve znění účinném od 1.1.2014, platí, 

že je-li rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu zapsáno v Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu, manželé se ho mohou dovolat vůči třetím osobám, i když 

tyto s jejich obsahem nebyly seznámeny. Z toho vyplývá, že manželé nemusejí věřitele 

(oprávněného), jehož pohledávka (k jejímuž vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, 

ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, postihnout majetek v SJM) vznikla po vydání 

rozhodnutí soudu o jejich manželském majetkovém režimu, o existenci rozhodnutí ani 

informovat, ani získat jeho souhlas s tímto rozhodnutím a rozhodnutí bude i přesto vůči 

věřiteli (oprávněnému) účinné bez dalšího. To pro exekuční řízení podle úpravy účinné od 

1.1.2014 do 30.5.2015 znamenalo, že pokud pohledávka oprávněného vůči povinnému 

(k jejímuž vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 

30.6.2015, postihnout majetek v SJM) vznikla po vydání rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu, k němuž došlo po 1.1.2014, byla možnost postižení takto vyňatého 

majetku ze SJM v exekučním řízení zcela vyloučena. Pokud tedy byl v uvedeném případě 

v exekučním řízení postižen majetek vyňatý ze SJM rozhodnutím soudu vydaným po 

1.1.2014, nepostupoval soudní exekutor správně a manžel povinného se mohl s úspěchem 

bránit postižení takového majetku prostřednictvím vylučovací žaloby dle ust. § 267 odst. 2 

OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, a následným návrhem na částečné 

zastavení exekuce ohledně takového majetku dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mzvhaxhazrtgvwa
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Pokud se jedná o účinnost smlouvy o manželském majetkovém režimu, která se 

dotýká práv věřitelů (oprávněných), vůči věřitelům (oprávněným), jejichž pohledávka 

(k jejímuž vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 

30.6.2015, postihnout majetek v SJM) vznikla v předmětných případech až po uzavření 

takové smlouvy, někteří autoři odborné literatury soudí, že tyto smlouvy jsou, obdobně jako 

rozhodnutí soudu vydaná po 1.1.2014, vůči uvedeným věřitelům (oprávněným) vždy zásadně 

účinné.101 S tímto názorem se však neztotožňuji, neboť nelze přehlédnout, že podle ust. § 721 

OZ nejsou zápisy smluv o manželském majetkovém režimu do veřejného seznamu (na rozdíl 

od zápisů rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, vydaných po 1.1.2014, do 

veřejného seznamu) obligatorní. Jestliže tedy podle ust. § 35l odst. 1 NŘ platí, že manželé se 

mohou vůči věřiteli dovolat pouze takové smlouvy o manželském majetkovém režimu, která 

je zapsána ve veřejném seznamu, a to i když věřitel s jejím obsahem nebyl seznámen, nelze 

s ohledem na to, že je zcela na úvaze manželů, zda nechají takovou smlouvu do veřejného 

seznamu zapsat nebo nikoliv, dovodit, že všechny smlouvy o manželském majetkovém 

režimu jsou vůči věřitelům (oprávněným), jejichž pohledávka (k jejímuž vymožení bylo 

možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, postihnout 

majetek v SJM) vznikla po uzavření takové smlouvy, bez dalšího účinné.  Osobně mám za to 

(a v tomto smyslu hovoří např. i Psutka ve své publikaci „Společné jmění manželů“102), že ze 

spojení ust. § 719 odst. 2 OZ a ust. § 35l odst. 1 NŘ v otázce účinnosti smlouvy 

o manželském majetkovém režimu vůči věřitelům (oprávněným), jejichž pohledávka 

(k jejímuž vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 

30.6.2015, postihnout majetek v SJM) vznikla až po uzavření takové smlouvy, lze dovodit 

následující závěry. Vznikne-li pohledávka věřitele (oprávněného) (k jejímuž vymožení bylo 

možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, postihnout 

majetek v SJM) až po uzavření smlouvy o manželském majetkovém režimu, není třeba 

k tomu, aby tato smlouva měla účinky vůči věřiteli (oprávněnému), souhlasu věřitele 

(oprávněného). Smlouva o manželském majetkovém režimu je vůči věřiteli (oprávněnému) 

účinná, pokud je zapsána ve veřejném seznamu s tím, že v takovém případě není třeba věřitele 

(oprávněného) s existencí a obsahem této smlouvy seznamovat. Pokud smlouva 

o manželském majetkovém režimu není zapsána ve veřejném seznamu, je ve vztahu k věřiteli 

(oprávněnému) účinná jen v případě, že tento byl s existencí této smlouvy a s jejím obsahem 

                                                           
101 Např. Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 896. ISBN 978-80-7400-506-0. 
102 Psutka, J. Společné jmění manželů. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 100 - 101. ISBN 978-80-7400-565-

7. 
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seznámen. Smlouva o manželském majetkovém režimu, která není zapsána ve veřejném 

seznamu, je vůči věřiteli (oprávněnému) účinná bez dalšího jen tehdy, kdy se taková smlouva 

týká věci zapsané do veřejného seznamu (typicky nemovité věci) a zároveň kdy je smlouva 

zapsaná do veřejného seznamu, v němž je zapsána věc, které se smlouva týká. V takovém 

případě je přitom smlouva o manželském majetkovém režimu vůči věřiteli (oprávněnému) 

účinná právě ode dne jejího zápisu do veřejného seznamu, v němž je zapsána věc, které se 

smlouva týká (viz ust. § 720 odst. 2 OZ). Uvedené závěry pro exekuční řízení podle úpravy 

účinné od 1.1.2014 do 30.5.2015 znamenaly, že pokud byla v exekučním řízení 

v předmětných případech vymáhána pohledávka oprávněného vůči povinnému (k jejímuž 

vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, 

postihnout majetek v SJM), která vznikla po uzavření smlouvy o manželském majetkovém 

režimu, jež byla zapsána ve veřejném seznamu, byla možnost postižení smlouvou vyňatého 

majetku ze SJM v exekučním řízení vyloučena. 103  Pokud byla v exekučním řízení 

v předmětných případech vymáhána pohledávka oprávněného vůči povinnému (k jejímuž 

vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, 

postihnout majetek v SJM) vznikla po uzavření smlouvy o manželském majetkovém režimu, 

která nebyla zapsána ve veřejném seznamu, byla možnost postižení smlouvou vyňatého 

majetku ze SJM v exekučním řízení vyloučena tehdy, když povinný nebo jeho manžel 

oprávněného s takovou smlouvou seznámili. Pokud tak neučinili, bylo postižení smlouvou 

vyňatého majetku ze SJM v exekučním řízení přípustné. Pokud pohledávka oprávněného vůči 

povinnému vymáhaná v exekučním řízení (k jejímuž vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 

1 EŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, postihnout majetek v SJM) v předmětných 

případech vznikla po uzavření smlouvy o manželském majetkovém režimu, která se týkala 

věci zapsané do veřejného seznamu, byla možnost postižení smlouvou vyňatého majetku ze 

SJM v exekučním řízení bez dalšího vyloučena tehdy, když byla smlouva o manželském 

majetkovém režimu zapsána do veřejného seznamu, v němž byla zapsána věc, jíž se smlouva 

týkala. Totéž pak dle mého názoru analogicky platí i ve vztahu k rozhodnutím soudu 

o manželském majetkovém režimu vydaným do 31.12.2013, neboť režim takových 

rozhodnutí je s ohledem na to, že nebyla zapisována (a už vůbec ne automaticky) do žádného 

veřejného seznamu, jak tomu je u rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu 

vydaných po 1.1.2014, a zároveň jejich zápis do Seznamu listin o manželském majetkovém 

                                                           
103 Splnění podmínky, že dluh vymáhaný v exekučním řízení vznikl před uzavřením manželství a zároveň po 

uzavření smlouvy modifikující zákonem stanovený rozsah SJM, se sice zdá jako nemožné, avšak není tomu tak, 

když k tomu může dojít v případě, kdy smlouvu o manželském majetkovém režimu uzavřeli snoubenci, kteří 

spolu následně uzavřeli manželství.  
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režimu se po 1.1.2014 uskutečňuje k žádosti manželů, tedy fakultativně (viz ust. přechodná 

ustanovení Čl. XIII bod 4. zák. č. 303/2013 Sb.), shodný s režimem smluv o manželském 

majetkovém režimu. Pokud nebyly ve výše uvedených případech splněny podmínky pro 

postižení majetku vyňatého ze SJM smlouvou nebo rozhodnutím soudu vydaným do 

31.12.2013, nepostupoval soudní exekutor správně a manžel povinného se mohl s úspěchem 

bránit postižení takového majetku prostřednictvím vylučovací žaloby dle ust. § 267 odst. 2 

OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, a následným návrhem na částečné 

zastavené exekuce ohledně takového majetku dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ. 

Účinnost smluv a rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu vůči věřitelům 

(oprávněným), resp. možnost postižení majetku vyňatého ze SJM smlouvou nebo 

rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného (k jehož vymožení bylo možné dle ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění 

účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, postihnout majetek v SJM) v předmětných případech 

ovlivňovalo též ust. § 733 OZ, které stanoví, že zavázal-li se jeden z manželů v době, od které 

do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů nebo 

rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele 

uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo 

k rozhodnutí soudu nedošlo.  

Význam uvedeného ustanovení není na první pohled tolik zjevný a k jeho pochopení 

je třeba vykládat jej společně s ust. § 719, § 727 a § 732 OZ. Pravidlo zakotvené v ust. § 733 

OZ, tj. možnost uspokojit pohledávku věřitele (oprávněného) vůči jednomu z manželů ze 

všeho, co by, nebýt smlouvy nebo rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, bylo 

součástí SJM, dopadá v předmětných případech na situace, kdy věřiteli jen jednoho z manželů 

(oprávněnému) vznikne pohledávka ještě před uzavřením smlouvy či před rozhodnutím soudu 

o manželském majetkovém režimu. V takové situaci (jak bylo výše uvedeno) jsou 

v předmětných případech smlouva či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu 

vůči věřiteli (oprávněnému) účinné tehdy, kdy s nimi tento v souladu s ust. § 719 odst. 2 či 

ust. § 727 odst. 2 OZ vyslovil souhlas. Pokud tak věřitel (oprávněný) v předmětných 

případech učinil, byly vůči němu smlouva či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém 

režimu účinné a možnost postižení majetku vyňatého ze SJM smlouvou nebo rozhodnutím 

soudu byla v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu jen jednoho z manželů 

(povinného) vyloučena. Naopak pokud věřitel (oprávněný) v předmětných případech souhlas 

se smlouvou či rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu neudělil, nebyl jimi 
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dotčen a k vymožení jeho pohledávky mohl být v exekučním řízení postižen veškerý majetek, 

který by náležel do SJM, kdyby k modifikaci zákonem stanoveného rozsahu SJM smlouvou 

nebo rozhodnutím soudu nedošlo. Ve smyslu ust. § 719 odst. 2 i ust. § 727 odst. 2 OZ jsou 

však smlouva a rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu v předmětných 

případech neúčinné vůči věřiteli (oprávněnému) jen za předpokladu, že se svým obsahem 

nebo účelem dotýkají práv věřitele (oprávněného). Pokud se smlouva či rozhodnutí soudu 

o manželském majetkovém režimu svým obsahem nebo účelem práv věřitele (oprávněného) 

v předmětných případech nedotýkají, jsou vůči němu účinné bez ohledu na to, zda s jejich 

vznikem věřitel (oprávněný) souhlasil či nikoliv (tak tomu bude zejména v případě, kdy lze 

pohledávku uspokojit z výlučného majetku jen povinného). Majetek vyňatý ze SJM smlouvou 

nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu je tedy v předmětných případech 

za situace, kdy se smlouva či rozhodnutí soudu nedotýkají práv věřitele (oprávněného), ve 

vztahu k věřiteli (oprávněnému) vyloučen ze SJM a v exekučním řízení jej nelze k vymožení 

dluhu jen jednoho z manželů (povinného) postihnout. Na to pak reaguje právě ust. § 733 OZ 

posílením ochrany věřitele (oprávněného), neboť ten podle uvedeného ustanovení nemusí 

v předmětných případech k modifikaci SJM provedené do šesti měsíců od vzniku jeho 

pohledávky vůči jednomu z manželů (povinnému) vůbec přihlížet ani v případě, že je vůči 

němu modifikace zákonem stanoveného rozsahu SJM účinná, protože se svým obsahem ani 

účelem nedotýká jeho práv. Pohledávka věřitele (oprávněného) tedy může být v předmětných 

případech za uvedené situace uspokojena ze všeho, co by bylo součástí SJM, pokud by ke 

smlouvě nebo rozhodnutí nedošlo, resp. v exekučním řízení může být postižen veškerý 

majetek, který byl vyňat ze SJM smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském 

majetkovém režimu. V zásadě tak v exekučním řízení mohl být v předmětných případech 

postižen majetek vyvedený do výlučného vlastnictví jen jednoho z manželů, majetek, který 

nabyl jeden z manželů do výlučného jmění až po zúžení, který by jinak tvořil součást SJM, či 

majetek vyvedený z výlučného majetku dlužného manžela (povinného) do SJM bez omezení, 

která by jinak mohla vzniknout v důsledku aplikace ust. § 732 OZ.104 

Tolik k postihování majetku v SJM a nyní k postihování majetkových hodnot manžela 

povinného k vymožení dluhu povinného. Jak již bylo uvedeno v úvodu pojednání o právní 

úpravě postihování majetku v SJM a majetkových hodnot manžela povinného k vymožení 

dluhu povinného, účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015, úprava postihování majetkových hodnot 

                                                           
104 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 297. ISBN 978-80-7400-503-9.; K tomu též Psutka, J. Společné 

jmění manželů. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 183 – 184. ISBN 978-80-7400-565-7. 
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manžela povinného v tomto období oproti právní úpravě účinné od 1.1.2013 do 31.12.2013 

nedoznala žádných věcných změn, když jak množina postižitelných majetkových hodnot 

manžela povinného, tak i podmínky jejich postihování zůstaly zcela stejné, tj. v exekučním 

řízení vedeném k vymožení dluhu povinného bylo možné postihnout mzdu či jiný příjem 

manžela povinného, pohledávku manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, jinou 

peněžitou pohledávku manžela povinného nebo jiná majetková práva manžela povinného, a to 

pokud byl v exekuční řízení vymáhán dluh, který patřil do SJM (výslovně ust. § 262a odst. 2 

OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, stanovilo, že výkon rozhodnutí srážkami 

ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného 

z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo 

postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí 

dluhu, který patří do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije 

přiměřeně). 

Ačkoliv podmínky postihování majetkových hodnot manžela povinného k vymožení 

dluhu povinného v období od 1.1.2014 do 30.6.2015 zůstaly v procesně právní rovině stejné 

jako v období od 1.1.2013 do 31.12.2013, došlo oproti předchozímu období k přijetí nového 

hmotně právního předpisu (občanského zákoníku účinného od 1.1.2014), který má na 

možnost postihování majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení velký vliv, 

neboť právě on vymezuje rozsah SJM, tj. určuje, jaký dluh je součástí SJM. Občanský 

zákoník však nebylo možné použít k určení, zda v exekučním řízení vymáhaný dluh náleží do 

SJM či nikoliv a zda tedy je či není možné k jeho vymožení postihnout majetkové hodnoty 

manžela povinného, ve všech případech, nýbrž dle mého názoru s přihlédnutím k ust. § 3028 

odst. 1 a 2 OZ pouze v těch případech, kdy ke vzniku vymáhaného dluhu došlo až po jeho 

účinnosti, a to ať už ke vzniku manželství došlo do 31.12.2013 nebo po 1.1.2014105, či kdy ke 

vzniku dluhu sice došlo do 31.12.2013, avšak ke vzniku manželství došlo po 1.1.2014.106 

V souladu s tímto výkladem bylo v období od 1.1.2014 do 30.6.2015 třeba při postihování 

majetkových hodnot manžela povinného (při vydávání exekučního příkazu postihujícího 

uvedené hodnoty) rozlišovat, zda dluh vymáhaný v exekučním řízení, popř. manželství 

                                                           
105 Za použití ust. § 3028 odst. 2 OZ je třeba dospět k závěru, že i pokud manželství vzniklo do 31.12.2013, řídí 

se práva a povinnosti vzniklé mezi manželi od 1.1.2014 občanským zákoníkem s tím, že práva a povinnosti 

vzniklé mezi manželi do 31.12.2013 se řídí zák. č. 40/1964 Sb. Jinými slovy majetek nabytý a dluhy vzniklé za 

trvání manželství do 31.12.2013 se ve vztahu ke své náležitosti do SJM posuzovaly podle zák. č. 40/1964 Sb. 

a majetek nabytý a závazky vzniklé od 1.1.2014 se ve vztahu ke své náležitosti do SJM posuzují podle 

občanského zákoníku. 
106 Takový dluh nepatří do SJM ani podle právní úpravy obsažené v zák. č. 40/1964 Sb., ani podle právní úpravy 

obsažené v občanském zákoníku, to však nic nemění na tom, že (ne)příslušnost takového dluhu do SJM je třeba 

posuzovat ve smyslu ust. § 3028 odst. 1 OZ podle občanského zákoníku.  
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povinného a jeho manžela vznikly za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. (do 31.12.2013) nebo za 

účinnosti občanského zákoníku (po 1.1.2014) a podle toho použít k posouzení, zda šlo o dluh, 

který patří do SJM, a zda tedy k jeho vydobytí bylo možné v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného postihnout majetkové hodnoty manžela povinného, odpovídající 

právní předpis, tj. v případě dluhu vzniklého do 31.12.2013 za současného splnění podmínky, 

že manželství povinného a jeho manžela vzniklo do 31.12.2013, zák. č. 40/1964 Sb., 

konkrétně jeho ust. § 143 odst. 1 písm. b), a v případě dluhu vzniklého po 1.1.2014 nebo 

dluhu vzniklého do 31.12.2013 za situace, že manželství povinného vzniklo po 1.1.2014, 

občanský zákoník, konkrétně jeho ust. § 710. Protože zák. č. 40/1964 Sb. a občanský zákoník 

vymezují dluhy náležející do SJM odlišně, docházelo v exekučních řízeních za právní úpravy 

účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015 k tomu, že majetkové hodnoty manželů povinných byly 

v závislosti na tom, kdy vymáhané dluhy, popř. manželství povinného a jeho manžela vznikly, 

resp. na tom, podle jaké právní úpravy bylo posuzováno, zda tyto patří do SJM, postihovány 

pro odlišnou množinu dluhů.  

Pokud byl v exekučním řízení podle právní úpravy účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015 

vymáhán dluh vzniklý do 31.12.2013 za současného splnění podmínky, že manželství 

povinného a jeho manžela vzniklo taktéž do 31.12.2013, bylo ve smyslu ust. § 262a odst. 2 

OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, ve spojení s ust. § 143 odst. 1 písm. b) zák. 

č. 40/1964 Sb., možné postihnout majetkové hodnoty manžela povinného specifikované v ust. 

§ 262a odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, za stejných podmínek jako 

za právní úpravy účinné od 1.1.2013 do 31.12.2013, tj. tehdy, kdy byl v exekučním řízení 

vymáhán dluh povinného, který vznikl za trvání manželství [takový dluh dle ust. § 143 odst. 1 

písm. b) zák. č. 40/1964 Sb. patřil do SJM], pokud ovšem nešlo o dluh vzniklý sice za trvání 

manželství, avšak týkající se majetku náležejícího pouze povinnému či převzatý jedním 

z manželů (povinným) bez souhlasu druhého manžela, jehož rozsah přesahoval míru 

přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Uvedené dluhy totiž byly ze SJM dle ust. § 143 

odst. 1 písm. b) zák. č. 40/1964 Sb. vyloučeny, což vylučovalo i možnost postižení 

majetkových hodnot manžela povinného k jejich vymožení v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného. Majetkové hodnoty manžela povinného nemohly být 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného vzniklého do 31.12.2013 za 

současného splnění podmínky, že manželství povinného a jeho manžela vzniklo taktéž do 

31.12.2013, postiženy podle § 262a odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, 

ani v případě, že vymáhaný dluh povinného vznikl před vznikem manželství či pokud netvořil 
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součást SJM v důsledku smlouvy povinného a jeho manžela o manželském majetkovém 

režimu dle ust. § 143a odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. či v důsledku rozhodnutí soudu 

o manželském majetkovém režimu dle ust. § 148 zák. č. 40/1964 Sb., které byly vůči 

oprávněnému účinné.  

K tomu, aby byla v důsledku vyloučení dluhu jednoho z manželů (povinného) 

vzniklého do 31.12.2013 za trvání manželství ze SJM smlouvou o manželském majetkovém 

režimu (analogicky rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu 107 ) vyloučena 

možnost postižení majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném proti 

povinnému, však bylo (stejně jako za právní úpravy účinné od 1.1.2013 do 31.12.2013) třeba, 

aby věřitel (oprávněný) v době vzniku pohledávky věděl o existenci a obsahu takové smlouvy 

(rozhodnutí soudu), neboť neznalost věřitele (oprávněného) o existenci a obsahu takové 

smlouvy (rozhodnutí soudu) způsobovala relativní bezúčinnost této smlouvy (rozhodnutí 

soudu) vůči němu dle ust. § 143a odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., která se projevovala tak, že na 

dluh vyloučený ze SJM smlouvou (rozhodnutím soudu) o manželském majetkovém režimu se 

ve vztahu k dotčenému věřiteli (oprávněnému) pohlíželo jako na dluh náležející do SJM, tudíž 

vymáhaná pohledávka věřitele (oprávněného) mohla být v exekučním řízení uspokojena 

i z majetkových hodnot manžela povinného dle ust. § 262a odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 

1.1.2014 do 30.6.2015.  

Stejně jako za právní úpravy účinné od 1.1.2013 do 31.12.2013 i za právní úpravy 

účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015 v případě, že byl v exekučním řízení vymáhán dluh 

povinného vzniklý do 31.12.2013 za současného splnění podmínky, že manželství povinného 

a jeho manžela vzniklo taktéž do 31.12.2013, platilo, že i kdyby mezi manželi došlo k zúžení 

SJM smlouvou či rozhodnutím soudu či k vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství 

smlouvou právě ve vztahu k majetkovým hodnotám manžela povinného uvedeným v ust. 

§ 262a odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, nebyly by uvedené dohody 

či rozhodnutí soudu schopné vyloučit možnost postižení těchto majetkových hodnot manžela 

povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, neboť tyto hodnoty, 

resp. právo na jejich vyplacení, které je v exekuci postihováno, podle ustálené judikatury 

Nejvyššího soudu není součástí SJM. Majetkových hodnot manžela povinného uvedených 

v ust. § 262a odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, se tedy modifikace 

SJM nemohla za žádných okolností dotknout.  

                                                           
107 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 898. ISBN 978-80-7400-506-0. 
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Postižení svých majetkových hodnot s tvrzením, že vydaným exekučním příkazem 

postižené majetkové hodnoty nemohou být použity k uspokojení vymáhaného dluhu 

povinného, se manžel povinného mohl bránit prostřednictvím vylučovací žaloby dle ust. 

§ 267 odst. 1 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, a následným návrhem na 

částečné zastavení exekuce ohledně takto postiženého majetku podle ust. § 268 odst. 1 písm. 

f) OSŘ. K úspěšnosti vylučovací žaloby, resp. návrhu na částečné zastavení exekuce je však 

třeba dodat, že manželu povinného k úspěchu v řízení o vyloučení jeho majetkových  hodnot 

z exekuce nestačilo pouze poukázat na nemožnost postižení konkrétních majetkových hodnot 

k vymožení konkrétního dluhu, když v usnesení ze dne 24.5.2016, sp. zn. 20 Cdo 5236/2015, 

Nejvyšší soud uzavřel, že jestliže manžel povinného v době uzavření smlouvy (vydání 

rozhodnutí soudu) modifikující zákonem stanovený rozsah SJM věděl o dluhu povinného vůči 

oprávněnému, který byl následně vymáhán v exekučním řízení zahájeném v době od 1.1.2014 

do 30.6.2015, avšak přesto oprávněného s obsahem takové smlouvy (rozhodnutí soudu) 

neseznámil, nemůže se úspěšně domáhat vyloučení svých majetkových hodnot z exekuce, 

resp. částečného zastavení exekuce s poukazem na to, že podle smlouvy (rozhodnutí soudu) 

o manželském majetkovém režimu nepatří vymáhaný dluh do SJM. Nevěděl-li však manžel 

povinného v době uzavření smlouvy (vydání rozhodnutí soudu) o manželském majetkovém 

režimu o existenci dluhu povinného a nemohl z tohoto důvodu oprávněnému obsah smlouvy 

sdělit, nemohl se oprávněný v exekučním řízení zahájeném v době od 1.1.2014 do 30.6.2015 

úspěšně domoci uspokojení své pohledávky postižením majetkových hodnot manžela 

povinného.  

Pokud byl v exekučním řízení podle právní úpravy účinné od 1.1.2014 do 30.6.2015 

vymáhán dluh povinného vzniklý po 1.1.2014, a to ať už ke vzniku manželství došlo do 

31.12.2013 nebo po 1.1.2014, či dluh vzniklý sice do 31.12.2013, avšak za současného 

splnění podmínky, že ke vzniku manželství došlo po 1.1.2014, bylo ve smyslu ust. § 262a 

odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, ve spojení s ust. § 710 OZ, možné 

postihnout majetkové hodnoty manžela povinného specifikované v ust. § 262a odst. 2 OSŘ, 

ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, tehdy, kdy byl v exekučním řízení vymáhán 

dluh, který povinný převzal za trvání manželství [takový dluh dle ust. § 710 OZ patřil do 

SJM], pokud ovšem nešlo o dluh převzatý sice za trvání manželství, avšak týkající se 

výlučného majetku povinného v rozsahu přesahujícím zisk z tohoto majetku, či převzatý 

povinným bez souhlasu jeho manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních 

nebo běžných potřeb rodiny. Uvedené dluhy totiž byly ze SJM dle ust. § 710 OZ vyloučeny, 



89 
 

což vylučovalo i možnost postižení majetkových hodnot manžela povinného k jejich 

vymožení v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného. Majetkové hodnoty 

manžela povinného nemohly být v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného 

vzniklého po 1.1.2014, a to ať už ke vzniku manželství došlo do 31.12.2013 nebo po 

1.1.2014, či dluhu povinného vzniklého sice do 31.12.2013, avšak za současného splnění 

podmínky, že ke vzniku manželství došlo po 1.1.2014, postiženy podle ust. § 262a odst. 2 

OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, ani v případě, že vymáhaný dluh 

povinného vznikl před vznikem manželství (to je právě i případ dluhu vzniklého do 

31.12.2013 s tím, pokud manželství vzniklo po 1.1.2014), vznikl sice za trvání manželství, ale 

jinak než převzetím, či pokud netvořil součást SJM v důsledku smlouvy povinného a jeho 

manžela o manželském majetkovém dle ust. § 717 odst. 1 OZ nebo v důsledku rozhodnutí 

soudu o manželském majetkovém režimu dle ust. § 724 odst. 1 OZ, které byly vůči 

oprávněnému účinné.  

Pro účinnost smluv a rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, jimiž byl 

dluh povinného vymáhaný v exekučním řízení vyloučen ze SJM, vůči věřitelům v případě, že 

byl v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý po 1.1.2014, a to ať už ke vzniku 

manželství (a zároveň smlouvy či rozhodnutí soudu o manželské majetkovém režimu) došlo 

do 31.12.2013 nebo po 1.1.2014, či dluh povinného vzniklý sice do 31.12.2013, avšak za 

současného splnění podmínky, že ke vzniku manželství (a zároveň smlouvy či rozhodnutí 

soudu o manželské majetkovém režimu) došlo po 1.1.2014 (dále jen „předmětné případy“), 

a z ní vyplývající možnost postižení majetkových hodnot manžela povinného v exekučním 

řízení vedeném k vymožení dluhu povinného platí stejná pravidla (vycházející z občanského 

zákoníku) jako pro účinnost smluv a rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, 

jimiž byl vyloučen majetek nabytý jedním z manželů za trvání manželství ze SJM, o kterých 

bylo v této podkapitole již pojednáno v souvislosti s postihováním majetku v SJM pro dluhy 

vzniklé do 31.12.2013 či po 1.1.2014 za situace, kdy smlouva či rozhodnutí soudu 

o manželském majetkovém režimu vznikly po 1.1.2014, či pro dluhy vzniklé po 1.1.2014 za 

situace, kdy smlouva či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu do 31.12.2013 

(viz str. 78 – 83 této práce). Proto k této tématice nyní již pouze zjednodušeně s tím, že 

případné bližší odůvodnění účinků smluv a rozhodnutí soudu o manželském majetkovém 

režimu a z nich vycházející možnosti postižení jiného majetku, než majetku povinného, se 

nachází právě na str. 78 – 83 této práce.  
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Smlouva či rozhodnutí soudu vyjímající dluhy jednoho z manželů (povinného) 

převzaté za trvání manželství ze SJM jsou za situace, že se dotýkají práv třetích osob, účinné 

vůči věřitelům (oprávněným), jejichž pohledávky vznikly ještě před uzavřením takové 

smlouvy nebo vydáním takového rozhodnutí soudu, a to za předpokladu, že tito věřitelé 

(oprávnění) souhlasili s takovou smlouvou nebo rozhodnutím soudu (viz ust. § 719 odst. 2 

a ust. § 727 odst. 2 OZ). Pokud takový věřitel (oprávněný) se smlouvou manželů nevyslovil 

souhlas, je vůči němu smlouva vždy neúčinná, a nevyslovil-li souhlas s rozhodnutím soudu, 

není pro něj takové rozhodnutí závazné. To pro exekuční řízení podle právní úpravy účinné od 

1.1.2014 do 30.6.2015 znamenalo, že pokud oprávněný, jehož pohledávka v předmětných 

případech vznikla za trvání manželství a zároveň před uzavřením smlouvy nebo vydáním 

rozhodnutí soudu vyjímajících dluhy povinného převzaté za trvání manželství ze SJM, 

souhlasil s později uzavřenou smlouvou vyjímající dluhy povinného převzaté za trvání 

manželství z SJM či obdobným rozhodnutím soudu, byla možnost postižení majetkových 

hodnot manžela povinného v exekučním řízení vyloučena. Pokud tedy byly v předmětných 

případech za uvedené situace v exekučním řízení postiženy majetkové hodnoty manžela 

povinného, nepostupoval soudní exekutor správně a manžel povinného se mohl s úspěchem 

bránit postižení takového majetku prostřednictvím vylučovací žaloby dle ust. § 267 odst. 1 

OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, a následným návrhem na částečné 

zastavení exekuce ohledně takového majetku dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ. V opačné 

situaci, tj. nevyslovil-li oprávněný, jehož pohledávka vymáhaná v exekučním řízení vznikla 

za trvání manželství a zároveň před uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí soudu 

vyjímajících dluhy povinného převzaté za trvání manželství ze SJM, v předmětných 

případech souhlas s později uzavřenou smlouvou vyjímající dluhy povinného převzaté za 

trvání manželství ze SJM či obdobným rozhodnutím soudu, se na dluhy vyňaté ze SJM 

pohlíželo vůči oprávněnému jako na dluhy náležející do SJM, tudíž vymáhaná pohledávka 

oprávněného mohla být v exekučním řízení vymožena i z majetkových hodnot manžela 

povinného.   

Pokud jde o účinnost smlouvy o manželském majetkovém režimu, jíž byly dluhy 

převzaté jedním z manželů (povinného) vyloučeny ze SJM, vůči věřitelům (oprávněným), 

jejichž pohledávka vznikla v předmětných případech až po uzavření takové smlouvy, resp. 

s na ní navazující možností postihu majetkových hodnot manžela povinného v exekučním 

řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, pak ze spojení ust. § 719 odst. 2 OZ a ust. § 35l 

odst. 1 NŘ lze dovodit následující závěry. Vznikne-li pohledávka věřitele (oprávněného) až 
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po uzavření smlouvy vyjímající dluhy povinného převzaté za trvání manželství ze SJM, není 

třeba k tomu, aby tato smlouva měla účinky vůči věřiteli (oprávněnému), souhlasu věřitele 

(oprávněného). Smlouva vyjímající dluhy povinného převzaté za trvání manželství ze SJM je 

vůči věřiteli (oprávněnému) účinná, pokud je zapsána ve veřejném seznamu s tím, že 

v takovém případě není třeba věřitele (oprávněného) s existencí a obsahem této smlouvy 

seznamovat. Pokud smlouva vyjímající dluhy povinného převzaté za trvání manželství ze 

SJM není zapsána ve veřejném seznamu, je ve vztahu k věřiteli (oprávněnému) účinná jen 

v případě, že tento byl s existencí této smlouvy a s jejím obsahem seznámen. Uvedené závěry 

pro exekuční řízení podle úpravy účinné od 1.1.2014 do 30.5.2015 znamenaly, že pokud byla 

v exekučním řízení vymáhána pohledávka oprávněného vůči povinnému, která vznikla 

v předmětných případech za trvání manželství a zároveň po uzavření smlouvy vylučující 

dluhy povinného převzaté za trvání manželství ze SJM, zapsané do Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu, byla možnost postižení majetkových hodnot manžela 

povinného v exekučním řízení vyloučena. Pokud pohledávka oprávněného vůči povinnému 

vymáhaná v exekučním řízení vznikla v předmětných případech za trvání manželství 

a zároveň po uzavření smlouvy vylučující dluhy povinného převzaté za trvání manželství ze 

SJM, nezapsané do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, byla možnost postižení 

majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vyloučena tehdy, když povinný 

nebo jeho manžel oprávněného s takovou smlouvou seznámili. Pokud tak neučinili, bylo 

postižení majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení přípustné.108  Pokud 

nebyly v předmětných případech splněny uvedené podmínky pro postižení majetkových 

hodnot manžela povinného, nepostupoval soudní exekutor správně a manžel povinného se 

mohl s úspěchem bránit postižení takového majetku prostřednictvím vylučovací žaloby dle 

ust. § 267 odst. 1 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, a následným návrhem na 

částečné zastavené exekuce ohledně takového majetku dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ. 

Co se týče účinnosti rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu vydaného 

po 1.1.2014, jímž byly dluhy jednoho z manželů (povinného) vyloučeny ze SJM, vůči 

věřitelům (oprávněným), jejichž pohledávka vznikla v předmětných případech po vydání 

takového rozhodnutí soudu, resp. s na ní navazující možností postihu majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení, pak ohledně té v souladu s ust. § 35l odst. 1 NŘ, ve 

znění účinném od 1.1.2014, platí, že rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu 

vydané po 1.1.2014 je vůči věřiteli (oprávněnému) vždy účinné bez dalšího. To pro exekuční 

                                                           
108 Uvedené platilo analogicky i pro rozhodnutí soudu vydaná do 31.12.2013. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mzvhaxhazrtgvwa
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řízení podle úpravy účinné od 1.1.2014 do 30.5.2015 znamenalo, že pokud pohledávka 

oprávněného vůči povinnému vymáhaná v exekučním řízení vznikla za trvání manželství 

a zároveň po vydání rozhodnutí soudu vylučujícího dluhy povinného převzaté za trvání 

manželství ze SJM, k němuž došlo po 1.1.2014, byla možnost postižení majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení zcela vyloučena. Pokud tedy byly v předmětných 

případech za výše uvedené situace v exekučním řízení postiženy majetkové hodnoty manžela 

povinného, nepostupoval soudní exekutor správně a manžel povinného se mohl s úspěchem 

bránit postižení takového majetku prostřednictvím vylučovací žaloby dle ust. § 267 odst. 1 

OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, a následným návrhem na částečné 

zastavené exekuce ohledně takového majetku dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ. 

Pokud jde o použitelnost právní úpravy postihování majetku v SJM a výlučných 

majetkových hodnot manžela povinného k vymožení dluhů povinného, účinné od 1.1.2014 do 

30.6.2015, bylo ji v exekučních řízeních zahájených v období od 1.1.2014 do 30.6.2015 

možné aplikovat pouze do 30.6.2015. Od 1.7.2015, kdy nabyla účinnosti novela občanského 

soudního řádu a exekučního řádu provedená zák. č. 139/2015 Sb., je pak v exekučních 

řízeních zahájených od 1.1.2014 do 30.6.2015 třeba aplikovat právě právní úpravu zavedenou 

zák. č. 139/2015 Sb., a to v souladu s přechodnými ustanoveními části druhé (čl. IV. bod 1) 

uvedeného zákona, podle nichž se exekuční řád a občanský soudní řád ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Od 1.7.2015 se tedy v exekučních řízeních 

vedených k vymožení dluhů povinných, zahájených od 1.1.2014 do 30.6.2015, k posouzení 

možnosti postižení majetku v SJM, jakož i výlučných majetkových hodnot manžela 

povinného použije právní úprava účinná od 1.7.2015, avšak s tím, že na exekuční příkazy 

postihující majetek v SJM a výlučné majetkové hodnoty manžela povinného vydané do 

30.6.2015 je třeba za předpokladu, že byly vydány v souladu s právní úpravou účinnou od 

1.1.2014 do 30.6.2015, nahlížet jako na vydané po právu a je třeba respektovat jejich účinky 

nastalé po dobu působení této právní úpravy. Jinými slovy, postižitelnost majetku v SJM 

a výlučných majetkových hodnot manžela povinného se v exekučních řízeních vedených 

k vymožení dluhu povinného, zahájených od 1.1.2014 do 30.6.2015, řídila pravidly 

uvedenými v ust. § 42 EŘ a ust. § 262a OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, 

a od 1.7.2015 se řídí pravidly uvedenými v ust. § 42 EŘ a ust. § 262a OSŘ, ve znění účinném 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
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od 1.7.2015.109 To je pak nutné zohlednit zejména v řízení o vylučovací žalobě (pokud tato 

byla manželem povinného podána do 30.6.2015 – od 1.7.2015 se manžel povinného může 

bránit postižení majetku v SJM nebo jeho majetkových hodnot pouze návrhem na částečné 

zastavení exekuce – k tomu blíže viz kapitola 5 této práce) nebo v rámci exekučního řízení 

v řízení o částečném zastavení exekuce zahájeném k návrhu manžela povinného, a to 

následujícím způsobem. Pokud byla manželem povinného v průběhu exekučního řízení 

vedeného k vymožení dluhu povinného, zahájeného od 1.1.2014 do 30.6.2015, do 30.6.2015 

podána vylučovací žaloba, o které bylo do tohoto data i rozhodnuto, bylo třeba při 

rozhodování o ní posuzovat pouze to, zda byly exekuční příkazy postihující majetek v SJM či 

majetkové hodnoty manžela povinného vydány v souladu s právní úpravou postihování 

takového majetku účinnou od 1.1.2014 do 30.6.2015 s tím, že pokud nikoliv, bylo třeba 

vylučovací žalobě vyhovět. Pokud však byla manželem povinného v exekučním řízení 

vedeném k vymožení dluhu povinného, zahájeném od 1.1.2014 do 31.12.2013, do 30.6.2015 

podána vylučovací žaloba, o které do tohoto data nebylo rozhodnuto, či byl-li po 1.7.2015 

podán návrh na částečné zastavení exekuce ohledně majetku v SJM nebo výlučných 

majetkových hodnot manžela povinného, které byly v exekučním řízení postiženy před tímto 

datem, je třeba posuzovat nejprve to, zda byly exekuční příkazy postihující majetek v SJM 

nebo výlučné majetkové hodnoty manžela povinného vydány v souladu s právní úpravou 

účinnou od 1.1.2014 do 30.6.2015 (s tím, že pokud nikoliv, je třeba exekuci částečně zastavit 

pro nepřípustnost vydání exekučního příkazu již od počátku), a pokud ano, tak to, zda je dříve 

vydaný exekuční příkaz v souladu s právní úpravou účinnou od 1.7.2015, tj. zda je postižený 

majetek k vydobytí vymáhaného dluhu povinného možné postihnout i dle právní úpravy 

účinné od 1.7.2015 s tím, že pokud nikoliv, je třeba exekuci ohledně takového majetku 

částečně zastavit, a to podle povahy zvoleného způsobu exekuce buď zcela (od počátku) či 

s účinností od 1.7.2015 (týká se zejména postižení mzdy či jiného příjmu manžela povinného, 

které má charakter opakujícího se plnění). 

  

                                                           
109 V období od 1.7.2015 dosud byly exekuční řád i občanský soudní řád několikrát novelizovány, nicméně 

žádná z těchto novelizací se nedotkla ustanovení upravujících podmínky postihování majetku v SJM ani 

majetkových hodnot manželů povinných.   
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4.4 Možnosti postihu majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení zahájeném od 1.7.2015 

 

Dne 1.7.2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu a exekučního řádu 

provedená zák. č. 139/2015 Sb., která s sebou přinesla kompletní obsahovou změnu ust. § 42 

EŘ, upravujícího do 30.6.2015 pravidla postihu majetku v SJM v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného, jakož i ust. § 262a OSŘ, upravujícího do 30.6.2015 ve spojení 

s ust. § 52 odst. 1 EŘ pravidla postihu majetkových hodnot manžela povinného v exekučním 

řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, a zavedla nové ust. § 262b OSŘ, které ve 

spojení s ust. § 52 odst. 1 EŘ představuje novou právní úpravu obrany manžela povinného 

proti postihování majetku v SJM nebo jeho výlučného majetku v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného, a ust. § 304b odst. 4 OSŘ a § 309 odst. 3 OSŘ, jež ve spojení 

s ust. § 52 odst. 1 EŘ představují novou právní úpravu omezení postihu majetkových hodnot 

manžela povinného, resp. jediné majetkové hodnoty manžela povinného, kterou je od 

1.7.2015 možné v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného postihnout 

(pohledávka manžela povinného z jeho účtu u peněžního ústavu). Ve vztahu ke klíčovým ust. 

§ 42 EŘ a ust. § 262a OSŘ došlo uvedenou novelou po stránce formální ke zrušení jejich 

dosavadních odstavců 1 i 2 a k jejich nahrazení v obou případech čtyřmi odstavci téměř 

identického znění (s rozdílem terminologie specifické pro soudní výkon rozhodnutí 

a exekuční řízení), a po stránce materiální k významné změně právní úpravy postihování 

majetku v SJM, tak i právní úpravy postihování majetkových hodnot manžela povinného 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného.110 

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu provedená zák. č. 139/2015 Sb. 

je poslední novelou právní úpravy postihování majetku v SJM a majetkových hodnot manžela 

povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, takže jí zavedená 

právní úprava je právní úpravou platnou, která se v souladu s přechodnými ustanoveními – čl. 

IV. bodem 1. zák. č. 139/2015 Sb. použije nejen pro exekuční řízení zahájená od 1.7.2015, ale 

s účinností od 1.7.2015 i pro exekuční řízení zahájená před tímto datem, s výjimkou 

                                                           
110 V důsledku shodného znění ust. § 42 EŘ a ust. § 262a OSŘ, která upravují jak postihování majetku v SJM, 

tak i postihování majetkových hodnot manžela povinného, se postihování majetkových hodnot manžela 

povinného od 1.7.2015 již primárně neřídí úpravou obsaženou v občanském soudním řádu, jak tomu bylo do 

30.6.2015, do kdy se postihování majetkových hodnot manžela povinného řídilo ust. § 262a odst. 2 OSŘ, ve 

znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, nýbrž úpravou obsaženu v exekučním řádu, konkrétně v jeho ust. § 42 

odst. 4. Úpravou obsaženou v občanském soudním řádu je však nutné se i nadále řídit v oblasti možností obrany 

manžela povinného proti postihování majetku v SJM či jeho výlučného majetku, kterou upravuje nové ust. 

§ 262b OSŘ, a nově i v oblasti omezení postihování majetkových hodnot manžela povinného (pohledávky 

manžela povinného z účtu u peněžního ústavu), kterou upravují ust. § 304b  odst. 4 a ust. § 309 odst. 3 OSŘ.       
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exekučních řízení zahájených do 31.12.2012, pro které se použije právní úprava účinná do 

31.12.2012, jak bylo vysvětleno v podkapitole 4.1. této práce. Použití právní úpravy účinné od 

1.7.2015 i v exekučních řízeních zahájených před tímto datem je přitom v souladu 

s principem nepravé retroaktivity procesních norem a s ním souvisejícím požadavkem na 

naplnění legitimního očekávání účastníků řízení omezeno tím, že účinky právních úkonů 

(nejčastěji vydaných exekučních příkazů), které nastaly do 30.6.2015, zůstávají (pokud byly 

učiněny v souladu s právní úpravou účinnou v době jejich vzniku) zachovány.111   

Úprava postihování majetku v SJM v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného, účinná od 1.7.2015, je dle důvodové zprávy k zák. č. 139/2015 Sb. reakcí na 

zavedení Seznamu listin o manželském majetkovém režimu112  ve smyslu ust. § 721 OZ, 

tj. veřejného seznamu, kam mohou být zapsány smlouvy mezi manželi (popř. snoubenci) 

a rozhodnutí soudu o změně zákonného manželského majetkového režimu, a rovněž na 

zavedení pravidla obsaženého v ust. § 35l odst. 1 NŘ, podle něhož evidování smlouvy nebo 

rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu v Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu má za následek, že manželé se takové smlouvy či rozhodnutí soudu 

mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto nebyly seznámeny s jejich obsahem.  

Právní úprava postihování majetku v SJM v exekučním řízení vedeném k vymožení 

dluhu povinného je od 1.7.2015 obsažena v odst. 1 až 3 ust. § 42 EŘ, přičemž tato se od 

právní úpravy této tématiky účinné do 30.6.2015 liší zejména tím, že upravuje výhradně 

postup soudního exekutora při vydávání exekučního příkazu postihujícího majetek v SJM, 

nikoliv samotné podmínky postihování majetku v SJM, jak tomu bylo do 30.6.2015. 

Vypuštění podmínek postihování majetku v SJM (resp. vymezení dluhů povinného, k jejichž 

vymožení je možné postihnout v exekučním řízení vedeném vůči povinnému majetek v SJM) 

z procesního předpisu – exekučního řádu, však nebylo opomenutím, nýbrž záměrem 

zákonodárce, který tento krok odůvodnil tím, že podmínky postihování majetku v SJM 

k vymožení dluhu povinného upravuje s účinností od 1.1.2014 občanský zákoník v jeho ust. 

§ 731 a ust. § 732, takže není nutné je opakovat v procesně právní úpravě (tak tomu však bylo 

od 1.1.2014 do 30.6.2015).113 Právní úprava postihování majetku v SJM k vymožení dluhu 

povinného je tak obsažena nejen v procesně právním předpise – exekučním řádu, ale též 

                                                           
111 K vlivu právní úpravy postihování majetku v SJM a majetkových hodnot manžela povinného účinné od 

1.7.2015 na řízení zahájená před tímto datem blíže viz podkapitoly týkající se předchozích právních úprav této 

tématiky.   
112 Seznam listin o manželském majetkovém režimu byl zaveden s účinností od 1.1.2014 notářským řádem. 
113 Viz důvodová zpráva k zák. č. 139/2015 Sb.  
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v hmotně právním předpise, ke kterému je při postihování majetku v SJM v exekučním řízení 

(při vydávání exekučního příkazu postihujícího majetek v SJM) třeba přihlédnout.  

Občanský zákoník však k posouzení toho, pro jaký dluh povinného lze postihnout 

majetek v SJM, nelze použít v případě všech vymáhaných dluhů povinného. Část odborné 

literatury114 zastává názor, že občanský zákoník lze k posouzení podmínek postižitelnosti 

majetku v SJM k vymožení dluhu povinného použít pouze v případech, kdy je v exekučním 

řízení vymáhán dluh povinného vzniklý za jeho účinnosti, tedy od 1.1.2014 s tím, že pokud 

vymáhaný dluh povinného vznikl za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., tj. do 31.12.2013, je třeba 

k posouzení podmínek postižitelnosti majetku v SJM k vymožení dluhu povinného použít 

zák. č. 40/1964 Sb. Tento závěr přitom odborná literatura, na kterou jsem odkázala výše, 

dovozuje z ust. § 3028 odst. 1 a 3 OZ, za jehož použití uzavírá, že pohledávku věřitele 

(oprávněného) vůči jednomu z manželů (povinnému) je možné uspokojit pouze z majetku, 

který mohl být k uspokojení takové pohledávky použit v době jejího vzniku. S uvedeným 

závěrem se však neztotožňuji, a to ze stejného důvodu, z jakého jsem se v kapitole 4.3. této 

práce neztotožnila s názorem odborné literatury, že použitelnost ust. § 42 odst. 1 EŘ, ve znění 

účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015, ve vztahu k možnosti postižení majetku v SJM 

k vymožení dluhu povinného vzniklého před uzavřením manželství, závisí na tom, zda 

vymáhaný dluh povinného vznikl po 1.1.2014 či do 31.12.2013. I v tomto případě mám za to, 

že závěr, který zastává odkazovaná odborná judikatura, vychází pouze z ust. § 3028 odst. 3 

OZ, aniž by vzal v úvahu ust. § 3028 odst. 2 OZ. Ve smyslu ust. § 3028 odst. 3 OZ by se sice 

právní režim dluhu vzniklého do 31.12.2013 měl řídit zák. č. 40/1964 Sb., toto tvrzení je však 

dle mého názoru nutné omezit pouze na ustanovení závazkového práva, nikoliv na ustanovení 

práva rodinného, resp. manželského majetkového práva (která by měla obsahovat úpravu 

postižitelnosti majetku v SJM k vymožení dluhu povinného), jehož aplikaci upravuje právě 

ust. § 3028 odst. 1 a 2 OZ, které dává odpověď na to, jaké práva a povinnosti, popř. jaké 

právní poměry se řídí občanským zákoníkem a jaké dosavadní právní úpravou. Z těchto 

ustanovení přitom dle mého názoru vyplývá, že úpravou manželského majetkového práva 

obsaženou v občanském zákoníku je nutné se řídit vždy, kdy manželství vzniklo po 1.1.2014 

a dále jestliže manželství vzniklo do 31.12.2013, pokud jde o práva a povinnosti (tedy 

i dluhy) vzniklé v době trvání manželství po 1.1.2014, a úpravou manželského majetkového 

práva obsaženou v zák. č. 40/1964 Sb. je nutné se řídit, pokud manželství vzniklo do 

31.12.2013 a zároveň pokud rovněž práva a povinnosti vzniklé manželům v době trvání 
                                                           
114 Svoboda K., Smolík P., Levý J., Šínová R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2017, s. 1067 – 1068. ISBN 978-80-7400-673-9. 



97 
 

manželství (tedy i dluhy) vznikly do 31.12.2013. Jinými slovy k posouzení postižitelnosti 

majetku v SJM k vymožení dluhu povinného by se dle mého názoru měl použít občanský 

zákoník, je-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý po 1.1.2014, ať už 

manželství vzniklo do 31.12.2013 či po 1.1.2014, či dluh povinného vzniklý do 31.12.2013 za 

situace, kdy manželství vzniklo po 1.1.2014, a zák. č. 40/1964 Sb., je-li v exekučním řízení 

vymáhán dluh povinného vzniklý do 31.12.2013 za současného splnění podmínky, že 

i manželství povinného a jeho manžela vzniklo do 31.12.2013.   

Nejvyšší soud, který v této věci již judikoval, však zastává právní názor souladný 

s názorem vyjádřeným v odborné literatuře, na kterou jsem odkázala výše (viz např. usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 3416/2016, či ze dne 26.8.2016, sp. zn. 

20 Cdo 5402/2015). S ohledem na to je tedy v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného třeba posuzovat postižitelnost majetku v SJM podle občanského zákoníku tehdy, 

je-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý po 1.1.2014, a podle zák. 

č. 40/1964 Sb., je-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý do 31.12.2013. Je-li 

tedy v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý za účinnosti občanského zákoníku, 

tj. po 1.1.2014, může být majetek v SJM (samozřejmě za předpokladu, že zákonem stanovený 

rozsah SJM nebyl modifikován smlouvou mezi manželi nebo rozhodnutím soudu, o kteréžto 

situaci bude pojednáno dále) postižen v případě, že vymáhaný dluh povinného vznikl za 

trvání SJM (viz ust. § 731 OZ)115, a dále též v případech, kdy vymáhaný dluh povinného 

vznikl proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného 

odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, z povinnosti plnit výživné, z protiprávního činu nebo 

ještě před uzavřením manželství – v takových případech však může být majetek v SJM 

postižen pouze do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo SJM zrušeno 

a vypořádáno podle ust. § 742 (viz ust. §  732 OZ).116 Je-li pak v exekučním řízení vymáhán 

dluh vzniklý za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., může být majetek v SJM (opět za předpokladu, 

že zákonem stanovený rozsah SJM nebyl modifikován smlouvou mezi manželi nebo 

rozhodnutím soudu, o kteréžto situaci bude pojednáno dále) postižen pouze v případě, že 

vymáhaný dluh povinného vznikl za trvání manželství. Tento závěr pak lze učinit s ohledem 

                                                           
115 Tedy v době, kdy SJM nebylo zrušeno rozhodnutím soudu či mezi manželi nebyl smlouvou založen režim 

oddělených jmění či režim vyhrazující vznik SJM ke dni zániku manželství. 
116 Dluhy vzniklé z povinnosti povinného plnit výživné a z protiprávního činu mohou, ale nemusejí spadat do 

kategorie dluhů vzniklých za trvání SJM či vzniklých před uzavřením manželství, přičemž jejich zařazení mezi 

dluhy, pro které lze v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného postihnout majetek v SJM, má 

význam především pokud do některé z těchto kategorií nespadají, neboť v takovém případě se rozšiřuje okruh 

dluhů, pro které lze v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného postihnout majetek v SJM. Totéž 

pak platí pro dluhy vzniklé proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného 

odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, pokud tento nespadá do kategorie dluhů vzniklých za trvání SJM. 
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na to, že ač to zák. č. 40/1964 Sb. nestanovil výslovně, nepočítal s tím, že by majetek v SJM 

měl sloužit i k úhradě dluhů jen jednoho z  manželů, které vznikly před uzavřením manželství, 

což lze dovodit systematickým výkladem právní úpravy SJM obsažené v ust. § 143 až 151 

zák. č. 40/1964 Sb., ale vyplývá to i z procesně právní úpravy účinné do 31.12.2013, která 

z hmotně právní koncepce SJM vycházela – ust. § 42 EŘ, ve znění účinném do 31.12.2013, 

stanovilo, že majetek v SJM lze postihnout pro dluhy vzniklé jednomu z manželů za trvání 

manželství).117 Soudní exekutor by tedy při postihování majetku v SJM k vymožení dluhu 

povinného měl v souladu s příslušnou hmotně právní úpravou nejprve zhodnotit, zda 

k vydobytí vymáhaného dluhu povinného lze postihnout majetek v SJM či nikoliv, přičemž až 

po tomto zhodnocení by v případě, že dojde k závěru, že se jedná o dluh povinného, k jehož 

vymožení lze postihnout majetek v SJM, měl přistoupit k aplikaci ust. § 42 odst. 1 až 3 EŘ, 

podle nichž by měl dále postupovat. Pokud pak v exekučním řízení dojde k postižení majetku 

v SJM v rozporu s příslušnou hmotně právní úpravou vymezující, pro které dluhy povinného 

lze postihnout majetek v SJM (což se může stát např. pokud okolnosti vzniku vymáhaného 

dluhu nevyplývají z exekučního titulu, ze kterého soudní exekutor při vydávání exekučního 

příkazu vychází), pak i přesto, že soudní exekutor případně dodržel postup podle ust. § 42 EŘ, 

se manžel povinného může s úspěchem bránit postižení majetku v SJM prostřednictvím 

návrhu na částečné zastavení exekuce dle ust. § 262b odst. 1 OSŘ.  

Ustanovení § 42 odst. 1 EŘ stanoví, že před vydáním exekučního příkazu na majetek 

ve společném jmění manželů zjistí exekutor, zda je v Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském 

majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho 

obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně 

smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. Podle ust. § 42 odst. 2 EŘ 

při vydání exekučního příkazu je exekutor povinen vycházet z obsahu listiny podle odstavce 

1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před 

jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas 

oprávněný. Nelze-li zjistit z exekučního titulu nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek 

vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za to, že 

závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. 

                                                           
117 Svoboda K., Smolík P., Levý J., Šínová R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2017, s. 1063. ISBN 978-80-7400-673-9. 
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Podle ust. § 42 odst. 3 EŘ v ostatních případech lze vydat exekuční příkaz postihující 

majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim 

společného jmění manželů změněn. 

Na tomto místě (před tím, než přistoupím k výkladu uvedených ustanovení) považuji 

za nezbytné zmínit, že do 30.6.2015 platilo pro exekuční řízení vedené k vymožení dluhu 

povinného pravidlo, že před nařízením exekuce, resp. před vydáním exekučního příkazu 

postihujícího majetek v SJM soudní exekutor nezkoumal rozsah SJM z hlediska jeho 

možných změn smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu, nýbrž 

v zájmu efektivity exekučního řízení vycházel z toho, že mezi manželi existuje zákonný režim 

SJM a že tak lze postihnout veškerý majetek, který jako součást SJM vymezuje hmotně právní 

předpis upravující manželské majetkové právo. Od 1.7.2015 došlo, jak vyplývá ze znění výše 

uvedených ustanovení, k částečnému odklonu od tohoto pravidla, když od uvedeného data je 

povinností soudního exekutora při vydávání exekučního příkazu postihujícího majetek v SJM 

posuzovat rozsah SJM povinného a jeho manžela, avšak pouze na základě listin evidovaných 

ve veřejném seznamu dle ust. § 721 odst. 1 OZ, tj. v Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu.   

Z ust. § 42 odst. 1 až EŘ (ve světle výše uvedeného výkladu o podmínkách 

postihování majetku v SJM v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného) 

vyplývá, že pokud soudní exekutor v souladu s příslušnou hmotně právní úpravou zhodnotí, 

že v exekučním řízení je vymáhán dluh povinného, k jehož vydobytí lze postihnout majetek 

v SJM, a zároveň pokud zjistí, že povinný a jeho manžel mají majetek v SJM, musí předtím, 

než vydá exekuční příkaz postihující majetek v SJM, zjistit, zda povinný a jeho manžel 

nemají v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu evidovanou smlouvu nebo 

rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. Zjistí-li soudní exekutor, že smlouva nebo 

rozhodnutí o manželském majetkovém režimu jsou v Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu evidovány [v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu soudní 

exekutor nalezne vždy rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu vydaná po 

1.1.2014, neboť ta se do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapisují 

obligatorně – viz ust. § 35j odst. 1 písm. b) a ust. § 35k odst. 3 NŘ], musí dále dle ust. § 42 

odst. 2 EŘ zjistit, kdy vznikl závazek, na základě něhož se dluh vymáhá, tj. zda se jedná 

o závazek vzniklý před zápisem listiny (smlouvy či rozhodnutí soudu) o manželském 

majetkovém režimu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo o závazek 

vzniklý až po zápisu listiny o manželském majetkovém režimu do Seznamu listin 
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o manželském majetkovém režimu. Závěr o tom, kdy vznikl závazek, na základě kterého se 

dluh vymáhá, může soudní exekutor učinit pouze na základě exekučního titulu, případně listin 

evidovaných v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, a to z důvodu požadavku 

na rychlost exekučního řízení a minimalizaci nebezpečí, že povinný zmaří účel exekuce dříve, 

než mu v tom zabrání účinky vydaných exekučních příkazů.118 Zjistí-li soudní exekutor, že 

v exekučním řízení je vymáhán dluh ze závazku, který vznikl po zápisu listiny o manželském 

majetkovém režimu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, nebo ze závazku, 

který vznikl před zápisem listiny o manželském majetkovém režimu do Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu za situace, kdy oprávněný s takovou změnou majetkového 

režimu povinného a jeho manžela souhlasil (což se v praxi jeví jako málo pravděpodobné), je 

povinen při vydávání exekučního příkazu z obsahu listiny, kterou je modifikován zákonný 

manželský režim, vycházet a postihnout jen takový majetek, který podle smlouvy či 

rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu postihnout lze, tj. majetek, který není ze 

SJM takovou smlouvou nebo rozhodnutím soudu vyloučen. Pokud soudní exekutor ve výše 

uvedených případech postihne majetek ze SJM vyňatý smlouvou nebo rozhodnutím soudu 

o manželském majetkovém režimu, může se manžel povinného s úspěchem bránit postižení 

takového majetku návrhem na částečné zastavení exekuce dle ust. § 262b odst. 1 OSŘ.  

V praxi může nastat situace, kdy ani ze smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu, ani z exekučního titulu (to se děje nejčastěji u platebního rozkazu) nelze 

zjistit, kdy závazek, na základě něhož se dluh vymáhá, vznikl. Pro tyto případy ust. § 42 odst. 

2 věta druhá EŘ zavedlo vyvratitelnou domněnku, že závazek, na jehož základě je dluh 

povinného vymáhán, vznikl před zápisem smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Nelze-li tedy ani 

ze smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, ani z exekučního titulu 

zjistit, kdy závazek, na základě něhož se dluh vymáhá, vznikl, soudní exekutor ke změnám 

vyplývajícím ze smlouvy či rozhodnutí o manželském majetkovém režimu při vydávání 

exekučního příkazu nepřihlíží (viz ust. § 42 odst. 3 EŘ). Protože uvedená domněnka je 

koncipována jako vyvratitelná (což vyplývá z formulace „má se za to“), má manžel 

povinného možnost důkazem opaku prokázat, že závazek, na jehož základě je dluh vymáhán, 

vznikl až v době po zápisu listiny o manželském majetkovém režimu do Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu (a že tedy změna majetkového režimu má účinky i vůči 

                                                           
118  Jirsa J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251 – 376 občanského 

soudního řádu. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 80. ISBN 978-80-7552-273-3. 
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oprávněnému), a to v řízení o částečném zastavení exekuce dle ust. § 262b odst. 1 OSŘ 

zahájeném k jeho návrhu. 

V ostatních případech, tj. zejména pokud soudní exekutor z listin zapsaných 

v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a z exekučního titulu zjistí, že majetkový 

režim povinného a jeho manžela byl změněn, ale k zápisu těchto listin do Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu došlo až po vzniku vymáhaného dluhu povinného, 

a zároveň že oprávněný s touto změnou majetkového režimu nesouhlasil, či pokud soudní 

exekutor listinu o manželském majetkovém režimu v Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu nenalezne [to se může stát u rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu vydaného do 31.12.2013119  či u smlouvy o manželském majetkovém 

režimu v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, když zápis takových smluv do 

Seznamu listin o manželském majetkovém režimu funguje (na rozdíl od zápisu rozhodnutí 

soudu o manželském majetkovém režimu vydaných od 1.1.2014) na bázi dobrovolnosti – pro 

smlouvy mezi manželi uzavřené po účinnosti občanského zákoníku viz ust. § 721 odst. 2 OZ, 

pro smlouvy mezi manželi uzavřené před účinností občanského zákoníku, tj. do 31.12.2013, 

viz přechodná ustanovení Čl. XIII bod 4. zák. č. 303/2013 Sb.], je soudní exekutor ve smyslu 

ust. § 42 odst. 3 EŘ oprávněn postihnout i majetek, který netvoří SJM proto, že byl zákonný 

režim SJM změněn, tj. proto, že byl takový majetek ze SJM listinou o manželském 

majetkovém režimu vyňat. Samozřejmě platí, že ust. § 42 odst. 3 EŘ se vztahuje i na případy, 

kdy manželé zákonný majetkový režim žádným způsobem nemodifikovali.  

Skutečnost, že soudní exekutor může v případě, že v Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu nenalezne listinu o manželském majetkovém režimu (smlouvu mezi 

manželi či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu vydané do 31.12.2013), ač 

existuje, postihnout majetek, který v důsledku takové listiny netvoří součást SJM, však 

neznamená, že by nemělo být vůbec přihlíženo k účinkům takových listin vůči oprávněným. 

Naopak, tyto jsou zachovány, avšak manžel povinného se musí svého práva plynoucího 

z modifikace zákonem stanoveného rozsahu SJM smlouvou či rozhodnutím soudu vydaným 

do 31.12.2013, tj. práva vyloučit možnost postižení majetku ze SJM vyňatého právě takovou 

                                                           
119 Do 31.12.2013 se rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu nezapisovala do žádného veřejného 

seznamu (jak tomu je dle ust. § 35k odst. 3 NŘ po 1.1.2014), proto se v Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu nemusejí nacházet, pokud nebyla po 1.1.2014 do Seznamu listin o manželském majetkovém 

režimu zapsána na žádost manželů (viz přechodná ustanovení Čl. XIII bod 4. zák. č. 303/2013 Sb.). Naopak 

rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu vydaná po 1.1.2014 se, jak bylo již uvedeno, do Seznamu 

listin zapisují obligatorně, takže je soudní exekutor v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nalezne 

vždy.  
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smlouvou či rozhodnutím soudu domáhat návrhem na částečné zastavení exekuce dle ust. 

§ 262b odst. 1 OSŘ.120 S návrhem na částečné zastavení exekuce pak bude manžel povinného 

úspěšný tehdy, kdy smlouva o manželském majetkovém režimu či rozhodnutí soudu vydané 

do 31.12.2013 budou vůči oprávněnému účinné. Z přechodných ustanovení občanského 

zákoníku dovozuji, že účinky smluv o manželském majetkovém režimu a rozhodnutí soudu 

o manželském majetkovém režimu vydaných do 31.12.2013 (nezapsaných do Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu) je nutné posuzovat podle zák. č. 40/1964 Sb., pokud jak 

listina o manželském majetkovém režimu, tak i dluh povinného vymáhaný v exekučním řízení 

vznikly do 31.12.2013 (viz ust. § 3028 odst. 2 věta druhá za středníkem OZ), a podle 

občanského zákoníku, pokud smlouva o manželském majetkovém režimu byla uzavřena po 

1.1.2014 (v tomto případě není rozhodné, kdy vznikl dluh povinného vymáhaný v exekučním 

řízení) (viz ust. § 3028 odst. 1 OZ) či pokud smlouva či rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu vznikly do 31.12.2013 a zároveň dluh povinného vymáhaný v exekučním 

řízení vznikl po 1.1.2014 (viz ust. § 3028 odst. 2 OZ). Protože o problematice účinnosti smluv 

a rozhodnutí o manželském majetkovém režimu jak podle zák. č. 40/1964 Sb., tak i podle 

občanského zákoníku, již bylo pojednáno v předchozích podkapitolách této práce, bude dále 

zmíněna již jen zjednodušeně s tím, že bližší odůvodnění uvedené problematiky se nachází 

právě v předchozích podkapitolách.  

Je-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý za účinnosti zák. č. 40/1964 

Sb. a zároveň vznikly-li smlouva či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu 

(nezapsané do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu) do 31.12.2013, je 

modifikace zákonem stanoveného rozsahu SJM vůči oprávněnému účinná pouze tehdy, kdy 

v době vzniku vymáhané pohledávky již existovala a zároveň pokud oprávněný v době vzniku 

pohledávky věděl o její existenci a obsahu. Pokud tedy oprávněný, jehož pohledávka vznikla 

do 31.12.2013, věděl o existenci a obsahu dříve uzavřené smlouvy či dříve vydaného 

rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, je možnost postižení majetku vyňatého 

ze SJM takovou smlouvou či rozhodnutím soudu v exekučním řízení vyloučena a exekuce 

musí být v případě, že došlo k postižení takového majetku, ohledně tohoto majetku k návrhu 

manžela povinného ve smyslu ust. § 262b odst. 1 OSŘ částečně zastavena. Ve všech ostatních 

případech (vznikly-li smlouva či rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu po 

vzniku vymáhané pohledávky či vznikly-li smlouva či rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu sice před vznikem vymáhané pohledávky, avšak oprávněný s jejich 

                                                           
120 Psutka, J. Společné jmění manželů. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 187. ISBN 978-80-7400-565-7. 
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existencí a obsahem nebyl v době vzniku pohledávky seznámen), je modifikace zákonem 

stanoveného rozsahu SJM vůči oprávněnému neúčinná, v důsledku čehož lze v exekučním 

řízení vedeném k vymožení dluhu povinného postihnout majetek vyňatý ze SJM smlouvou či 

rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu.    

Je-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý za účinnosti zák. č. 40/1964 

Sb. či za účinnosti občanského zákoníku a zároveň vznikla-li smlouva o manželském 

majetkovém režimu (nezapsaná do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu)  po 

1.1.2014 či je-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý za účinnosti 

občanského zákoníku a zároveň vznikly-li smlouva či rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu (nezapsané do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu) do 

31.12.2013, je smlouva (analogicky rozhodnutí soudu vydané do 31.12.2013) v případě, že se 

dotýká práv třetích osob, účinná vůči oprávněnému tehdy, kdy pohledávka oprávněného 

vznikla ještě před uzavřením takové smlouvy (vydáním takového rozhodnutí soudu, k němuž 

došlo do 31.12.2013), a to za současného splnění podmínky, že oprávněný souhlasil s takovou 

smlouvou (rozhodnutím soudu vydaným do 31.12.2013). Pokud tedy oprávněný, jehož 

pohledávka vůči povinnému vymáhaná v exekučním řízení vznikla před uzavřením smlouvy 

o manželském majetkovém režimu (před vydáním rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu, k němuž došlo do 31.12.2013), souhlasil s později uzavřenou smlouvou 

vyjímající určitý majetek ze SJM (rozhodnutím soudu vydaným do 31.12.2013), je možnost 

postižení takto vyňatého majetku ze SJM v exekučním řízení vyloučena a exekuce musí být 

v případě, že došlo k postižení takového majetku, ohledně tohoto majetku k návrhu manžela 

povinného ve smyslu ust. § 262b odst. 1 OSŘ částečně zastavena. V opačném případě, 

tj. nevyslovil-li oprávněný, jehož pohledávka vymáhaná v exekučním řízení vznikla před 

uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, 

k němuž došlo do 31.12.2013, souhlas s později uzavřenou smlouvou vyjímající určitý 

majetek ze SJM či obdobným rozhodnutím soudu vydaným do 31.12.2013, jsou tyto vůči 

oprávněnému neúčinné, tudíž vymáhaná pohledávka může být v exekučním řízení vymožena 

i z majetku smlouvou nebo rozhodnutím soudu vydaným do 31.12.2013 ze SJM vyňatého.  

Pokud se ve výše zmíněných případech (tj. je-li v exekučním řízení vymáhán dluh 

povinného vzniklý za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. či za účinnosti občanského zákoníku 

a zároveň vznikla-li smlouva po 1.1.2014 či je-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného 

vzniklý za účinnosti občanského zákoníku a zároveň vznikly-li smlouva či rozhodnutí soudu 

o manželském majetkovém režimu do 31.12.2013) jedná o účinnost smluv a rozhodnutí soudu 
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o manželském majetkovém režimu (nezapsaných do Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu), které se dotýkají práv oprávněných a které vznikly až po vzniku 

vymáhané pohledávky, pro tu platí následující pravidla. Smlouva o manželském majetkovém 

režimu (ať už byla uzavřena do 31.12.2013 či po 1.1.2014) a rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu vydané do 31.12.2013 121  jsou vůči oprávněnému, jehož pohledávka 

vznikla až po jejím uzavření, účinné v případě, že oprávněný byl s existencí této smlouvy 

(rozhodnutí soudu vydaného do 31.12.2013) a s jejím obsahem seznámen, a dále v případě, že 

se taková smlouva (rozhodnutí soudu vydané do 31.12.2013) týká věci zapsané do veřejného 

seznamu (typicky nemovité věci), pokud je tato smlouva (rozhodnutí soudu vydané do 

31.12.2013) současně zapsána do veřejného seznamu, v němž je zapsána věc, jíž se smlouva 

(rozhodnutí soudu vydané do 31.12.2013) týká. Pokud tedy pohledávka oprávněného vůči 

povinnému vymáhaná v exekučním řízení vznikla po uzavření smlouvy o manželském 

majetkovém režimu (po vydání rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, ke 

kterému došlo do 31.12.2013), která nebyla zapsána ve veřejném seznamu, a současně pokud 

byl oprávněný s takovou smlouvou (rozhodnutím soudu vydaným do 31.12.2013) seznámen, 

je možnost postižení takto vyňatého majetku ze SJM v exekučním řízení vyloučena a exekuce 

musí být v případě, že došlo k postižení takového majetku, ohledně tohoto majetku k návrhu 

manžela povinného ve smyslu ust. § 262b odst. 1 OSŘ částečně zastavena. Totéž pak platí 

i pokud pohledávka oprávněného vůči povinnému vymáhaná v exekučním řízení vznikla po 

uzavření smlouvy o manželském majetkovém režimu (po vydání rozhodnutí soudu 

o manželském majetkovém režimu, ke kterému došlo do 31.12.2013), která se týká věci 

zapsané do veřejného seznamu, a to za podmínky, že je taková smlouva (rozhodnutí soudu 

vydané do 31.12.2013) zapsána do veřejného seznamu, v němž je zapsána věc, jíž se smlouva 

(rozhodnutí soudu vydané do 31.12.2013) týká. Ve všech ostatních případech je smlouva 

o manželském majetkovém režimu (rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu 

vydané do 31.12.2013) vůči oprávněnému neúčinná, v důsledku čehož lze v exekučním řízení 

vedeném k vymožení dluhu povinného postihnout majetek vyňatý ze SJM takovou smlouvou 

(rozhodnutím soudu vydaným do 31.12.2013).    

                                                           
121 Jak již bylo uvedeno v poznámce pod čarou č. 119, do 31.12.2013 se rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu nezapisovala do žádného veřejného seznamu (jak tomu je dle ust. § 35k odst. 3 NŘ po 

1.1.2014 ve vztahu k rozhodnutím soudu vydaným po 1.1.2014), proto se taková rozhodnutí soudu v Seznamu 

listin o manželském majetkovém režimu nemusejí nacházet, pokud nebyla po 1.1.2014 do Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu zapsána na žádost manželů (viz přechodná ustanovení Čl. XIII bod 4. zák. č. 

303/2013 Sb.). S ohledem na to je jejich režim shodný jako režim smluv o manželském majetkovém režimu, 

které se do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapisují rovněž na bázi dobrovolnosti (viz ust. 

§ 721 OZ pro smlouvy uzavřené po 1.1.2014 a přechodná ustanovení Čl. XIII bod 4. zák. č. 303/2013 Sb. pro 

smlouvy uzavřené do 31.12.2013). 



105 
 

Právní úprava postihování majetkových hodnot manžela povinného k vymožení dluhu 

povinného je od 1.7.2015 obsažena v ust. § 42 odst. 4 EŘ, podle něhož jde-li o vydobytí 

dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat 

exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním 

pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.  

Ze znění ust. § 42 odst. 4 EŘ, je patrné, že oproti dosavadní právní úpravě (právní 

úpravě účinné do 30.6.2015) došlo k výrazné změně koncepce postihování majetkových 

hodnot manžela povinného, když zák. č. 139/2015 Sb. s účinností od 1.7.2015 jednak vyloučil 

dosavadní možnost postihnout k vymožení dluhu povinného mzdu či jiný příjem manžela 

povinného, jinou peněžitou pohledávku manžela povinného, než z účtu u peněžního ústavu, 

a jiná majetková práva manžela povinného a připustil pouze možnost postihnout pohledávku 

z účtu manžela povinného u peněžního ústavu (tj. připustil pouze exekuci přikázáním 

pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu), a jednak rozšířil okruh dluhů 

povinného, k jejichž vymožení lze postihnout majetkové hodnoty manžela povinného, resp. 

pohledávku manžela povinného z účtu u peněžního ústavu. 

K vyloučení možnosti postihu mzdy či jiného příjmu manžela povinného, jiné peněžité 

pohledávky manžela povinného, než z účtu u peněžního ústavu, a jiných majetkových práv 

manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného zákonodárce 

dle důvodové zprávy k zák. č. 139/2015 Sb. přistoupil ve snaze vyvážit ochranu manžela 

povinného, když možnost postihu těchto majetkových hodnot zhodnotil jako neúměrné 

zatížení manžela povinného, který si ani nemusí být vědom existence exekučního titulu. 

Možnost postihnout k vymožení dluhu povinného pohledávku z účtu manžela povinného 

u peněžního ústavu pak dle důvodové zprávy k zák. č. 139/2015 Sb. zůstala zachována 

především v reakci na častou situaci, kdy jediným účtem manželů je účet manžela povinného, 

na který jsou zasílány peněžní prostředky náležející do SJM, včetně mzdy povinného, které by 

jinak (v případě neponechání způsobu exekuce přikázáním pohledávky manžela povinného 

u peněžního ústavu) nemohly být postiženy. K ponechání možnosti postihu pohledávky z účtu 

manžela povinného u peněžního ústavu v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného pak zákonodárce podle důvodové zprávy k zák. č. 139/2015 Sb. vedla i úvaha, že 

pokud by postih účtu manžela povinného nebyl připuštěn, umožnilo by to povinnému bránit 

úspěšnému provedení exekuce tím, že by veškerá plnění, která by jinak náležela do SJM, 

záměrně ukládal právě na účet svého manžela, čímž by byla nedůvodně zkracována práva 

věřitelů povinného na uspokojení jejich pohledávek. Všechny výše uvedené důvody pro 
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připuštění možnosti postihnout v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného 

pouze pohledávku manžela povinného z účtu u peněžního ústavu považuji za velice rozumné 

a toto řešení postihu majetku manžela povinného k vymožení dluhu povinného shledávám 

správným, neboť dle mého názoru spravedlivě řeší konflikt mezi zájmem na ochraně manžela 

povinného jako účastníka exekučního řízení, který se jím stal bez své vůle a mnohdy 

i vědomí, a zájmem na uspokojení oprávněného, když z manžela povinného sňalo značně 

invazivní a neúměrné zatížení v podobě postihu zejména jeho mzdy či jiné pohledávky, než 

z účtu u peněžního ústavu (nejčastěji pohledávky na vyplacení peněžních prostředků 

z důchodového připojištění či spoření) a zároveň oprávněnému ponechalo možnost postihu 

majetku manžela povinného, o kterém lze mít důvodně za to, že náleží do SJM, tedy že je 

manželům společný. 

Od 1.7.2015 tedy nelze k vydobytí jakéhokoliv dluhu povinného v exekučním řízení 

postihnout dříve postižitelné majetkové hodnoty manžela povinného, tedy mzdu či jiný příjem 

manžela povinného, jinou pohledávku manžela povinného než z účtu u peněžního ústavu či 

jiné majetkové právo manžela povinného122, resp. nelze vydat exekuční příkaz k provedení 

exekuce srážkami ze mzdy či jiného příjmu manžela povinného, přikázáním jiné peněžité 

pohledávky manžela povinného či postižením jiného majetkového práva manžela povinného, 

a to ani v exekučních řízeních zahájených po 1.7.2015, ani v těch, které byly zahájeny před 

tímto datem. V této souvislosti bylo proto třeba vyřešit, co po 1.7.2015 dělat s exekučními 

příkazy postihujícími tyto majetkové hodnoty, vydanými do 30.6.2015 v exekučních řízeních 

zahájených do 30.6.2015. Jestliže před nabytím účinnosti novely exekučního řádu 

a občanského soudního řádu provedené zák. č. 139/2015 Sb. v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného došlo v souladu s tehdy platnou a účinnou právní úpravou 

(tj. s právní úpravou platnou a účinnou ke dni vydání exekučního příkazu) k postižení i jiných 

majetkových hodnot manžela povinného, než pohledávky z účtu u peněžního ústavu, měl 

soudní exekutor exekuční příkaz postihující tyto majetkové hodnoty ve smyslu 

ust. § 47  odst. 1 EŘ po 1.7.2015 zrušit pro nepřípustnost, popř. exekuční soud měl exekuci 

ohledně takových majetkových hodnot manžela povinného (k návrhu manžela povinného) 

částečně zastavit dle ust. § 262b odst. 1 OSŘ. Ke zrušení exekučních příkazů, resp. 

k částečnému zastavení exekuce pak ve smyslu přechodného ustanovení čl. IV. odst. 1 zák. č. 

139/2015 Sb., podle něhož právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány, mělo dojít ve vztahu k postižení mzdy či jiného 

                                                           
122 Jde typicky o podíl manžela povinného v obchodní společnosti nebo družstvu či o jeho penzijní připojištění. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge2v6mjthe
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příjmu manžela povinného jako opakujícího se plnění s účinností od 1.7.2015 (pokud byla 

mzda manžela povinného do 30.6.2015 postižena v souladu s právní úpravou účinnou v době 

vydání exekučního příkazu, jsou srážky provedené do 30.6.2015 po právu a není důvod 

exekuční příkaz rušit, resp. exekuci srážkami ze mzdy manžela povinného částečně zastavovat 

od počátku) a ve vztahu k postižení jiné pohledávky manžela povinného, než z účtu 

u peněžního ústavu či jiného majetkového práva manžela povinného od počátku, pokud do 

30.6.2015 nenastaly účinky všech úkonů soudního exekutora umožňujících postižení těchto 

majetkových hodnot, tj. umožňujících převod finančních prostředků získaných na základě 

postižení těchto majetkových hodnot (pokud účinky všech úkonů soudního exekutora 

umožňujících postih těchto majetkových hodnot nenastaly do 30.6.2015, nelze již tyto 

majetkové hodnoty po 1.7.2015 postihnout a proto bylo třeba exekuční příkazy postihující 

tyto majetkové hodnoty manžela povinného zrušit, resp. exekuci přikázáním jiné peněžité 

pohledávky manžela povinného, než z účtu u peněžního ústavu či postižením jiných 

majetkových práv manžela povinného částečně zastavit již od počátku). Pokud účinky všech 

úkonů soudního exekutora umožňujících postih jiné pohledávky manžela povinného, než 

z účtu u peněžního ústavu či jiného majetkového práva manžela povinného nastaly do 

30.6.2015, pak za situace, kdy byl exekuční příkaz vydán v souladu s právní úpravou účinnou 

v době jeho vydání, je výtěžek z těchto majetkových hodnot manžela povinného, byť zaslaný 

soudnímu exekutorovi po 1.7.2015, získán po právu a s ohledem na to, že exekuce přikázáním 

jiné pohledávky manžela povinného, než z účtu u peněžního ústavu či postižením jiného 

majetkového práva skončila provedením, není dán důvod ke zrušení exekučního příkazu, 

resp. k částečnému zastavení exekuce. Jestliže před nabytím účinnosti novely exekučního 

řádu a občanského soudního řádu provedené zák. č. 139/2015 Sb. v exekučním řízení 

vedeném k vymožení dluhu povinného došlo k postižení do té doby postižitelných 

majetkových hodnot manžela povinného (týká se i pohledávky z účtu u peněžního ústavu), 

v rozporu s tehdy platnou a účinnou právní úpravou (tj. s právní úpravou platnou a účinnou ke 

dni vydání exekučního příkazu), měla by být exekuce k návrhu manžela povinného částečně 

zastavena od počátku v případě postižení všech do té doby postižitelných majetkových 

hodnot, včetně postižení pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, a to 

z důvodu nepřípustnosti vydání exekučních příkazů postihujících tyto majetkové hodnoty 

manžela povinného již od počátku (zrušení exekučního příkazu ze strany soudního exekutora 

v takových případech není vzhledem k tomu, že vychází z jeho iniciativy, moc 

pravděpodobným scénářem, proto je jako způsob odklizení exekučních příkazů v takovém 

případě uvedeno pouze částečné zastavení exekuce).  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge2v6mjthe
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Pokud se jedná o podmínky postižení pohledávky manžela povinného z účtu 

u peněžního ústavu, stejně jako za předchozí právní úpravy, tj. právní úpravy účinné do 

30.6.2015, je i od 1.7.2017 možné postihnout ji v případě, že je v exekučním řízení vymáhán 

dluh povinného, který patří do SJM. Vedle toho lze od 1.7.2015 nově postihnout pohledávku 

z účtu manžela povinného u peněžního ústavu také v případě, že je v exekučním řízení 

vymáhán dluh povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek v SJM. Odborná 

literatura 123  zastává názor, že k právnímu posouzení, zda je v exekuci vymáhán dluh 

povinného, který patří do SJM nebo dluh, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek 

v SJM, je ve smyslu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 3416/2016, 

nezbytné použít právní předpisy účinné v době, kdy vznikl dluh povinného, který je 

předmětem exekuce, tj. v případě, že je v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý 

po 1.1.2014, občanský zákoník, a v případě, že je v exekučním řízení vymáhán dluh 

povinného vzniklý do 31.12.2013, zák. č. 40/1964 Sb.  

Ačkoliv se uvedené usnesení Nejvyššího soudu primárně vztahuje k výkladu ust. 

§ 262b odst. 1 OSŘ, souhlasím s tím, že je nutné jej použít i k výkladu ust. § 42 odst. 4 EŘ, 

a to vzhledem ke vzájemné provázanosti ust. § 262b odst. 1 OSŘ, které upravuje případy, 

v nichž se manžel povinného může domáhat částečného zastavení exekuce ohledně majetku 

v SJM či jeho výlučného majetku, s ust. § 42 odst. 4 EŘ, které stanoví podmínky, za jakých je 

možné postihnout majetek manžela povinného – pohledávku manžela povinného z účtu 

u peněžního ústavu. Neztotožňuji se však se samotným závěrem Nejvyššího soudu 

vysloveným v usnesení ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 3416/2016, když mám za to, že za 

použití ust. § 3028 odst. 1 a 2 OZ je nutné dospět k závěru, že k právnímu posouzení, zda je 

v exekuci vymáhán dluh povinného, který patří do SJM nebo dluh, pro který lze vydat 

exekuční příkaz na majetek v SJM, je nutné použít občanský zákoník za situace, kdy 

vymáhaný dluh povinného i manželství povinného a jeho manžela vznikly po 1.1.2014, kdy 

vymáhaný dluh povinného vznikl po 1.1.2014, avšak manželství povinného a jeho manžela 

vzniklo do 31.12.2013 a kdy vymáhaný dluh povinného vznikl do 31.12.2013 a manželství 

povinného a jeho manžela vzniklo po 1.1.2014, a zák. č. 40/1964 Sb. za situace, kdy jak 

vymáhaný dluh povinného, tak i manželství povinného a jeho manžela vznikly do 

31.12.2013.124 Respektuji však, že do té doby, než nebude předmětný závěr Nejvyššího soudu 

                                                           
123 Např. Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 823. ISBN 978-

80-7400-630-2. 
124 K tomu blíže viz kapitola 5.3. této práce (str. 127 a následující). 
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případně přehodnocen, je třeba postupovat podle judikatury, v níž je vysloven. Proto bude 

následující výklad s předmětným závěrem Nejvyššího soudu souladný.  

V prvé řadě považuji za nezbytné uvést, že zatímco občanský zákoník vymezuje jak 

dluhy náležející do SJM, tak i dluhy, pro které lze vydat exekuční příkaz na majetek v SJM 

(viz ust. § 710, ust. § 731 a ust. § 732 OZ), zák. č 40/1964 Sb. vymezuje pouze dluhy 

náležející do SJM [viz ust. § 143 odst. 1 písm. b) zák. č. 40/1964 Sb.], aniž by stanovil, pro 

jaké dluhy lze vydat exekuční příkaz na majetek v SJM. Ve vztahu k dluhům vzniklým (ve 

smyslu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 3416/2016) do 

31.12.2013 tedy ust. § 42 odst. 4 EŘ založilo mezeru v zákoně v tom smyslu, že nelze 

jednoznačně určit, jaké dluhy spadají do kategorie dluhů, k jejichž vymožení je možné vydat 

exekuční příkaz na majetek v SJM. Je tedy otázkou, jak tuto mezeru v zákoně, která vyplývá 

z toho, že nové znění ust. § 42 odst. 4 EŘ se přizpůsobilo výhradně hmotně právní úpravě 

obsažené v ust. § 731 a ust. § 732 OZ, překlenout. Judikatura Nejvyššího soudu v tomto 

směru zatím není ustálena, takže exekuční soudy, resp. soudci mají možnost řešit uvedenou 

mezeru v zákoně každý po svém podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Podle mého 

názoru lze uvedený problém řešit systematickým výkladem zák. č. 40/1964 Sb., za jeho 

použití lze dospět k závěru, že zák. č. 40/1964 Sb. nepočítá s možností postižení majetku 

v SJM též k vymožení dluhů jen jednoho z manželů, které vznikly před uzavřením 

manželství, jak to umožňuje, byť v omezeném rozsahu, občanský zákoník ve svém ust. § 732, 

nýbrž počítá pouze s možností postihu majetku v SJM k vymožení dluhů vzniklých za trvání 

manželství.125 Tento závěr ostatně vyplývá i z procesně právní úpravy postihování majetku 

v SJM v exekučním řízení účinné do 31.12.2013, která z hmotně právní koncepce SJM 

založené zák. č. 40/1964 Sb. vycházela – ust. § 42 EŘ, ve znění účinném do 31.12.2013, 

stanovilo, že majetek v SJM lze postihnout pro dluhy vzniklé jednomu z manželů za trvání 

manželství. 

Pokud je tedy ve smyslu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 

3416/2016 v exekučním řízení podle platné právní úpravy vymáhán dluh vzniklý do 

31.12.2013 (v této souvislosti mám za to, že by měla být současně splněna podmínka, že 

i manželství povinného a jeho manžela vzniklo do 31.12.2013), je dle mého názoru třeba 

postupovat podle ust. 42 odst. 4 EŘ, ve spojení s ust. § 143 odst. 1 písm. b) zák. č. 40/1964 

Sb. (které stanoví, jaké dluhy náležejí do SJM), a přitom přihlédnout rovněž k ust. § 42 odst. 1 

                                                           
125 Závěr o tom, že zák. č. 40/1964 Sb. nepočítal s možností postižení majetku v SJM pro dluhy vzniklé před 

uzavřením manželství zastává i odborná literatura – viz např. Svoboda K., Smolík P., Levý J., Šínová R. 

a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1063. ISBN 978-80-7400-673-9. 
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EŘ, ve znění účinném do 31.12.2013 (které stanoví, pro jaké dluhy lze postihnout majetek 

v SJM, tj. pro které dluhy lze vydat exekuční příkaz na majetek v SJM). Ze spojení všech 

těchto ustanovení pak lze učinit závěr, že k vymožení dluhu povinného vzniklého do 

31.12.2013 (dle mého názoru za současného splnění podmínky, že i manželství povinného 

a jeho manžela vzniklo do 31.12.2013) je možné nařídit exekuci přikázáním pohledávky 

manžela povinného z jeho účtu u peněžního ústavu tehdy, kdy je v exekučním řízení vymáhán 

dluh povinného, který je součástí SJM nebo který vznikl za trvání manželství. Protože dluhy 

vzniklé za trvání manželství jsou širší kategorií dluhů, než dluhy náležející do SJM, když 

podle zák. č. 40/1964 Sb. do SJM nenáležejí závazky vzniklé za trvání manželství týkající se 

majetku náležejícího pouze jednomu z manželů (povinnému) či převzaté jedním z manželů 

(povinným) bez souhlasu druhého manžela, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů, a rovněž ani závazky vzniklé za trvání manželství vyňaté ze 

SJM smlouvou či rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu, které jsou vůči 

věřiteli (oprávněnému) účinné, lze dovodit, že pohledávku manžela povinného z účtu 

u peněžního ústavu lze postihnout vždy, když je splněna podmínka, že vymáhaný dluh 

povinného vznikl za trvání manželství, aniž by bylo potřeba zkoumat, zda je vymáhaný dluh 

též součástí SJM (to je relevantní zejména ve vztahu ke smlouvám a rozhodnutím soudu 

o manželském majetkovém režimu vylučujícím dluhy náležející dle zákona do SJM ze SJM, 

jejichž účinnost vůči oprávněnému, která je schopná vyvolat nemožnost postižení 

majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného, není třeba za situace, že dluh vznikl za trvání manželství, vůbec zkoumat). Pokud 

pak soudní exekutor v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného vzniklého do 

31.12.2013 (dle mého názoru za současného splnění podmínky, že i manželství povinného 

a jeho manžela vzniklo do 31.12.2013) postihne účet manžela povinného u peněžního ústavu 

v rozporu s výše uvedeným (tj. zejména v případě, že vymáhaný dluh povinného vznikl před 

uzavřením manželství), může se manžel povinného s úspěchem bránit postižení své 

pohledávky z účtu u peněžního ústavu návrhem na částečné zastavení exekuce ohledně této 

majetkové hodnoty dle ust. § 262b odst. 1 OSŘ.    

Je-li ve smyslu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 

3416/2016, v exekučním řízení podle platné právní úpravy vymáhán dluh povinného vzniklý 

po 1.1.2014 (podle mého názoru je-li v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý po 

1.1.2014, ať už manželství povinného a jeho manžela vzniklo do 31.12.2013 či po 1.1.2014 či 

dluh povinného vzniklý do 31.12.2013 za současného splnění podmínky, že manželství 
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povinného a jeho manžela vzniklo po 1.1.2014), je ve smyslu ust. 42 odst. 4 EŘ, ve spojení 

s ust. § 731 a ust. § 732 OZ možné nařídit exekuci přikázáním pohledávky manžela 

povinného z jeho účtu u peněžního ústavu v případě, že v exekučním řízení jsou vymáhány 

následující dluhy povinného: 1) dluh povinného, který je součástí SJM ve smyslu ust. § 710 

OZ ve spojení s ust. § 719 odst. 2 a ust. § 727 odst. 2 OZ (dluh, který povinný převzal 

za trvání manželství, pokud nešlo o dluh převzatý sice za trvání manželství, avšak týkající se 

výlučného majetku povinného v rozsahu přesahujícím zisk z tohoto majetku, či převzatý 

povinným bez souhlasu jeho manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních 

nebo běžných potřeb rodiny, nebo dluh, který byl vyňat ze SJM smlouvou či rozhodnutím 

soudu o manželském majetkovém režimu účinnými vůči oprávněnému), 2) dluh povinného, 

který vznikl za trvání SJM (tj. v době, kdy SJM nebylo zrušeno rozhodnutím soudu či kdy 

neexistoval režim oddělených jmění či režim vyhrazující vznik SJM až ke dni zániku 

manželství) (viz ust. § 731 OZ), ať už dluh patřil do SJM či nikoliv, a 3) dluh povinného, 

který vznikl před uzavřením manželství, proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil 

vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, z povinnosti manžela plnit 

výživné či z protiprávního činu povinného (viz ust. § 732 OZ). Pokud soudní exekutor 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného vzniklého po 1.1.2014 postihne 

účet manžela povinného u peněžního ústavu v rozporu s výše uvedeným, může se manžel 

povinného s úspěchem bránit postižení své pohledávky z účtu u peněžního ústavu návrhem na 

částečné zastavení exekuce ohledně této majetkové hodnoty dle ust. § 262b odst. 1 OSŘ.  

Protože výše uvedené vymezení dluhů, pro které lze, je-li ve smyslu usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 3416/2016, v exekučním řízení podle 

platné právní úpravy vymáhán dluh povinného vzniklý po 1.1.2014 (podle mého názoru je-li 

v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý po 1.1.2014, ať už manželství 

povinného a jeho manžela vzniklo do 31.12.2013 či po 1.1.2014 či dluh povinného vzniklý do 

31.12.2013 za současného splnění podmínky, že manželství povinného a jeho manžela 

vzniklo po 1.1.2014), postihnout pohledávku manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, 

je dosti komplexní v tom smyslu, že zahrnuje velice širokou škálu dluhů, je pro manžela 

povinného prakticky nemožné ubránit se (prostřednictvím návrhu na částečné zastavení 

exekuce dle ust. § 262b odst. 1 OSŘ) postižení své pohledávky z účtu u peněžního ústavu 

s odůvodněním, že vymáhaný dluh povinného není dle smlouvy či rozhodnutí soudu 

o manželském majetkovém režimu součástí SJM, a to z důvodu, že vymáhaný dluh bude 

s velkou pravděpodobností patřit do jiné kategorie dluhů (než do kategorie dluhů náležejících 
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do SJM), pro které lze SJM postihnout. Pokud by však přece jen nešlo o dluh spadající do 

ostatních kategorií uvedených výše pod body 2) a 3), bylo by k námitce manžela povinného, 

že dluh nenáleží do SJM vlivem jeho vyloučení ze SJM smlouvou či rozhodnutím soudu 

o manželském majetkovém režimu, nutné zkoumat účinky takové smlouvy či rozhodnutí 

soudu vůči oprávněnému. O účincích smlouvy či rozhodnutí soudu o manželském 

majetkovém režimu pak platí obdobně to, co bylo uvedeno výše ohledně účinků smluv 

a rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu ve vztahu k postižení majetku v SJM. 

Možnost postižení pohledávky manžela povinného u peněžního ústavu je od 1.7.2015 

oproti dosavadní právní úpravě modifikována nově zavedeným ust. § 304b odst. 4 OSŘ, které 

stanoví, že je-li výkon rozhodnutí veden podle § 262a odst. 4, nevztahují se zákazy uvedené 

v § 304 odst. 1 a 3 na částku ve výši poloviny peněžních prostředků, které byly na účtu 

v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, 

převyšuje-li částku podle odstavce 1. Peněžní prostředky podle předchozí věty vyplatí peněžní 

ústav manželovi povinného na jeho žádost. O tom musí být manžel povinného při nařízení 

výkonu rozhodnutí poučen. Z uvedeného ustanovení, ve spojení s ust. § 304 odst. 1 a 3126 

a ust. § 304b odst. 1 OSŘ127 [a rovněž ve spojení s ust. § 52 odst. 1 (resp. s ust. § 65) a ust. 

§ 130 odst. 1 EŘ], vyplývá, že pokud soudní exekutor v souladu s ust. § 42 odst. 4 EŘ 

s příslušnou hmotně právní úpravou zhodnotí, že v exekučním řízení vedeném k vymožení 

dluhu povinného je možné vést exekuci přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu 

u peněžního ústavu, pak se účinky exekučního příkazu v podobě zákonem stanoveného 

inhibitoria (zákazu, aby majitel účtu u peněžního ústavu vybíral z účtu peněžními prostředky 

či aby s nimi jinak nakládal) a arestatoria (zákaz, aby peněžní ústav od doručení exekučního 

příkazu vyplácel či jinak k příkazu majitele účtu nakládal s peněžními prostředky na jím 

vedeném účtu) nevztahují na polovinu peněžních prostředků, které se na postiženém účtu 

nacházely k okamžiku doručení exekučního příkazu peněžnímu ústavu, pokud je tato částka 

vyšší, než dvojnásobek životního minima jednotlivce. Jinými slovy, pohledávku manžela 

povinného z účtu u peněžního ústavu lze fakticky postihnout pouze v omezeném rozsahu, a to 

v rozsahu odpovídajícím jedné polovině peněžních prostředků nacházejících se na účtu 

manžela povinného v okamžiku doručení exekučního příkazu peněžnímu ústavu, pokud je 

tato částka vyšší, než dvojnásobek životního minima jednotlivce. Takovéto peněžní 

                                                           
126  Uvedená ustanovení zakládají peněžnímu ústavu arestatorium a majiteli účtu u peněžního ústavu 

inhibitorium. 
127 Ustanovení § 304b odst. 1 OSŘ stanoví, že zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na peněžní 

prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Má-li 

u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto účtů. 
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prostředky jsou od okamžiku doručení exekučního příkazu peněžnímu ústavu vázány ve 

prospěch manžela povinného a peněžní ústav s nimi musí naložit tak, že mu je k jeho žádosti 

bez odkladu vyplatí. K tomu, aby manžel povinného mohl toto své oprávnění realizovat, se 

přitom vyžaduje, aby jej soudní exekutor o právu podat u peněžního ústavu žádost o výplatu 

uvedené částky poučil (k tomuto poučení nejčastěji dochází prostřednictvím exekučního 

příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního 

ústavu, který se doručuje i manželu povinného). Řešení zavedené ust. § 304b odst. 4 OSŘ se 

jeví jako relativně vyvážené ve vztahu k věřiteli (oprávněnému) i manželu povinného, neboť 

na straně jedné zabraňuje tomu, aby se oprávněný nemohl uspokojit z peněžních prostředků 

povinného jen proto, že budou uloženy na účtu, jehož majitelem je manžel povinného, a na 

straně druhé poskytuje přiměřenou ochranu manželu povinného, když mu v souladu 

s předpokladem, že se na jeho účtu nacházejí peněžní prostředky v SJM, umožňuje nakládat 

s (jeho) polovinou zůstatku na účtu.  

Naopak nepřevyšuje-li částka peněžních prostředků nacházejících se na účtu manžela 

povinného u peněžního ústavu ke dni doručení exekučního příkazu peněžnímu ústavu částku 

podle ust. § 304b odst. 1 OSŘ, tj. částku dvojnásobku životního minima jednotlivce, lze z ust. 

§ 304b odst. 4 ve spojení s ust. § 304b odst. 1 OSŘ dovodit, že inhibitorium a arestatorium se 

neuplatní vůbec, což znamená, že v takovém případě bude pohledávka manžela povinného 

u peněžního ústavu fakticky nepostižitelná z důvodu nemožnosti postižení takové částky dle 

ust. § 304b odst. 1 OSŘ.    

S účinností od 1.7.2015 bylo do občanského soudního řádu nově zavedeno rovněž ust. 

§ 309 odst. 3 OSŘ, podle kterého je nutné postupovat v případě, že je účet manžela povinného 

postižen ve vícero exekučních řízeních vedených k vymožení dluhu povinného. Uvedené 

ustanovení stanoví, že byl-li výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z téhož účtu manžela 

povinného nařízen k vydobytí více pohledávek povinného128, neuplatní se zákazy uvedené 

v § 304 odst. 1 a 3 do výše uvedené v § 304b odst. 4 k okamžiku doručení prvního usnesení 

o nařízení výkonu rozhodnutí peněžnímu ústavu. Z tohoto ustanovení plyne, že v případech, 

kdy byla exekuce přikázáním pohledávky z téhož účtu manžela povinného nařízena 

k vydobytí více pohledávek oprávněných vůči povinnému (uplatňovaných v odlišných 

exekučních řízeních), se inhibitorium a arestatorium do výše poloviny peněžních prostředků 

nacházejících se na postiženém účtu manžela povinného uplatní pouze jednou, přičemž pro 

                                                           
128 Zákon sice mluví o „pohledávkách povinného“, avšak s ohledem na to, že toto spojení postrádá jakýkoliv 

smysl (viz definice pojmu pohledávka v ust. § 1721 OZ), lze zcela určitě uzavřít, že myslí na pohledávky 

oprávněných; uvedené spojení je lapsus zákonodárce.  
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stanovení nepostižitelné části peněžních prostředků je rozhodující stav na účtu v době 

doručení prvního exekučního příkazu peněžnímu ústavu, u něhož je postižený účet manžela 

povinného veden.129 Toto ustanovení tedy brání tomu, aby manželu povinného byly z jeho 

exekučně postiženého účtu vypláceny částky do výše poloviny peněžních prostředků 

nacházejících se na něm ke dni doručení exekučního příkazu peněžnímu ústavu v každém 

exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, ve kterém je postižen jeho účet, což 

by při velkém počtu takových exekučních řízení vedlo k postupnému zmenšování postižitelné 

částky tak, že by na účtu manžela povinného nakonec nezbyly žádné peněžní prostředky, 

které by mohly být použity k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného.        

Právní úpravu postihování pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu 

dotváří ust. § 262b odst. 2 OSŘ (ve spojení s ust. § 52 odst. 1 EŘ), které stanoví, že výkon 

rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm 

ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. 

Není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného by 

náležely do společného jmění manželů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pohledávku manžela 

povinného z účtu u peněžního ústavu lze v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného postihnout pouze tehdy, kdy se na účtu manžela povinného alespoň z části 

nacházejí peněžní prostředky, které by jinak (nebýt toho, že se jedná o výlučnou pohledávku 

manžela povinného na vyplacení peněžních prostředků z účtu) náležely do SJM. Pokud 

takové peněžní prostředky na účtu manžela povinného uloženy nejsou, tj. pokud jsou na účtu 

manžela povinného uloženy pouze peněžní prostředky, které by náležely do jeho výlučného 

vlastnictví130, může se manžel povinného úspěšně domáhat částečného zastavení exekuce 

přikázáním jeho pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Skutečnost, že se na účtu manžela 

povinného nacházejí pouze peněžní prostředky, které by náležely do jeho výlučného 

vlastnictví, však musí manžel povinného prokázat. Nepodaří-li se mu to, nemůže být se 

manžel povinného se svým návrhem na částečné zastavení exekuce úspěšný (tento musí být 

zamítnut), neboť v takovém případě se vychází z domněnky, že se jedná o peněžní prostředky, 

které by náležely do SJM. Protože ust. § 262b odst. 2 OSŘ se uplatní pouze v případě, že na 

účtu manžela povinného nejsou uloženy peněžní prostředky náležející do SJM ani z části (což 

vyplývá jak ze znění tohoto ustanovení, tak i z důvodové zprávy k zák. č. 139/2015 Sb.), je 

                                                           
129  Jirsa J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251 – 376 občanského 

soudního řádu. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 223. ISBN 978-80-7552-273-3. 
130 Jde zejména o peněžní prostředky nabyté způsoby vylučujícími je ze SJM, uvedenými v hmotněprávních 

normách – viz ust. § 143 odst. 1 písm. a) zák. č. 40/1964 Sb. a ust. § 709 OZ. 
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nasnadě, že manžel povinného nemůže být se svým návrhem na částečné zastavení exekuce 

přikázáním jeho pohledávky z účtu u peněžního ústavu úspěšný ani v případě, že se na jeho 

účtu u peněžního ústavu nacházejí částečně prostředky, které by jinak náležely do SJM, 

a částečně prostředky, které by jinak náležely do výlučného vlastnictví manžela povinného, 

a to ať už jsou tyto peněžní prostředky v jakémkoliv poměru.  

Jakkoli je novela exekučního řádu a občanského soudního řádu provedená zák. 

č. 139/2015 Sb. poslední významnou novelou právní úpravy postihování majetku v SJM 

a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného, tuto úpravu svým způsobem ovlivnila i pozdější novela exekučního řádu 

provedená zák. č. 164/2015 Sb., která novelizovala ust. § 58 odst. 2 EŘ tak, že s účinností od 

1.9.2015 zavedla pod písmeny a) až d) čtyři skupiny způsobů provedení exekuce, které musí 

soudní exekutor volit postupně tak, že způsoby exekuce uvedené v následující skupině lze 

provést až poté, kdy exekuci nelze provést způsoby uvedenými v předešlé skupině. Podle 

uvedeného ustanovení soudní exekutor nejprve zvolí exekuci přikázáním pohledávky z účtu 

povinného a následně (nemá-li povinný účet či nepostačují-li peněžní prostředky na účtu 

povinného k úplnému uspokojení pohledávky oprávněného) přistoupí k exekuci přikázáním 

pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu. Ve třetí skupině způsobů exekuce 

může soudní exekutor postihnout movité věci, nemovité věci, které povinný nepoužívá 

k bydlení sebe a své rodiny, a závod, které mohou náležet do SJM povinného a jeho manžela, 

a konečně posledním v úvahu připadajícím způsobem exekuce je exekuce prodejem 

nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení svému a své rodiny a které rovněž mohou 

náležet do SJM. Postupu soudního exekutora, kdy tento neodůvodněně přistoupí k některému 

způsobu exekuce, aniž by před tím zvolil způsoby exekuce uvedené v předcházejících 

skupinách, se jak povinný, tak i jeho manžel mohou bránit návrhem na částečné zastavení 

exekuce (manžel povinného tak může učinit pouze ve vztahu ke způsobům exekuce 

postihujícím jeho majetkové hodnoty či majetek v SJM). 

 

4.5 Vliv rozvodu manželství na postih majetku ve společném jmění manželů 

a majetkových hodnot manžela povinného a postižení majetku ve společném 

jmění manželů po rozvodu manželství 

 

Vezmeme-li v úvahu, že exekuční řízení trvá mnohdy řadu let a že rozvodovost 

v České republice je značná, je zřejmé, že není nic výjimečného, že v průběhu exekučního 
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řízení vedeného k vymožení dluhu povinného dojde k rozvodu povinného a jeho manžela. Je 

přitom jasné, že rozvod manželství povinného a jeho manžela nemůže zůstat v dříve 

zahájeném exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného nepovšimnut, 

samozřejmě pokud v něm byl postižen majetek v SJM či majetkové hodnoty manžela 

povinného. Vliv rozvodu manželství povinného a jeho manžela, k němuž došlo po zahájení 

exekučního řízení vedeného k vymožení dluhu povinného, na jeho další průběh, se přitom liší 

podle toho, jaký majetek byl v takovém exekučním řízení postižen. 

Jestliže byl v době trvání manželství povinného a jeho manžela v exekučním řízení 

zahájeném za trvání manželství k vymožení dluhu povinného postižen majetek v SJM 

v souladu s právní úpravou účinnou v době jeho postižení (v době vydání exekučního příkazu 

postihujícího majetek v SJM), měl by se postup soudního exekutora po rozvodu manželství 

povinného a jeho v tu dobu již bývalého manžela odvíjet od toho, zda SJM bylo vypořádáno 

současně s rozvodem manželství (dohodou mezi manželi) či nikoliv.  

Pokud SJM nebylo vypořádáno současně s rozvodem manželství povinného a jeho 

bývalého manžela, je postižení majetku do něho náležejícího, postiženého v době před 

rozvodem manželství, v exekučním řízení přípustné i po rozvodu manželství, a to za stejných 

podmínek, jako by manželství nebylo rozvedeno a SJM nezaniklo. Jinými slovy exekuce 

nařízená v době trvání manželství povinného a jeho manžela vůči majetku v SJM může 

pokračovat i po rozvodu manželství, pokud zaniklé SJM nebylo vypořádáno. Rozvod 

manželství tedy neodůvodňuje částečné zastavení v době před rozvodem manželství nařízené 

exekuce na majetek náležející do zaniklého, avšak nevypořádaného SJM. Tento závěr lze dle 

mého názoru dovodit z ust. § 736 věty druhé OZ (které je ve smyslu ust. § 3028 odst. 2 OZ 

nutné aplikovat při vypořádání SJM i v případě, že manželství vzniklo do 31.12.2013, pokud 

k vypořádání SJM došlo/dochází po 1.1.2014), podle něhož dokud zúžené, zrušené nebo 

zaniklé společné jmění není vypořádáno, použijí se pro ně ustanovení o společném jmění 

přiměřeně. Z toho usuzuji, že dokud není SJM vypořádáno, zůstává možnost jeho postihu 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného stejná, jako by SJM i nadále 

existovalo. Možnost postižení majetku v nevypořádaném SJM přitom soudnímu exekutorovi 

zůstává až do doby vypořádání SJM s tím, že po vypořádání SJM je nutné postupovat 

obdobně tak, jak je uvedeno v následujícím výkladu.  

V případě, že SJM bylo současně s rozvodem manželství vypořádáno dohodou 

manželů, podle které bývalý manžel povinného získal ze SJM majetek, jenž byl dříve 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného postižen, musí být v exekučním 
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řízení přihlédnuto k ust. 737 odst. 1 OZ (obdobně ve vztahu k dohodě o vypořádání SJM ust. 

§ 150 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.), podle jehož věty první vypořádáním SJM nesmí být 

dotčeno právo třetí osoby. Právem třetí osoby je přitom též právo na uspokojení pohledávky 

oprávněného z majetku patřícího do SJM, jestliže takové právo oprávněný měl již před 

uzavřením dohody o vypořádání zaniklého SJM.131 Skutečnost, že dohoda o vypořádání SJM 

zasahuje do práva oprávněného na uspokojení jeho pohledávky z majetku v SJM132, sice sama 

o sobě není schopna vyvolat jakýkoliv následek, avšak oprávněný se v takovém případě může 

ve smyslu ust. § 737 odst. 1 věty druhé OZ domáhat určení neúčinnosti dohody o vypořádání 

SJM vůči němu u soudu. Z povahy institutu neúčinnosti právního jednání a jejích důsledků 

vůči věřiteli (zakotveno v ust. § 589 a násl. OZ) pro danou věc vyplývá, že podá-li oprávněný 

(jehož pohledávka vznikla před uzavřením dohody o vypořádání SJM povinného a jeho 

bývalého manžela133) žalobu na určení neúčinnosti dohody o vypořádání SJM vůči němu 

u soudu a vyhoví-li soud jeho žalobě, hledí se na dohodu o vypořádání SJM tak, jako kdyby 

její právní účinky vůči oprávněnému nenastaly, v důsledku čehož se oprávněný po rozvodu 

manželství povinného a jeho bývalého manžela může domáhat uspokojení své pohledávky 

i z majetku patřícího před rozvodem manželství do SJM, vypořádaného dohodou tak, že jeho 

výlučným vlastníkem se stal bývalý manžel povinného. Z toho vyplývá, že pokud bylo 

soudem určeno, že dohoda o vypořádání SJM je vůči oprávněnému neúčinná, exekuce vůči 

majetku patřícímu před rozvodem manželství povinného a jeho manžela do SJM, nařízená 

před rozvodem manželství, může ve stejném rozsahu pokračovat i po rozvodu manželství. 

Rozvod manželství tedy v takovém případě neodůvodňuje částečné zastavení exekuce 

ohledně majetku, který dle dohody o vypořádání SJM náleží do výlučného vlastnictví 

bývalého manžela povinného. Naopak nedomáhá-li se oprávněný, jehož pohledávka vznikla 

před uzavřením dohody o vypořádání SJM povinného a jeho bývalého manžela, určení 

neúčinnosti dohody o vypořádání SJM vůči němu u soudu či není-li oprávněný, který se 

domáhal určení neúčinnosti dohody o vypořádání SJM vůči němu u soudu, s žalobou úspěšný, 

je dohoda o vypořádání SJM vůči oprávněnému účinná, v důsledku čehož se majetek 

náležející dle dohody o vypořádání SJM bývalému manželu povinného stává v exekučním 

                                                           
131 K tomu viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2008, sp. zn. 20 Cdo 1849/2006, který je, ač byl 

vydán za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., v rozsahu tohoto tvrzení aplikovatelný i za účinnosti občanského 

zákoníku, když ust. § 150 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., na něž tato judikatura odkazuje, je co do zákazu, aby se 

dohoda o vypořádání SJM dotýkala práv třetích osob, obsahově podobné ust. § 737 odst. 1 věta prvá OZ.   
132 Typicky dohoda o vypořádání SJM zasahuje do práva oprávněného tehdy, když způsobuje zmenšení majetku 

povinného tak, že oprávněný nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku náležejícího dle dohody 

povinnému, ačkoli nebýt takové dohody by se z majetku povinného uspokojil.  
133 Tato podmínka je v exekučních řízeních zahájených v době trvání manželství povinného a jeho manžela vždy 

splněna. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmjvga
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řízení vedeném k vymožení dluhu povinného nepostižitelným, neboť není majetkem 

povinného ani nenáleží do SJM (kterýžto majetek lze v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného postihnout). Exekuce nařízená před rozvodem manželství 

povinného a jeho manžela vůči majetku patřícímu původně do SJM tak v uvedených 

případech nemůže pokračovat ve stejném rozsahu jako před rozvodem manželství, nýbrž je 

možné vést ji pouze vůči majetku náležejícímu dle dohody o vypořádání SJM povinnému. 

V takových případech je tedy po rozvodu manželství povinného a jeho bývalého manžela dán 

důvod pro částečné zastavení exekuce ve vztahu k majetku, který, ač původně patřil do SJM, 

dle dohody o vypořádání SJM náleží bývalému manželu povinného. Výše uvedená pravidla 

pak platí i pro případ, že vypořádání zaniklého SJM bylo provedeno na návrh některého 

z bývalých manželů rozhodnutím soudu dle ust. § 740 OZ či bylo-li SJM vypořádáno 

nevyvratitelnou domněnkou vypořádání SJM dle ust. § 741 OZ, neboť ust. § 737 odst. 1 OZ 

svou obecností dopadá (na rozdíl od ust. § 150 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., které výslovně 

dopadalo pouze na vypořádání SJM dohodou manželů134) na všechny případy vypořádání 

SJM.135 V těchto případech vypořádání SJM by však měl být zásah do práv třetích osob 

(oprávněných) spíše výjimečný, neboť v případě soudního rozhodnutí o práva třetích osob dbá 

přímo soud, který vypořádá SJM v souladu s ust. § 737 odst. 1 OZ tak, aby práva třetích osob 

nebyla dotčena, a v případě vypořádání SJM na základě zákonné domněnky vypořádání je 

vliv manželů na vypořádání SJM minimální, když jde o způsob vypořádání stanovený 

zákonem. Uvažovat je v tomto případě možné pouze o majetkových dispozicích prováděných 

v mezidobí mezi zánikem a vypořádáním SJM, kterými bývalí manželé mohou ovlivnit rozsah 

nabytého majetku. Pokud budou bývalí manželé ve vzájemné shodě postupovat tak, že 

záměrně nebudou usilovat o jiný způsob vypořádání a zároveň rozvrhnou užívání majetku tak, 

aby po uplynutí tří let připadl konkrétnímu bývalému manželovi [viz ust. § 741 písm. a) OZ], 

bude mít toto jejich jednání přímý vliv na to, kdo se k okamžiku uplynutí tří let stane 

vlastníkem hmotných movitých věcí. Bude-li právě tímto jednáním bývalých manželů 

dotčeno právo oprávněného na uspokojení jeho pohledávky vůči povinnému, může se tento 

účinkům vypořádání bránit žalobou o určení neúčinnosti takového vypořádání vůči němu 

u soudu. U zbylých součástí SJM však bývalí manželé vypořádání ovlivnit nemohou, neboť 

nemovité věci, stejně tak jako věci movité hmotné, které ani jeden z nich výlučně neužívá, ve 

                                                           
134 Až Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 18.7.2012, sp. zn. 20 Cdo 1985/2010, vyslovil závěr, že zásada, že 

vypořádáním SJM nesmí být dotčena práva věřitelů, platí i pro vypořádání SJM rozhodnutím soudu. 
135 Pro vypořádání SJM rozhodnutím soudu či na základě zákonné domněnky vypořádání SJM platí uvedená 

pravidla až ode dne vypořádání SJM, do té doby se nevypořádané SJM postihuje tak, jak je uvedeno 

v předchozím odstavci. 
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smyslu ust. § 741 odst. b) OZ spadají do jejich podílového spoluvlastnictví. Je tedy patrné, že 

vypořádání SJM nevyvratitelnou právní domněnkou dle ust. § 741 OZ má na případná práva 

třetích osob pouze minimální vliv.136 

Jinak se postupuje v případě rozvodu manželství povinného a jeho manžela za situace, 

kdy byly v době trvání manželství v exekučním řízení zahájeném za trvání manželství 

k vymožení dluhu povinného postiženy majetkové hodnoty manžela povinného (opět 

v souladu s právní úpravou účinnou v době vydání exekučního příkazu postihujícího 

majetkové hodnoty manžela povinného). V takovém případě je po rozvodu manželství 

povinného a jeho v tu dobu již bývalého manžela nutné exekuční řízení ve vztahu 

k postiženým majetkovým hodnotám bývalého manžela povinného částečně zastavit, a to 

s účinností od rozvodu manželství (tj. od právní moci rozsudku o rozvodu manželství), neboť 

tímto okamžikem zaniká jeden ze základních předpokladů přípustnosti postižení takového 

majetku, kterým je skutečnost, že postižené majetkové hodnoty náleží manželu povinného.137 

V současné době se toto pravidlo týká pouze pohledávky bývalého manžela povinného z účtu 

u peněžního ústavu, avšak do 30.6.2015 jej bylo nutné aplikovat i ve vztahu k dalším případně 

postiženým majetkovým hodnotám bývalého manžela povinného postižitelným podle ust. 

§ 262a odst. 2 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015 (resp. podle ust. § 262a odst. 

3 OSŘ, ve znění účinném od 1.1.2013 do 31.12.2013). Pro částečné zastavení exekuce 

přikázáním pohledávky manžela povinného u peněžního ústavu s účinností od rozvodu 

manželství povinného a jeho bývalého manžela přitom dle mého názoru není rozhodné, zda se 

na účtu bývalého manžela povinného nacházejí (byť z části) peněžní prostředky náležející 

do zaniklého SJM, neboť předmětem tohoto způsobu exekuce je pohledávka bývalého 

manžela povinného na výplatu peněžních prostředků z postiženého účtu, která (jak již bylo 

uvedeno a podepřeno judikaturou Nejvyššího soudu) není součástí SJM, a nikoliv samotné 

peněžní prostředky na účtu. Pokud se týká ochrany oprávněného, ta je v případě částečného 

zastavení exekuce přikázáním pohledávky manžela povinného u peněžního ústavu za situace, 

kdy se na účtu bývalého manžela povinného nacházejí peněžní prostředky náležející do 

zaniklého SJM, zajištěna tím, že takové peněžní prostředky jsou předmětem vypořádání SJM, 

takže oprávněný nepřijde o možnost uspokojit se z jejich části připadající na povinného (popř. 

                                                           
136 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 318. ISBN 978-80-7400-503-9. 
137 Jestliže byly v době trvání manželství povinného a jeho manžela v exekučním řízení zahájeném za trvání 

manželství k vymožení dluhu povinného postiženy majetkové hodnoty manžela povinného v rozporu s právní 

úpravou účinnou v době jejich postižení, je exekuční řízení ve vztahu k postiženým majetkovým hodnotám 

(bývalého) manžela povinného částečně zastavit již od počátku, a to pro nepřípustnost vydání exekučního 

příkazu je postihujícího – v takovém případě prakticky ani není rozhodné, že došlo k rozvodu manželství.  
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z jiných jim odpovídajících hodnot), byť k tomuto uspokojení může dojít až se značnou 

časovou prodlevou způsobenou déletrvajícím vypořádáním SJM v případě sporu mezi 

bývalými manželi či neaktivního přístupu bývalých manželů k vypořádání SJM. V případě, že 

by vypořádání peněžních prostředků na účtu bývalého manžela povinného, které náleží do 

zaniklého SJM, zasahovalo do práva oprávněného na uspokojení jeho pohledávky vůči 

povinnému, může se oprávněný ve smyslu ust. § 737 odst. 1 OZ domáhat neúčinnosti 

vypořádání SJM vůči němu u soudu s tím, že v případě úspěchu se oprávněný může do výše 

podílu povinného na peněžních prostředcích na účtu bývalého manžela povinného uspokojit 

i z toho, co dle dohody o vypořádání SJM, rozhodnutí soudu o vypořádání SJM, popř. na 

základě zákonné domněnky vypořádání SJM připadlo ze SJM na bývalého manžela 

povinného. 

Stranou v souvislosti s rozvodem manželství povinného a jeho manžela nelze ponechat 

otázku postihu majetku náležejícího do zaniklého SJM v exekučním řízení zahájeném 

k vymožení dluhu povinného až po rozvodu manželství povinného a jeho bývalého 

manžela.138 V této souvislosti Nejvyšší soud ve své judikatuře139 (byť vydané za účinnosti 

zákona č. 40/1964 Sb.) dospěl k závěru, že bylo-li manželství pravomocně rozvedeno, lze 

k vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen bývalému manželovi (povinnému), 

nařídit exekuci (výkon rozhodnutí) na majetek patřící do zaniklého SJM, které v době 

zahájení řízení o výkon rozhodnutí (vydání exekučního příkazu) nebylo vypořádáno, ať již 

dohodou, rozhodnutím soudu nebo na základě zákonné nevyvratitelné domněnky vypořádání 

SJM. Pokud tedy bylo exekuční řízení vedené k vymožení dluhu povinného zahájeno až po 

rozvodu manželství povinného a jeho bývalého manžela, lze v případě, že je vymáhán dluh 

vzniklý za trvání manželství povinného a jeho bývalého manžela, postihnout majetek 

náležející do zaniklého, avšak nevypořádaného SJM. Za stejných podmínek pak dozajisté 

může k postižení majetku náležejícího do zaniklého, avšak nevypořádaného SJM, dojít 

i v exekučním řízení zahájeném za trvání manželství povinného a jeho manžela teprve po 

rozvodu manželství.  

                                                           
138 Ve vztahu k majetkovým hodnotám manžela povinného nelze uvažovat o jejich postižení v rámci exekučního 

řízení vedeného k vymožení dluhu povinného po rozvodu manželství povinného a jeho bývalého manžela, a to 

ze stejného důvodu, z jakého je nutné částečně zastavit exekuci nařízenou na majetkové hodnoty manžela 

povinného po rozvodu manželství za situace, kdy byly tyto postiženy ještě za trvání manželství, tj. z důvodu, že 

není dán základní předpoklad přípustnosti postižení takového majetku, kterým je skutečnost, že postižené 

majetkové hodnoty náleží manželu povinného. Proto se v této souvislosti práce věnuje pouze postihu majetku 

v SJM po rozvodu manželství.  
139 K tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2003, sp. zn. 20 Cdo 238/2003, či rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 30.3.2011, sp. zn. 20 Cdo 2610/2009. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhfptemc7mnsg6xzsgyyta


121 
 

Pokud jde o možnost postižení již vypořádaného SJM v exekučním řízení zahájeném 

k vymožení dluhu povinného po rozvodu manželství povinného a jeho bývalého manžela, lze 

z judikatury uvedené v předchozím odstavci a contrario dovodit, že v exekučním řízení 

vedeném k vymožení dluhu povinného nelze postihnout majetek nacházející se původně 

v SJM, jež byl v době zahájení exekučního řízení vedeného k vymožení dluhu povinného ve 

výlučném vlastnictví bývalého manžela povinného proto, že SJM bylo ohledně takového 

majetku již vypořádáno. Nejvyšší soud však ve své konstantní judikatuře140, byť vydané za 

účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., dospěl k závěru, že toto pravidlo se nepoužije v případě, kdy je 

třeba výjimečně přihlédnout k ust. § 150 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. (nyní obdobně ust. § 737 

odst. 1 věta prvá OZ), podle něhož práva věřitelů nesmí být dohodou manželů o vypořádání 

společného jmění dotčena. V této souvislosti Nejvyšší soud zastává názor, že právo 

oprávněného na uspokojení pohledávky z v době zahájení vykonávacího (exekučního) řízení 

již výlučného majetku bývalého manžela povinného je dáno, jestliže k vypořádání SJM došlo 

až poté, co vznikla pohledávka oprávněného a je tak odůvodněn závěr, že vypořádání SJM má 

zcela nebo zčásti za následek, že oprávněnému bude zmařena nebo ztížena možnost vymoci 

svou pohledávku. 141  S přihlédnutím k této judikatuře, kterou s ohledem na obsahovou 

podobnost ust. § 150 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. s ust. § 737 odst. 1 OZ považuji za 

aplikovatelnou i za účinnosti občanského zákoníku, a zároveň k tomu, že ust. § 737 odst. 1 

OZ (na rozdíl od ust. § 150 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.) neúčinnost dohody o vypořádání SJM, 

rozhodnutí soudu o vypořádání SJM či zákonné domněnky o vypořádání SJM, váže na určení 

soudu, že taková dohoda, rozhodnutí soudu či zákonná domněnka je vůči oprávněnému 

neúčinná, je tedy dle mého názoru možné dovodit, že v exekučním řízení zahájeném po 

rozvodu manželství povinného a jeho bývalého manžela k vymožení dluhu povinného lze 

postihnout kromě majetku připadajícího dle dohody o vypořádání SJM, rozhodnutí soudu 

o vypořádání SJM či zákonné domněnky o vypořádání SJM na povinného také majetek, který 

dle této dohody, rozhodnutí soudu či zákonné domněnky náleží bývalému manželu povinného 

[až na spoluvlastnický podíl bývalého manžela povinného na majetku uvedeném v ust. § 741 

písm. b) OZ 142 ], pokud pohledávka oprávněného vznikla před uzavřením dohody 

o vypořádání SJM, vydáním rozhodnutí soudu o vypořádání SJM či vypořádáním SJM na 

základě zákonné domněnky o vypořádání SJM a zároveň pokud soud k návrhu oprávněného 

                                                           
140 K tomu viz např. rozsudek ze dne 17.2.2010, sp. zn. 20 Cdo 432/2010, či ze dne 4.4.2017, sp. zn. 20 Cdo 

4714/2016, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6.12.2016, sp. zn. 20 Cdo 4453/2016. 
141  K tomu viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2008, sp. zn. 20 Cdo 1849/2006, či usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2013, sp. zn. 20 Cdo 2840/2012.  
142 K tomu viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.4.2012, sp. zn. 20 Cdo 1540/2010. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbptemc7mnsg6xzugmza
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgzptemc7mnsg6xzugq2tg
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzptemc7mnsg6xzrha2ds
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgjptemc7mnsg6xzsha2da
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určil, že tato dohoda, rozhodnutí soudu o vypořádání SJM či vypořádání SJM na základě 

zákonné domněnky o vypořádání SJM není vůči němu účinná. Naopak z uvedené judikatury 

a contrario vyplývá, že pokud pohledávka oprávněného, která je předmětem exekučního řízení 

vedeného k vymožení dluhu povinného, vznikla až po vypořádání SJM povinného a jeho 

bývalého manžela, nelze v exekučním řízení zahájeném po rozvodu manželství majetek, který 

dle dohody o vypořádání SJM, rozhodnutí soudu o vypořádání SJM či zákonné domněnky 

o vypořádání SJM patří bývalému manželu povinného, postihnout za žádných okolností.  
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5. Možnosti obrany manžela povinného v exekučním řízení 

 

S účastenstvím manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného, resp. s možností postihnout v takovém exekučním řízení majetek v SJM 

a majetkové hodnoty manžela povinného nesporně souvisí právo manžela povinného bránit se 

postižení takového majetku, pokud k jeho postižení došlo v rozporu s hmotně právními, popř. 

procesně právními normami upravujícími přípustnost postihu takového majetku a postup při 

jeho postihování. Jak vyplývá ze samotného pojmu „obrana“, manžel povinného musí 

k ochraně svého majetku či majetku v SJM učinit patřičné procesní úkony vlastním aktivním 

konáním. Soudní exekutor by sice jako odborník ve svém oboru měl disponovat potřebnými 

znalostmi k tomu, aby nedocházelo k postihu majetku v SJM a majetkových hodnot manžela 

povinného v rozporu se zákonem, avšak vzhledem k náročnosti předmětné problematiky 

způsobné především častými novelami exekučního řádu a občanského soudního řádu 

reagujícímu na nedávnou rekodifikaci soukromého práva, v jejichž důsledku často není jasné, 

jak v konkrétní situaci postupovat, není nic výjimečného, že soudní exekutor své povinnosti 

postihovat majetek v souladu se zákonem nedostojí. V takových případech je pak procesní 

odpovědností manžela povinného, aby prostředky obrany, které mu zákon umožňuje využít, 

prokázal tento rozpor a odvrátil tak nepříznivé následky neprávem postiženého majetku.  

 

5.1 Vyškrtnutí věci ze soupisu 

 

Ve smyslu ust. § 68 odst. 1 EŘ může ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští 

exekuci, podat ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy se dozvěděl o soupisu věci, návrh na vyškrtnutí 

věci ze soupisu, a to u soudního exekutora, který věc do soupisu pojal. Z uvedeného je 

zřejmé, že vyškrtnutí věci ze soupisu může manžel povinného jako prostředek obrany využít 

tehdy, kdy byla v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného nařízena exekuce 

prodejem movitých věcí a současně kdy byla do soupisu movitých věcí provedeného v rámci 

tohoto způsobu exekuce pojata věc, která se nachází v jeho výlučném vlastnictví, a to bez 

ohledu na to, jak ke vzniku jeho vlastnictví k věci pojaté do soupisu došlo (tj. bez ohledu na 

to, zda manžel povinného nabyl předmětnou věc před vznikem manželství či za jeho trvání, 

avšak z peněžních prostředků nabytých některým ze způsobů vylučujících tyto ze SJM, nebo 

zda je věc ve vlastnictví manžela povinného proto, že byla ze SJM vyloučena smlouvou či 

rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu, která je vůči oprávněnému účinná). 

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu je v uvedené situaci pro manžela povinného alternativou 
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k návrhu na částečné zastavení exekuce ohledně věci pojaté do soupisu dle ust. § 262b odst. 1 

OSŘ a ust. § 55 odst. 1 EŘ, když je pouze na manželu povinného, který z těchto 

prostředků obrany svého výlučného majetku postiženého v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného použije. 143  Mezi uvedenými prostředky obrany však nejde 

o vztah alternativy v pravém slova smyslu, neboť platí, že neúspěch manžela povinného 

s návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu není překážkou tomu, aby manžel povinného 

následně podal návrh na částečné zastavení exekuce ve vztahu k téže věci, ve vztahu k níž 

podal návrh na vyškrtnutí ze soupisu.  

Osobně zastávám názor, že pro manžela povinného je za situace, kdy jsou k tomu 

splněny předpoklady, vhodnější podat u soudního exekutora nejprve návrh na vyškrtnutí věci 

ze soupisu a až následně, v případě neúspěchu s tímto návrhem, návrh na částečné zastavení 

exekuce ohledně věci pojaté do soupisu, a to z důvodu, že návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu 

je prostředkem rychlejším, když soudní exekutor je povinen o něm rozhodnout do 15 dní od 

jeho doručení (viz ust. § 68 odst. 2 EŘ). Totéž sice platí i o návrhu manžela povinného na 

částečné zastavení exekuce ohledně věci pojaté do soupisu (viz ust. §  55 odst. 1 EŘ), avšak 

pouze ve vztahu k soudnímu exekutorovi s tím, že pokud tento návrhu manžela povinného ve 

lhůtě do 15 dní od jeho přijetí nevyhoví (což není nic neobvyklého), je povinen jej postoupit 

exekučnímu soudu, který není vázán žádnou (ani pořádkovou) lhůtou k jeho rozhodnutí, 

v důsledku čehož není jisté, kdy o něm bude rozhodnuto. Exekuční soud je sice v této 

souvislosti vázán principem rychlosti řízení a měl by tedy o návrhu manžela povinného na 

částečné zastavení exekuce rozhodnout co nejdříve, nicméně to především u soudů, v jejichž 

obvodu má trvalý pobyt velké množství povinných, v důsledku čehož se tyto soudy musejí 

vypořádat s větším množstvím procesních návrhů účastníků exekučních řízení, nelze dost 

dobře provést, takže vyřízení návrhu manžela povinného na částečné zastavení exekuce může 

trvat až několik měsíců, neřku-li let.      

 

5.2 Vylučovací žaloba jako prostředek obrany manžela povinného do 30.6.2015 

 

Vylučovací žaloba, upravená v ust. § 267 OSŘ, byla stěžejním prostředkem obrany 

manžela povinného před neoprávněným postižením majetku v SJM (viz ust. § 267 odst. 2 

OSŘ, ve znění účinném do 30.6.2015) či majetkových hodnot manžela povinného (viz ust. 

                                                           
143 To vyplývá nejen z pojetí právní úpravy obou prostředků obrany, které jsou na sobě nezávislé, ale rovněž 

z judikatury Nejvyššího soudu, který uzavřel, že využití návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu není podmínkou 

pro podání návrhu na částečné zastavení exekuce (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4.2.2014, sp. zn. 

21 Cdo 1037/2013, per analogiam). 
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§ 267 odst. 1 OSŘ, ve znění účinném do 30.6.2015) v exekučním řízení vedeném k vymožení 

dluhu povinného do 30.6.2015. Ačkoliv ust. § 267 OSŘ prošlo od konce roku 2012 do 

30.6.2015 dvěma změnami, provedenými zák. č. 396/2012 Sb., účinným od 1.1.2013, a zák. 

č. 293/2013 Sb., účinným od 1.1.2014, lze s ohledem na to, že tyto změny zásadně nezměnily 

význam předmětného ustanovení, uzavřít, že vylučovací žalobou, podanou vůči oprávněnému 

jako žalovanému, se manžel povinného mohl do 30.6.2015 nepřímo bránit postižení majetku 

v SJM či majetku, který se pro účely nařízení exekuce považoval za majetek patřící do SJM 

(majetek ze SJM vyloučený smlouvou či rozhodnutím soudu o manželském majetkovém 

režimu), a od 1.1.2013 rovněž postižení svých majetkových hodnot, za předpokladu, že 

vymáhanou pohledávku nebylo podle procesních či hmotně právních předpisů možné 

z takového, exekučním příkazem postiženého, majetku uspokojit. 144 Nepřímost tohoto 

prostředku obrany manžela povinného pak spočívala jednak v tom, že vylučovací žaloba byla 

prostředkem obrany mimo rámec exekučního řízení v tom smyslu, že ji neprojednával soudní 

exekutor či exekuční soud, nýbrž civilní soud v samostatném nalézacím řízení vedeném podle 

části třetí občanského soudního řádu, a jednak v tom, že rozhodnutí soudu o vyloučení 

majetku v SJM či majetkových hodnot manžela povinného nebylo schopné vyloučit majetek, 

který byl předmětem řízení o vylučovací žalobě, z postihu v exekučním řízení bez dalšího, 

když po jeho právní moci bylo třeba podat s odkazem na něj návrh na částečné zastavení 

exekuce ohledně vyloučeného majetku podle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ s tím, že teprve 

rozhodnutí soudního exekutora či exekučního soudu o takovém návrhu vyvolávalo 

požadované účinky, tj. vynětí vyloučeného majetku z postihu v exekučním řízení.   

Ačkoliv do 30.6.2015 nebyl v relevantní právní úpravě přímo zakotven jiný prostředek 

obrany manžela povinného proti nesprávnému postižení majetku v SJM či jeho majetkových 

hodnot v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, než vylučovací žaloba (až 

na vyškrtnutí věci ze soupisu), objevovaly se snahy manželů povinných bránit se 

nesprávnému postižení majetku v SJM a zejména jejich majetkových hodnot i prostřednictvím 

návrhu na částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ, jehož podání 

nemuselo předcházet rozhodnutí o vylučovací žalobě. Dřívější judikatura Nejvyššího soudu 

tuto možnost sice vylučovala, když ustálila závěr, že jediným prostředkem k ochraně práv 

manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného je vylučovací 

žaloba dle ust. § 267 OSŘ (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.5.2003, 

                                                           
144 Situace, ve kterých se manžel povinného mohl s úspěchem bránit postižení uvedeného majetku vylučovací 

žalobou, byly podrobně uvedeny v předchozí kapitole. S ohledem na to autorka práce nepovažuje za nutné je 

znovu uvádět i v této (pod)kapitole.   
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sp. zn. 20 Cdo 1054/2002, ze dne 11.1.2005, sp. zn. 20 Cdo 2320/2004, či ze dne 23.11.2006, 

sp. zn. 20 Cdo 329/2006), ovšem později byl závěr o nepřípustnosti obrany manžela 

povinného prostřednictvím návrhu na částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. 

h) OSŘ prolomen a tato možnost byla výjimečně připuštěna (viz např. usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 25.9.2012, sp. zn. 20 Cdo 1561/2012, či ze dne 23.4.2015, 

sp. zn. 21 Cdo 4525/2014, ze dne 12.1.2016, sp. zn. 26 Cdo 3140/2015, ze dne 26.8.2016, 

sp. zn. 20 Cdo 5402/2015, či ze dne 3.10.2016, sp. zn. 20 Cdo 872/2016), a to s logickým 

odůvodněním, že účelem obou těchto prostředků obrany je zastavit exekuci ohledně neprávem 

postižených věcí či práv nacházejících se v SJM či ve výlučném vlastnictví manžela 

povinného. Připuštění možnosti manžela povinného podat návrh na (částečné) zastavení 

exekuce nelze z jeho pohledu hodnotit jinak, než pozitivně, neboť byl významně zjednodušen 

proces odstranění nežádoucího stavu, kdy byl nesprávně postižen majetek v SJM nebo 

majetkové hodnoty manžela povinného, když již nebylo nutné podávat k dosažení cíle ubránit 

nesprávně postižený majetek dva návrhy ve dvou odlišných řízeních [vylučovací žalobu 

v řízení nalézacím a následně návrh na částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. 

f) OSŘ v řízení exekučním]. 

S účinností od 1.7.2015 došlo novelou občanského soudního řádu provedenou zák. 

č. 139/2012 Sb. ke zrušení možnosti manžela povinného podat vylučovací žalobu k ochraně 

majetku v SJM či jeho majetkových hodnot, nesprávně postižených v exekučním řízení 

vedeném k vymožení dluhu povinného, a k nahrazení tohoto prostředku obrany manžela 

povinného návrhem na částečné zastavení exekuce dle ust. § 262b OSŘ (který je na rozdíl od 

vylučovací žaloby projednáván přímo v rámci exekučního řízení soudním exekutorem či 

exekučním soudem). Od 1.7.2015 tedy manžel povinného nemůže k ochraně majetku v SJM 

či svých majetkových hodnot, nesprávně postižených v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného, podat vylučovací žalobu, a to ani v řízeních zahájených před 

tímto datem. Pokud tak manžel povinného učiní, měl by civilní soud takovou žalobu 

zamítnout, a to dle mého názoru z důvodu nedostatku aktivní věcné legitimace manžela 

povinného k jejímu podání. Ve smyslu přechodných ustanovení čl. II. bodu 1 a 3 a čl. IV. 

bodu 1 zák. č. 139/2015 Sb. je však třeba projednat ty vylučovací žaloby, které byly manžely 

povinných podány u civilních soudů do 30.6.2015, a to ačkoliv o nich nebylo do tohoto data 

rozhodnuto.145 

                                                           
145 K tomu viz také např. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22.9.2015, sp. zn. 24 Co 353/2015, 

publikované ve Výběru rozhodnutí vrchních a krajských soudů č. 47/2015; či z odborné literatury např. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgjptemc7mnsg6xzrga2ti
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgrptemc7mnsg6xzsgmzda
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzptemc7mnsg6xztgi4q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgjptemc7mnsg6xzrgu3dc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrptemk7mnsg6xzuguzdk
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgvptens7mnsg6xztge2da
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgvptemc7mnsg6xzvgqyde
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgzptemc7mnsg6xzyg4za
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5.3 Návrh na částečné zastavení exekuce 

 

Jak vyplývá již z výše uvedeného výkladu o vylučovací žalobě, od 1.7.2015, kdy 

nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu a exekučního řádu provedená zák. 

č. 139/2015 Sb., došlo k zásadní změně stěžejního prostředku obrany manžela povinného 

proti nesprávnému postižení majetku v SJM či jeho majetku v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného, když byla zrušena dosavadní možnost manžela povinného 

podat k obraně takového majetku vylučovací žalobu a tato byla nahrazena možností podat 

návrh na částečné zastavení exekuce. 146  Tato změna byla dle důvodové zprávy k zák. 

č. 139/2015 Sb. motivována zejména snahou o zefektivnění ochrany manžela povinného 

v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, když vylučovací žaloba byla dle 

zákonodárce prostředkem dosti zdlouhavým a relativně nepružným, zatímco návrh na 

částečné zastavení exekuce zákonodárce považuje za prostředek rychlejší s tím, že jeho 

výhoda tkví rovněž v tom, že řízení o něm není zatíženo soudním poplatkem. Úmysl 

zákonodárce byl v tomto směru jistě dobrý, nicméně z vlastní zkušenosti, získané praxí 

u exekučního soudu, mohu říci, že zavedení návrhu na částečné zastavení exekuce jako 

prostředku obrany manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného přispělo spíše ke zpomalení exekučních řízení jako takových, neboť došlo 

k zavedení zcela nové a nikoli jednoduché agendy exekučních soudů, která značně zatížila již 

tak dosti vytížené exekuční soudy a způsobila větší prodlevy v rozhodování o procesních 

návrzích účastníků exekučního řízení. 

Možnost manžela povinného podat k obraně nesprávně postiženého majetku v SJM či 

jeho majetku v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného návrh na částečné 

zastavení exekuce je zakotvena v ust. § 55 odst. 1 větě druhé EŘ s tím, že případy, ve kterých 

se manžel povinného může domáhat částečného zastavení exekuce, upravuje ust. § 262b OSŘ. 

Ve smyslu přechodného ustanovení čl. IV. bodu 1. zák. č. 139/2015 Sb., podle něhož se nové 

znění občanského soudního řádu a exekučního řádu (účinné od 1.7.2015) uplatní i v řízeních 

zahájených před 1.7.2015, je pak třeba učinit závěr, že ust. § 262b OSŘ je nutné aplikovat 

i v exekučních řízeních zahájených do 30.6.2015. Jinými slovy, i v neskončených exekučních 

                                                                                                                                                                                     
Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 817 - 824. ISBN 978-80-

7400-630-2. 
146 Protože exekuce zahájená k vymožení dluhu povinného většinou není vedena pouze způsoby postihujícími 

majetek v SJM či majetkové hodnoty manžela povinného a zároveň protože návrh manžela povinného na 

zastavení exekuce se může týkat pouze majetku v SJM či jeho majetkových hodnot, je návrh manžela povinného 

na zastavení exekuce schopen vyvolat zastavení exekuce pouze co do její části. Proto je návrh manžela 

povinného ve většině případů svým charakterem návrhem na částečné zastavení exekuce.  
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řízeních zahájených do 30.6.2015 je návrh na částečné zastavení exekuce jediným možným 

prostředkem obrany manžela povinného (s výjimkou vyškrtnutí věci ze soupisu) proti 

nesprávnému postižení majetku v SJM či jeho majetku s tím, že takový návrh je třeba 

projednat podle ustanovení § 262b OSŘ, ve znění účinném do 1.7.2015.147 Jedinou výjimkou 

z tohoto pravidla představuje případ, kdy manžel povinného v průběhu exekučního řízení 

zahájeného do 30.6.2015 podal do uvedeného data vylučovací žalobu, neboť tu je nutné, jak 

bylo uvedeno a odůvodněno již v předchozí podkapitole, projednat a rozhodnout podle 

dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu, ve znění účinném do 

30.6.2015. O možnosti podat návrh na částečné zastavení exekuce dle ust. § 262b odst. 1 OSŘ 

je pak nutné manžela povinného poučit, přičemž nejvhodnějším prostředkem pro toto poučení 

je exekuční příkaz (k tomu viz přechodné ustanovení čl. IV. bodu 2. zák. č. 139/2015 Sb.), 

jímž je nařízena exekuce na majetek v SJM či na majetkové hodnoty manžela povinného, 

který se doručuje i manželu povinného, samozřejmě za předpokladu, že takový exekuční 

příkaz byl vydán po 1.7.2015. Pokud byl exekuční příkaz postihující majetek v SJM či 

majetkové hodnoty manžela povinného vydán před 1.7.2015 s tím, že po tomto datu soudní 

exekutor již žádný takový exekuční příkaz nevydá, lze poučení učinit např. zasláním přípisu 

obsahujícího takové poučení či ústně při jakémkoliv úkonu, který manžel povinného učiní 

vůči soudnímu exekutorovi osobně.       

Ve smyslu ust. § 55 odst. 1 věty druhé a třetí EŘ ve spojení s ust. §  55 odst. 3 EŘ 

rozhoduje o návrhu manžela povinného na částečné zastavení exekuce soudní exekutor na 

základě písemných dokladů předložených manželem povinného, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne 

doručení takového návrhu. Před rozhodnutím o návrhu manžela povinného na částečné 

zastavení exekuce soudní exekutor nemusí zjišťovat stanovisko ostatních účastníků řízení 

k tomuto návrhu, jak tomu je v případě, kdy podá návrh na (částečné) zastavení exekuce 

povinný, přičemž o částečném zastavení exekuce k návrhu manžela povinného může soudní 

exekutor (na rozdíl od situace, kdy návrh na zastavení exekuce podá povinný) rozhodnout 

i bez souhlasu oprávněného. Nevyhoví-li soudní exekutor návrhu manžela povinného na 

částečné zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí 

exekučnímu soudu.  

                                                           
147 K tomu viz např. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 3416/2016, či ze dne 

7.3.2017, sp. zn. 20 Cdo 5823/2016. 
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Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu 148  platí, že exekuci nelze (částečně) 

zastavit ve vztahu ke třetímu subjektu (tedy subjektu odlišnému od oprávněného a povinného) 

jako takovému, nýbrž za zákonem stanovených předpokladů jen ve vztahu ke konkrétním 

věcem, právům nebo jiným majetkovým hodnotám tohoto třetího subjektu (tedy i manžela či 

rozvedeného manžela povinného). Proto je tedy nutné, aby se manžel povinného svým 

návrhem na částečné zastavení exekuce domáhal zastavení exekuce ohledně konkrétního 

majetku v SJM či majetku v jeho vlastnictví, který nezaměnitelně vymezí, resp. aby se 

domáhal zastavení exekuce co do způsobu jejího provedení postihujícího majetek v SJM či 

jeho majetek. Návrhu manžela povinného na částečné zastavení exekuce, kterým se manžel 

povinného domáhá zastavení exekuce vůči své osobě, nelze ve smyslu uvedené judikatury 

Nejvyššího soudu vyhovět a je třeba jej zamítnout.  

V exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného není výjimkou, že návrh 

na částečné zastavení exekuce ohledně majetkových hodnot manžela povinného či jeho 

výlučného majetku podá povinný v domnění, že pokud je to on, vůči komu je exekuční řízení 

vedeno, může v exekučním řízení činit veškeré návrhy. Tak tomu však ve vztahu 

k majetkovým hodnotám manžela povinného ani ve vztahu k jeho výlučnému majetku není. 

Krajský soud v Hradci Králové ve svém usnesení ze dne 30.3.2015, sp.zn. 23 Co 145/2015, 

publikovaném ve Výběru rozhodnutí vrchních a krajských soudů č. 25/2015, dospěl k závěru, 

že povinný není aktivně věcně legitimován k podání návrhu na zastavení exekuce v rozsahu, 

ve kterém došlo k postižení práv jeho manžela, který není povinným v exekučním řízení, 

pokud postižená práva manžela povinného nejsou součástí SJM. Tento závěr byl odůvodněn 

tak, že pokud byly v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného vydány 

exekuční příkazy k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného 

u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného a srážkami ze 

mzdy nebo jiných příjmů manžela povinného (dva posledně uvedené způsoby exekuce není 

možné v exekučních řízeních vedených k vymožení dluhu povinného od 1.7.2015 nařídit, 

proto se uvedený závěr vztahuje již jen na exekuční příkazy k provedení exekuce přikázáním 

pohledávky manželka povinného z účtu u peněžního ústavu), dochází jejich prostřednictvím 

k postižení majetkových hodnot náležejících výlučně manželu povinného, tj. není jimi 

zasahováno do práv povinného. Povinný tedy není nositelem práv a povinností vyplývajících 

z hmotného práva, tj. hmotných práv postižených uvedenými exekučními příkazy. Proto 

věcná legitimace k podání návrhu na částečné zastavení exekuce prováděné vůči majetkovým 

                                                           
148 K tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 3416/2016. 
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hodnotám manžela povinného (jeho pohledávky z účtu u peněžního ústavu) přísluší pouze 

manželovi povinného, jehož práva jsou postiženy. S uvedeným závěrem, který je dle mého 

názoru možné vztáhnout i na jiný majetek ve výlučném vlastnictví manžela povinného (např. 

movité či nemovité věci postižené exekučními příkazy k provedení exekuce jejich prodejem), 

se ztotožňuji, přičemž jej lze dovodit rovněž ze samotného znění ust. § 262b odst. 1 OSŘ. 

Ustanovení § 262b odst. 1 OSŘ stanoví, že je-li výkonem rozhodnutí postižen majetek 

ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než 

připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se 

manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem 

poučen.  

Ustanovení § 262b odst. 2 OSŘ stanoví, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky 

z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní 

prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán opak, má 

se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného by náležely do společného jmění 

manželů. O částečném zastavení exekuce k návrhu manžela povinného dle uvedeného 

ustanovení bylo blíže pojednáno již v kapitole 4.4. této práce v souvislosti s výkladem 

postihování majetkových hodnot manžela povinného, proto již není předmětem výkladu v této 

kapitole.  

„Zvláštním právním předpisem“ ve smyslu ust. § 262b odst. 1 OSŘ, podle něhož je 

nutné posoudit, zda je v exekučním řízení postižen majetek v SJM či majetek manžela 

povinného, který v exekuci nelze postihnout, nebo zda je takový majetek postižen ve větším 

rozsahu, než v jakém jej lze postihnout, je podle judikatury Nejvyššího soudu právní předpis, 

který byl účinný v době, kdy vznikl dluh povinného, který je vymáhán v exekučním řízení.149 

Je-li tedy v exekučním řízení vymáhán dluh povinného vzniklý do 31.12.2013, je třeba při 

posouzení postižitelnosti majetku v SJM či majetkových hodnot manžela povinného použít 

zák. č. 40/1964 Sb., konkrétně jeho ust. § 143 a 144, a je-li v exekučním řízení vymáhán dluh 

povinného vzniklý po 1.1.2014, je třeba při posouzení postižitelnosti majetku v SJM či 

majetkových hodnot manžela povinného použít občanský zákoník, konkrétně jeho ust. § 731 

a 732.  

S výše uvedeným závěrem Nejvyššího soudu se však (jak bylo uvedeno a odůvodněno 

již v kapitole 4.4. této práce) neztotožňuji, neboť k němu Nejvyšší soud dospěl pouze za 

                                                           
149 K tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 3416/2016.  
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použití ust. § 3028 odst. 3 OZ, aniž by vzal v úvahu ust. § 3028 odst. 1 a 2 OZ. Je sice 

pravdou, že ve smyslu ust. § 3028 odst. 3 OZ by se měl právní režim dluhu vzniklého do 

31.12.2013 řídit zák. č. 40/1964 Sb., toto tvrzení je však dle mého názoru nutné omezit pouze 

na ustanovení závazkového práva, nikoliv na ustanovení práva rodinného, resp. manželského 

majetkového práva, jehož aplikaci upravuje právě ust. § 3028 odst. 1 a 2 OZ, které dává 

odpověď na to, jaké práva a povinnosti, popř. jaké právní poměry se řídí občanským 

zákoníkem a jaké dosavadní právní úpravou. Z těchto ustanovení přitom dle mého názoru 

vyplývá, že úpravou manželského majetkového práva obsaženou v občanském zákoníku je 

nutné se řídit, pokud manželství vzniklo po 1.1.2014 a dále jestliže manželství vzniklo do 

31.12.2013, pokud jde o práva a povinnosti (i dluhy) vzniklé v době trvání manželství po 

1.1.2014, a úpravou manželského majetkového práva obsaženou v zák. č. 40/1964 Sb. je 

nutné se řídit, pokud manželství vzniklo do 31.12.2013 a zároveň pokud rovněž práva 

a povinnosti vzniklé manželům v době trvání manželství (i dluhy) vznikly do 31.12.2013. 

Jinými slovy úpravou manželského majetkového práva obsaženou v občanském zákoníku je 

dle mého názoru třeba se řídit za situace, kdy vymáhaný dluh povinného i manželství vznikly 

po 1.1.2014, kdy vymáhaný dluh povinného vznikl po 1.1.2014, byť manželství vzniklo do 

31.12.2013 a kdy vymáhaný dluh povinného vznikl do 31.12.2013 a manželství vzniklo po 

1.1.2014 (v těchto situacích tedy za zvláštní právní předpis ve smyslu ust. § 262b odst. 1 OSŘ 

považuji občanský zákoník), a úpravou manželského majetkového práva obsaženou v zák. č. 

40/1964 Sb. je třeba se řídit tehdy, kdy jak vymáhaný dluh povinného, tak i manželství 

vznikly do 31.12.2013 (v této situaci tedy za zvláštní právní předpis ve smyslu ust. § 262b 

odst. 1 OSŘ považuji zák. č. 40/1964 Sb.). 

Závěr Nejvyššího soudu vyslovený v usnesení ze dne 23.8.2016, sp. zn. 

20 Cdo 3416/2016, nesdílejí ani některé soudy nižších stupňů, když například při gremiální 

poradě soudců občanskoprávního úseku Městského soudu v Praze konané v dubnu 2018 se 

skupina uvedených soudců Městského soudu v Praze jednomyslně shodla na závěru 

vysloveném v usnesení Městského soudu v Praze vydaném v řízení vedeném u tohoto soudu 

pod sp. zn. 14 Co 456/2017, podle jehož právní věty vzniklo-li manželství po 1.1.2014, je 

třeba posuzovat rozsah postižení majetku manžela povinného ve smyslu ust. § 262b odst. 1 

OSŘ vždy dle občanského zákoníku bez ohledu na dobu vzniku závazku. Není pak bez 

zajímavosti, že se závěrem vysloveným v usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 

14 Co 456/2017 souhlasí i JUDr. František Ištvánek, předseda jednoho ze senátů Nejvyššího 

soudu, který byl za Nejvyšší soud zmíněné gremiální poradě soudců občanskoprávního úseku 
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Městského soudu v Praze přítomen. JUDr. Ištvánek přitom uvedl, že závěr Městského soudu 

v Praze považuje za logický a přesvědčivý a dokonce přijatelnější, než závěr Nejvyššího 

soudu vyslovený v jeho usnesení ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 3416/2016, nicméně 

zároveň konstatoval, že evidenční senát Nejvyššího soudu jej odmítá, když dle názoru jeho 

členů není určující režim SJM, ale hmotněprávní vztahy z pohledávky. 150  Se závěrem 

Městského soudu v Praze, vysloveným v usnesení sp. zn. 14 Co 456/2017, se sice taktéž zcela 

neztotožňuji, avšak považuji ho za přijatelnější, než závěr Nejvyššího soudu vyslovený 

v usnesení ze dne 23.8.2016, sp. zn. 20 Cdo 3416/2016. Ať tak či onak, do té doby, než 

nebude předmětný závěr Nejvyššího soudu případně přehodnocen, bude třeba postupovat 

podle judikatury, v němž je vysloven.   

Protože situace, ve kterých se manžel povinného může s úspěchem bránit postižení 

uvedeného majetku návrhem na částečné zastavení exekuce dle ust. § 262b odst. 1 OSŘ, byly 

podrobně uvedeny v předchozí kapitole, nepovažuji za nutné je znovu uvádět i v této 

(pod)kapitole s tím, že v tomto ohledu odkazuji na kapitolu předcházející, konkrétně na 

podkapitoly 4.3. a 4.4. této práce.   

Na závěr této podkapitoly pouze v krátkosti k aplikaci občanského zákoníku při 

posuzování důvodnosti návrhu manžela povinného na částečné zastavení exekuce. Pokud je 

zvláštním právním předpisem ve smyslu ust. § 262b odst. 1 OSŘ občanský zákoník, a jde-li 

o návrh na částečné zastavení exekuce ve vztahu k majetku v SJM, pak je třeba přípustnost 

postižení takového majetku posuzovat dle ust. § 731 a 732 OZ. Ve vztahu k ust. § 732 OZ je 

otázkou, zda měl zákonodárce reálnou představu o tom, jak se toto ustanovení promítne do 

samotného vykonávacího (exekučního) řízení. Ve smyslu ust. § 262b odst. 1 OSŘ může být 

manžel povinného s návrhem na částečné zastavení exekuce co do jeho podílu na postiženém 

majetku v SJM úspěšný tehdy, jestliže prokáže naplnění některého ze čtyř předpokladů dle 

ust. § 732 OZ a zároveň jestliže postižený majetek současně přesahuje podíl, který by připadl 

na povinného v případě zrušení a soudního vypořádání SJM. V řízení o částečném zastavení 

exekuce by tak měl exekuční soud nejen jako předběžnou otázku vyjasnit rozsah majetku 

náležícího do SJM, ale i okolnosti pro aplikaci pravidel pro vypořádání dle ust. § 742 OZ – 

zejména, co bylo vynaloženo ze společného na výhradní majetek každého z manželů 

a současně, co z výhradního majetku každého z manželů na majetek společný (a jak se zvýšila 

či snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen), jak se který z manželů 

                                                           
150 K tomu viz zápis z gremiální porady soudců občanskoprávního úseku Městského soudu v Praze konané dne 

9.4.2018.  
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staral o rodinu či se zasloužil o nabytí a udržení majetku náležícího do SJM. 151  V rámci 

řízení o částečném zastavení exekuce k návrhu manžela povinného by tedy soud měl řešit 

výsledek potencionálního zrušení a vypořádání SJM. Řízení o vypořádání SJM přitom často 

náleží k nejsložitějším soudním řízením, trvajícím mnohdy i několik let. Skutečnost, že se 

částečně odehrává v řízení o částečném zastavení exekuce, kterých s rostoucím počtem 

exekucí stále přibývá, tedy považuji za dosti znepokojující.  

 

5.4 Manžel povinného a návrh na odklad provedení exekuce 

 

Odklad exekuce upravuje ust. § 54 EŘ a ust. § 266 OSŘ, přičemž se jedná o stav 

řízení, v němž soudní exekutor posečká s prováděním exekuce, tedy o stav, kdy soudní 

exekutor nečiní úkony, které by vedly k vynucení povinností povinného uložených mu 

exekučním titulem. Účelem odkladu provedení exekuce je zejména předcházet nepříznivým 

a později již mnohdy neodčinitelným následkům neprodleného provedení exekuce. 

K odkladu provedení exekuce může dojít ze dvou důvodů, a to jednak ocitne-li se 

povinný bez své viny přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekučního 

titulu mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky 

(v tomto případě musí být pro povolení odkladu exekuce zároveň splněna podmínka, že 

by oprávněný nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen – viz ust. § 266 odst. 1 

OSŘ), přičemž z tohoto důvodu lze provedení exekuce odložit jen na návrh, nebo lze-li 

očekávat, že exekuce bude zastavena (viz ust. § 54 odst. 5 EŘ), přičemž z tohoto důvodu lze 

provedení exekuce odložit buď na návrh, nebo i bez návrhu. Odklad exekuce se přitom může 

týkat celé exekuce nebo jenom její části, přičemž k částečnému odkladu provedení exekuce se 

nejčastěji přistupuje z důvodu dle ust. § 54 odst. 5 EŘ, tj. pokud lze očekávat, že exekuce 

bude zastavena jen částečně, tj. jen ohledně některého způsobu exekuce, popř. ohledně určité 

věci. Protože odklad exekuce je ze své povahy opatřením dočasným, v rozhodnutí o odkladu 

provedení exekuce by měla být stanovena doba, na kterou se exekuce odkládá. Návrh na 

odklad exekuce se podává u soudního exekutora, který vede exekuci, přičemž o tomto návrhu 

rozhoduje soudní exekutor s tím, že pokud mu do sedmi dní nevyhoví, postoupí jej 

k rozhodnutí exekučnímu soudu (viz ust. § 54 odst. 1 a 7 EŘ).   

                                                           
151  Jirsa J. a kolektiv. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251 – 376 občanského 

soudního řádu. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 84. ISBN 978-80-7552-273-3. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že odklad provedení exekuce je institutem sloužícím 

zejména k ochraně povinného, proto je logické, že legitimaci k podání návrhu na odklad 

exekuce má právě jen povinný či jeho případný právní nástupce. Jiné osoby (tedy ani manžel 

povinného) nejsou aktivně věcně legitimovány k podání návrhu na (částečný) odklad 

exekuce.152 Pokud tedy návrh na (částečný) odklad exekuce podá v exekučním řízení manžel 

povinného (není vůbec neobvyklé, že manžel povinného podá návrh na částečný odklad 

provedení exekuce z důvodu, že lze očekávat, že exekuce nařízená vůči majetku v SJM či 

vůči jeho majetkovým hodnotám bude z důvodu nepřípustnosti postižení takového majetku 

zastavena, a to ať už samostatně či společně s návrhem na částečné zastavení exekuce), je to 

důvod pro to, aby soudní exekutor či soud jeho návrh na odklad exekuce pro nedostatek 

aktivní věcné legitimace k podání takového návrhu zamítl. Protože však jak soudní exekutor, 

tak exekuční soud disponují možností odložit provedení exekuce i bez návrhu, pokud lze 

očekávat, že exekuce bude (částečně) zastavena (viz ust. § 54 odst. 6 EŘ), mohou soudní 

exekutor či soud v případě, že manžel povinného podá návrh na částečný odklad exekuce 

z důvodu, že exekuce bude částečně (ohledně majetku v SJM či majetkových hodnot manžela 

povinného) zastavena a takový návrh se ukáže být důvodným, uvedené možnosti využít 

a poté, co zamítnou návrh manžela povinného na částečný odklad exekuce z důvodu 

nedostatku aktivní věcné legitimace manžela povinného k jeho podání, mohou rozhodnout 

o částečném odkladu provedení exekuce bez návrhu. Rozhodnutí soudního exekutora či soudu 

by tedy v takovém případě mělo vypadat tak, že jedním výrokem by měl být návrh manžela 

povinného na částečný odklad exekuce zamítnut a druhým výrokem by mělo být provedení 

exekuce částečně odloženo dle ust. § 54 odst. 6 EŘ. Jedná se sice o dosti formalistický 

přístup, nicméně jinou možnost soudní exekutor či exekuční soud nemají. 

Ačkoliv tedy manžel povinného nemá právo podat návrh na (částečný) odklad 

exekuce, resp. ten musí být pro nedostatek aktivní věcné legitimace manžela povinného k jeho 

podání zamítnut, může se manžel povinného (částečného) odkladu provedení exekuce přeci 

jen domoci v případě, že takový návrh podá z důvodu, že lze očekávat, že exekuce bude 

(částečně) zastavena, neboť v případě, že je tento návrh důvodný, lze předpokládat, že soudní 

exekutor či exekuční soud exekuci (částečně) odloží bez návrhu dle ust. § 54 odst. 6 EŘ. Lze 

tedy říci, že ačkoliv se v uvedeném případě návrh manžela povinného na (částečný) odklad 

                                                           
152 K tomu viz např. usnesení Ústavního soudu ze 28.3.2013, sp.zn. II. ÚS 1623/12, či z odborné literatury 

Svoboda K., Smolík P., Levý J., Šínová R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 1088 - 1092. ISBN 978-80-7400-673-9; či Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2017, s. 376 - 382. ISBN 978-80-7400-630-2. 
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exekuce stává pouhým podnětem k (částečnému) odkladu provedení exekuce, představuje 

takový návrh procesní obranu manžela povinného před nesprávným postižením majetku 

v SJM či jeho majetkových hodnot v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného, neboť právě návrhem na částečný odklad exekuce ve spojení s návrhem na 

částečné zastavení exekuce může zamezit např. následkům prodeje nemovitého majetku 

v SJM, který není k vydobytí dluhu vymáhaného v exekučním řízení postižitelný, k němuž by 

(nebýt návrhu na odklad exekuce) s ohledem na to, že návrh na částečné zastavení exekuce 

nemá vždy odkladný účinek, mohlo dojít v mezidobí mezi podáním návrhu manžela 

povinného na částečné zastavení exekuce a rozhodnutí o něm.   
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Závěr 

 

Cílem této práce bylo podrobně analyzovat možnosti postihu majetku ve společném 

jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného v jednotlivých režimech procesní právní úpravy postihování 

tohoto majetku, založených relevantními novelami právní úpravy této tématiky, a pojednat 

o prostředcích obrany manžela povinného proti neoprávněnému postižení uvedeného majetku 

v takovém exekučním řízení.  

Aby tohoto cíle mohlo být dosaženo, bylo předně třeba seznámit čtenáře s pojmy 

exekuce a exekuční řízení, charakterizovat exekuční řízení a shrnout jeho průběh, vymezit 

rozdíly mezi exekučním řízením a výkonem rozhodnutí jako dvěma alternativními řízeními, 

v nichž je možné prostřednictvím státní moci fakticky uskutečnit rozhodnutím (státního) 

orgánu přiznané nároky oprávněných osob, vysvětlit použitelnost občanského soudního řádu 

v exekučním řízení, vymezit nejvýznamnější účastníky exekučního řízení a případně povahu 

jejich účastenství v exekučním řízení, a seznámit čtenáře s problematikou odpovědnosti 

manželů za dluhy a s institutem společného jmění manželů, včetně problematiky modifikací 

zákonného režimu společného jmění manželů a jeho vlivu na třetí osoby, a to nejen podle 

platné a účinné právní úpravy, ale i podle právní úpravy účinné do 31.12.2013, neboť tuto 

právní úpravu předmětné problematiky je v některých exekučních řízeních při postihování 

majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot manžela povinného třeba použít 

i přesto, že již není účinná. Po rozboru uvedených témat, která jsou pro postavení manžela 

povinného v exekučním řízení klíčová, k němuž došlo v prvních třech kapitolách práce, pak 

bylo možné přistoupit k pojednání o možnostech postihu majetku ve společném jmění 

manželů a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení 

dluhu povinného v jednotlivých režimech procesní právní úpravy postihování tohoto majetku 

v takovém exekučním řízení. Toto pojednání pak bylo předmětem kapitoly čtvrté této práce.  

V rámci pojednání o možnostech postihu majetku ve společném jmění manželů 

a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného došlo k analýze a interpretaci stěžejních ustanovení exekučního řádu a občanského 

soudního řádu upravujících předmětnou tématiku, kterými jsou ust. § 42 EŘ a ust. § 262a 

OSŘ a od 1.7.2015 též ust. § 262b OSŘ, a to v jednotlivých režimech procesně právní úpravy 

postihování uvedeného majetku v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, 

založených relevantními novelami právní úpravy této tématiky provedenými od roku 2012 
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doposud. Uvedená ustanovení tedy byla analyzována a interpretována ve znění relevantních 

předpisů účinných do 31.12.2012, od 1.1.2013 do 31.12.2013, od 1.1.2014 do 30.6.2015 a od 

1.7.2015 dosud. V rámci této analýzy pak došlo i k rozboru vlivu modifikací zákonného 

režimu společného jmění manželů smlouvou mezi manželi či rozhodnutím soudu na možnost 

postihování majetku ve společném jmění povinného a jeho manžela či majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, k rozboru 

možností, situací a podmínek, za jakých se manžel povinného mohl v předmětných režimech 

procesně právní úpravy s úspěchem bránit postižení majetku ve společném jmění manželů 

a svých majetkových hodnot, a ke zhodnocení použitelnosti té které procesně právní úpravy 

po skončení její účinnosti. Rovněž došlo ke zhodnocení vlivu rozvodu manželství povinného 

a jeho manžela na postihování majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot 

manžela povinného v již zahájeném exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného 

a možností postihu majetku ve společném jmění manželů po rozvodu manželství povinného 

a jeho manžela, a to jak v před rozvodem manželství zahájeném, tak až po rozvodu manželství 

zahájeném exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného.  

Provedenou analýzou procesně právních norem v jednotlivých režimech procesní 

právní úpravy postihování majetku ve společném jmění manželů a majetkových hodnot 

manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného, založených 

relevantními novelami právní úpravy této tématiky, je možné dospět k závěru, že zákonodárce 

se v průběhu vývoje právní úpravy předmětné tématiky snažil nalézt řešení pro nastolení 

rovnováhy mezi ochranou práv oprávněného, povinného a jeho manžela, kterého se exekuční 

řízení vedené k vymožení dluhu povinného může dotknout. Je třeba říci, že v některých 

ohledech se to zákonodárci podařilo, v jiných naopak nikoliv. Nesporné však je to, že všechny 

relevantní novely předmětné tématiky, a zejména ty, které nabyly účinnosti po 1.1.2014, 

s sebou přinesly nemalé komplikace.   

Do roku 2012 byla situace v postihování majetku ve společném jmění manželů 

a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožené dluhu 

povinného poměrně jasná, když v takovém exekučním řízení bylo možné postihnout pouze 

majetek ve společném jmění manželů, a to k vymožení dluhu povinného vzniklého za trvání 

manželství povinného a jeho manžela. Převažovala tedy ochrana manžela povinného nad 

zájmy oprávněného.   

Aby byly pomyslné misky vah představující ochranu zájmů oprávněného na straně 

jedné a ochranu zájmů povinného a zejména jeho manžela na straně druhé v rovnováze, 
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umožnil zákonodárce od 1.1.2013 postihnout v exekučních řízeních vedených k vymožení 

dluhu povinného, zahájených po 1.1.2013, i majetkové hodnoty manžela povinného, a to 

rovnou čtyřmi způsoby provedení exekuce, přičemž majetkové hodnoty manžela povinného 

bylo možné postihnout k vymožení dluhu povinného, který byl součástí společného jmění 

povinného a jeho manžela. Tento stav trval do 30.6.2015, avšak provázely jej nezanedbatelné 

komplikace. Ty nastaly shodně od 1.1.2014, přičemž jedna z nich nastala v důsledku 

rekodifikace soukromého práva a spočívala v nejistotě o tom, který hmotně právní předpis se 

použije k určení, zda je v exekučním řízení vymáhán dluh povinného, který náleží do 

společného jmění povinného a jeho manžela, a druhá z nich nastala v důsledku novelizace 

exekučního řádu reagující na rekodifikaci soukromého práva a spočívala v zavedení 

přechodného ustanovení čl. LII, bodu 2. zák. č. 303/2013 Sb., které jednak umožnilo soudním 

exekutorům, aby od 1.1.2014 postihovali za podmínek uvedených v ust. § 262a odst. 2 OSŘ, 

ve znění účinném od 1.1.2014 do 30.6.2015 (tj. pokud byl v exekuci vymáhán dluh povinného 

náležející do společného jmění manželů), majetkové hodnoty manžela povinného 

i v exekučních řízeních zahájených do 31.12.2012, a jednak připustilo to, aby se v období od 

1.1.2013 do 31.12.2013 v exekučních řízeních zahájených do 31.12.2012 případně vydané 

exekuční příkazy postihující majetkové hodnoty manžela povinného, které byly do 

31.12.2013 v exekučních řízeních zahájených do 31.12.2012 považovány za vydané v rozporu 

se zákonem, staly zpětně legálními. Tyto komplikace sice byly překlenuty judikaturou 

Nejvyššího soudu, nicméně do doby, než k tomu došlo (rok 2015), způsobovaly nemalé 

problémy v praxi soudních exekutorů i exekučních soudů, která byla v jejich důsledku značně 

nejednotná.  

Od 1.1.2014 zákonodárce rozšířil okruh dluhů povinného, k jejichž vymožení bylo 

možné postihnout majetek ve společném jmění manželů i na dluhy vzniklé před uzavřením 

manželství, čímž se rovnováha mezi ochranou zájmů oprávněného a manžela povinného měla 

vychýlit na stranu oprávněného. I tato úprava však byla modifikována judikaturou Nejvyššího 

soudu, podle níž se tato úprava měla plně uplatnit jen tehdy, pokud ke vzniku v exekučním 

řízení vymáhané pohledávky oprávněného došlo v době od 1.1.2014.   

Od 1.7.2015 pak došlo ke změnám jak v postihování majetku ve společném jmění 

manželů k vymožení dluhu povinného, když z exekučního řádu, jakož i z občanského 

soudního řádu zmizela ustanovení upravující podmínky postižení takového majetku (ta se 

nacházejí v hmotně právním předpise upravujícím manželské majetkové právo) a ta byla 

nahrazena ryze procesními pravidly postupu soudního exekutora při vydávání exekučního 
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příkazu postihujícího majetek ve společném jmění povinného a jeho manžela, tak i ke změně 

v postihování majetkových hodnot manžela povinného, když ve vztahu k nim byl ponechán 

pouze jeden z dosavadních čtyřech způsobů provedení exekuce, a to exekuce přikázáním 

pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, a oproti právní úpravě účinné do 

30.6.2015 byl rozšířen okruh dluhů povinného, k jejichž vymožení je možné postihnout 

v exekučním řízení majetkové hodnoty manžela povinného, o dluhy, pro které lze vydat 

exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů.     

Platnou procesně právní úpravu postihování majetku ve společném jmění povinného 

a jeho manžela a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného lze vnímat jako velice vyváženou a spravedlivou co se týče 

rovnováhy mezi ochranou oprávněných zájmů manžela povinného a oprávněného, neboť 

poskytuje dostatečnou procesně právní ochranu manžela povinného, aniž by znatelně omezila 

práva oprávněného. Manžel povinného již není neadekvátně zatížen velice invazivními 

způsoby exekuce vůči jeho výlučným majetkovým hodnotám (exekucí srážkami ze mzdy či 

jiného příjmu, přikázáním jiné pohledávky, než z účtu u peněžního ústavu a postižením jiných 

majetkových práv manžela povinného), a zároveň oprávněnému byla zachována možnost 

uspokojit svou pohledávku vůči povinnému alespoň z jedné výlučné majetkové hodnoty 

manžela povinného. Oprávněný má rovněž možnost uspokojit svou pohledávku vůči 

povinnému z majetku ve společném jmění povinného a jeho manžela s tím, že manželu 

povinného je naproti tomu prostřednictvím hmotně právní úpravy poskytnuta ochrana v tom 

smyslu, že v případě některých dluhů povinného vzniklých před uzavřením manželství je 

exekuční postih majetku ve společném jmění povinného a jeho manžela omezen na 

potenciální vypořádací podíl povinného na takovém majetku. Nadto lze současnou právní 

úpravu postihování majetku ve společném jmění povinného a jeho manžela a majetkových 

hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného 

hodnotit pozitivně i z toho ohledu, že reflektuje hmotně právní úpravu vlivu modifikací 

zákonného majetkového režimu společného jmění manželů na třetí osoby, když na rozdíl od 

úprav předchozích soudnímu exekutorovi ukládá povinnosti přihlížet do jisté míry k těmto 

modifikacím již před nařízením exekuce, resp. před vydáním exekučního příkazu 

postihujícího majetek ve společném jmění povinného a jeho manžela a majetkových hodnot 

manžela povinného.  

Ani současná právní úprava postihování majetku ve společném jmění povinného 

a jeho manžela a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném 



140 
 

k vymožení dluhu povinného se však nevyhnula problémům spojeným s její aplikací. Problém 

této právní úpravy spatřuji zejména ve skutečnosti, že navazuje pouze na občanský zákoník 

jako na hmotně právní předpis upravující manželské majetkové právo, a to ačkoliv úpravu 

obsaženou v občanském zákoníku není možné použít ve všech exekučních řízeních, když 

v některých z nich je s přihlédnutím ke vzniku manželství povinného a jeho manžela 

a zároveň ke vzniku vymáhaného dluhu, třeba použít zák. č. 40/1964 Sb. Jelikož zák. 

č. 40/1964 Sb. neupravuje manželské majetkové právo vždy shodně jako občanský zákoník, 

nastávají při společné aplikaci zák. č. 40/1964 Sb. a současné procesně právní úpravy 

předmětné tématiky mezery v právu a z toho plynoucí praktické problémy, které musejí být 

složitě řešeny prostřednictvím systematického výkladu obou právních úprav či judikatury 

Nejvyššího soudu, která však dosud není komplexní a neřeší všechny problémy. Současná 

procesně právní úprava předmětné tématiky tedy funguje bez problémů pouze v případech, 

kdy je aplikována ve spojení s občanským zákoníkem. Napojení platné a účinné procesně 

právní úpravy na platnou a účinnou hmotně právní úpravu předmětné tématiky je sice logické, 

nicméně nemůže dost dobře obstát za situace, v jaké se náš právní řád nachází v současné 

době, tedy za situace, kdy jsou v exekučních řízeních stále vymáhány dluhy vzniklé za 

účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., s čímž je spojeno mnoho problémů souvisejících 

s intertemporalitou relevantních právních předpisů. Tuto skutečnost zákonodárce zřejmě 

nedomyslel, což je však s podivem, neboť současná právní úprava předmětné tématiky byla 

přijata pouhý rok a půl po účinnosti občanského zákoníku, takže intertemporální problémy 

související s vymáháním dluhů vzniklých za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. bylo možné 

předpokládat.  

Poslední kapitola této práce se pak zabývala možnostmi obrany manžela povinného 

vůči nesprávnému postižení majetku ve společném jmění povinného a jeho manžela 

a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného, a to nejen těmi současnými, nýbrž i na těmi, které měl manžel povinného před 

účinností poslední relevantní novely právní úpravy předmětné tématiky provedené zák. č. 

139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální zákon), účinným od 1.7.2015. 

Zvolené téma by jistě otevíralo prostor rovněž pro srovnání současné právní úpravy 

postihování majetku ve společném jmění povinného a jeho manžela a majetkových hodnot 
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manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného s některou cizí 

právní úpravou této problematiky, nicméně z důvodu komplikovanosti české právní úpravy 

předmětné problematiky a z ní se odvíjející rozsáhlosti pojednání o ní by takové srovnání již 

značně přesahovalo stanovený rozsah rigorózní práce, když mám dojem, že ono „pouhé“ 

srovnání by mohlo představovat samostatné téma diplomové, rigorózní či jiné práce.    
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Seznam zkratek 

 

EŘ či exekuční řád – zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

NŘ – zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

OSŘ či občanský soudní řád – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

OZ či občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

zák. č. 40/1964 Sb. – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 

31.12.2013 

 

zák. č. 91/1998 Sb. – zákon č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., 

o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů  

 

zák. č. 396/2012 Sb. – zákon č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

zák. č. 293/2013 Sb. – zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 

zák. č. 303/2013 Sb. – zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím rekodifikace soukromého práva 

 

zák. č. 139/2015 Sb. – zákon č. 139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 

a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

 

vyhláška č. 330/2001 Sb. – vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně 

a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku 

a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

ZŘS – zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 
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https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrvgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrvgy
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Postavení manžela povinného v exekučním řízení 

Abstrakt 

 

Tématem této rigorózní práce je „Postavení manžela povinného v exekučním řízení“. 

K tomuto tématu jsem se dostala prostřednictvím své praxe na exekučním oddělení 

Obvodního soudu pro Prahu 5, kde jsem více než rok pracovala jako asistentka soudce. 

V rámci této práce jsem pro soudce připravovala usnesení o procesních návrzích účastníků 

exekučního řízení, včetně návrhů manželů povinných na částečné zastavení exekuce. 

V návaznosti na to, že jsem se těmto návrhům s ohledem na jejich vzrůstající počet věnovala 

stále více a můj zájem o problematiku postihování majetku ve společném jmění manželů 

a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného a znalosti o ní se stále prohlubovaly, jsem se rozhodla pojednat o tomto tématu ve 

své rigorózní práci.  

Cílem této práce je analyzovat možnosti postihu majetku ve společném jmění manželů 

a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného v jednotlivých režimech procesní právní úpravy postihování tohoto majetku, 

založených relevantními novelami právní úpravy této tématiky, a pojednat o prostředcích 

obrany manžela povinného proti neoprávněnému postižení uvedeného majetku v takovém 

exekučním řízení.  

Rigorózní práce je členěna do pěti kapitol.  

První kapitola je rozdělena do tří podkapitol, přičemž je v ní charakterizováno 

exekuční řízení a shrnut jeho průběh, jsou v ní vymezeny rozdíly mezi exekučním řízením 

a výkonem rozhodnutí a je v ní vysvětlena použitelnost občanského soudního řádu 

v exekučním řízení.  

Druhá kapitola ve čtyřech podkapitolách vymezuje nejvýznamnější účastníky 

exekučního řízení.  

Třetí kapitola, která se sestává ze dvou podkapitol, se zabývá odpovědností manželů 

za dluhy a institutem společného jmění manželů, kterážto problematika je pro postavení 

manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu jen jednoho z manželů 

(povinného) klíčová. První podkapitola pojednává o odpovědnosti manželů za dluhy 

a o společném jmění manželů, včetně modifikací zákonného režimu společného jmění 
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manželů podle právního stavu do 31.12.2013 a druhá podkapitola pojednává o téže 

problematice podle právního stavu platného, účinného od 1.1.2014, přičemž srovnává 

dosavadní, „starou“ právní úpravu předmětné problematiky s právní úpravou stávající.   

Čtvrtá kapitola, která je tvořena pěti podkapitolami, je stěžejní kapitolou této práce. 

Tato kapitola se věnuje možnostem postihu majetku ve společném jmění manželů 

a majetkových hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného v jednotlivých režimech procesní právní úpravy postihování tohoto majetku, 

založených relevantními novelami právní úpravy této tématiky, vlivu rozvodu manželství 

povinného a jeho manžela na postihování majetku ve společném jmění manželů 

a majetkových hodnot manžela povinného v již zahájeném exekučním řízení vedeném 

k vymožení dluhu povinného a možnostem postihu majetku ve společném jmění manželů po 

rozvodu manželství povinného a jeho manžela jak v před rozvodem manželství zahájeném, 

tak až po rozvodu manželství zahájeném exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu 

povinného.  

 Poslední, pátá kapitola, se pak zaměřuje na možnosti obrany manžela povinného vůči 

nesprávnému postižení majetku ve společném jmění povinného a jeho manžela a majetkových 

hodnot manžela povinného v exekučním řízení vedeném k vymožení dluhu povinného. 
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Status of an obliged person´s spouse in the execution proceedings   

Abstract  

 

The topic of this rigorous thesis is “Status of an obliged person´s spouse in the 

executory proceedings”. I got to this topic through my professional experience at the District 

Court of Prague 5, where I worked as an assistant of a judge for more than a year. As part of 

this work, I prepared decisions on the procedural motions of the parties to the execution 

proceedings, including the motions of the obliged person´s spouse to a partial discontinuance 

of the execution proceedings for a judge. As a result of the fact, that I devoted to these 

motions because of their increasing number still more and my interest in the issue of affecting 

the property in the common property of the spouses and property values of the obliged 

person´s spouse in the execution proceedings led to enforce the obliged person´s debt and my 

knowledge about this issue got deeper, I have decided to deal with this topic in my rigorous 

thesis. 

The aim of this thesis is to analyze the possibilities of affecting the property in the 

common property of the spouses and property values of the obliged person´s spouse in the 

execution proceedings led to enforce obliged person´s debt in a particular regimes of 

procedural legislation of affecting such property, based by the relevant amendments to the 

legislation of this subject, and to deal with the means of defense of obliged person´s spouse 

against unjustified affection of such property in such an execution proceedings. 

This rigorous thesis is divided into five chapters. 

The first chapter is divided into three sections, whereas characterizes the execution 

proceedings and summarizes its course, defines the differences between the execution 

proceedings and the judicial execution of a decision and explains the applicability of the civil 

procedure code in the execution proceedings. 

The second chapter defines the most important parties to the execution proceedings in 

four sections. 

The third chapter, which consists of two sections, deals with the issue of responsibility 

of the spouses for debts and the institution of common property of spouses, which is for the 

status of obliged person´s spouse in the execution proceedings led to enforce the obliged 

person´s debt crucial. The first section concerns with the responsibility of spouses for debts 
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and the common property of spouses, including the modification of the legal regime of the 

common property of spouses, under the laws effective to 31.12.2013 and the second section 

concerns with the same issues under the laws effective since 1.1.2014, whereas it compares 

the previous, “old” legislation of the subject matter with the effective legislation. 

The fourth chapter, which is made up of five sections, is a fundamental part of the 

thesis. This chapter is devoted to the possibilities of affection of the property in the common 

property of the spouses and property values of the obliged person´s spouse in the execution 

proceedings led to enforce obliged person´s debt in a particular modes of procedural 

legislation of affecting such property, based by the relevant amendments to the legislation of 

this subject, the impact of divorce of obliged person and his spouse on affecting property in 

the common property of spouses and property values of obliged person´s spouse in already 

initiated execution proceedings led to enforce obliged person´s debt and the possibilities of 

affecting the property in the common property of spouses after divorce of obliged person and 

his spouse in both before and after the divorce initiated execution proceedings led to enforce 

obliged person´s debt. 

The last, fifth chapter, focuses on the means of defense of obliged person´s spouse 

against unjustified affection of the property in the common property of the spouses and 

property values of the obliged person´s spouse in the execution proceedings led to enforce 

obliged person´s debt. 
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