
Vybrané otázky zastavení exekuce                                                                      

podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. a) až h) o. s. ř. 

ABSTRAKT 

Exekuce, jakožto nucený výkon povinnosti postižením majetkové sféry povinného za 

účelem vymožení dlužného plnění, představuje významný procesní nástroj k realizaci práv 

oprávněného vůči povinnému, jenž povinnost uloženou mu v exekučním titulu dobrovolně 

nesplnil. 

Nikoliv všechny exekuce jsou ovšem úspěšné, aby skončily vymožením dlužného 

plnění. V průběhu řízení totiž mohou nastat okolnosti, jejichž důsledkem je nemožnost 

v exekuci dále pokračovat a musí být ukončena dříve, než dojde k naplnění jejího účelu. 

Právní řád na tyto situace pamatuje v podobě zastavení exekuce. Smyslem tohoto 

procesního institutu je trvale zabránit nucené realizaci vymáhané povinnosti dle exekučního 

titulu a odstranit účinky probíhající exekuce na majetkovou sféru povinného. Jedná se zároveň 

o jediný prostředek, který mají vyjmenované osoby k dispozici jakožto obranu proti 

probíhající exekuci. 

Existuje celá řada důvodů vedoucích k zastavení exekuce, avšak tato rigorózní práce 

pojednává o vybraných případech zastavení exekuce výhradně podle ustanovení § 268 odst. 1 

písm. a) až h) o. s. ř. Další důvody nalezneme mimo odstavce 2 až 4 téhož ustanovení                           

i v jiných ustanoveních občanského soudního řádu, a to v rámci pojednání o jednotlivých 

způsobech výkonu rozhodnutí s ohledem na jejich specifika, či v jiných právních předpisech. 

Ustanovení § 268 odst. 1 písm. a) až h) o. s. ř. vymezuje obecné důvody, podle nichž 

musí být exekuce zastavena. Jedná se o případy, kdy v průběhu exekuce vyjde najevo, že 

exekuční titul se dosud nestal vykonatelným; byl po zahájení exekuce zrušen či se stal 

neúčinným; zastavení exekuce navrhl oprávněný; exekuce postihuje věci vyloučené                               

a nepostižitelné; exekuce se ukazuje jako bezvýsledná pro nemajetnost povinného; exekuce 

postihuje majetek, jenž byl pravomocným rozhodnutím soudu z exekuce vyloučen na 

podkladě excindační žaloby, neboť třetí osobě k němu svědčí právo nepřipouštějící provedení 

exekuce; či po vydání podkladového rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byla 



exekuce již provedena; a konečně, že exekuce je nepřípustná z jiného důvodu, pro který 

exekuční titul nelze vykonat. 

K zastavení exekuce může být přistoupeno v celém jejím rozsahu nebo pouze částečně 

v odpovídajícím rozsahu ve smyslu ustanovení § 268 odst. 4 o. s. ř. Hlavním důsledkem je 

nepokračování v dalším provádění exekuce. Zaniká pověření exekutora, na jehož základě byl 

oprávněn k vedení exekuce, jakož i účinky všech v řízení vydaných exekučních příkazů, tudíž 

povinný opět nabývá volná dispoziční práva ke svému majetku, s nímž nemohl nakládat. 

Exekuce, která byla pravomocně zastavena, již nemůže být znovu nařízena pro překážku res 

iudicata. 

V této rigorózní práci je pojednáno o zastavení exekuce s cílem zhodnotit, jak 

významný činitel v této oblasti představuje judikatura. Předmětem zjišťování je posouzení, 

jakou měrou judikatura dotváří a konkretizuje jednotlivé důvody zastavení exekuce podle 

citovaného ustanovení a ovlivňuje vývoj tohoto procesního institutu. Současně je zohledněna 

relevantní právní úprava a ve smyslu citovaného ustanovení je poukázáno na zajímavosti                        

z praxe a popsány důvody, které představují překážky postupu exekuce ve smyslu jejího 

zastavení se zohledněním aktuální problematiky, a to zejména s důrazem na judikaturu 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. 


