
Obrana povinného v exekučním řízení

Abstrakt

Diplomová práce se zaměřuje na obranu povinného v exekučním řízení.  Je rozdělena 

na část teoretickou a část praktickou a člení se do šesti kapitol. Při sepisování práce jsem 

čerpala z odborné literatury, odborných článků, judikatury soudů a právních předpisů, ať už 

současných či historických. 

Cílem této práce bylo podat teoretický výklad vybraných institutů obrany povinného a 

podrobit  je  kritice.   V jednotlivých  částech  proto  nechybí  úvahy  o  dostatečnosti  či 

nedostatečnosti  právní  úpravy  ve  vztahu  k  povinnému  či  přílišné  prodlužnickosti  právní 

úpravy a možnostmi jejího zneužití povinným.

První kapitola je věnována historickému exkursu se zaměřením na exekuční právo s 

důrazem na  možnosti  obrany povinného před  exekucí.  Exkurs  začíná  v dobách římských, 

pokračuje přes středověké a novověké exekuční právo v českých zemích a končí významnými 

mezníky  v exekučním  právu  ČSR a  ČR se  zaměřením  na  vznik  dvojkolejnosti  současné 

právní úpravy.

Druhá kapitola  vymezuje účastníky exekučního řízení,  neboť právě účastníci  řízení 

jsou adresáti jednotlivých projevů ochrany a obrany v exekuci. Je proto nutné si vymezit, na 

jaké subjekty se vztahují projevy ochrany a obrany v exekučním řízení.

Třetí kapitola nastiňuje rozdíl mezi obranou a ochranou povinného ve smyslu jejich 

projevů v právní úpravě. Ochranu povinného představují jednotlivé zásady v právní úpravě 

exekučního řízení.  Z tohoto důvodu je třetí kapitola věnována právě těmto zásadám jakožto 

projevům ochrany povinného v exekučním řízení.

Nejrozsáhlejší část této práce, čtvrtá a pátá kapitola, se již konkrétně věnuje obraně 

povinného v exekučním řízení. Obranu povinného rozděluji na procesní obranu povinného a 

obranu  povinného  proti  pochybením  soudního  exekutora.  Čtvrtá  kapitola  pojednává  o 

vybraných procesních institutech obrany povinného zejména o odkladu a zastavení exekuce. 

Pátá  kapitola  se  zaměřuje  na  možnosti  obrany  povinného  proti  pochybením  soudního 

exekutora při vedení exekuce.

Praktickou  část  této  práce  představuje  kapitola  šestá.  V této  kapitole  demonstruji 

možnosti zneužití jednotlivých institutů obrany povinného za účelem obstrukčního oddalování 

provedení exekuce. Kapitola vychází ze skutečného případu, kdy povinný svým obstrukčním 

jednáním  oddaloval  provedení  exekuce  prodejem  nemovitostí  o  téměř  osm  let,  přičemž 

oprávněnému  byla  nakonec  jeho  pohledávka  téměř  po  osmi  letech  uhrazena  nikoliv 



prostřednictvím exekučního řízení, ale prostřednictvím řízení insolvenčního.  V této kapitole 

reaguji na zneužitelnost právní úpravy tím, že se zamýšlím nad změnami právní úpravy de 

lege ferenda.

Předkládaná diplomová práce se tak snaží nejen poskytnout přehled možností obrany 

povinného, ale také podrobit současnou právní úpravu kritice optikou oprávněného, neboť pro 

něho  se  může  jeho  pohledávka  stát  prakticky  nevymahatelnou  vzhledem  k možnostem 

obrany, které povinnému nabízí právní úprava.


