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Úvod

Diplomová práce pojednává o obraně povinného v exekučním řízení. Téma práce bylo 

zvoleno s ohledem na často diskutovanou problematiku porušování práv povinných v exekučním 

řízení a s ohledem na moji odbornou praxi vykonávanou po dobu studia v advokátní kanceláři, 

ve které jsem měla možnost hájit zájmy jak povinných, tak i oprávněných. Práce sestává z části 

teoretické a části praktické.

Pro vymezení stěžejních pojmů a institutů týkajících se obrany povinného v exekučním 

řízení a exekučního řízení obecně využívám metodu deskripce a syntézy. Pro nastínění vývoje 

ochrany  a  obrany  povinného  v exekučním  řízení  je  využita  metoda  historická  komparační, 

pomocí které porovnávám existenci institutů obrany povinného v minulosti se současnou právní 

úpravou. Při práci s judikaturou je užita metoda analýzy, prostřednictvím které nastiňuji postoj 

soudů k problematice jednotlivých institutů obrany. 

Účelem  exekuce  je  donutit  povinného  ke  splnění  povinnosti,  která  mu  byla  uložena 

exekučním  titulem  a  nebyla  dobrovolně  splněna.  Účel  exekuce  je  v protikladu  k ochraně  a 

obraně povinného v exekučním řízení.  Právní úprava exekučního řízení poskytuje povinnému 

ochranu a vybavuje ho prostředky obrany, neboť exekuční řízení významně zasahuje do sféry 

povinného i  jeho rodinných příslušníků.  Prvním cílem této práce je  tedy pojednat  o ochraně 

povinného a prostředcích jeho obrany proti exekuci, vymezit rozdíl mezi obranou a ochranou, 

nastínit vývoj právní úpravy ve vztahu k ochraně a obraně povinného a učinit závěr o tom, jaká 

je v současné právní úpravě nastavena míra ochrany a obrany povinného proti exekuci, tj. zda je 

současná právní úprava spíše prodlužnická či prověřitelská.

Na druhou stranu nesmí být opomíjena skutečnost, že povinný dobrovolně neplnil,  co 

plnit měl, a oprávněný se pouze domáhá svého zákonného nároku. V průběhu exekučního řízení 

proti  sobě  tedy  stojí  práva  povinného  a  práva  oprávněného,  která  je  nutné  při  uplatňování 

obranných  prostředků  povinného  vzájemně  vyvažovat.  Druhým  cílem  této  práce  tedy  bylo 

analyzovat,  zda  jsou  práva  účastníků  exekučního  řízení  vyvážená.  Docházím-li  v některých 

kapitolách k opačnému závěru, hledám způsob nápravy a formuluji ho jako právní úpravu de 

lege ferenda. 

Praktická část této práce vychází z reálného případu. Oprávněný se osm let snažil vymoci 

svou pohledávku prostřednictvím exekučního řízení,  avšak neúspěšně.  Neúspěch byl  zaviněn 

excesivním využíváním prostředků obrany povinného za účelem oddálení provedení exekuce, 

což  významně  dolehlo  na  oprávněného.  Dalším  cílem  této  práce  je  demonstrovat  praktické 

dopady  realizace  obrany  povinného  do  právní  sféry  oprávněného  a  poukázat  na  mezery  a 
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nedostatky  v současné  právní  úpravě,  které  excesy  povinného  umožňují.  V návaznosti  na 

uvedený příklad z praxe v závěru práce reaguji na excesivní a obstrukční využívání prostředků 

obrany  povinným  a  navrhuji  změny  v právní  úpravě  de  lege  ferenda,  díky  kterým  by  se 

obstrukčnímu jednání povinného mohlo zamezit. 
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1. Historiský vývoj exekučního řízení

1.1.  Exekuční řízení v římském právu

První zárodky exekučního procesu nalezneme již v dobách starověkého Říma. Některé 

pojmy a postupy v exekučním řízení  jsou v právním řádu v modifikované podobě zachovány 

dodnes.

Exekuční  řízení  se  v římském  právu  týkalo  především  závazkového  práva.  Obecně 

můžeme  závazek  definovat  jako  povinnost  jednoho  subjektu  (dlužníka)  poskytnout  plnění 

druhému  subjektu  (věřiteli).  Podle  Gaiovi  bipartice  typu  obligací  vznikal  závazek  buď  ze 

smlouvy  (obligationes  ex  contractu),  nebo  z protiprávního  jednání  (obligationes  ex  delicto).1 

V případě nesplnění závazku dlužníkem mohl věřitel přistoupit k podání žaloby u soudu. 

Prostředkem pro vynucení soudem uložené povinnosti plnit byly zejména žaloby legis 

actio per manus inectionen a legis actio per pignoris. První zmíněná žaloba sloužila především k 

zahájení  personální  exekuce  z rozsudku  znějícího  na  určitou  sumu.2 Na  základě  této  žaloby 

dlužník  upadl  do  dlužního  otroctví.  Druhá  zmíněná  žaloba  záležela  ve  svémocném  zajetí 

dlužníkových  věcí  věřitelem.3 Z uvedeného  plyne,  že římské  právo  umožňovalo  jak  exekuci 

personální, tak exekuci majetkovou.

Některé z institutů, které znalo římské exekuční právo, nalezneme v přizpůsobené podobě i 

v našem právním řádu. Mezi takové instituty patří například institut předexekuční výzvy, institut 

majetkových hodnot, které jsou z exekuce dle ustanovení § 321 OSŘ a § 322 OSŘ vyloučeny, 

přiznání lepšího pořadí určitému druhu pohledávek před jinými, atd.  Lze konstatovat, že římské 

právo bylo na svoji dobu vcelku vyspělé, a to navzdory absenci ochrany a obrany povinného. 

Římské právo položilo základy pro další vývoj exekučního práva nejen v České republice, ale i 

v mnoha jiných evropských zemích.

1.2 Exekuční řízení v českém středověkém právu

1.2.1. Exekuce podle práv zemských 

V exekučním  řízení  podle  práva  zemského  lze  shledat  značný  formalismus  a  řadu 

překážek,  pro  které  bylo  nutné,  aby  účastníci  řízení  využívali  právní  pomoci.4 V 

důsledku feudalistického  zřízení,  pro  které  je  typické  vlastnictví  půdy  šlechtou,  vzrostla  na 

1  SKŘEJPEK, Michal. Římské právo soukromé: Systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2011, s.143-144, ISBN 978-80-7380-566-1, 352 s. 

2  HEYROVSKÝ, Leopold.  Římský civilní proces.  Svazek 8.,  Bratislava 1925: Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislavě, 400 s.

3  HEYROVSKÝ, Leopold.  Římský civilní proces.  Svazek 8.,  Bratislava 1925: Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislavě, 400 s.

4  WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1.vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 336 s.
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významu  exekuce  na  nemovitý,  tj.  pozemkový  majetek.  Exekuce  na  movitý  majetek,  až  na 

několik výjimek, nebyla v zemském právu známým a používaným institutem.5

Exekučním  titulem  byl  zejména  rozsudek  soudu.  Po  vydání  rozsudku  nastoupil 

oprávněný k zemským deskám žádat o úmluvu. V dnešní právní terminologii se jednalo o výzvu 

povinnému k dobrovolnému splnění povinnosti uložené mu rozsudkem soudu, a to ve lhůtě dvou 

týdnů.  Až  po  marném uplynuté  lhůty  mohl  oprávněný  přistoupit  k samotné  exekuci.  Pokud 

povinný dobrovolně neplnil,  přistoupilo se k další fází exekuce spočívající  ve vydání listu na 

zvod. 

List  na  zvod  představoval  potvrzení  o  tom,  že  byl  proveden  zápis  zvodu  do  desek 

zemských. Zápis zvodu do desek zemských představoval záruku pro oprávněného. V porovnání 

se současnou právní úpravou lze zvod přirovnat k právu zástavnímu. Povinný mohl zvod buď 

akceptovat a dostavit se k zemským deskám za účelem převodu části majetku na oprávněného 

odpovídající  výši  dluhu,  nebo  mohl  zvodu  oponovat  a  přenechat  další  postup  úředníkům.6 

Povinný  ovšem  také  na  zvod  nemusel  vůbec  reagovat.  V tomto  případě  oprávněný  žádal 

představitele  státní  moci  o  vydání  listu  obranného,  na  jehož  základě  se  oprávněný  spolu  se 

zemským úředníkem dostavil na statek povinného a představil se poddaným jako jejich nový 

pán. Odporování obrannému listu bylo považováno za hrdelní zločin, neboť povinný svůj odpor 

směřoval proti státní moci.

Další  exekuční  fází  bylo  odhádání,  v dnešní  právní  terminologii  úřední  odhad  ceny 

nemovitosti povinného. Na nemovitost povinného se dostavil úředník společně s oprávněným a 

za přítomnosti povinného provedl odhádání. V této fázi byl oprávněný uveden do držby majetku 

povinného, respektive jeho části odpovídající vymáhané pohledávce.7 

Následovala poslední fáze exekučního řízení, kterou bylo plné panování. Oprávněný byl 

úředníky představen jako nový pán způsobem, že úředník strhl došek nebo šindel ze střechy a 

spálil ho pod širým nebem, vyhlašujíc při tom jméno nového pána.8 Poddaní pak oprávněnému 

jako novému vlastníkovi nemovitosti skládali své sliby na důkaz jejich poslušnosti vůči novému 

pánovi. V této fázi se oprávněný stává plnohodnotným vlastníkem nemovitosti, neboť zde končí 

možnost  třetích  osob  uplatnit  svá  lepší  práva  k nemovitosti  tzv.  půhonem  o  odpor.9 Pro 

5  Disertační  práce  Soudní  exekuce  na  nemovitý  majetek  v ČSR  v letech  1918-1936,  JUDr.,  PhDr. Josef 
Ťoukálek, LL.M., DBA. Právnická fakulta univerzity Karlovy v Praze 2017.

6  WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1.vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 37 s.
7  SMOLÍK, Petr. Exekuce dle práv zemských. IN: časopis Komorní listy 3/2011.
8  MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Linde Praha: Linde, 1997, 100 s. 

ISBN 80-7201-045-X.
9  SMOLÍK, Petr. Exekuce dle práv zemských. IN: časopis Komorní listy 3/2011.
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představu, půhon o odpor lze přirovnat k současné žalobě z lepšího práva, protože cílem obou je 

prosadit „lepší“ nárok na vlastnictví k exekvované věci.

1.2.2. Exekuce podle práv městských

Formalistický přístup a složitost  exekučního řízení  byla v městském právu překonána. 

Městské právo bylo oproti zemskému právu efektivnější a rychlejší.

Oproti  právu zemskému se po vydání rozsudku nevyžadovala úmluva, nýbrž samotný 

rozsudek byl považován za výzvu dlužníkovi ke splnění rozsudkem stanovené povinnosti. Proces 

zvodu byl upraven obdobným způsobem jako v právu zemském.  

Oprávněný byl v průběhu odhádání uveden v držbu nemovitosti povinného a „náležely 

mu platy  plynoucí  z nemovitosti  a  mohl  ji  sám pronajmout  třetí  osobě,  dokonce  i  dlužníkovi 

samotnému.“10 V případě, že výnosy z této držby po uplynutí lhůty jednoho roku a šesti týdnů 

nepostačily  k úhradě  dluhu  povinného,  přistoupilo  se  k další  fázi  exekuce  spočívající  buď 

v prodeji  nemovitosti  povinného  z volné  ruky  za  předpokladu,  že  se  povinný  zaručil  za 

uspokojení  všech  jeho  věřitelů  z výtěžku  prodeje  nemovitosti,   nebo  v  prodeji  nemovitosti 

povinného v dražbě. Majetek povinného byl městským právem více chráněn, neboť nedocházelo 

k tak  výraznému  zásahu  do  vlastnického  práva  povinného  a  povinnému  byla  dána  možnost 

uhradit oprávněnému dluh z výnosu z majetku povinného, jehož byl oprávněný držitelem.

1.3. Josefínské exekuční právo

Kodifikace exekučního práva, k níž došlo zákonem č. 79/1896 ř.z., o řízení exekučním a 

zajišťovacím z roku 1896, byla reakcí na předchozí právní úpravu exekucí v podobě obecného 

soudního řádu Josefa II. z roku 1781, která skýtala řadu problémů. Nejpalčivějším problémem 

exekucí dle obecného soudního řádu byly zejména průtahy v řízení. Promítnutí dispoziční zásady 

do obecného soudního řádu zapříčinilo, že soud musel čekat na návrhy oprávněného, bez kterých 

nemohl učinit žádný exekuční úkon. Na druhé straně byl soud povinen informovat povinného o 

veškerých  exekučních  úkonech.   Průtahy  tedy  vznikaly  tím,  že  se  běh  exekuce  přerušoval 

čekáním na procesní úkon jedné ze stran či na prokázání doručení povinnému.11

Na svou  dobu  byl  ZŘEZ  velmi  moderním  právním předpisem.  Proto  byl  po  vzniku 

Československé republiky v roce 1918 recipován do právního řádu. Pro exekuční řízení platil 

ZŘEZ jako lex specialis  a zákon č. 113/1895 ř. z.,  o soudním řízení v občanských rozepřích 

10  WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1.vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 336 s.
11  WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1.vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 336 s.
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právních jako lex generalis.12 Tento lex specialis s více než čtyřmi sty paragrafy upravoval nejen 

exekuční řízení samotné, ale například i celý průběh dražby, která je v současné právní úpravě 

upravena  samostatným  právním  předpisem,  a  sice  zákonem  č.  26/2000  Sb.,  o  veřejných 

dražbách. Lze tedy konstatovat, že tehdejší zákonodárce se snažil pojmout kodifikaci exekučního 

řízení komplexně. 

Exekuce mohla být vedena jak pro peněžité,  tak pro nepeněžité plnění. Mezi způsoby 

exekuce  pro peněžité  plnění  patřilo  vnucené zástavní  právo,  vnucená správa,  nucená dražba, 

zabavení  a  prodej  movitých  věcí  a  přikázání  peněžitých  pohledávek.  V této  právní  úpravě 

podstatně převažovala exekuce majetková, nicméně lze v ní nalézt i exekuci osobní k vymožení 

nepeněžitých pohledávek.13 Navzdory přežitku osobní exekuce,  obsahuje ZŘEZ i řadu principů 

ochrany povinného a prostředků pro jeho obranu, z nichž některé uvádím níže. 

Majetková sféra povinného byla chráněna ustanovením § 250 ZŘEZ obsahujícím výčet 

věcí, které exekučně nelze postihnout. Obdobně tomu bylo i s pohledávkami povinného, které 

buď bylo možné postihnout v omezeném rozsahu nebo vůbec.14 Soud byl na základě ustanovení 

§ 14 ZŘEZ povinen zvolit takový způsob exekuce postačující k uspokojení pohledávky věřitele. 

Ustanovení § 27 ZŘEZ zakotvovalo princip přiměřenosti, na jehož základě lze exekuci vykonat 

pouze v rozsahu, který je nutný pro uspokojení pohledávky oprávněného.

Prostředky obrany povinného zahrnovaly zrušení, omezení a odklad exekuce, dále pak 

možnost podat námitky proti nároku, pro který byla exekuce povolena, jakož i námitky proti 

samotnému povolení exekuce. Poslední prostředek obrany pro povinného představoval rekurs, 

v současném procesním právu odvolání.

Zrušit  exekuci  bylo  možné  pouze  z důvodů  taxativně  uvedených  v ustanovení  §  39 

ZŘEZ. V dnešní právní úpravě lze zrušení exekuce pokládat za zastavení exekuce, což potvrzuje 

i  skutečnost,  že  některé  z taxativně  uvedených  důvodů  pro  zrušení  exekuce  obsažené 

v ustanovení § 39 ZŘEZ jsou totožné s důvody uvedenými v ustanovení § 268 OSŘ, pro něž je 

možné exekuci zastavit.

O omezení exekuce mohl povinný na základě ustanovení § 41 ZŘEZ žádat „nastanou-li 

zrušovací  důvody  (…) toliko  při  jednotlivých  předmětech  do  exekuce  vzatých  nebo  při  části 

vykonatelného  nároku,  nebudiž  exekuce  zrušena,  nýbrž  buď  poměrně  omezena.“  Obdobnou 

12  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges 2015, 352 s. ISBN 978-80-7502-077-2.

13  Ustanovení § 355 zákona č. 79/1896 ř. z., o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád), ve znění zákona  
č. 30/1896 ř. z. účinném ke dni 1. 1. 1898.

14  Ustanovení § 290 zákona č. 79/1896 ř. z., o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád), ve znění zákona  
č. 30/1896 ř. z. účinném ke dni 1. 1. 1898.
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právní úpravu dnes nalezneme v ustanovení § 268 odst. 4 OSŘ v podobě částečného zastavení 

exekuce.

Hrozila-li povinnému nenahraditelná nebo těžce napravitelná majetková újma, byl soud 

oprávněn  na  návrh  povinného  povolit  odklad  exekuce.15 OSŘ  poté  rozšířil  možnost  soudu 

rozhodnout o odkladu exekuce ex offo v případě, kdy lze očekávat, že exekuce bude zastavena.

Obrana  povinného  v podobě  námitky  proti  nároku  se  uplatnila,  vyšlo-li  po  vydání 

exekučního titulu najevo,  že zde existují  skutečnosti  nárok zrušující  nebo zastavující.  Oproti 

tomu námitka  proti  povolení  exekuce  se uplatnila,  nebyli-ly  splněny procesní  podmínky pro 

povolení  exekuce.  Obě námitky  bylo  možné  uplatnit  pouze  žalobou u  soudu,  který  exekuci 

povolil. 

Rekurs  je  „proti  soudním usnesením vydaným v exekučním řízení  opravný prostředek 

(…),  pokud  je  tento  zákon  ani  za  neodpíratelná  neprohlašuje,  ani  samostatného  opravného 

prostředku proti nim neodpírá.“16 Rekurs tedy nelze označit za nic jiného než za řádný opravný 

prostředek v podobě dnešního odvolání.

Na základě výše uvedeného lze učinit závěr, že exekuční řízení za první republiky bylo 

upraveno podrobně a moderně. Ochrana a obrana povinného byla koncipována prostřednictvím 

institutů a principů, které se v exekučním právu zachovaly dodnes. Nadčasovost ZŘEZ potvrzuje 

fakt, že na našem území platil až do roku 1950.

1.4. Významné mezníky ve vývoji exekučního práva v ČSR a ČR

V oblasti exekučního práva platil na našem území do roku 1950 ZŘEZ. V letech 1948- 

1950  probíhala  tzv.  právnická  dvouletka,  jejímž  výsledkem  byl  mimo  jiné  zákon 

č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních. Tento zákon vnesl do exekučního práva 

změny  odpovídající  komunistické  ideologii.  Došlo  k výraznému omezení  exekuce  na  stát.  V 

důsledku znárodňování průmyslu a obchodu byla sféra účastníků exekučního řízení omezena na 

fyzické osoby – občany. V ostatním byla struktura exekučního práva zachována dle ZŘEZ.17

V roce  1963  došlo  k přijetí  zákona  č.  99/1963  Sb.,  občanský  soudní  řád,  který  platí 

dodnes.  Došlo  k významným  změnám  v oblasti  terminologie,  z nichž  nejvýznamnější  je 

přejmenování  exekuce  na  výkon rozhodnutí  a  exekučního  řízení  na  řízení  vykonávací.  Jako 

důsledek tehdejší ideologie byly ze zákona vypuštěny některé z institutů jako například dražba, 

15  Ustanovení § 49 zákona č. 79/1896 ř. z., o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád), ve znění zákona č.  
30/1896 ř. z. účinném ke dni 1. 1. 1898.

16  Ustanovení § 65 zákona č. 79/1896 ř. z., o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád), ve znění zákona č.  
30/1896 ř. z. účinném ke dni 1. 1. 1898.

17  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges 2015, 352 s. ISBN 978-80-7502-077-2.
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exekuční  zástavní  právo  či  prohlášení  o  majetku,  což  plně  dokazuje  tehdejší  neexistenci 

soukromého  vlastnictví.  Četnými  novelizacemi  OSŘ byly  tyto  instituty  do  současné  právní 

úpravy znovu zavedeny, protože praxe došla k závěru, že exekuční právo se bez těchto institutů 

může jen těžko obejít. 18

1.5. Dvojkolejnost současné právní úpravy 

V roce 2001, přijetím zákona č.  120/2001 Sb.,  o soudních exekutorech a exekutorské 

činnosti,  došlo  k přenesení  části  pravomocí  soudů  v oblasti  výkonu  rozhodnutí  na  soudního 

exekutora.19 Výkon rozhodnutí podle části VI. OSŘ však zůstal nadále zachován.  Důsledkem 

přijetí  EŘ  při  současném  zachování  výkonu  rozhodnutí  dle  části  VI.  OSŘ  je  nynější 

dvojkolejnost  právní  úpravy.  Nárok  přiznaný  vykonatelným exekučním titulem lze  vymáhat 

formou soudního výkonu rozhodnutí dle části VI. OSŘ, nebo formou exekučního řízení dle EŘ. 

Vztah mezi oběma právními předpisy je dán ustanovením § 52 odst. 1 EŘ, z něhož plyne, že se 

jedná o vztah subsidiární, v němž OSŘ je lex generalis a EŘ lex specialis. 

Jedním ze záměrů zákonodárce při  přijetí  EŘ v roce 2001 bylo odbřemenění  soudů a 

zefektivnění  v oblasti  výkonu rozhodnutí.  K odbřemenění  soudů v oblasti  výkonu rozhodnutí 

nepochybně došlo. V roce 2008 bylo nařízeno 244 214 výkonů rozhodnutí, přičemž každý rok 

jejich počet klesá. V roce 2018 nařídily soudy „pouze“ 6 740 výkonů rozhodnutí.20 Oproti tomu 

počet  nařizovaných  exekucí  má  rok  od  roku  stoupající  tendenci.  V současné  době  je  v ČR 

vedeno přes čtyři miliony exekucí, což z mého pohledu o efektivitě příliš nesvědčí. 21 Problém 

vidím  zejména  v činnosti  soudního  exekutora,  který  mnohdy  vede  dlouhodobě  bezvýsledné 

exekuce. Za řešení de lege ferenda považuji zakotvení povinnosti soudnímu exekutorovi zastavit 

exekuci, pokud po určitou dobu (např. po dobu 1 roku) byla exekuce bezvýsledná, tj. nedošlo 

v ní  ani  k částečnému  vymožení  pohledávky  oprávněného.  V dnešní  právní  úpravě  soudní 

exekutor takovou povinnost nemá a je na povinném, aby se v případě dlouhodobě bezvýsledné 

exekuce bránil návrhem na zastavení exekuce dle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ.

 Koncepčním problémem právní úpravy EŘ shledávám institut soudního exekutora, který 

by  měl  být  při  své  činnosti  nestranný  a  nezávislý.  Činnost  soudního  exekutora  má 

z ekonomického i právního pohledu povahu samostatně výdělečné činnost. Soudní exekutor je 

18  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges 2015, 352 s. ISBN 978-80-7502-077-2.

19  Tamtéž.
20  Výkazy soudů a státních zastupitelství. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/vykazy-soudu-a-statnich-

zastupitelstvi.html
21  Exekutorská  komora  ČR,  Statistický  list  III.  Dostupné  z:  https://statistiky.ekcr.cz/zakladni-data-o-

exekucich.html
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podnikatelem, což ostatně potvrdil i Ústavní soud, který konstatoval, že „exekutor vystupuje při 

své činnosti v postavení podnikatele podle obchodního zákoníku. Podnikáním se rozumí činnost, 

prováděná  samostatně  podnikatelem  vlastním  jménem  a  na  vlastní  odpovědnost,  za  účelem 

dosažení  zisku.  Z  této  definice  vyplývá  základní  charakteristika  postavení  podnikatele  - 

soustavná činnost prováděná za účelem dosažení zisku a ve vztahu k oprávněnému na vlastní 

riziko. Je třeba zdůraznit, že exekutor jako podnikatel má z úspěšného provedení exekuce zisk 

(odměnu), ale současně nese i riziko spočívající v tom, že majetek povinného nebude dostačovat 

k uspokojení oprávněného, ale i nákladů exekuce.“22 Je zde patrná ekonomická závislost mezi 

soudním exekutorem a oprávněným. Soudní exekutor je tlačen k tomu, aby vymohl co největší 

plnění. V opačném případě se na něho již věřitel nemusí obrátit. Tato koncepce pak vede k tomu, 

že soudní exekutoři jdou nad rámec svých pravomocí a v rozporu se zákonem zasahují do sféry 

povinného. Těmto excesům ze strany soudního exekutora by měly zabránit instituty ochrany a 

obrany  povinného.  Otázce,  zda  jsou  tyto  instituty  pro  povinného  dostatečné  či  zda  spíše 

způsobují obstrukce a průtahy v řízení pro oprávněného, se budu věnovat dále v této práci. 

22  Nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2004, sp.zn. II.ÚS 150/04.
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2. Účastníci exekučního řízení

Právní teorie civilního procesu rozlišuje v nalézacím řízení subjekty a účastníky řízení. 

Rozlišení  mezi  subjekty  a účastníky  je  nutné aplikovat  i  v řízení  vykonávacím.  Rozdíl  mezi 

oběma skupinami spočívá v tom, že účastníkům řízení náleží práva a povinnosti, která mohou 

v průběhu řízení uplatňovat. Subjekty řízení pak o těchto právech a povinnostech rozhodují nebo 

se  na  průběhu  řízení  v rozsahu  svých  kompetencí  podílejí.  Subjektem  exekučního  řízení  je 

například exekuční soud či soudní exekutor. 

Účastníkem řízení je pak osoba, která je nositelem procesních práv a povinností v řízení a 

může samostatně v řízení tato práva a povinnosti uplatňovat. Na každé straně řízení musí být 

minimálně jeden účastník. Připravovaná rekodifikace procesního práva v podobě civilního řádu 

soudního by se měla od této terminologie odchýlit a namísto pojmu účastníků řízení pracovat 

s pojmem strany řízení,  aby tak byl lépe vyjádřen princip civilního sporného řízení i v řízení 

vykonávacím, tj. princip dvou stran v kontradiktorním postavení.23 Účastníci exekučního řízení 

jsou vymezeni § 36 EŘ. Jsou jimi oprávněný (věřitel), povinný (dlužník) a manžel povinného, je-

li  exekucí  postihován  jeho  majetek  nebo  majetek  ve  společném  jmění  manželů.  Stejným 

způsobem jsou vymezeni i účastníci řízení pro výkon rozhodnutí dle OSŘ.

2.1. Oprávněný a povinný

Oprávněného lze charakterizovat jako účastníka exekučního řízení, který podal exekuční 

návrh a v jehož prospěch je exekuční řízení vedeno. Naproti tomu povinný je účastníkem, vůči 

němuž je exekuční řízení vedeno, a který byl oprávněným v exekučním návrhu za povinného 

označen.  Zda je  povinný skutečně  osobou,  která  má dle  platného  exekučního  titulu  plnit,  a 

oprávněný  osobou,  které  má  být  plněno,  je  otázkou  věcné  legitimace.  Tu  soud  zkoumá po 

obdržení exekučního návrhu a před nařízením exekuce zároveň s tím, zda „exekuční titul  byl 

vydán  orgánem,  který  k  tomu  měl  pravomoc,  zda  je  vykonatelný  po  stránce  formální  a 

materiální,  (…),  zda  exekuce  je  navrhována  v  takovém  rozsahu,  který  stačí  k  uspokojení 

oprávněného, zda k vydobytí peněžité pohledávky nepostačuje exekuce nařízená nebo navržená 

jiným způsobem a  zda právo  není  prekludováno.“24 Označení  stran  exekučního  řízení  je  ve 

většině případů totožné s označením stran v exekučním titulu. V praxi však nastávají situace, kdy 

po vydání exekučního titulu dojde k sukcesi na straně oprávněného či povinného. Strana, u níž 

k sukcesi došlo, musí přechod povinnosti nebo přechod či převod práva prokázat jen listinou 

vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, pokud nevyplývá přímo z právního 

23  Věcný záměr civilního řádu soudního, Hlava II. Dostupné z: https://crs.justice.cz/ 
24  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 8. 2005, sp.zn. 20 Cdo 2264/2004.
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předpisu.25 Oprávněný disponuje exekučním řízením tak, že exekučním návrhem určuje rozsah 

exekuce, způsob provedení exekuce a může iniciovat případné zastavení exekuce, nechce-li v ní 

nadále pokračovat. 

Lze tedy uzavřít, že oprávněný je dominus litis exekučního řízení. Naopak povinný je zde 

slabší  stranou.  Z povahy  exekučního  řízení  jakožto  řízení  vykonávacího  plyne,  že  procesní 

postavení  povinného  a  oprávněného  ve  vztahu  k jejich  procesním možnostem nebude  nikdy 

rovné, neboť exekuce je vedena proti vůli povinného. Ústavně zaručené právo na soudní ochranu 

v podobě  rovnosti  stran  v  řízení  obsažené  v čl. 37  odst.  3  LZPS  tím  není  dotčeno,  ale  lze 

konstatovat, že je exekučním řádem částečně eliminováno, což je z podstaty exekučního řízení 

logické.  Na  druhou  stranu  OSŘ  i  EŘ  prozařují  instituty  ochrany  i  obrany  povinného,  což 

částečnou eliminaci  práva na rovnost  stran  v řízení  kompenzuje.  O tom,  zda je  kompenzace 

dostačující a efektivní, pojednávám dále v této práci.

2.2. Manžel povinného

Východiskem pro účastenství manžela povinného v exekučním řízení je ustanovení § 36 

odst.  2  EŘ,  které  stanoví,  že  manžel  povinného  se  stává  účastníkem  exekučního  řízení  za 

předpokladu,  že  je  postihován  jeho  majetek  nebo  majetek  ve  společném  jmění  manželů. 

Z procesního  hlediska  zde  vzniká  nerozlučné  společenství  účastníků.  Z  toho  ovšem  nelze 

vyvozovat závěr, že manžel povinného jako účastník řízení je zároveň dalším povinným. Tato 

situace může nastat pouze tehdy, figurují-li v exekučním titulu oba manželé, jak uvedu níže.

S ohledem  na  téma  mojí  práce  zde  pouze  ve  stručnosti  a  bez  ohledu  na  možnosti 

modifikace  SJM oproti  zákonnému režimu uvedu,  za  jaké  dluhy může být  majetek  manžela 

povinného postižen a v jakém rozsahu, neboť to odpovídá na otázku, zda se manžel povinného 

stane účastníkem exekučního řízení či nikoliv. Pro lepší srozumitelnost místy označuji manžela 

povinného jako nedlužného manžela.

2.2.1. Společné dluhy a jejich dopady na výlučný majetek manželů a SJM

Za společné dluhy, tedy dluhy, které jsou součástí SJM, považuje právní úprava dluhy 

převzaté za trvání manželství vyjma dluhů uvedených v ustanovení § 710 písm. a) a písm. b) OZ. 

Jedná  se  pouze  o  dluhy  převzaté,  čímž  právní  terminologie  rozumí  dluhy  vzniklé  právním 

jednáním.  Do  této  kategorie  nespadají  například  dluhy  vzniklé  z  titulu  náhrady  škody  vůči 

jednomu  z manželů  či  dluhy  vzniklé  na  základě objektivní  odpovědnosti  jednoho  z manželů 

Jednalo-li by se však o dluh vzniklý z titulu náhrady škody vůči oběma manželům, pak by se již 

25  Ustanovení § 36 odst. 4 EŘ.

15



jednalo o dluh společný.  Manželé za společný dluh odpovídají  solidárně,  neboť povinnosti  a 

práva spojená se SJM nebo jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně.26

V exekučním  řízení  se  skutečnost,  že  jde  o  společný  dluh  a  solidární  odpovědnost 

manželů, projeví ve dvou rovinách, a to v rovině procesní a v rovině majetkové. Exekuční titul 

zní  na oba manžele.  Důsledkem v rovině procesní  je  účastenství  obou manželů v exekučním 

řízení  v postavení  povinného.  V majetkové  rovině  je  v tomto  případě  možné  postihnout  jak 

výlučný majetek obou manželů,  tak i majetek v SJM.  Jednoduše řečeno, „společný dluh lze 

uspokojit jak z majetku, který je v SJM, tak i z výlučného majetku každého z manželů. K postižení 

výlučného majetku manžela je nezbytné, aby vůči němu existoval exekuční titul.“27

2.2.2. Výlučné dluhy jednoho z manželů a jejich dopady na výlučný majetek manželů a SJM

V kategorii  výlučných dluhů jednoho z manželů je nutné pro účely exekučního řízení 

rozlišovat mezi výlučným dluhem manžela vzniklým před uzavřením manželství  a výlučným 

dluhem  manžela  vzniklým  po  uzavření  manželství.  V obou  případech  vystupuje  manžel 

povinného (nedlužný manžel) jako účastník exekučního řízení, nikoliv jako povinný.

V případě  výlučného dluhu jednoho z  manželů  vzniklém před manželstvím je  možné 

postihnout SJM pouze omezeně, a to sice do výše vypořádacího podílu povinného, který by mu 

při zániku a vypořádání SJM dle ustanovení § 742 OZ připadl. Výlučný majetek nedlužného 

manžela ani jeho případný vypořádací podíl SJM nelze exekucí postihnout. 

Právní úprava ve vztahu k výlučnému dluhu jednoho z manželů vzniklém po uzavření 

manželství je v případě omezenosti postižení SJM exekucí lehce odlišná. Omezení postižitelnosti 

SJM na vypořádací podíl povinného nastává pouze v případě, že výlučný dluh manžela za trvání 

manželství  vznikl  proti  vůli  druhého  manžela,  který  nesouhlas  projevil  vůči  věřiteli  bez 

zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl.28 V opačném případě lze exekvovat celé SJM. 

Z pohledu ochrany nedlužného manžela se mi jeví problematická situace, kdy nedlužný manžel 

nebude o dluhu informován. Jak může s dluhem projevit nesouhlas, neví-li o něm? Komentářová 

literatura  uvádí,  že  absence  výslovného  nesouhlasu  nedlužného  manžela  s dluhem  není 

překážkou, pokud dluh vznikl bez jeho vůle a proti jeho vědomí a vůli.29  V praxi se však tato 

skutečnost bude nedlužnému manželovi těžko prokazovat.  

26  Ustanovení § 713 odst. 2 OZ
27  MELZER, F., TÉGL, P., ŠÍNOVÁ, R. Odpivědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy č. 19/2014, s. 649 – 650.
28  Ustanovení § 732 OZ
29  HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck 2014, s. 290-293. 
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Zákonodárce ve vztahu k postižitelnosti SJM za výlučné dluhy jednoho z manželů zvolil 

kompromisní  právní  úpravu  vyvažující  ochranu  majetkových  zájmů  oprávněného  a  ochranu 

manžela  povinného jakožto nedlužného manžela.  Tuto koncepci  považuji  za vhodnou, neboť 

právní  úprava  platná  před  1.  1.  2013,  byla  nastavena  zcela  neproporcionálně  ve  prospěch 

povinného a na úkor oprávněného. Podle právní úpravy před 1. 1. 2013 nebylo postižení SJM za 

výlučný dluh jednoho z manželů  před uzavřením manželství  možné,  tudíž  se  dlužný manžel 

mohl ukrýt před dluhy do manželství a pro oprávněného se stala jeho pohledávka nedobytnou. 

Sporným  bodem  v právní  úpravě  shledávám  možnost  postižení  pohledávky  z účtu 

manžela povinného v případě dluhu, pro který je možné postihnout SJM. Peněžní prostředky, 

uložené na účtu manžela povinného, jsou považované za součást SJM, neprokáže-li  se opak. 

Zákon  umožňuje  soudnímu  exekutorovi  postihnout  účet  manžela  povinného,  kde  je  velká 

pravděpodobnost,  že  se  nachází  dostatečné  finanční  prostředky  pro  uspokojení  pohledávky 

oprávněného.  Mnozí  namítají,  že  je  zde  porušena  zásada  ochrany manžela  povinného,  když 

postižením peněžních  prostředků na  jeho účtu  může dojít  k jeho dočasné  nesolventnosti.  Ze 

zákona má však manžel povinného právo na výplatu peněžních prostředků z jeho účtu ve výši 

dvojnásobku  životního  minima.30 Nelze  tedy  uzavřít,  že  manžel  povinného  by  zůstal  zcela 

bezprizorně. Pravdou je, že finanční prostředky ve výši dvojnásobku životního minima mohou 

být ve chvíli, kdy manžel povinného potřebuje dostát svým závazkům, zcela nedostačující. Na 

druhou stranu je třeba brát v úvahu zásadu vigilantibus iura script sunt. Vyjdeme-li z této zásady, 

pak by nedlužný manžel měl být bdělý práva a uspořádat si své majetkové poměry ještě před 

uzavřením manželství a tím si zajistit majetkovou ochranu před případnou exekucí vedenou na 

manžela. 

Závěrem  podotýkám,  že  současná  právní  úprava  ve  vztahu  ke  způsobům  provedení 

exekuce vůči manželovi povinného není tak přísná, jako byla právní úprava účinná do 1. 7. 2015. 

Ta umožňovala jako jeden ze způsobů provedení exekuce nejen přikázání  pohledávky z účtu 

manžela povinného, ale i možnost provést exekuci srážkami ze mzdy, přikázáním jiné peněžité 

pohledávky  či  možnost  postižení  jiných  majetkových  práv  manžela  povinného.31 Dle  mého 

názoru tedy nelze namítat,  že by současná právní úprava neposkytovala dostatečnou ochranu 

manželovi  povinného,  neboť  na  základě  výše  uvedeného  je  evidentní,  že  právní  úprava 

nepochybně inklinuje k zajištění co nejvyšší míry ochrany manžela povinného.

30  Ustanovení § 304b OSŘ.
31  SCHWARZ, Volodymyr.  Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/vykon-rozhodnuti-prikazanim-pohledavky-z-uctu-manzela-povinneho-
99736.html
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2.2.3. Obrana manžela povinného 

 Exekuční řád zaručuje povinnému jako účastníkovi exekučního řízení několik možností 

obrany proti neoprávněně či nesprávně vedené exekuci. Je-li exekucí postižen majetek v SJM 

způsobem,  který  je  v rozporu  s hmotněprávními  či  procesněprávními  předpisy,  pak  i  manžel 

povinného  jako  účastník  exekučního  řízení  musí  být  vybaven  právními  prostředky  obrany. 

Problematika  exekučního  postihu  SJM  nad  rámec  zákona  a  obrana  manžela  povinného  je 

komplikovaná a rozsáhlá, a to i vzhledem k četné judikatuře k tomuto tématu. Hlavním tématem 

této  práce  je  obrana  povinného  v exekučním řízení.  Z uvedených  důvodů  v této  podkapitole 

pouze ve stručnosti pojednám o možnostech obrany manžela povinného a zhodnotím současnou 

právní úpravu.

Prvním z prostředků obrany manžela povinného je návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. 

Návrh na vyškrtnutí  věci  ze soupisu se jako prostředek obrany manžela  povinného užije  ve 

vztahu k věcem movitým. Právní úpravu tohoto institutu nalezneme v ustanovení § 68 EŘ, který 

stanovuje, že ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh na 

vyškrtnutí  věci  ze  soupisu.  Z uvedeného  plyne,  že  manžel  povinného  využije  tento  institut 

obrany tehdy, je-li do soupisu majetku pojata věc ve výlučném vlastnictví manžela povinného 

bez ohledu na to, zda takovou věc manžel povinného nabyl před manželstvím nebo za trvání 

manželství z prostředků nespadajících do SJM.32  O návrhu manžela povinného na vyškrtnutí 

věci ze soupisu rozhodne soudní exekutor do patnácti dnů od jeho doručení. Oproti návrhu na 

zastavení exekuce je tento prostředek obrany rychlejší, protože soudní exekutor nemá povinnost 

zamítnutý  návrh  na  vyškrtnutí  věci  ze  soupisu  postupovat  k rozhodnutí  soudu.  Jsou-li  tedy 

splněny podmínky pro podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, je pro manžela povinného 

rychlejší  domáhat  se  obrany  prostřednictvím  tohoto  institutu  a  následně,  v případě  jeho 

zamítnutí, jít cestou návrhu na zastavení exekuce.

Stěžejním  prostředkem  obrany  manžela  povinného  proti  exekuci  je  návrh  na  její 

zastavení,  resp. částečné zastavení. Návrh na zastavení exekuce podaný manželem povinného 

směřuje  k zastavení  exekuce v rozsahu a)  zákonného vypořádacího podílu SJM neoprávněně 

postiženého exekucí, b) majetku, který není součástí SJM na základě smluveného režimu mezi 

manžely,  c) majetku ve výlučném vlastnictví manžela povinného postiženého exekucí. Důvod 

zastavení  nařízené  exekuce  se tedy vztahuje  pouze  k určité  části  majetku,  proto  hovoříme  o 

návrhu na částečné zastavení exekuce. Z předešlého plyne, že manžel povinného uplatní návrh 

na částečné zastavení exekuce, pokud rozsah postižení SJM nezohledňuje jeho modifikaci, nebo 

32  CEJNAROVÁ, J:  Postavení manžela povinného v exekučním řízení.  Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, rigorózní práce, 2018, 152s.
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se jedná o pohledávku, pro níž je postižitelný pouze vypořádací podíl manžela povinného. Za 

takovou pohledávku považujeme pohledávku na výživném, pohledávku vzniklou před uzavřením 

manželství,  pohledávku  z protiprávního  činu  povinného  či  pohledávku  vzniklou  za  trvání 

manželství, se kterou nedlužný manžel projevil nesouhlas.33

Možnost podání návrhu na částečné zastavení exekuce zakotvuje ustanovení § 55 odst. 1 

EŘ ve spojení s ustanovením § 262b OSŘ, které stanovuje, za jakých okolností může manžel 

povinného  návrhu  na  částečné  zastavení  exekuce  využít.   O  návrhu  manžela  povinného  na 

částečné  zastavení  exekuce  rozhoduje  soudní  exekutor,  aniž  by  zjišťoval  stanovisko 

oprávněného,  a to na základě písemných podkladů přiložených k návrhu. Nevyhoví-li  soudní 

exekutor návrhu na částečné zastavení exekuce, postoupí návrh k rozhodnutí soudu. Jak soudní 

exekutor,  tak i soud se v souvislosti  s podáním návrhu na částečné zastavení exekuce musejí 

vypořádat  s otázkou  týkající  se  rozsahu  SJM  a  případného  vypořádacího  podílu  povinného. 

V této souvislosti ustanovení § 262b odst. 1 OSŘ odkazuje na zvláštní právní předpis, jímž je 

podle judikatury Nejvyššího soudu právní předpis účinný v době, kdy vznikl exekucí vymáhaný 

závazek povinného.34  Vznikl-li exekučně vymáhaný závazek povinného po 1. 1. 2014, zvláštním 

právním předpisem pro určení rozsahu a vypořádacího podílu SJM se rozumí zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. Pro exekučně vymáhané závazky vzniklé před 1. 1. 2014 se ve vztahu 

k posuzování rozsahu SJM a jeho vypořádání užije zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník. 

Otázka rozsahu SJM a jeho vypořádání není otázkou jednoduchou. Soudní exekutor či exekuční 

soud rozhodují  o  otázce,  která  je  v případě  rozvodu manželů  a  následného  vypořádání  SJM 

předmětem nalézacího řízení trvajícího i několik měsíců. 

Návrh na částečné zastavení exekuce jako prostředek obrany manžela povinného je do 

právního řádu zakotven od 1. 7. 2015.  Před tímto datem byla výlučným prostředkem obrany 

manžela povinného excindační žaloba. Podání návrhu na částečné zastavení exekuce v případě 

nesprávně  postiženého  rozsahu  SJM  by  samozřejmě  přicházelo  v úvahu  prostřednictvím 

ustanovení  §  268  odst.  1  písm.  h)  OSŘ,  nicméně  konstantní  judikatura  Nejvyššího  soudu 

potvrzovala opak a tyto snahy dementovala. „Předně nutno zdůraznit, (…), že případné výlučné 

vlastnictví  manželky,  dovozované povinným z dohody o zúžení SJM, není pro nařízení výkonu 

rozhodnutí relevantní, a že její případné (výlučné) právo k nemovitostem nepřipouštějící exekuci 

může být uplatněno pouze vylučovací žalobou.“35 Názor Nejvyššího soudu přetrvával až do roku 

2012,  kdy  začala  být  možnost  podání  návrhu  na  částečné  zastavení  exekuce  manželem 

33  ŠÍNOVÁ, R., KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I. a kol.: Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části 
páté OSŘ. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2015, 359 s.

34  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2016, sp.zn. 20 Cdo 3416/2016.
35  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2006, sp.zn. 20 Cdo 1507/2005.
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povinného výjimečně připouštěna. Manžel povinného tedy od 1. 7. 2015 nemá aktivní věcnou 

legitimaci pro podání excindační žaloby a prostředkem obrany proti nesprávně postiženému SJM 

se stal  návrh na částečné  zastavení  exekuce.  Pro manžela povinného tímto krokem nesporně 

došlo  ke  zjednodušení  a  zrychlení  procesu  při  uplatňování  jeho  obrany,  neboť  nečeká  na 

výsledek nalézacího řízení o excindační žalobě, na základě kterého byl následně oprávněn podat 

návrh na částečné zastavení exekuce. 

Při porovnání těchto dvou právních úprav dojdeme k závěru, že v případě rozhodování o 

částečném zastavení exekuce při nesprávně postiženém SJM, došlo k přenesení břemene soudu 

v nalézacím  řízení  na  soudního  exekutora.  O  otázce  nesprávně  postiženého  SJM  dříve 

rozhodoval soud na základě excindační žaloby v nalézacím řízení. Nyní tato otázka spadá do 

kompetence  soudního  exekutora.  Osobně  tento  krok  považuji  za  správný.  Pro  manžela 

povinného došlo ke zrychlení a zjednodušení procesu jeho obrany. Soudní exekutor je odborník 

s právním vzděláním,  tudíž  se  u  něho  znalosti  manželského  majetkového  práva  vzhledem k 

právnímu vzdělání předpokládají. Nelze tedy tvrdit, že není osobou dostatečně kvalifikovanou 

pro posouzení otázky rozsahu a vypořádání SJM.

Dále je nutné zmínit odklad exekuce jako jeden z prostředků obrany proti exekuci, i když 

pro manžela povinného méně významný. Prostřednictvím návrhu na odklad exekuce se povinný 

domáhá  toho,  aby  soudní  exekutor  nečinil  v exekuci  žádné  úkony  směřující  ke  splnění 

povinnosti. Důvody pro odklad exekuce jsou dva. Prvním z nich je skutečnost, že se povinný 

ocitne bez své viny přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekučního titulu 

mohl mít pro něho nebo příslušníky jeho rodiny nepříznivé následky. V tomto případě podává 

návrh  na  odklad  exekuce  povinný.  Odklad  exekuce  lze  nařídit  i  ex  offo,  a  to  z důvodu 

očekávaného zastavení exekuce.

Aktivní  věcnou  legitimaci  k podání  návrhu  na  odklad  exekuce  má  ze  zákona  pouze 

povinný.  Manžel  povinného  není  oprávněn  k podání  návrhu  na  odklad  exekuce.  Je-li  návrh 

manželem povinného podán, soudní exekutor takový návrh zamítne z důvodu nedostatku aktivní 

věcné  legitimace  na straně manžela  povinného.  Ustanovení  § 54 odst.  6  EŘ však umožňuje 

soudnímu exekutorovi či soudu odložit exekuci bez návrhu za předpokladu, že lze očekávat její 

zastavení.  V případě  důvodnosti  návrhu  na  odklad  exekuce  podaného  manželem povinného, 

který  byl  soudním  exekutorem  z důvodu  nedostatku  aktivní  věcné  legitimace  zamítnut,  lze 

prostřednictvím výše uvedeného ustanovení dosáhnout odkladu exekuce i ve prospěch manžela 

povinného. Soudní exekutor sice návrh podaný manželem povinného zamítne, ale ustanovení § 

54 odst.  6  EŘ zmocňuje  soudního exekutora  k odkladu exekuce  ex offo.  Odklad exekuce je 

využíván  v souvislosti  s návrhem  na  částečné  zastavení  exekuce  podávaného  manželem 
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povinného, neboť návrh na částečné zastavení exekuce má odkladný účinek pouze v případě, je-

li  podán v rámci  běžící  třicetidenní  lhůty ke splnění  vymáhané povinnosti  po vyrozumění  o 

zahájení exekuce. 

Závěrem lze konstatovat, že návrh na odklad exekuce podaný manželem povinného se 

stává jakýmsi podnětem pro soudního exekutora k provedení odkladu exekuce ex offo, existuje-li 

předpoklad jejího zastavení.  Osobně bych v právní úpravě preferovala ustanovení  umožňující 

manželovi  povinného podat  návrh na  odklad  exekuce  v souvislosti  s podáním návrhu na  její 

částečné  zastavení,  aby  tak  byla  zaručena  ochrana  manželovi  povinného  v případě  absence 

odkladného  účinku  návrhu  na  částečné  zastavení  exekuce.  Nadto  si  myslím,  že  manžel 

povinného jako účastník exekučního řízení by měl mít stejné možnosti obrany proti exekuci jako 

povinný. 
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3. Projevy ochrany povinného v právní úpravě exekučního řízení

Ochrana povinného v exekučním řízení je principem, který má za cíl úspěšné uspokojení 

práv oprávněného, přičemž zároveň dbá, aby exekučním řízením nebylo neúměrně zasahováno 

do  právní  sféry  povinného.  Ochrana  povinného  se  projevuje  principy  prostupujícími  právní 

úpravou  exekučního  řízení,  které  vytyčují  mantinely  řádného  exekučního  řízení.  Principy 

ochrany  povinného  dbají  zájmů  oprávněného  i  povinného  a  vyvažují  jejich  vzájemný  střet. 

V obecné  právní  úpravě  exekučního  řízení  se  ochrana  povinného  projevuje  v  principu 

přiměřenosti, principu legality, princip vhodnosti a princip účelnosti exekučního řízení. 

Od ochrany povinného je nutné rozlišovat obranu povinného, která vychází z iniciativy 

povinného a je jen na povinném, zda možnosti obrany využije či nikoliv.36 Obrana povinného je 

zajištěna  procesními prostředky, kterými  je povinný nadán, na rozdíl  od ochrany povinného, 

která je v právní úpravě zakotvena prostřednictvím právních zásad.

3.1. Princip přiměřenosti

V době  přijetí  EŘ  princip  přiměřenosti  exekuce  v právní  úpravě  téměř  absentoval. 

Výjimkou bylo ustanovení  § 278 OSŘ, jehož subsidiární  použití  ve vztahu k EŘ zaručovalo 

povinnému základní částku, která mu nesmí být při vedení exekuce srážkami ze mzdy sražena.

Změna  nastala  až  v roce  2009  přijetím  tzv.  střední  novely  EŘ.37 Prostřednictvím 

ustanovení  §  58  odst.  1  byl  do  EŘ  vtělen  požadavek  přiměřenosti  ve  vztahu  k rozsahu 

postihovaného majetku vůči exekuční pohledávce, přičemž exekutor je od přijetí střední novely 

oprávněn  postihnout  majetek  povinného  pouze  v rozsahu  bezpečně  postačujícím  k uhrazení 

vymáhané  pohledávky,  jejího  příslušenství  a  nákladů  exekuce.  Toto  ustanovení  se  uplatní 

zejména  při  exekuci  prodejem  nemovitých  věcí,  která  mnohdy  bývá  terčem  kritiky  právě 

z důvodu nedodržení principu přiměřenosti.

 Při exekuci prodejem nemovitých věcí by měl být kladen důraz na přiměřenost poměru 

výše  exekuční  pohledávky  k  ceně  exekvované  nemovitosti.  Jednoduše  řečeno  by  nemělo 

docházet k situaci, kdy je vydán exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 

pro pohledávku oprávněného ve výši 10. 000,- KČ, když k úhradě pohledávky oprávněného plně 

postačí  např.  exekuce  srážkami  ze  mzdy.  Na  druhou  stranu  je  nutné  přihlížet  i  k  zájmům 

oprávněného  a  účelu  exekuce.  Judikatura  v  tomto  směru  soudům,  respektive  soudním 

exekutorům,  stanovila,  aby  „přihlíželi  i k tomu,  zda  je  vůbec  možné  nařídit  exekuci  jiným 

způsobem tak, aby pohledávka oprávněného byla uspokojena v přiměřeném čase; není-li takový 

36  Výjimkou je ustanovení § 55 odst. 5 EŘ, který umožňuje soudu zastavit exekuci ex offo.
37  Zákon č. 286/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a  

o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  (dále jen „střední novela EŘ“)
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předpoklad  dán,  nepůjde  o (tvrzený)  způsob  zřejmě  nevhodný  ani  tehdy,  jestliže  hodnota 

exekuční  věci  zjevně  přesahuje  výši  pohledávky.“38 Z judikatury  vyplývá,  že  existuje-li 

v poměrech povinného takový způsob exekuce, který je z hlediska poměru exekuční pohledávky 

k ceně exekvované věci přiměřený, ale z časového hlediska nikoliv, pak je možné exekvovat věc, 

jejíž  cena  významně  přesahuje  hodnotu  vymáhané  pohledávky.  Vydání  exekučního  příkazu 

prodejem nemovitosti pro pohledávku v řádech desetitisíců můžou mnozí považovat za exces, 

nicméně je třeba se na danou situaci podívat i z toho pohledu, zda existuje jiný způsob provedení 

exekuce,  který  by  v přiměřené  lhůtě  vedl  k úspěšnému  vydobytí  pohledávky  oprávněného. 

Tento závěr potvrzuje i JUDr. Martina Kasíková, která uvádí, že „riziko razantního zásahu do 

majetku povinného je zcela legitimní, neboť je to právě povinný, kdo porušil svou povinnost plnit 

oprávněnému podle exekučního titulu.“39 

 Existují však i opačné závěry. Například Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením č.j. 33 Nc 

773/2006-84  ze  dne  15. 4. 2009  zrušil  exekuční  příkaz  prodejem nemovitých  věcí  z důvodu 

nepřiměřenosti  hodnoty  nemovitosti  vůči  exekuční  pohledávce,  a  to  i  přes  to,  že  poměry 

povinného nepřipouštěly jiný způsob exekuce. Je na místě položit si otázku, který ze závěrů je 

správný. Osobně se přikláním k závěru ústavního soudu a JUDr. Kasíkové. Není-li zde způsob, 

jakým  lze  uspokojit  pohledávku  oprávněného  v přiměřeném  čase,  jeví  se  mi  jako  vhodné 

uspokojit  pohledávku  oprávněného  způsobem  časově  přiměřeným,  byť  co  do  poměru  výše 

exekuční pohledávky k ceně exekvované věci nepřiměřeným. Osobně bych ještě před nařízením 

exekuce,  která  je  sice  časově  přiměřená,  ale  významně  zasahuje  do  majetkové  sféry 

oprávněného, zvažovala míru součinnosti povinného.  Jako příklad uvádím situaci, kdy povinný 

nemá jiného majetku než nemovitého, nicméně pokud by povinný jevil snahu exekuci splácet 

například  prostřednictvím sjednaného splátkového kalendáře  a  byl-li  by tento  způsob časově 

přiměřený, vydání exekučního příkazu prodejem nemovitosti bych považovala za krajní řešení. 

Myslím si, že tento přístup by byl pro povinného motivační, neboť by měl snahu exekuci splatit, 

a  to  pod  hrozbou  ztráty  nemovitosti.   Nad  to  by  tento  přístup  zcela  jistě  přispěl  k určité 

demýtizaci tvrzení, že soudní exekutor může vše.

Soudní  exekutor  je  rovněž vázán principem přiměřenosti  při  vedení  exekuce  i  jinými 

způsoby než prodejem nemovitých věcí.  Jak jsem zmínila výše, při exekuci vedené na mzdu 

povinného zákon povinnému zaručuje tzv. nezabavitelné minimum, které mu po exekuční srážce 

musí zůstat. Princip přiměřenosti je zakotven rovněž při vedení exekuce přikázáním pohledávky 

z účtu u peněžního ústavu, kde je povinnému zaručen nárok na výplatu peněžních prostředků ve 

38  Nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 1998, sp.zn. III ÚS 416/1997.
39  KASÍKOVÁ,  M.  a  kol.:  Exekuční  řád.  Komentář.  4.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2017,  1167  s. 

ISBN 978-80-7400-630-2.

23



výši dvojnásobku životního minima. V případě manžela povinného se jedná o částku ve výši 

poloviny peněžních prostředků, které se nacházely na účtu v době doručení exekučního příkazu 

bance. 40 Navzdory této zákonné záruce zde však shledávám tři v praxi problematické body.  Za 

prvé,  banka  účinností  arrestatoria  zablokuje  povinnému  celý  účet,  aniž  by  reflektovala  výši 

vymáhané  pohledávky  vůči  peněžním  prostředkům  uloženým  na  účtu,  která  může  být 

mnohonásobně  nižší  než  finanční  prostředky  nacházející  se  na  účtu.  Za  druhé,  peněžní 

prostředky ve výši dvojnásobku životního minima jsou povinnému blokovány do doby, než je 

vyhověno  jeho  žádosti  o  výplatu  těchto  prostředků,  což  značně  prodlužuje  dobu,  po  kterou 

povinný zůstává zcela bezprizorně a může se dostat do situace, kdy nebude schopen hradit své 

závazky. Třetím problematickým bodem v právní úpravě je pak mísení finančních prostředků 

nepodléhajících  exekuci  s prostředky,  které jsou exekučně postižitelné.  V takovém případě je 

opět  na  povinném,  aby prostřednictvím návrhu na  částečné  zastavení  exekuce  s odkazem na 

ustanovení § 317 OSŘ zjednal nápravu. 

Z pohledu právní úpravy de lege ferenda neshledávám jako vhodnou možnost zakotvit 

peněžnímu  ústavu  či  soudnímu  exekutorovi  povinnost  zkoumat,  odkud  peněžní  prostředky 

pocházejí.  Mám  za  to,  že  by  bylo  nespravedlivé  přenášet  břemeno  prokazování  původu 

finančních prostředků na ostatní subjekty. Požadavek neblokovat dvojnásobek životního minima 

na bankovním účtu povinného bych v právní úpravě podřadila pod pohledávky, které nepodléhají 

exekuci, jako je tomu ve slovenské právní úpravě.41 Pro bankovní ústavy by tak nedotknutelnost 

dvojnásobku životního minima byla postavena najisto.

Na  závěr  je  nutné  zmínit,  že  princip  přiměřenosti  se  uplatní  pouze  při vymáhání 

peněžitého plnění,  neboť tam je dána možnost volby mezi různými způsoby exekuce.  Oproti 

tomu způsob provedení exekuce na nepeněžitá plnění odpovídá uložené povinnosti, se kterou je 

vždy spojen pouze jeden způsob provedení exekuce.42

3.2. Princip legality

Účinkem inhibitoria, ať generálního či speciálního, dochází k významným zásahům do 

majetkové sféry povinného. Zásahy soudního exekutora do sféry povinného tedy musí být jasně 

vymezeny zákonem, aby byl splněn požadavek předvídatelnosti práva a předvídatelnosti postupu 

orgánů veřejné moci plynoucí z Ústavy ČR i z LZPS. ČR je právním státem, jemuž je princip 

předvídatelnosti  práva imanentní.43 Ústava ČR i LZPS dále zakotvují  princip enumerativnosti 

40  Ustanovení § 304b odst.1 a odst. 4 OSŘ
41  Ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 233/1995 Z.z., exekučný poriadok
42  Ustanovení § 59 odst. 2 EŘ
43  ČECHOVÁ, NÁPLAVOVÁ, J.:  Krátce k principu právní jistoty ve světle aktuální judikatury.  Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/kratce-k-principu-pravni-jistoty-ve-svetle-aktualni-judikatury-93342.html
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veřejnoprávních  pretenzí.  Činnost  soudního  exekutora  lze  považovat  za  výkon  státní  moci, 

jelikož  je  to  stát,  který  účinností  EŘ  přenesl  část  svých  mocenských  pravomocí  v oblasti 

vykonávacího řízení na soudního exekutora. Soudní exekutor v souladu s ústavním principem 

enumerativnosti  veřejnoprávních  pretenzí  může  své  pravomoci  uplatňovat  pouze  na  základě 

zákonna a v mezích zákona.

Princip legality se v EŘ projevuje tím, že k vydobytí pohledávky oprávněného taxativně 

stanovuje  způsoby provedení  exekuce,  které  se  liší  dle  toho,  zda  se jedná  o  pohledávku na 

peněžité plnění či pohledávku na nepeněžité plnění. Jinými způsoby než taxativně vymezenými 

v ustanovení § 59 EŘ, exekuci provést nelze. 

Dalším  projevem  principu  legality  je  stanovení  prioritních  způsobů  vedení  exekuce 

zavedených  v roce  2009  střední  novelou  EŘ  v ustanovení  § 58 odst. 2.  V roce  2015  došlo 

k dalšímu  posunu  a  novelou  EŘ  č.  139/2015  Sb.  byly  vytvořeny  skupiny  způsobů  vedení 

exekuce,  které  musí  soudní  exekutor  volit  postupně.  Až  po  vyčerpání  způsobů  provedení 

exekuce z předchozí skupiny může soudní exekutor zvolit způsoby provedení exekuce v další 

skupině.  Účelem této koncepce je zamezit zablokování celého majetek povinného, který zjevně 

převyšuje  výši  vymáhané  pohledávky,  přičemž  jediným  cílem  tohoto  postupu  je  donutit 

povinného k urychlenému zaplacení. 44 

Z pravidla uplatňování způsobů vedení exekuce v rámci jednotlivých skupin však platí 

výjimky. Jedná se především o případy, kdy na základě zjištěných informací povinný nevlastní 

předmět exekuce, který je v dané skupině postihován. Typicky je tomu v případě, kdy povinný 

není  vlastníkem  účtu  u  peněžního  ústavu  a  není  zde  ani  možnost  postihnout  účet  manžela 

povinného. V takovém případě soudní exekutor volí způsob provedení exekuce z další skupiny. 

Soudní exekutor musí brát v potaz i hledisko časové. Je-li již exekuce vedena určitým způsobem, 

může soudní exekutor zahájit exekuci způsobem uvedeným v další skupině z důvodu její časové 

nepřiměřenosti.  Vždy je  nutné  mít  na paměti,  že  účelem exekuce  je  uspokojení  pohledávky 

oprávněného v reálném čase.45

V neposlední řadě je třeba zmínit  ustanovení OSŘ o věcech vyloučených z exekuce a 

pohledávkách nepodléhajících exekuci. Zákon v ustanovení § 317 OSŘ a § 322 OSŘ stanovuje, 

které pohledávky povinného nepodléhají  exekuci a které věci nesmí být předmětem exekuce. 

Ustanovení mají za cíl zachovat povinnému určitou výseč majetkové sféry, do které nesmí být 

zasaženo.  Samozřejmě  tato  ustanovení  nelze  chápat  dogmaticky.  Vždy  bude  záležet  na 

44  KASÍKOVÁ,  M.  a  kol.:  Exekuční  řád.  Komentář.  3.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2013,  957  s. 
ISBN 978-80-7400-476-6.

45  KASÍKOVÁ,  M.  a  kol.:  Exekuční  řád.  Komentář.  4.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2017,  1167  s. 
ISBN 978-80-7400-630-2.
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konkrétním případě, na což poukazuje i judikatura například v usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 

20 Cdo 180/2003 ze dne 26. 2. 2004 týkající se věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti. 

“Věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti je nutno posuzovat z hlediska jejich nezbytné potřeby 

při  uspokojování  hmotných  potřeb  povinného  a jeho  rodiny;  přitom  se  nelze  obejít  bez 

konkrétních  zjištění  o tom,  jaké  potřeby  povinný  a jeho  rodina prostřednictvím  té  které  věci 

uspokojuje a zda je lze s nižším nákladem uspokojovat jinak. Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny 

jen  takové  věci,  které  slouží  k uspokojování  potřeb,  jež  lze  hodnotit  jako  základní.  Proto 

skutečnost, že určité věci – se zřetelem k aktuální sociálním standardům – tvoří typické vybavení 

domácnosti, nemusí nutně znamenat, že jde o věci nezbytně potřebné.“

Na  základě  výše  uvedeného  musím  konstatovat,  že  jednotlivými  novelizacemi  EŘ 

dochází k většímu důrazu na zakotvení zásady legality v exekučním řízení, čímž se zamezuje 

šikanózním  způsobům  vedení  exekuce,  posiluje  se  právní  jistota  povinného  a  garantuje  se 

nepostihnutelná majetková sféra povinného.

3.3. Princip vhodnosti a princip účelnosti

Princip  vhodnosti  je  nerozlučně  spjat  s  principem  přiměřenosti,  a  to  nejen  z důvodu 

možnosti jejich aplikace v exekučním řízení pouze na peněžitá plnění. Přiměřeností se mimo jiné 

rozumí provedení exekuce v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, 

což souvisí s principem vhodnosti, neboť ten si klade za cíl volbu takového způsobu provedení 

exekuce, při němž nedojde k nepoměru mezi výší dluhů povinného a ceně předmětu exekuce, 

z něhož má být dluh uhrazen. Neplatí to ovšem bezvýjimečně.46

 Uplatnění  principu vhodnosti  nastává při  nařízení  exekuce a dopadá pouze na osobu 

soudního exekutora, neboť ten volí způsob provedení exekuce a exekuci na majetek povinného 

nařizuje.   Zde  je  patrný  výrazný  rozdíl  oproti  soudnímu  výkonu  rozhodnutí,  kde  je  volba 

vhodného způsobu výkonu rozhodnutí svěřena oprávněnému. 47 

Není-li princip vhodnosti dodržen, jedinou obranou povinného zůstává návrh na zastavení 

exekuce dle ustanovení § 55 odst. 1 EŘ, v rámci něhož je možné námitku nedodržení principu 

vhodnosti uplatnit. Obrana proti nevhodnému způsobu provedení exekuce nastává až po nařízení 

exekuce,  což  je  opět  jeden  z výrazných  rozdílů  oproti  soudnímu  výkonu  rozhodnutí,  kde 

vhodnost navrženého způsobu provedení výkonu rozhodnutí zkoumá soud ještě před nařízením 

soudního výkonu rozhodnutí  a  na základě  ustanovení  § 264 OSŘ může rozhodnout  o jiném 

způsobu  provedení  výkonu  rozhodnutí.   Právní  úprava  obrany  proti  nevhodnému  způsobu 

46  Viz. kapitola 3.1. pojednávající o zásadě přiměřenosti
47  Viz. ustanovení § 47 odst. 1 EŘ a ustanovení § 264 odst. 1 OSŘ
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provedení exekuce je v exekučním řádu zcela jistě přísnější oproti právní úpravě v OSŘ, protože 

povinný  nese  břemeno  aktivní  obrany.  Pro  její  uplatnění  je  však  nezbytné,  aby  povinný 

disponoval  alespoň  základními  znalostmi  o  rozsahu  pravomocí  soudního  exekutora  a  o 

možnostech jeho obrany proti exekuci. Zde se nám plně projevuje obecná zásada vigilantibus 

iura script sunt. 

Princip  účelnosti  v exekučním  řízení  je  úzce  spjat  s principem  vhodnosti.  Není-li 

navržený způsob provedení exekuce vhodný, pak s velkou pravděpodobností bude i neúčelný a 

výtěžek  exekuce  nebude  postačovat  ani  k pokrytí  exekučních  nákladů.   Vzhledem  ke 

vzájemnému  sepětí  obou  principů  nenalezneme  v OSŘ  ani  v EŘ  jeho  doslovné  zakotvení. 

Teleologickým výkladem však princip účelnosti dovodíme z ustanovení § 264 odst. 1 OSŘ a z 

ustanovení § 47 odst. 1 věta třetí EŘ. 
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4. Procesní instituty obrany povinného v exekučním řízení

Zahájení  exekučního řízení  má významný vliv  na  právní  postavení  povinného a jeho 

majetkovou  sféru.  Doručením  vyrozumění  o  zahájení  exekuce  povinnému  nastává  generální 

inhbitorium  dle  §  44a  EŘ,  jehož  důsledkem  pro  povinného  je  zákaz  dispozic  s majetkem. 

Porušení zákazu je sankcionováno relativní neplatností právního jednání povinného. Na základě 

jednotlivých vydaných exekučních  příkazů již  dochází  ke konkrétnímu a  jasně  vymezenému 

majetkovému  postižení  povinného.  Vydáním  exekučního  příkazu  na  konkrétní  majetek 

povinného nastává speciální inhibitorium dle § 47 odst. 6 EŘ, což pro povinného znamená zákaz 

převést,  zatížit  či  jinak  nakládat  s majetkem  postiženým  exekučním  příkazem  pod  sankcí 

absolutní  neplatnosti  takového právního jednání  povinného.   Vzhledem k takto  významnému 

zásahu do majetkové sféry povinného je nezbytné, aby byl povinný nadán prostředky obrany 

proti exekuci. 

Jak  uvádím  v předchozí  kapitole,  obrana  povinného  spočívá  ve  využití  právních 

prostředků povinným. Obrana spočívá v aktivitě na straně povinného, čímž se zcela zásadně liší 

od ochrany povinného plynoucí povinnému přímo ze zákonných ustanovení.

4.1. Zrušení a omezení generálního inhibitoria

Účinky  generálního  inhibitoria  se  pojí  s okamžikem  doručení  vyrozumění  o  zahájení 

exekuce a povinný od této chvíle nemůže nakládat s celým svým majetek včetně majetku ve 

společném  jmění  manželů.  Exekuční  řád  v určitých  případech  zmírňuje  dopady  generálního 

inhibitoria, ať již ex lege, nebo na základě procesní aktivity povinného. 

Ex  lege  nedopadá  generální  inhibitorium  na  majetek  sloužící  k  běžné  obchodní  a 

provozní činnosti,  k uspokojování  základních potřeb povinného a osob jím vyživovaných, na 

udržování a správu majetku. V dispozici povinného je pak zrušení generálního inhibitoria dle 

§44 odst.  2  EŘ složením vymáhané pohledávky včetně  příslušenství  u  exekutora  za  účelem 

umoření  exekučně vymáhaného dluhu.  Exekutor  je následně povinnen v zákonné lhůtě vydat 

usnesení obsahující zrušení generálního inhibitoria i přes skutečnost, že exekuce nebyla doposud 

pravomocně skončena. Ve vztahu ke zúžení účinků generálního inhibitoria má povinný možnost, 

za  splnění  zákonem stanovených  podmínek48,  žádat  o  vyjmutí  určité  části  majetku  z účinků 

generálního inhibitoria dle § 44a odst.3 EŘ, nebo žádat o zpeněžení majetku mimo dražbu dke § 

44 odst. 4 EŘ.

48  Povinný musí za účelem vyjmutí určité části majetku z účinků generálního inhibitoria doložit, že zbývající 
majetek nepochybně postačí  k úhradě vymáhané pohledávky včetně příslušenství.  K prodeji  majetku mimo 
dražbu pak může dojít pouze se souhlasem exekutora, oprávněného a přihlášených věřitelů.
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Omezení  či  zrušení  účinků generálního  inhibitoria  lze  považovat  za jednu z možností 

obrany povinného, neboť dochází ke zmírnění dopadů exekuce do majetkové sféry povinného. 

Za problematické však považuji vázat účinky generálního inhibitoria na doručení vyrozumění o 

zahájení  exekuce  povinnému,  a  to  zejména  z důvodu právní  nejistoty  třetích  osob,  které  by 

vstupovaly  do  majetkových  právních  vztahů  s povinným.  Osoba  vstupující  do  majetkového 

právního  vztahu  s povinným  má  možnost  zjistit,  zda  je  na  povinného  vedena  exekuce 

prostřednictvím výpisu z centrální evidence exekucí. Exekutor však zapisuje exekuci vedenou 

proti  povinnému  do  centrální  evidence  exekucí  až  po  marném  uplynutí  třicetidenní  lhůty 

k dobrovolnému splnění povinnosti stanovenou ve vyrozumění o zahájení exekuce. Dochází zde 

k informačnímu vakuu, jehož důsledkem je nemožnost třetích osob získat informaci o zahájené 

exekuci proti  povinnému. Budu-li  tedy smluvní stranou kupní smlouvy, jejímž předmětem je 

např. motorové vozidlo, nebudu mít možnost seznámit se s informací o zahájené exekuci proti 

prodávajícímu - povinnému, uhradím kupní cenu, ale právní jednání  bude relativně neplatné, 

přičemž neplatnost takového jednání soudní exekutor zcela jistě napadne. Jako kupujícímu mi 

tedy nezbude nic jiného než povinného žalovat o vydání bezdůvodného obohacení a následně na 

základě rozsudku, který bude exekučním titulem, exekvovat majetek povinného. De lege ferenda 

bych uvažovala o změně okamžiku zápisu exekuce do centrální evidence exekucí. K zápisu by 

mělo dojít již při vydání vyrozumění o zahájení exekuce s poznámkou, že povinnému plyne lhůta 

k dobrovolnému splnění povinnosti.

4.2. Odklad exekuce

Odklad  exekuce  je  stav  řízení,  ve  kterém  exekutor  nečiní  žádné  úkony  směřující 

k vynucení povinnosti povinného.49 Účelem tohoto procesního prostředku obrany povinného je 

zabránit  nepřiměřenému  poškozování  osoby  povinného  i  jeho  rodiny  provedením  exekuce, 

pokud na straně povinného existují okolnosti přechodného rázu, které by nepříznivě ovlivnily 

osobní, rodinné či ekonomické poměry povinného. Zároveň tento institut reaguje na přechodnou 

nejistotu, zda bude exekuci možno provést či zda bude nutné ji zastavit.50

 Právní úprava odkladu exekuce je obsažena v § 54 EŘ, důvody odkladu exekuce však 

EŘ vyjmenovává  pouze  dva.  Prvním z nich  je  odklad exekuce  v případě,  že je  u  exekutora 

složena  jistota  ve  výši  vymáhané  pohledávky,  jejího  příslušenství  a  nákladů  exekuce  a 

oprávněného. Druhý důvod spočívá v tom, že lze očekávat,  že exekuce bude pravděpodobně 

49  KASÍKOVÁ,  M.  a  kol.:  Exekuční  řád.  Komentář.  4.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2017,  1167  s. 
ISBN 978-80-7400-630-2

50  KASÍKOVÁ,  M.  a  kol.:  Exekuční  řád.  Komentář.  4.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2017,  1167  s. 
ISBN 978-80-7400-630-2
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zastavena. Subsidiárně se užije ustanovení § 266 OSŘ, který rozeznává další dva druhy důvodů 

pro odklad výkonu rozhodnutí,  respektive exekuce,  a to odklad exekuce pro sociální poměry 

povinného a odklad exekuce z důvodu očekávaného zastavení exekuce.

 Pro podání návrhu na odklad exekuce je aktivně legitimován pouze povinný. Výjimku 

představuje  ustanovení  § 266  odst.  2  OSŘ,  na  základě  kterého  může  o  odkladu  exekuce 

rozhodnout  soud bez návrhu povinného,  lze-li  očekávat,  že  exekuce  bude zastavena.  Soudní 

exekutor  od  okamžiku  podání  návrhu  na  odklad  exekuce  nečiní  žádné  úkony  směřující  k 

provedení exekuce. To však neplatí v případě, je-li z návrhu zřejmé, že jeho účelem je svévolné 

nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.51 Otázkou zůstává, proč je dispozičním 

oprávněním k podání návrhu na odklad exekuce nadán pouze povinný, a ne i oprávněný. Dle 

mého názoru zde neexistuje  důvod, pro který by oprávněný měl  zájem na podání návrhu na 

odklad  exekuce.  Nadto  odborná  literatura  uvádí,  že  pouze  povinný  musí  sám posoudit,  zda 

existují takové sociální poměry, pro které je nezbytné o odklad exekuce zažádat a je pouze na 

povinném, zda tyto sociální poměry jako důvod pro odklad exekuce uplatní či nikoliv.52

Odklad exekuce  povoluje  soudní  exekutor.  V případě  jeho zamítavého rozhodnutí  má 

povinnost do sedmi dnů postoupit  návrh na odklad exekuce k rozhodnutí  exekučnímu soudu. 

Vzhledem k dočasnosti tohoto institutu je nezbytné, aby rozhodnutí o povolení odkladu exekuce 

obsahovalo dobu, na kterou se exekuce odkládá. I přes tento požadavek na obsahovou náležitost 

rozhodnutí o odkladu exekuce je však nutné po uplynutí doby odkladu exekuce vydat rozhodnutí 

o pokračování v provádění exekuce. 

4.2.1. Odklad exekuce pro nepříznivé sociální poměry povinného 

Podá-li povinný návrh na odklad exekuce dle ustanovení § 266 odst. 1 OSŘ, tedy pro své 

nepříznivé sociální poměry, ve kterých se ocitl přechodně a bez své viny, musí tyto skutečnosti 

v návrhu  vytvrdit  a  prokázat.  „Z hlediska  úvahy  o příp.  využití  odkladu  výkonu  rozhodnutí 

(exekuce)  je  nezbytné,  aby  povinný  v podaném  návrhu  tvrdil  takové  skutečnosti,  které  jsou 

z pohledu  institutu  odkladu  právně  rozhodné.  Jestliže  v návrhu  povinný  takové  skutečnosti 

netvrdí, je nezbytné, aby exekuční soud povinného v uvedeném směru procesně poučil a vyzval 

jej k doplnění podání s tím, že nesplnění tohoto požadavku – při absenci skutečností, které by 

úvahy  o takovém  odkladu  mohly  zakládat  –  se  odrazí  v rozhodnutí,  jímž  se  takový  návrh 

zamítne.“53 Důležitým  aspektem  při  rozhodování  o  odkladu  exekuce  z důvodu  nepříznivých 

51  Ustanovení § 54 odst. 2 EŘ
52  RAKOVSKÝ, Adam:  Odklad exekuce  pro přechodné zhoršení postavení  povinného.  IN:  Právní  rozhledy 

20/2004, s.757.
53  Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 10. 2006, sp.zn. 10 Co 991/2006
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sociálních poměrů povinného je skutečnost, že povinný se do nepříznivé situace dostal bez své 

viny a na přechodnou dobu.  Příkladem situace,  kdy se povinný ocitne v nepříznivé sociální 

situaci  bez  své  viny,  může  být  například  dočasné  zhoršení  jeho  zdravotního  stavu,  což  se 

následně odrazí ve snížení jeho měsíčních příjmů. Naopak za zaviněnou situaci soudní judikatura 

považuje výkon trestu odnětí svobody povinného. „Zákonným důvodem pro odklad exekuce je 

skutečnost, že se povinný ocitl přechodně bez své viny v tíživém postavení.  Obě tyto podmínky 

tedy „přechodnost“ a „nezavinění“ musí být splněny současně.  Výkon trestu odnětí  svobody 

nelze považovat za ocitnutí se v takovém postavení bez zavinění povinného. Pokud byl povinný 

odsouzen pro trestnou činnost,  jedná se o zaviněné jednání,  které tak samo o sobě vylučuje 

možnost odkladu provedení exekuce z důvodu umístění povinného do věznice. Nelze tak uvažovat 

o odkladu provedení exekuce na návrh povinného.“54  Právní doktrína apeluje také na to, aby 

soudní exekutoři a exekuční soudy pečlivě zvažovali každý případ s ohledem nejen na tíživou 

sociální situaci povinného, ale i na účel exekuce a zájmy oprávněného. Doc. Eliáš uvádí, „že je 

na soudu, aby podle celého stavu věci spravedlivě uvážil, zda je povinný v postavení, kdy mu 

hrozí nebezpečí zvlášť nepříznivých následků a povinností soudu také je srovnat pečlivě újmu, 

vznikající exekucí povinnému, s újmou, která odkladem vznikne oprávněnému.“55

Účinky odkladu exekuce závisí na jednotlivých způsobech provedení exekuce. Obecně 

odklad exekuce nezpůsobuje zrušení či pozastavení účinků generálního či speciálního inhibitoria, 

ani  arrestatoria.56 Jediným  případem,  kdy  dochází  ke  zrušení  generálního  a  speciálního 

inhibitoria  při  odkladu  exekuce  je  situace  předvídaná  ustanovením  §  54  odst.  5  EŘ.  Toto 

ustanovení zavádí možnost dlužníka podat návrh na odklad exekuce, je-li zároveň podán návrh 

na  zastavení  exekuce  a  složena  jistota  ve  výši  vymáhané  pohledávky,  příslušenství,  nákladů 

oprávněného a nákladů exekuce. Soudní exekutor odloží provedení exekuce do doby rozhodnutí 

o  návrhu  na  zastavení  exekuce,  přičemž  dochází  k tomu,  že  povinný  není  vázán  účinky 

inhibitorií  a  může nakládat  se  svým majetkem.  Ochrana  oprávněného je  zajištěna  institutem 

složení  jistoty,  která  mu  bude  vyplacena  za  účelem  úhrady  jeho  pohledávky  v případě,  že 

nedojde k zastavení  exekuce.  K pozastavení  účinků speciálního inhibitoria  a arrestatoria  však 

dochází při odkladu exekuce srážkami ze mzdy z důvodu uvedeného v § 266 odst. 1 OSŘ. Plátce 

mzdy od doby doručení  usnesení o povolení odkladu exekuce neprovádí srážky ze mzdy po 

celou dobu, po kterou je odklad exekuce povolen. Právní konstrukce ustanovení § 289 OSŘ je 

logická.  Povinný  chce  odkladem  exekuce  docílit  dočasného  zlepšení  své  finanční  situace 

54  Usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 2. 8. 2016 č.j. 56 Nc 5619/20019-37.
55  ELIÁŠ, Karel. Odklad provedení exekuce. In: Právní rozhledy 4/1998, s. 157.
56  Arrestatorium je soudní zákaz dlužníkovi povinného, který má od okamžiku doručení vyrozumění o zahájení  

exekuce povinnost nevyplácet dlužníkovi finanční prostředky ani s nimi nijak nakládat.
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z důvodu, že se ocitl bez své viny v takovém postavení, ve kterém by provedení exekuce mělo 

pro něho či  jeho rodinné příslušníky nepříznivé následky.  Ilustruji-li  uvedené na konkrétním 

příkladu, pak za takový případ považuji situaci, kdy povinný má manželku a dvě děti, přičemž 

manželka  přijde  o  práci  a  jedno  z dětí  onemocní  závažnou  nemocí,  na  jejíž  léčbu  je  nutné 

vynaložit nemalé finanční prostředky.

Osobně považuji možnost povinného žádat o odklad exekuce z důvodu jeho dočasných 

nepříznivých sociálních poměrů za vhodný nástroj  obrany povinného proti  exekuci.  Exekuce 

(zejména na peněžité plnění) zpravidla neprobíhá v řádech měsíců, ale po delší časové období, ve 

kterém se povinný či jeho rodinní příslušníci mohou dostat do různých situací. Z mého pohledu 

je  nezbytné,  aby  právní  řád  umožňoval  povinnému  a  jeho  rodině  zachovat  takovou  životní 

úroveň, která nebude mít vliv na důstojnost a zdraví povinného nebo jeho rodinných příslušníků. 

Na  druhou  stranu  se  jedná  o  institut  snadno  zneužitelný,  díky  kterému  je  povinný  nadán 

možností šikanózně provedení exekuce oddalovat, o čemž budu pojednávat dále v této práci.

4.2.2. Odklad exekuce z důvodu jejího předpokládaného zastavení

Odklad  exekuce  může  soudní  exekutor  nebo  exekuční  soud  odložit  i  bez  návrhu 

povinného,  existuje-li  zde  předpoklad,  že  exekuce  bude  zastavena.  Míru  pravděpodobnosti 

zastavení exekuce si musí soudní exekutor nebo exekuční soud posoudit sám jako předběžnou 

otázku.  Konkretizujeme-li si případy, ve kterých dochází k odkladu exekuce z důvodu jejího 

předpokládaného zastavení, pak můžeme uvést situaci, kdy běží řízení o excindační žalobě, nebo 

situaci, kdy dochází k odkladu vykonatelnosti rozhodnutí. 

Excindační žalobu lze považovat za prostředek obrany třetí osoby v exekučním řízení. Při 

vytváření soupisu majetku povinného vychází soudní exekutor z domněnky, že věci, které má 

povinný v držbě, jsou jeho majetkem.  57 Dochází tedy k situacím, kdy do soupisu majetku jsou 

pojaty věci, jejichž vlastnické právo nepřísluší povinnému, ale třetí osobě. Třetí osoba, v jejíž 

prospěch  svědčí  vlastnické  právo,  je  aktivně  legitimována  k podání  excindační  žaloby,  na 

základě které exekuční soud rozhoduje o tom, zda exekuce postihující konkrétní věc je či není 

přípustná. Je-li žaloba důvodná a soud žalobě vyhoví, respektive vysloví nepřípustnost exekuce, 

je to důvodem pro zastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ. Než však 

řízení dospěje do této fáze, může dojít k tomu, že věci pojaté do soupisu majetku,  které jsou 

předmětem excindační  žaloby, budou již v dražbě zpeněženy.  Zákonná úprava však obsahuje 

několik  pojistek  předcházejících  této  situaci.  O vlastnickém právu k nemovitým věcem není 

57  ŠÍNOVÁ, R., KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I. a kol.: Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části 
páté OSŘ. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2015, 359 s.

32



pochyb vzhledem k existenci katastru nemovitostí, který na příslušných listech vlastnictví vede 

údaje  o  nemovitostech  včetně  vlastnického  práva  k nim.  Naopak u movitých věcí  je  situace 

složitější. Větší ochranu třetím osobám v tomto případě poskytuje EŘ. Ustanovení § 68 odst. 4 

EŘ explicitně  zakotvuje  nemožnost  prodat  sepsané movité  věci  po dobu řízení  o excindační 

žalobě.  Praktický dopad tohoto ustanovení tkví v tom, že soudní exekutor nemusí rozhodovat o 

odkladu exekuce, protože nehrozí neoprávněný zásah do majetkové sféry třetí osoby. Obdobnou 

úpravu ve vztahu k movitým věcem však v OSŘ nenalezneme.  Zde významnou roli  zaujímá 

exekuční soud, který by po podání excindační žaloby měl v rámci předběžné otázky posoudit, 

zda lze očekávat zastavení výkonu rozhodnutí, protože excindační žaloba je důvodná a bude jí 

vyhověno. Pokud exekuční soud dospěje k tomuto závěru, pak na základě ustanovení § 266 odst. 

2  OSŘ výkon rozhodnutí  odloží  do doby, než bude o excindační  žalobě  rozhodnuto.  Právní 

úprava v OSŘ přenáší břemeno na soudy, které v každém jednotlivém případě musí rozhodnout, 

zda odklad výkonu rozhodnutí dle ustanovení § 266 odst. 2 OSŘ je na místě.  Naopak právní 

úprava  v EŘ  explicitně  stanovuje  zákaz  prodeje  sepsaným  movitých  věcí  a  nezatěžuje  tedy 

exekutora posouzením důvodnosti odkladu exekuce. Rozdílnost v právních úpravách je dle mého 

názoru koncepční chybou zákonodárce. Jak uvádím v úvodu této práce, cílem zákonodárce při 

přijetí EŘ a při postupných novelizacích OSŘ bylo odbřemenění soudů, k čemuž v tomto případě 

nedošlo.  Proto si myslím, že se jedná o koncepční chybu, nikoliv o úmysl zákonodárce. De lege 

ferenda bych právní úpravu v OSŘ koncipovala obdobně jako tomu je v EŘ, tedy výslovným 

zakotvením nemožnosti prodat sepsané movité věci do doby, než bude rozhodnuto o excindační 

žalobě. Přínosnost této koncepce by byla jak na straně soudu, kde by došlo k odbřemenění, ale 

také na straně oprávněného, kde by se zkrátila doba rozhodování o excindační žaloba, která se 

v současné právní úpravě prodlužuje o dobu, po kterou si exekuční soud jako předběžnou otázku 

posuzuje důvodnost odkladu exekuce. 

Dalším důvodem odkladu exekuce ex offo může být odklad vykonatelnosti rozhodnutí při 

rozhodování  o  mimořádném  opravném  prostředku,  tedy  při  rozhodování  o  žalobě  pro 

zmatečnost, žalobě na obnovu řízení nebo o dovolání. Je-li proti rozhodnutí, které je způsobilé 

být exekučním titulem, podán mimořádný opravný prostředek, může soud rozhodnout o odkladu 

vykonatelnosti takového rozhodnutí (vyjma v řízení po povolení obnovy řízení, kde k odložení 

vykonatelnosti  dochází  ex  lege),  což  je  nepochybně  důvodem k přikročení odkladu  exekuce 

z důvodu uvedeného v § 54 odst. 6 EŘ. Odkladem vykonatelnosti rozhodnutí dochází k tomu, že 

vykonatelnost takového rozhodnutí se na určitou dobu odkládá. Z uvedeného plyne, že exekuce 

na základě rozhodnutí,  jehož vykonatelnost byla odložena,  může být nařízena,  ale nesmí být 

provedena. Nařizuje-li soudní exekutor exekuci na základě rozhodnutí, u něhož byla odložena 
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vykonatelnost, současně s nařízením exekuce rozhodne také o odkladu exekuce podle § 54 odst. 

6 EŘ. Pokud exekuce nařízena již byla a následně došlo k odkladu vykonatelnosti rozhodnutí, 

soudní  exekutor  rozhodne  pouze  o  odkladu  exekuce  podle  § 54 odst.  6  EŘ.   Vydání 

samostatného  rozhodnutí  o  odkladu  exekuce  poté,  co  došlo  k odložení  vykonatelnosti 

rozhodnutí,  se  z mého  pohledu  jeví  jako  nadbytečný  krok,  který  administrativně  zatěžuje 

soudního exekutora  nebo exekuční  soud.  V případě  odložení  vykonatelnosti  rozhodnutí  bych 

právní úpravu koncipovala tak, že by k odkladu exekuce docházelo ex lege. 

4.3. Zastavení exekuce

Zastavení exekuce je dalším významným procesním prostředkem obrany povinného, na 

základě kterého dochází ke skončení exekuce. Oprávněn k podání návrhu na zastavení exekuce 

je jak povinný, tak oprávněný, případně k němu může dojít z moci úřední. Dispoziční oprávnění 

k podání návrhu na zastavení exekuce svědčí také manželovi povinného. 

Nastane-li důvod, pro který v exekuci nelze pokračovat, respektive její pokračování by 

bylo neoprávněné,  mělo by dojít k jejímu zastavení,  ať už úplnému či částečnému. Taxativní 

výčet  důvodů zastavení  exekuce  obsahuje ustanovení  § 268 odst.  1 OSŘ. Samotný EŘ jako 

zvláštní  právní  předpis  důvody  zastavení  exekuce  nevyjmenovává.  V rámci  jednotlivých 

způsobů provedení  exekuce  lze  nalézt  i  speciální  důvody zastavení  exekuce.  Kupříkladu při 

exekuci  srážkami  ze  mzdy  bude  exekuce  zastavena,  pokud  povinný  po  dobu  jednoho  roku 

nepobírá mzdu či jeho mzda nedosahuje takové výše, aby z ní mohly být prováděny exekuční 

srážky.  Návrh  na  zastavení  exekuce  je  v tomto  případě  oprávněn  podat  i  zaměstnavatel 

povinného. 

Povinný podává návrh na zastavení exekuce u soudního exekutora, který vede exekuci, a 

to ve lhůtě patnácti  dnů ode dne, kdy se dozvěděl  o skutečnostech odůvodňujících zastavení 

exekuce.  Tento  prvek  koncentrace  řízení  byl  do  EŘ zaveden,  aby  povinný  nemohl  účelově 

oddalovat exekuci.58 Po obdržení návrhu na zastavení exekuce vyzve soudní exekutor účastníky 

řízení,  aby se k návrhu ve stanovené lhůtě vyjádřili.  Jsou-li  stanoviska účastníků k zastavení 

exekuce  kladná,  rozhodne  soudní  exekutor  o  jejím  zastavení.  V opačném  případě  postoupí 

soudní exekutor návrh na zastavení exekuce k rozhodnutí exekučnímu soudu. Je-li podán návrh 

na zastavení exekuce manželem povinného dle ustanovení § 262b OSŘ a ustanovení § 55 odst. 1 

EŘ, pak soudní exekutor nevyzývá účastníky řízení k vyjádření k návrhu, ale o návrhu rozhodne 

sám.  V případě,  že  soudní  exekutor  nevyhoví  návrhu,  pak  návrh  opět  postoupí  exekučnímu 

58  KASÍKOVÁ,  M.  a  kol.:  Exekuční  řád.  Komentář.  4.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2017,  1167  s. 
ISBN 978-80-7400-630-2
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soudu k rozhodnutí.  Stejně  tedy  jako  u  odkladu  exekuce,  i  v případě  posuzování  návrhu na 

zastavení exekuce platí určitá dvojinstančnost rozhodování, kdy v případě nevyhovění návrhu na 

zastavení  exekuce  soudní  exekutor  postoupí  exekuční  spis  do  patnácti  dnů  k rozhodnutí 

exekučnímu soudu. Na rozdíl od odkladu exekuce není stanovena lhůta, ve které musí soud o 

návrhu rozhodnout. Tímto může dojít ke zbytečným průtahům v exekučním řízení a oprávněný 

nemá prostředky pro jeho urychlení. Podání návrhu na zastavení exekuce není překážkou řízení a 

exekuce i přes podaný návrh na její zastavení může být provedena. Z praktického hlediska je 

tedy vhodné současně s návrhem na zastavení exekuce podat návrh na odklad exekuce. Problém 

spatřuji  v tom, že povinný jako laik  si  tohoto účinku návrhu není  vědom a předpokládá,  že 

podáním  návrhu  na  zastavení  exekuce  je  po  dobu  rozhodování  o  návrhu  chráněn  před 

provedením exekuce. 

Odborná literatura  považuje  zastavení  exekuce  nejen  za prostředek obrany povinného 

proti  exekuci,  ale i  za kvazi  opravný prostředek proti  vedení  exekuce.59 V této souvislosti  je 

nutné nastínit, že do roku 2012 bylo možné podat odvolání proti usnesení o nařízení exekuce.60 

Dnešní právní úprava absenci možnosti podat odvolání proti usnesení o nařízení exekuce supluje 

možností podání návrhu na zastavení exekuce ve lhůtě dle ustanovení § 46 odst. 6 EŘ. V praxi to 

pro povinného znamená, že po obdržení vyrozumění o zahájení exekuce společně s výzvou ke 

splnění vymáhané povinnosti, ve které exekutor povinnému stanovuje třicetidenní lhůtu k jejímu 

splnění,  má povinný možnost  podat  návrh na zastavení  exekuce  v této  třicetidenní  lhůtě.  Po 

uplynutí  třicetidenní  lhůty  je  již  povinný  vázán  patnáctidenní  lhůtou  pro  podání  návrhu  na 

zastavení exekuce dle ustanovení § 55 odst. 1 EŘ. 

Nálezem Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 bylo konstatováno, že 

„zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, 

která již není v souladu s ústavním pořádkem. V těchto případech je třeba, aby obecné soudy 

poskytly povinnému a jeho majetku soudní ochranu tak, že výkon rozhodnutí v části týkající se 

nepřiměřené  výše  úroků  zastaví  tak,  aby  byla  zajištěna  spravedlivá  rovnováha  při  ochraně 

majetkové sféry dlužníka i věřitele.“ Ústavní soud svým nálezem zavedl novou podmínku pro 

vykonatelnost exekučního titulu, a to sice mravnost přisouzeného plnění. Skutečnost, zda plnění 

přisouzené exekučním titulem je nemravné, je otázkou hmotněprávní. Tím se řízení o návrhu 

povinného  na  zastavení  exekučního  řízení  stává  řízením  o  přezkumu  věcné  správnosti 

exekučního titulu,  což má za následek, že návrh na zastavení exekuce z důvodu nemravného 

59  WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1.vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 336 s.
60  Odvolání proti usnesení o zahájení exekučního řízení bylo z právní úpravy odstraněno zákonem č. 396/2012 

Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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plnění  je  de facto mimořádným opravným prostředkem,  neboť umožňuje  exekučnímu soudu 

hmotněprávní posuzovat již pravomocný rozsudek.61

Z výše uvedeného plyne, že povinný je nadán jedním z nejsilnějších prostředků obrany 

proti exekuci, který je však velice snadno zneužitelný a jeho prostřednictvím lze zapříčinit účelné 

oddalování provedení exekuce. Jako jeden z nedostatků právní úpravy se mi jeví neomezenost 

možností podat návrh na zastavení exekuce. Povinný tak může opakovaně podávat návrhy na 

zastavení exekuce, které jsou zjevně šikanózní a soudní exekutor o nich musí vždy rozhodnout. 

Tento nedostatek bych de lege ferenda kompenzovala ustanovením, které by stanovilo možnost 

soudnímu exekutorovi nezabývat se podaným návrhem na zastavení exekuce, je-li svévolným či 

nebo  zřejmě  bezúspěšným  uplatňováním  práva.  Jakým  způsobem  lze  šikanózně  provedení 

exekuce oddalovat a jak mu lze zamezit demonstruji níže v této práci.

61  SVOBODA, K. Návrh na zastavení exekuce jako mimořádný opravný prostředek proti exekučnímu titulu. IN: 
Soudní rozhledy 7-8/2019, s. 221.
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5. Obrana povinného proti pochybením soudního exekutora

Exekuční řízení může být stiženo nejen procesními vadami, ale i pochybeními samotného 

soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti. Přijetím EŘ a vznikem exekutorských úřadů 

byly  na  soudní  exekutory  delegovány  pravomoci,  které  před  přijetím  EŘ  náležely  výlučně 

exekučním soudům. Soudní exekutor je tedy vykonavatelem veřejné moci, při jejímž výkonu je 

vázán  ústavní  zásadou  enumerativnosti  veřejnoprávních  pretenzí.  Tato  zásada  pro  soudního 

exekutora znamená, že exekuční činnost může vykonávat na základě zákona a v jeho mezích, 

čímž  se  rozumí,  že  exekuce  může  být  vedena  pouze  zákonem  stanoveným  způsobem  a 

prostředky.  Nadto  je  soudní  exekutor  vázán  povinnostmi  plynoucími  mu  ze  stavovských 

předpisů Exekutorské komory ČR. Za účelem zajištění plnění povinností a požadavků kladených 

na výkon exekuční činnosti je nezbytné, aby právní úprava obsahovala i donucovací či sankční 

ustanovení  ve vztahu k požadavkům na soudního exekutora a  jeho povinnostem. V opačném 

případě by se jednalo pouze o vágní ustanovení bez právních následků.

5.1. Podnět k dohledu a kárné řízení

Výkon státního dohledu nad exekuční činností je na základě ustanovení § 7 EŘ svěřen 

Ministerstvu spravedlnosti a předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má soudní exekutor 

sídlo. Při výkonu státního dohledu se prověřuje zejména zákonnost postupu soudního exekutora, 

plynulost a délka exekučního řízení. Dohled je prováděn jak ex offo, tak i na základě podnětu 

fyzické či právnické osoby. Obsahem podnětu k dohledu může být pouze zkoumání zákonnosti 

postupu soudního exekutora  či  plynulost  a  délka soudního řízení.  Směřuje-li  podnět  k jiným 

skutečnostem  týkajících  se  exekuční  činnosti,  nelze  takovému  podnětu  vyhovět.  Shledá-li 

Ministerstvo  spravedlnosti  nebo  předseda  okresního  soudu  podnět  jako  důvodný,  pak  podle 

závažnosti  případu udělí soudnímu exekutorovi výtku nebo podá kárnou žalobu. Ministerstvo 

spravedlnosti  a  předsedové  okresních  soudů  tedy  zaujímají  postavení  kárných  žalobců, 

prostřednictvím  kterých  může  být  podána  kárná  žaloba.62 Fyzická  či  právnická  osoba  může 

iniciovat kárné řízení pouze prostřednictvím podání podnětu kárným žalobcům, kteří vyhodnotí, 

zda je podání kárné žaloby na místě či nikoliv. Zúžení okruhu kárných žalobců na kvalifikované 

subjekty  s právním  povědomím  považuji  za  vhodné,  neboť  nedochází  ke  zbytečným  a 

nedůvodným  podáním,  které  by  zahltily  kárnou  komisi,  což  by  vedlo  k časovým průtahům 

v kárných řízeních z důvodu vytíženosti kárné komise.

Podáním kárné žaloby adresované Exekutorské komoře se zahajuje kárné řízení. Kárná 

odpovědnost postihuje nejen soudního exekutora, ale i exekutorského kandidáta a exekutorského 

62  Okruh kárných žalobců je širší a stanovuje ho ustanovení § 117 odst. 2 EŘ.
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koncipienta. Pro zjednodušení budu pojednávat pouze o kárné odpovědnosti soudního exekutora. 

Kárné řízení lze zahájit pouze, bylo-li spácháno kárné provinění, což je souhrnné označení pro 

kárný delikt a závažný kárný delikt. Obecně lze skutkovou podstatu kárného deliktu a závažného 

kárného deliktu spatřovat buď v porušení povinností exekutora stanovených právním předpisem, 

stavovskými  předpisy  či  usneseními  Exekutorské  komory,  nebo  v jednání  narušujícím 

důstojnost,  nestrannost,  důvěryhodnost  a  spravedlnost  exekutorského  povolání.  Rozdíl  mezi 

kárným deliktem a závažným kárným deliktem pak spočívá v míře závažnosti jednání soudního 

exekutora. Při hodnocení závažnosti porušení povinností relevantního pro kárný postih je třeba 

vycházet ze všech okolností konkrétního případu.63 

Soudní  exekutor  je  kárně  odpovědný  i  v případě  porušení  povinností  či  narušení 

důstojnosti exekutorského stavu jeho zaměstnancem. „Podle § 116 odst. 4 a 5 EŘ je exekutorovi 

přičitatelné  jednání  jeho  zaměstnance.  Exekutor  se  zprostí  odpovědnosti  za  zaměstnance  ve 

smyslu  §  116  odst.  15  EŘ,  prokáže-li  existenci  účinného  systému,  který  je  s to  vyloučit 

pochybení.“64 Nedávno v médiích proběhl případ soudního exekutora, který čelil kárné žalobě 

pro  porušení  povinností  jeho  zaměstnankyně.  Kvůli  pochybení  zaměstnankyně  byla  osm let 

vedena exekuce na výživné i přes to, že otec dluh na výživném uhradil a matka na základě této 

skutečnosti  podala  návrh  na  zastavení  exekuce.  Zaměstnankyně  soudního  exekutora  však 

v rozporu  se  zavedenými  pravidly  tento  fakt  nezavedla  do  spisu  jako  úkol  pro  soudního 

exekutora  s vyznačením lhůty pro vyřízení.  Soudní  exekutor  na základě  této chyby přes rok 

prováděl srážky ze mzdy otce dítěte a zasílal je matce. Po zjištění této chyby exekuci okamžitě 

zastavil, sražené peněžní prostředky povinnému vrátil a poskytl náhradu škody. Kárný senát tedy 

došel k závěru,  že systém kontroly u soudního exekutora byl nastaven správně, přesto nebylo 

možné individuální chybě zabránit. K pochybení ve spise skutečně došlo a sám exekutor ho nijak 

nepopíral, nicméně intenzita zanedbání nebyla taková, aby ji bylo možné kvalifikovat jako kárné 

provinění.“65 Na základě tohoto tvrzení byl soudní exekutor zproštěn kárného obvinění.

I z výše uvedeného příkladu plyne, že právní úprava neumožňující přímé podání kárné 

žaloby fyzickým či právnickým osobám je zcela na místě. Ne vždy je snadné posoudit, zda došlo 

ke  kárnému  provinění  či  nikoliv.  Laická  veřejnost  by  pak  tento  prostředek  obrany  proti 

pochybením exekutora mohla zaměňovat s procesními prostředky obrany proti exekuci nebo by 

63  KASÍKOVÁ,  M.  a  kol.:  Exekuční  řád.  Komentář.  4.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2017,  1167  s. 
ISBN 978-80-7400-630-2.

64  Rozhodnutí NSS ze dne 1. 12. 2014, sp.zn. 14 Kse 5/2014-85.
65  HOLAS, I.:  NSS: Osm let chybně vedená exekuce není kárné provinění exekutora, ale chyba podřízených. 

Dostupné  z:https://www.ceska-justice.cz/2019/01/nss-sedm-let-nespravne-vedena-exekuce-neni-karne-
provineni-exekutora-chyba-zamestnankyn/
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ho  mohla  považovat  za  jakýsi  mimořádný  opravný  prostředek  proti  rozhodnutím  soudního 

exekutora. 

5.2. Odpovědnost soudního exekutora za újmu jím způsobenou  

Již v úvodu této práce uvádím, že výkon exekuční činnosti je výkonem veřejné moci, 

která  byla  státem  delegována  na  soudního  exekutora.  Nabízí  se  tedy  otázka,  kdo  nese 

odpovědnost za újmu způsobem soudním exekutorem. 

Současná právní úprava poskytuje odpověď na tuto otázku jednoznačně. Odpovědnost za 

újmu  způsobenou  soudním  exekutorem  nese  jak  stát,  tak  i  soudní  exekutor.  Právní  úprava 

odpovědnosti  je  dvojkolejná.  V případě  odpovědnosti  státu  za  újmu  způsobenou  soudním 

exekutorem postupujeme podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Odpovědnost soudního 

exekutora  za  jím  způsobenou  újmu  však  zakotvuje  i  samotný  EŘ  ve  spojení  se  zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Rozdíl  mezi  oběma  právními  úpravami  je  v  pojetí  odpovědnosti  za  újmu.  Pojetí 

odpovědnosti  v  EŘ je  širší  než pojetí  odpovědnosti  v  OdpŠ.   Stát  odpovídá pouze za újmu 

způsobenou při  výkonu exekuční  činnosti,  při  sepisování  exekutorských zápisů  a  za  činnost 

zástupce soudního exekutora,  zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.  Exekuční činností je 

třeba chápat jako činnost „směřující ke zjišťování podmínek řízení či odstranění vad exekučního 

návrhu po jeho doručení exekutorovi  a dále především činnost,  kterou vykonává exekutor na 

základě  pověření  soudu  k vedení  exekuce  poté,  kdy  je  exekutorovi  jeho  pověření  soudem 

doručeno.  Jedná  se  tedy  o činnost  směřující  k vedení  exekuce  (zjišťování  údajů  o povinném, 

vydání exekučních příkazů, realizace jednotlivých zvolených způsobů exekuce) nebo ukončení 

exekuce  jiným  způsobem (zastavení  či  upuštění  od  exekuce  apod.)  a také  činnost,  kterou  je 

exekuce  zakončena  (např.  doručování  konečného  rozhodnutí  soudu,  odblokování  účtů  nebo 

sdělení o ukončení exekuce příslušným orgánům). Exekuční činností je i zřizování exekutorského 

zástavního práva dle § 73a.“66 Oproti tomu podle EŘ  je soudní exekutor odpovědný za všechny 

jím  vykonávané  činnosti  (např. provádění dobrovolných dražeb, úschovy prováděné na žádost 

fyzických či  právnických osob,  atd.).   Samotná  konstrukce  odpovědnosti  je  v obou právních 

úpravách odlišná. Obě odpovědnosti jsou koncipovány jako objektivní, nicméně soudní exekutor 

má na základě ustanovení § 32 odst. 2 EŘ možnost liberace, což u odpovědnosti státu za újmu 

způsobenou  soudním  exekutorem  nepřichází  v úvahu.  Z pohledu  případného  poškozeného 

66  KASÍKOVÁ,  M.  a  kol.:  Exekuční  řád.  Komentář.  4.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2017,  1167  s. 
ISBN 978-80-7400-630-2.
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nejvýznamnější rozdíl spatřuji v uplatnění nároku. V případě uplatnění nároku proti státu musí 

poškozený nejprve tento nárok uplatnit prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, které ve lhůtě 

šesti měsíců rozhodne o tom, zda nárok uznává či nikoliv. Pokud nárok ze strany Ministerstva 

spravedlnosti uznán není, může se poškozený domáhat svého nároku soudní cestou. Uplatnění 

nároku u Ministerstva spravedlnosti je tedy podmínkou pro jeho uplatnění u soudu v případě, že 

žalovaným je stát. Žaluje-li poškozený soudního exekutora, pak tento krok odpadá a nárok se 

uplatňuje přímo u příslušného soudu. Mohlo by se tedy jevit, že uplatnění nároku na náhradu 

újmy proti soudnímu exekutorovi je praktičtější a rychlejší. Nicméně nesmíme zapomenout, že 

odpovědnost  soudního  exekutora  za  újmu  je  objektivní  s možností  liberace.  „Pokud 

by exekutor prokázal,  že škodě nemohlo  být  ani  při  vynaložení  veškerého  úsilí  zabráněno, 

zprostil  by se odpovědnosti.  Vzhledem k délce soudního řízení  je  velmi pravděpodobné,  že  by 

poškozenému  mezitím  uplynula  lhůta  tří  let,  takže  by  už  nemohl  úspěšně  vymáhat 

náhradu škody na  státu  dle OdpŠk.  Poškozený  by  tak  tedy  mohl  úplně  přijít  o možnost 

náhrady škody.“67  Poškozený  musí  zvážit,  jakým  způsobem  nárok  uplatní.  Primárně  bude 

poškozený uplatňovat  svůj  nárok  vůči  soudnímu exekutorovi,  neboť ten  poškozenému újmu 

způsobil. Poškozený musí zvážit všechny okolnosti a vyhodnotit, jakým způsobem a podle jaké 

právní úpravy bude nárok uplatňovat, což bez znalosti právní úpravy není snadné. 

Jak již napovídá samotný pojem újma, předmětem náhrady škody je jak škoda majetková, 

tak i nemajetková. Uplatňuje-li poškozený nárok vůči státu, povinnost nahradit i nemajetkovou 

újmu zakotvuje ustanovení § 31a OdpŠ. V případě uplatnění nároku vůči soudnímu exekutorovi 

je povinnost náhrady nemajetkové újmy zakotvena v ustanovení § 32 odst. 1 EŘ ve spojení s OZ. 

S přijetím nového OZ je pojem „újma“ interpretován jako újma majetková, tak i nemajetková, 

když  OZ  v ustanovení  §  2894  odst.  2  stanoví,  že  „nebyla-li  povinnost  odčinit  jinému 

nemajetkovou  újmu  výslovně  ujednána,  postihuje  škůdce,  jen  stanoví-li  to  zvlášť  zákon.“  Za 

zvláštní  zákon považujeme právě ustanovení  § 32 EŘ. Majetková újma se v prvé řadě hradí 

navrácením  v předešlý  stav,  což  ustanovení  §  57  EŘ  vylučuje.  Jedinou  formou  náhrady 

majetkové  újmy  vzniklé  v exekučním  řízení  je  finanční  kompenzace.  Nemajetková  újma  se 

odčiní přiměřeným zadostiučiněním, případně peněžní formou, není-li přiměřené zadostiučinění 

dostatečnou formou nápravy.

Aktuální  právní  úprava  náhrady  újmy  způsobené  soudním  exekutorem  mi  optikou 

poškozeného nepřijde příliš přehledná z důvodu dvojkolejnosti.   Uplatňovat nárok na náhradu 

újmy  vůči  státu  mi  přijde  nadbytečné  z důvodu,  že  primárně  se  poškozený  bude  se  svým 

nárokem  obracet  na  soudního  exekutora,  jakožto  primárního  škůdce.  Není-li  poškozený 

67  MAISNEROVÁ, B.: Odpovědnost za škodu způsobená soudním exekutorem. IN: Komorní listy 2/2013, s.32.
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zastoupený advokátem, což není podmínkou pro uplatnění nároku, zcela jistě nemá povědomí o 

tom, že náhradu újmu lze nárokovat i vůči státu. 
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6. Excesivní využití institutů obrany povinného v praxi

V předchozích kapitolách této práce jsem se zabývala současnou právní úpravou institutů 

obrany povinného, přičemž jsem poukázala na případné nedostatky v právní úpravě a možnost 

využití  institutů  obrany  povinného  jako  obstrukčního  prostředku  k oddalování  provedení 

exekuce.  Tato  kapitola  na  reálném  případu  ilustruje  obstrukční  využití  institutů  obrany 

povinného  tak,  jak  jsem  se  s ním  setkala  v advokátní  praxi.  V první  podkapitole  vylíčím 

skutkový  stav  případu.  V dalších  podkapitolách  již  konkrétně  uvedu  postup  povinného,  ze 

kterého je evidentní, že účelem jeho obranných úkonů bylo pouze oddálit provedení exekuce a 

ztížit oprávněnému vymáhání jeho nároku.

6.1. Skutkový stav případu

Předmětem  exekučního  vymáhání  byla  pohledávka  ze  smlouvy  o  hypotečním  úvěru, 

kterou povinný a jeho manželka jako dlužníci na straně jedné uzavřeli s bankou jako věřitelem 

na straně druhé. K zajištění pohledávky byla mezi bankou a dlužníky uzavřena zástavní smlouva 

k nemovitosti.  Dlužník  se  v průběhu  splácení  hypotečního  úvěru  dostal  do  prodlení  a  nebyl 

schopen svůj závazek ze smlouvy o hypotečním úvěru řádně hradit, což byl důvod, pro který byl 

mezi bankou a dlužníkem uzavřen exekutorský zápis o dohodě o závazku osob povinných splnit 

pohledávku osoby oprávněné se svolením k nařízení a provedení exekuce podle ustanovení § 78 

písm. a) EŘ.  Exekutorským zápisem došlo mimo jiné  k uznání  dluhu co do důvodu a výše, 

k dohodě  o  závazku  dlužníka  splácet  jistinu  úvěru  v  pravidelných  měsíčních  splátkách  a 

k dohodě o ztrátě  výhody splátek,  což znamená,  že v případě  prodlení  dlužníka  s jakoukoliv 

splátkou o více než šedesát dní ode dne její splatnosti se stává celá zbývající částka úvěru včetně 

příslušenství splatnou. Dlužník se dostal do prodlení s již první splátkou úvěru a svůj závazek 

z exekutorského zápisu nesplnil. Z tohoto důvodu se celý závazek dlužníka stal splatným.

Banka  postoupila  pohledávku  za  dlužníkem  na  nejmenovanou  akciovou  společnost 

zabývající  se  vymáháním pohledávek.  Pro lepší  srozumitelnost  budu tuto společnost  nazývat 

XY a. s. Na základě souhlasného prohlášení vloženého do příslušného katastru nemovitostí došlo 

také ke změně osoby oprávněné ze zástavního práva.

 Oprávněný XY a.s. podal návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Usnesením 

Okresního soudu v Liberci ze dne 17. 5. 2011 byla proti dlužníkovi nařízena exekuce a vedením 

exekuce  byl  pověřen  vybraný  exekutor.  Soudní  exekutor  následně  vydal  exekuční  příkaz 

srážkami ze mzdy, exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního práva68 a exekuční příkaz 

68  S účinností od 1. 7. 2015 byla exekuce zřízením exekutorského zástavního práva vyňata jako jeden ze způsobů 
provedení exekuce. Důsledkem této změny je, že exekutorské zástavní právo lze dle současné právní úpravy 
zřídit pouze na návrh oprávněného.
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prodejem  nemovitých  věcí  pro  pohledávku  oprávněného  ve  výši  833. 935,-Kč  včetně 

příslušenství,  jímž  je  smluvní  úrok  a  úrok  z prodlení.  Pohledávka  oprávněného  byla  první 

v pořadí,  tudíž  soudní  exekutor  byl  oprávněn  nařídit  exekuci  prodejem  nemovitých  věcí 

v dražbě. Vzhledem ke konstantní judikatuře se jednalo o vhodný způsob provedení exekuce. „V 

případě,  že  jiným  způsobem  nelze  pohledávku  oprávněného  vůbec  nebo  v přiměřené  době 

uspokojit, není navrhovaný způsob zřejmě nevhodný ani tehdy, jestliže cena předmětu, z něhož 

má být uspokojení pohledávky dosaženo, značně přesahuje výši pohledávky.“69 V našem případě 

jsou splněny obě podmínky. Poměr hodnoty pohledávky oprávněného k hodnotě nemovitosti, 

která byla na základě znaleckého posudku oceněna částkou 1.270.000,-Kč, značně nepřevyšuje 

vymáhanou  částku  (obzvlášť  připočteme-li  k jistině  příslušenství,  pak  přesáhneme  částku 

1.000.000,-Kč). Nadto se také jedná o nejvhodnější způsob, jakým v přiměřené době uspokojit 

pohledávku oprávněného.  Podotýkám, že povinný nejevil jakoukoliv snahu se před nařízením 

exekuce s oprávněným domluvit  na jiném řešení nastalé  situace a po jejím nařízení  se svým 

jednáním snažil oddalovat její provedení, o čemž pojednávám v následující podkapitole.

6.2. Obstrukční využití institutů obrany povinného

Po vydání Usnesení Okresního soudu v Liberci o nařízení exekuce podal povinný dne 

30. 5. 2011 proti tomuto usnesení odvolání.70 Povinný opřel své odvolání o tvrzení týkající se 

pochybení  zaměstnankyně  banky.  Zaměstnankyně  banky měla  pochybit  v tom,  že  s klientem 

nejednala  o  splacení  již  zesplatněného  hypotečního  úvěru,  přičemž  povinný  měl  jako  klient 

banky zájem jednat o jeho úhradě. Dále povinný napadl postoupení pohledávky na společnost 

XY a.s.  a  označil  toto  právní  jednání  za  nemorální  a  neetické.  Usnesením Krajského soudu 

v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci č.j. 73 Co 242/2011- 48 ze dne 21. 9. 2011 bylo odvolání 

povinného odmítnuto s odůvodněním, „že povinný nezpochybnil vykonatelnost titulu po stránce 

formální nebo materiální a nezpochybnil ani aktivní a pasivní věcnou legitimaci účastníků ani 

obsahovou shodu návrhu na nařízení exekuce s vykonávaným titulem. Povinný tedy neuplatnil ve 

svém odvolání skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce.“71

Po odmítnutí odvolání přistoupil povinný dne 23. 11. 2011 k podání návrhu na odklad 

exekuce prodejem nemovitosti. V návrhu na odklad povinný poukazoval na nestandardní postup 

69  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2002, sp.zn. 20 Cdo 1919/2001.
70  Jak uvádím v podkapitole 4.3. této práce, odvolání proti usnesení o nařízení exekuce bylo do konce roku 2012 

zákonným opravným prostředkem. Od 1. 1.  2013 se jedinou zákonnou obranou prosti  usnesení o nařízení 
exekuce stal návrh na zastavení exekuce.

71  Ustanovení § 44 odst. 7 tehdejšího EŘ stanovilo, že proti usnesení o nařízení exekuce je přípustné odvolání, 
v němž  nelze  namítat  jiné  skutečnosti  než  ty,  jež  jsou  rozhodné  pro  nařízení  exekuce;  k ostatním  soud 
nepřihlédne a nařízení  exekuce potvrdí. Neobsahuje-li  odvolání skutečnosti  rozhodné pro nařízení  exekuce 
nebo neobsahuje-li žádné skutečnosti, soud usnesením odvolání odmítne.
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banky  a  na  to,  že  exekuce  prodejem nemovitosti  je  pro  rodinu  povinného  likvidační,  když 

v nemovitosti společně s ním a jeho rodinou žijí i rodiče povinného, kteří jsou nemocní. Soudní 

exekutor návrhu nevyhověl a postoupil ho k rozhodnutí soudu. Soud řízení doplnil o lékařskou 

zprávu  potvrzující,  že  matka  povinného  je  léčena  pro  depresivní  stavy.  V průběhu  řízení  o 

odkladu exekuce povinný svůj návrh dále doplnil o tvrzení, že si vyjednává úvěr k úhradě dluhu, 

který by měl být vyřízen do konce června 2012.  Podmínky pro odklad exekuce dle ustanovení § 

266 odst. 1 OSŘ nebyly splněny, jelikož nebylo možné dovodit, že by se povinný do této situace 

dostal  bez své viny.  Soud nicméně usnesením ze dne 2. 4. 2012 povolil  odklad exekuce dle 

ustanovení  § 266 odst.  2 OSŘ, tedy proto, že lze očekávat  zastavení exekuce.  „Soud dospěl 

k závěru, že je vhodné povinnému poskytnout ještě přiměřenou lhůtu k získání nového úvěru, jímž 

by  uhradil  stávající  dluh  oprávněného,  což  by  byl  důvod  k  zastavení  exekuce,  přičemž  za 

přiměřenou lhůtu považuje dobu dvou měsíců, tedy do 31. 5. 2012.“72   Soud se v usnesení také 

vypořádal s otázkou míry poškození oprávněného, když konstatoval, že v případě nucené dražby 

lze  předpokládat,  že  výtěžek zpeněžené  nemovitosti  nebude dostačující  k úhradě  pohledávky 

oprávněného v plné výši, kdežto získáním úvěru a vyplacením pohledávky oprávněného z úvěru 

bude oprávněný uspokojen v plné výši. S ohledem na co nejnižší míru zásahu do práv povinného 

rozhodnutí  soudu  kvituji.  Na  druhou  stranu  nepovažuji  za  vhodné  řešení  uhrazení  dluhu 

povinného  dalším  úvěrem,  respektive  dalším  dluhem.  Platební  morálka  povinného  byla  již 

jednou porušena a nemyslím si, že z hlediska finanční gramotnosti je pro povinného výchovné, 

aby  mu  byl  záhy  poskytnout  další  úvěr.  Dále  bych  zde  chtěla  upozornit  na  skutečnost,  že 

patnáctidenní  lhůta  stanovená  zákonem pro  vydání  rozhodnutí  o  odkladu  exekuce  ze  strany 

soudu  nebyla  dodržena.  Návrh  na  odklad  exekuce  byl  podán  dne  23.  11.  2011  a  konečné 

rozhodnutí soudu bylo vydáno 2. 4. 2012. 

Povinný dne 1. 6. 2012 požádal o další odklad exekuce prodejem nemovitosti, nejprve do 

polovina června 2012 a poté do 31. 7. 2012 s odůvodněním, že se mu doposud nepodařilo získat 

úvěr, o kterém stále jedná, přičemž do konce července 2012 by měl být úvěr vyřešen. Návrhu na 

další odklad exekuce soudní exekutor nevyhověl a postoupil návrh k rozhodnutí soudu. Jelikož 

povinný nebyl svá tvrzení schopen doložit, návrh na další odklad exekuce soud usnesením dne 

18. 8. 2012 zamítl s odůvodněním, že neexistuje reálný předpoklad zastavení exekuce, respektive 

že pohledávka bude povinným zaplacena mimo exekuční řízení.  Využitím prostředků obrany 

povinného byla exekuce oddálena o více než jeden rok (nařízena byla v květnu 2011). 

 Po neúspěšném návrhu na další  odklad exekuce přikročil  soudní exekutor  k přípravě 

dražebního  jednání.  Prvním  krokem  bylo  ustanovení  znalce,  jehož  úkolem  bylo  znaleckým 

72  Usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 2. 4. 2012, č.j. 72 EXE 5257/2011-75.
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posudkem stanovit cenu nemovitosti včetně jejího příslušenství. Výslednou cenu nemovitosti pak 

soudní exekutor určil na základě znaleckého posudku usnesením ze dne 14. 9. 2012, jímž byla 

stanovena výsledná cena nemovitosti na částku 1.270.000,-Kč. Povinný podal proti usnesení o 

stanovení  ceny v zákonem stanovené lhůtě odvolání.  Jako odvolací  důvod povinný uvedl,  že 

výsledná  cena  nemovitosti  je  ve  skutečnosti  výrazně  vyšší  než  výsledná  cena  stanovená 

usnesením soudního exekutora.  Odvolací  soud konstatoval,  že  „dle znaleckého posudku byla 

stanovena obvyklá cena předmětných nemovitostí na 1 270 000,- Kč. Soudní exekutor tak o ceně 

nemovitostí  rozhodl  na  základě  výsledku  znaleckého  ocenění,  napadené  usnesení  obsahuje 

všechny zákonem požadované výroky. Při vydání usnesení postupoval soudní exekutor v souladu 

se zákonem. K ceně předmětných nemovitostí  je  nutno podotknout,  že tato  se  promítne  jako 

výsledná cena uvedená v dražební vyhlášce a má vliv  pouze na výši nejnižšího podání (§ 52 

exekučního řádu, ve spojení s § 336e o.s.ř.). Skutečná cena předmětných nemovitostí se však 

ukáže až v provedené dražbě. Námitka povinného týkající se stanovené ceny nemovitostí tak není 

důvodná.“73 Odvolací soud o odvolání povinného rozhodl dne 23. 2. 2013. 

Po právní moci usnesení o určení ceny soudní exekutor nařídil dražební jednání. Soudní 

exekutor dne 2. 7. 2013 vydal dražební vyhlášku, kterou nařídil dražební jednání na 17. 9. 2013. 

Povinný se dne 23. 7. 2013 proti dražební vyhlášce odvolal. V této fázi došlo k pochybení soudu, 

neboť od 1. 1. 2013 není odvolání proti dražební vyhlášce přípustné.74  Soud odvolání neodmítl 

jako  nepřípustné  a  soudní  exekutor  usnesením  dne  2.  9.  2013  odložil  dražební  jednání  na 

neurčito.  Mezitím již povinný podal opět návrh na zastavení exekuce z důvodu podvodu75, který 

na povinného připravila zaměstnankyně banky a zástupce společnosti XY a.s. Povinný podvod 

spatřoval  v sepsaní  exekutorského  zápisu,  který  byl  údajně  donucen  podepsat  bankou, 

v nemravnosti úroku z prodlení sjednaného exekutorským zápisem, v neochotě zaměstnankyně 

banky řešit situaci domluvou a v postoupení pohledávky na společnost XY a.s.  Soudní exekutor 

návrhu nevyhověl a postoupil návrh k rozhodnutí soudu. Soud exekuci částečně zastavil pro úrok 

z prodlení přesahující výši repo sazby stanovené Českou národní bankou. Ve zbývajícím rozsahu 

však návrh na zastavení exekuce dne 14. 10. 2013 zamítl. Soud v tomto případě přezkoumával 

věcnou správnost exekučního titulu, což potvrzuje v této práci uvedené tvrzení o tom, že návrh 

na zastavení exekuce lze považovat za mimořádný opravný prostředek.76

73  Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 27. 2. 2013, sp.zn. 35 Co 517/2012 – 
245.

74  Viz.  ustanovení  §  336c  odst.  5  OSŘ ve  spojení  s ustanovením §  69  EŘ.  Namítat  nezákonnost  dražební 
vyhlášky lze v odvolání proti usnesení o příklepu.

75  Návrh na zastavení exekuce podaný povinným je datován ke dni 20. 8. 2013.
76  Viz. podkapitola 4.3 této diplomové práce.
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Soudní exekutor přikročil opět k přípravě dražebního jednání a dne 21. 10. 2014 vydal 

dražební vyhlášku, kterou stanovil dražební jednání na den 9. 12. 2014.  O měsíc později, dne 

21.11. 2014, podal povinný návrh na zastavení exekuce, a to k věcně nepříslušnému soudu, jímž 

byl Vrchní soud v Praze. Návrh na zastavení exekuce byl Vrchním soudem postoupen soudnímu 

exekutorovi, který návrhu nevyhověl a postoupil ho k rozhodnutí Okresnímu soudu v Liberci. 

Tímto krokem povinného došlo k odročení dražebního jednání z 9. 12. 2014 na den 28. 1. 2015. 

Podání  návrhu  k Vrchnímu  soudu  v Praze  ve  svém  návrhu  povinný  odůvodňoval  tím,  že 

liberecký  soud  žádnému  z jeho  předchozích  návrhů  na  zastavení  exekuce  nevyhověl  a 

povinnému byla tak odňata možnost se svobodně proti exekuci bránit.  Důvody pro zastavení 

exekuce  byly  opět  shodné  s důvody,  které  povinný  uvedl  v předchozích  podáních.  Nadto 

povinný dále argumentoval porušením práva na spravedlivý proces,  když o jeho předchozích 

podáních vždy rozhodoval pouze soudní úředník, „který kašle na právo a pořádek,“77 a nikoliv 

soudce.  Liberecký soud po posouzení návrhu povinného došel k závěru, že exekuci není možné 

zastavit  a  návrh na zastavení  exekuce  usnesením ze dne 16.  4.  2015 zamítl.  Soud ve svém 

odůvodnění vyvrátil tvrzení povinného o tom, že k podpisu exekutorského zápisu byl donucen 

oprávněným,  když  exekutorský  zápis  byl  sepsán  mezi  bankou  a  povinným.   K postoupení 

pohledávky z banky na oprávněného došlo až za sedm měsíců po sepsání exekutorského zápisu, 

přičemž smlouva o postoupení nebyla uzavírána zaměstnankyní banky, kterou povinný osočoval 

z podvodu, ale jinými osobami.  „Není tak zřejmé, jak měl oprávněný a zaměstnankyně banky 

spáchat podvod a především v čem tento podvod spočívá.“78  Námitka týkající  se toho, že o 

návrzích povinného rozhodoval soudní úředník a nikoliv soudce byla nepodložená,  protože o 

návrzích povinného vždy rozhodoval soudce a nebylo tedy prokázáno, na čem povinný svou 

domněnku staví.  Před pravomocným skončením této věci však povinný za účelem přerušení 

dražby, která byla návrhem na zastavení exekuce odročena na 28. 1. 2015, dne 27. 1. 2015 podal 

insolvenční  návrh  spojený  s návrhem  na  povolení  oddlužení.   Jedním  z účinků  zahájení 

insolvenčního  řízení  je  nemožnost  provedení  exekuce  na  majetek  dlužníka  žádajícího  o 

oddlužení. Z tohoto důvodu nemohla být nařízená dražba provedena a soudní exekutor dražební 

jednání odročil nikoliv na neurčito, ale na 8. 4. 2015, a to vzhledem k dlouhodobě obstrukčnímu 

jednání povinného. Insolvenční návrh byl zjevně účelový a obstrukční, povinný jako dlužník v 

návrhu neuvedl skutečnosti  osvědčující  jeho úpadek, neoznačil  své věřitele,  výši závazků ani 

jejich splatnost. Insolvenční soud jeho návrh dne 30. 1. 2015 odmítl. Povinný se jako dlužník 

77  Návrh na zastavení exekuce ze dne 21. 11. 2014.
78  Usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 16. 4. 2015, č.j. 72 EXE 5257/2011-134.
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odvolal proti rozhodnutí insolvenčního soudu, nicméně rozhodnutí soudu prvního stupně bylo 

dne 17. 6. 2015 odvolacím soudem potvrzeno.

Dražba nařízená v rámci exekučního řízení na 8. 4. 2015 však i přes běžící odvolací řízení 

v rámci  insolvenčního  řízení  proběhla  a  nemovitost  byla  vydražena.  Povinný  se  odvolal  do 

usnesení  soudního exekutora  o  udělení  příklepu.  V odvolání  povinný nenamítal  nezákonnost 

dražby,  která  vzhledem  k probíhajícímu  insolvenčnímu  řízení  proběhnout  neměla,79 ale 

zpochybnil osobu vydražitele, když uvedl, že má za to, že vydražitel je známým oprávněného a 

vůbec  nesložil  dražební  jistotu.  Povinný  nesouhlasil  také  s tím,  že  dražba  byla  provedena 

elektronicky,  v čemž spatřoval  nezákonný postup  soudního exekutora.  Jelikož  bylo  odvolání 

povinného podáno opožděno, bylo soudem odmítnuto, nicméně v rámci tohoto odvolacího řízení 

soud  změnil  usnesení  soudního  exekutora  o  udělení  příklepu  tak,  že  se  příklep  vydražiteli 

neuděluje.80 „V případě zahájení insolvenčního řízení nemůže soudní exekutor provádět žádné 

kroky, které směřují k realizaci exekuce. Nemůže tudíž ani vydávat příklep směřující k dovršení 

exekuce. (…) Po 27. 1. 2015 nemohl exekutor dne 8. 4. 2015 ani vydat napadené usnesení o 

udělení příklepu vydražiteli. Na tom nemění nic skutečnost, že usnesením Krajského soudu v Ústí 

nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 30. 1. 2015 byl insolvenční návrh odmítnut, neboť právní 

účinky tohoto odmítnutí nastaly až právní mocí rozhodnutí Vrchního soudu ze dne 17. 6. 2015, 

jímž bylo pravomocně ke dni 25. 6. 2015 usnesení krajského soudu potvrzeno. V době udělení 

příklepu soudním exekutorem tedy dále probíhalo insolvenční řízení proti povinnému a trvaly 

jeho účinky.“81 Oprávněný se ocitl  opět na začátku. Po čtyřech letech vedení exekuce nebylo 

ničeho vymoženo a dražební jednání bylo vždy kroky povinného zmařeno. Oprávněný se tedy 

snažil nalézt jiný formální způsob řešení nastalé situace.

6.3. Právní řešení případu oprávněným

Důsledkem obstrukčního jednání  povinného nebyl  oprávněný schopen prostřednictvím 

exekuce za čtyři roky jejího vedení vymoci svůj nárok, což vedlo oprávněného k úvahám o jiném 

právním  řešení  celé  situace.  Za  účelem  částečného  získání  investovaných  prostředků  zpět 

postoupil  oprávněný část  své pohledávky představující  její  příslušenství  jiné společnosti,  pro 

účely této práce ji nazvu společnost AB s.r.o. Po uplynutí dalších osmi měsíců, kdy z exekučního 

řízení  oprávněný  neobdržel  na  dluh  povinného  žádné  plnění,  přistoupil  oprávněný  k podání 

věřitelského  insolvenčního  návrhu.  Dne  12.  5.  2016  podal  oprávněný  na  povinného  ke 

79  Provedení dražby bylo v rozporu s ustanovením § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

80  K tomuto kroku je odvolací soud oprávněn na základě ustanovení § 336k odst. 4 OSŘ.
81  Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 11. 11. 2015, č.j. 35Co 195/2015-

416.
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Krajskému  soudu  v Ústí  nad  Labem  –  pobočka  v  Liberci  insolvenční  návrh.   V souladu 

s terminologií  insolvenčního  zákona  budu  v této  podkapitole  oprávněného  označovat  jako 

navrhovatele a povinného jako dlužníka.

Povinností insolvenčního navrhovatele je mimo jiné vymezit v návrhu dostatečně určitě, 

jednoznačně  a  srozumitelně  další  věřitele  dlužníka  a  jejich  pohledávky,  čemuž  navrhovatel 

dostál.  Insolvenční  soud  však  zpochybnil  pohledávku  soudního  exekutora  vzniklou  z titulu 

nákladů exekučního řízení,  když byl toho názoru,  že pohledávka soudního exekutora z titulu 

nákladů exekučního řízení představuje příslušenství samotné úvěrové pohledávky navrhovatele a 

má být tudíž uplatněna jako pohledávka navrhovatele. Dalším sporným bodem bylo postoupení 

příslušenství pohledávky navrhovatelem na společnost AB s.r.o.  Insolvenční soud shledal, že 

navrhovatel zneužil svých práv a uměle vytvořil mnohost věřitelů, která je jednou z podmínek 

úpadku dlužníka.  „V případě postoupené pohledávky se ve skutečnosti jedná o jednu jedinou 

pohledávku  vzniklou  z titulu  úvěrové  smlouvy  a  samotné  postoupení  pohledávky  na  této 

skutečnosti nic nemění.“82 Z výše uvedených důvodů insolvenční soud neuznal tyto pohledávky 

jako  pohledávky  dalších  věřitelů,  konstatoval,  že  navrhovatel  vytvrdil  existenci  pouze  jedné 

splatné  pohledávky  (jeho  pohledávky)  a  insolvenční  návrh  odmítl  pro  jeho  zjevnou 

bezdůvodnost.   Rozhodnutí  insolvenčního  soudu  navrhovatel  napadl  odvoláním  u  Vrchního 

soudu v Praze jako soudu odvolacího.

Navrhovatel  odvoláním  napadal  především  závěr  soudu  prvního  stupně  týkající  se 

umělého vytváření  mnohosti  věřitelů  a  vytvrzení  existence  pouze jediné  splatné  pohledávky. 

Vzhledem  k délce  odvolání  a  tématu  této  práce  zde  uvedu  pouze  nejpodstatnější  odvolací 

argumenty  navrhovatele.  Existenci  pohledávky  soudního  exekutora  z titulu  nákladů  exekuce 

navrhovatel opíral jednak o tvrzení, že pohledávka soudního exekutora z titulu nákladů exekuce 

je  pohledávkou  soudního  exekutora,  neboť  nárok  na  ni  získal  soudní  exekutor  pověřením 

exekuce a nabytím právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce, jednak o judikaturu soudů. 

V usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  24.  1.  2012  sp.zn. 20 Cdo 3845/2011  Nejvyšší  soud 

konstatuje, že „exekuce nemůže být provedena podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona 

poté, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení. V takovém případě je exekutor povinen do majetkové 

podstaty vydat insolvenčnímu správci podle § 205 insolvenčního zákona všechny věci a práva, 

která exekutor zajistil. Svou pohledávku na nákladech exekuce pak exekutor přihlásí jako věřitel 

do insolvenčního řízení.“ Účelové vytváření mnohosti  věřitelů navrhovatel  vyvracel tvrzením 

opřeným o soudní judikaturu, která stanovuje, že pohledávky postoupené více jak šest měsíců 

82  Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci  ze dne 17. 5. 2016, č.j.  KSLB 57 INS 
11347/2016-A-6.

48



před podáním insolvenčního návrhu jsou pohledávky, ke kterým se v rámci insolvenčního řízení 

přihlíží,  i  když  vzešly  ze  stejného právního titulu.83 Odvolací  soud se ztotožnil  s argumenty 

navrhovatele a rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá. 

Rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno 5. 8. 2016. Navrhovatelova pohledávka byla nicméně 

uspokojena až po 1. 1. 2020, kdy nabylo právní moci rozvrhové usnesení, kterým navrhovatel 

získal výtěžek z dražby dlužníkovi nemovitosti  k uspokojení své pohledávky. Průtahy v řízení 

byly  zapříčiněny  zejména  kroky  dlužníka,  který  kdykoliv  mohl,  tak  se  proti  rozhodnutí 

insolvenčního soudu bránil. Vždy však neúspěšně.  

6.4. Úvahy nad změnami právní úpravy de lege ferenda

Uvedený příklad demonstruje, že nadmíra právních prostředků obrany proti exekuci může 

vést  až  k praktické  nevymahatelnosti  nároku  oprávněného.  Problém  vidím  i  v  nedostatečné 

koncentraci exekučního řízení ve vztahu k obranným prostředkům a v současné dvojkolejnosti 

právní úpravy. 

Jak  jsem  již  v této  práci  uvedla,  jediný  koncentrační  prvek  u  obranných  prostředků 

povinného je obsažen v ustanovení  § 55 odst.  1 EŘ stanovující  subjektivní  lhůtu pro podání 

návrhu na zastavení exekuce. Výše zmíněný příklad však nesvědčí o jejím pozitivním dopadu na 

exekuční řízení.  Soudní exekutor by měl zkoumat,  zda povinný dodržel subjektivní lhůtu pro 

podání návrhu na zastavení exekuce. V praxi tomu tak i může být. Současná právní úprava však, 

v případě  nedodržení  subjektivní  lhůty,  neposkytuje  soudnímu  exekutorovi  možnost  návrh 

odmítnout bez dalšího. Soudní exekutor může takovému návrhu nevyhovět, vždy ale musí být 

postoupen exekučnímu soudu k rozhodnutí,  čímž se exekuční řízení  protahuje.   I  to je jeden 

z důvodů,  proč  považuji  zrušení  dvojkolejnosti  právní  úpravy  exekučního  řízení  za  vhodné. 

Soudní exekutor by měl mít pravomoc rozhodovat v exekučních věcech, aniž by jeho rozhodnutí 

bylo  podrobeno  jakési  kontrole  ze  strany  exekučního  soudu.   Přijetím  EŘ  byla  na  osobu 

soudního exekutora přenesena část výkonu soudních pravomocí ve vykonávacím řízení a mělo 

by tak být  učiněno do důsledku,  kdy soudní  exekutor  by byl  jediným orgánem oprávněným 

k provedení vykonávacího řízení formou exekuce.

Zavedení zákonné objektivní lhůty pro opětovné podání návrhu na odklad či zastavení 

exekuce shledávám jako další možný koncentrační prvek.   Není možné, aby byl povinný nadán 

obranným prostředkem, aniž  by byly zákonodárcem stanoveny časové mantinely,  ve kterých 

může tento prostředek uplatňovat. V případě podání návrhu na odklad či zastavení exekuce bych 

nevolila právní úpravu stanovující možnost podat návrh pouze jednou v průběhu celé exekuce, 

83  Např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2013, sp.zn. 29 NSČR 116/2013.
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neboť poměry, za kterých byla exekuce nařízena, se mohou v průběhu jejího vedení několikrát 

změnit.  Za  účelem  zachování  určitého  standardu  ochrany  povinného  považuji  za 

proporcionálnější a vhodnější řešení stanovení lhůty jednoho roku pro opětovné podání návrhu 

na odklad či  zastavení exekuce.  Běh lhůty by se počítal  od nabytí  právní moci rozhodnutí  o 

předešlém návrhu na odklad  či  zastavení  exekuce.  Samozřejmě  důvod,  o  který  by  se návrh 

opíral,  by  musel  být  odlišný  od  důvodů  původně  uplatňovaných.  V  případě  důvodů 

uplatňovaných v předchozích návrzích bych soudnímu exekutorovi umožnila odmítnout návrh 

bez dalšího.

Případ zmiňovaný v předchozí kapitole mě také přivedl k úvaze o možnosti vzájemného 

prolínaní exekučního a insolvenčního řízení, pokud jde o dražbu nemovitosti.  Pro rekapitulaci si 

uveďme, že nemovitost povinného byla po jeho obstrukčních krocích v dražbě prodána, zatímco 

běželo  odvolací  řízení  o  odmítnutém insolvenčním návrhu povinného.  Insolvenční  návrh byl 

evidentně pouze další obstrukcí povinného, proto soudní exekutor přistoupil k dražbě navzdory 

probíhajícímu insolvenčnímu řízení a vydražiteli  udělil  příklep. Soud však usnesení soudního 

exekutora o udělení příklepu změnil tak, že se příklep neuděluje, protože dražba byla provedena 

nezákonně.  Současná  právní  úprava  účinků  spojených  se  zahájením  insolvenčního  řízení 

neumožňuje  provedení  exekuce.  Z pohledu  právní  úpravy  de  lege  ferenda  bych  stanovila 

výjimku z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení  týkající  se provedení exekuce 

prodejem  nemovitosti  v dražbě.  V insolvenčním  řízení,  až  na  výjimky,  většinou  dochází  ke 

zpeněžení nemovitosti jako součásti majetkové podstaty, a to většinou ve veřejné dražbě. Je-li 

tedy  dražba  soudním  exekutorem  již  jednou  připravena  či  provedena,  z hlediska  zásady 

hospodárnosti  a zásady rychlosti  mi přijde příhodné ji  nerušit  a výtěžek zpeněžení  exekuční 

dražby pouze převést na účet majetkové podstaty dlužníka spravovaný insolvenčním správcem. 

Samotný zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) výslovně 

v ustanovení  §  286  odst.  1  písm.  d)  umožňuje  insolvenčnímu  správci  provést  zpeněžení 

majetkové  podstaty  prostřednictvím  soudního  exekutora.  Insolvenční  zákon  tedy  nevylučuje 

možnost spolupráce mezi soudním exekutorem a insolvenčním správcem.  Právní úprava de lege 

ferenda  by  měla  obsahovat  ustanovení,  které  umožňuje  provedení  exekuční  dražby  i  přes 

probíhající  insolvenční řízení například za podmínky, že insolvenční návrh je povinným jako 

dlužníkem  podán  ve  lhůtě  kratší  tří  měsíců  před  konáním  dražby.  Insolvenční  soud  by 

samozřejmě měl být nadán pravomocí dražbu odložit případně zrušit, bylo-li by z insolvenčního 

návrhu zjevné, že prodej nemovitosti v insolvenčním řízení není nezbytný.

Dalším možným řešením, jak zamezit  excesivnímu využívání  prostředků obrany proti 

exekuci,  je  podání  těchto  prostředků zpoplatnit.  Výše  poplatku  by neměla  dosahovat  takové 
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výše, aby povinnému neumožnila podání obranného prostředku. Cílem poplatkové povinnosti by 

mělo být snížení počtu nedůvodných a šikanózních návrhů. V případě, že by se povinný nacházel 

v situaci, kdy mu jeho majetkové poměry neumožní poplatkovou povinnost splnit, měl by mít 

možnost žádat o prominutí poplatku obdobným způsobem jako je tomu u poplatků soudních. 

. 
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Závěr

Cílem diplomové práce bylo pojednat o míře ochrany a obrany povinného v současné 

právní  úpravě  a  učinit  závěr,  zda  je  povinný  chráněn  dostatečně,  nedostatečně  či  nadmíru. 

Z předešlého plyne i další otázka, která byla předmětem zkoumání v této práci, a to sice, zda jsou 

práva účastníků exekučního řízení vyvážená. 

Úvodní část práce je věnována historickému exkursu do exekučního práva s důrazem na 

ochranu a obranu povinného. Historický exkurs je zakončen pojednáním o vzniku dvojkolejnosti 

právní úpravy exekučního řízení, která je pro Českou republiku typická. Historický exkurs do 

exekučního práva se zaměřením na ochranu a obranu povinného dokazuje, že instituty obrany a 

ochrany  povinného  se  objevovaly  již  v  dobách  římské  říše  a  v modifikované  podobě  se 

vyskytovaly v českém právním řádu v jednotlivých historicky významných epochách.

Stěžejní část práce je věnována výkladu o zásadách ochrany povinného a o vybraných 

prostředcích  obrany  povinného  v exekučním  řízení.  Ochrana  povinného  se  v právním  řádu 

projevuje  prostřednictvím  jednotlivých  zásad,  o  kterých  pojednává  kapitola  třetí.  Důraz  na 

ochranu povinného začal být v právní úpravě kladen až od roku 2009. Od této doby míra ochrany 

povinného rostla. Judikatura soudů však ukazuje, že míru ochrany povinného lze vykládat jak 

restriktivně,  tak extenzivně.  Nelze  tedy jednoznačně dovodit,  zda je  míra  ochrany nastavena 

dostatečně či nedostatečně, neboť vždy záleží na výkladu subjektu aplikujícího právo.  

Procesní obrana povinného proti exekuci je předmětem čtvrté kapitoly. Teoretický výklad 

vybraných institutů je podroben konstruktivní kritice a doplněn úvahami o nedostatcích v právní 

úpravě a nutných změnách de lege ferenda. Na nedostatky právní úpravy hledím optikou jak 

povinného, tak i oprávněného, neboť i oprávněný se v průběhu exekučního řízení může ocitnou 

v situaci, kdy jsou jeho práva upozaděna, a to především díky nevhodně konstruované právní 

úpravě umožňující  neomezené využívání obranných prostředků povinným. Z této kapitoly byl 

učiněn závěr, že právní úprava obrany povinného je spíše prodlužnická. Důvodem tohoto závěru 

však není skutečnost, že by právní úprava exekučního řízení poskytovala nadmíru prostředků 

obrany  povinného,  ale  spíše  jejich  nevhodně  zvolená  právní  konstrukce  a  absence  možnosti 

oprávněného  se  proti  neomezenému  a  excesivnímu  využívání  prostředků  obrany  povinného 

bránit.

Současná právní úprava umožňuje povinnému nejen procesní obranu proti exekuci, ale i 

obranu proti pochybením subjektu soudního exekutora.  O této formě obrany pojednává kapitola 

pátá této práce. Z této kapitoly vyvozuji závěr o přílišné složitosti vymáhání nároku na náhradu 
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škody  způsobenou  soudním  exekutorem.  Ta  je   zapříčiněna  zejména  dvojkolejností  právní 

úpravy náhrady škody při nesprávném postupu soudního exekutora.

Závěry o nedostatcích současné právní úpravy umožňující excesivní využití obranných 

prostředků povinným jsou pak demonstrovány na příkladu z praxe uvedeném v poslední části 

této  práce.  V návaznosti  na  uvedený  příklad  z praxe  v závěru  práce  reaguji  na  excesivní  a 

obstrukční využívání  prostředků obrany povinným a navrhuji  změny v právní úpravě de lege 

ferenda, díky kterým by se obstrukčnímu jednání povinného mohlo zamezit. 

V současné právní úpravě exekučního práva se tedy v dostatečné míře projevují zásady 

ochrany povinného při vedení exekuce a současná právní úprava rovněž poskytuje povinnému 

dostatek  právních  prostředků  obrany  proti  exekuci.  Exekuce  je  významným  a  radikálním 

zásahem do sféry povinného a jeho rodinných příslušníků.  Nezbytnost  prostředků ochrany a 

obrany proti exekuci je tedy zcela na místě. Od přijetí exekučního řádu v roce 2001 nesporně 

došlo k humanizaci exekučního řízení ve prospěch povinného. 

Využití  prostředků  obrany  povinným  není  právním  řádem  omezeno  a  obecně  lze 

konstatovat,  že  je  lze,  až  na  výjimky,  aplikovat  v zásadě  kdykoliv  v průběhu  řízení,  a  to  i 

opakovaně.  Absencí  restriktivních  ustanovení  ve  vztahu  k užití  obranných  prostředků 

zákonodárce  zřejmě  reagoval  na  skutečnost,  že  exekuční  řízení  bude vedeno delší  dobu,  po 

kterou se poměry povinného mohou významně měnit. Mnohým povinným se však benevolencí 

zákonodárce otevřela možnost, jak exekuční řízení neúměrně protahovat zejména excesivním a 

šikanózním využitím prostředků obrany.  Důsledkem pak je  vychýlení  rovnováhy mezi  právy 

povinného  a  oprávněného.  Právní  úprava  se  tak  stala  více  prodlužnickou  a  popírající  účel 

samotné exekuce.

De lege ferenda by se právní úprava exekučního řízení neměla dehumanizovat, ale ve 

vztahu k povinnému a možnosti využití obranných prostředků zpřísnit. Zákonodárce by se měl 

zaměřit na zavedení koncentračních prvků a omezit volnost povinného v libovolném časovém 

využívání prostředků obrany. Povinnému by zůstala zachována možnost obrany, kterou by ale 

využíval  pouze  v odůvodněných  situacích.  Soudní  exekutoři  a  soudy  by  nebyly  zahlceny 

nedůvodnými podáními a exekuční řízení by se tím zefektivnilo co do jeho rychlosti. 

Nezbývá než apelovat na zákonodárce, aby se z pohledu právní úpravy de lege ferenda 

zaměřil na efektivitu využívání obranných prostředků povinným a zamezil jejich excesivnímu 

nadužívání  za  účelem oddálení  exekuce  a  šikanování  oprávněného,  který  je  tímto  jednáním 

postižen a není nadán prostředky, jak se proti těmto excesům bránit. 
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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 

58



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

reaguji na zneužitelnost právní úpravy tím, že se zamýšlí 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.

Klíčová slova: exekuční řízení, prostředky obrany povinného, zneužití obrany 
povinného
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The defense of a debtor in execution proceedings
Abstract

The thesis focuses on the defense of a debtor in execution proceedings.  It is divided into 

theoretical and practical part and composes of six chapters. The thesis is based on specialized 

literature,  professional  newspaper  articles,  Czech  courts  case  law and  historical  and  current 

legislation.

The goal of this thesis is to provide theoretical explanation of selected legal means of the 

defense given to a debtor in execution proceeding and to subject them to considerations and 

criticism.  Therefore,  each  part  of  the  thesis  doesn´t  lack  considerations  of  sufficiency  or 

insufficiency of the legislation in relation to the debtor or reflections over the possibilities how to 

abuse the legal means of defense in execution proceeding by a debtor.

The first chapter is devoted to the historical excursion focusing on the execution law with 

an emphasis on the possibilities of the defense of the debtor against execution.  The excursion 

starts in the Roman era, continues through the medieval and modern execution law and ends with 

significant milestones in the execution law in the Czech Republic.

The second chapter defines the participants of the execution proceedings, because only 

participants of the execution proceedings are those subject to the legal means of the defense 

against execution.

The third chapter outlines the difference between the means of the defense and the means 

of the protection of a debtor in terms of their manifestation in current legislation. The means of 

protections of a debtor are represented by individual principles of the execution proceedings. For 

this reason the third chapter is mostly devoted to these principles.

The fourth and the fifth chapter of the thesis, representing the most extensive part of this 

thesis, is devoted to the selected legal means of the defense given to a debtor in the execution 

proceedings.it is divided into two parts. First part focuses on the procedural defense of the debtor 

in the execution proceedings while second part  focuses on the defense of the debtor against 

errors of the enforcement person.

The practical part of the thesis represents chapter six. In this chaper I demonstrate the 

possibilities of abusing the legal means of the defense by a debtor to make obstructions in the 

execution proceedings and to delay the performance of the execution. The chapter is based on the 

real case in which the debtor due to his obstructions postponed performance of the execution on 

real estate by almost eight years.  In this chapter, I respond to abusing of the legal menas of the 

defence in execution proceedings by considering changes in the legislation.
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The  thesis  tries  not  only  to  provide  an  overview of  the  debtor´s  legal  means  of  the 

defense, but also tries to subject the current legislation to criticism, because as demonstrated in 

the  chapter  six,  the  creditor´s  claim  may  become  practically  unenforceable  considering  the 

possibilities of the legal means of the defense which can be easily abused.

Key words: execution proceedings,  legal means of  the defense of  a debtor, 
abusing of the legal means of the defense of a debtor
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