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Úvod  

Ve své rigorózní práci se zabývám tématem soudního a exekučního vymáhání 

výživného na nezletilé dítě. Obsahem jsou jak specifika stanovení vyživovací 

povinnosti, tak specifika vykonávacího řízení.  

Toto téma jsem si vybrala pro skutečnost, že ve své právní praxi jsem se po 

několik let zabývala rodinným právem, zejména pokud šlo o praxi advokátní. Otázky 

určování péče o dítě, stanovení vyživovací povinnosti, její změny či zánik, jakož i 

problematika výkonu těchto rozhodnutí byly běžnou náplní mé práce.  Setkávala jsem 

se s nedostatky právní úpravy i záměrně ponechanými mezerami pro výklad rozličných 

životních situací. Mezi klienty byli zastoupeni jako oprávnění, tak povinní, resp. 

v dřívějších fázích pouze rozcházející se rodiče, potřebující upravit péči o společné 

nezletilé dítě, případně pomoci s vymáháním nehrazeného výživného či naopak zastavit 

exekuci vedenou nepřiměřeně či již neoprávněně.  

Práce je rozdělena na několik kapitol, kdy v první je obsažen historický exkurs do 

obou institutů, tedy jak úpravy vyživovací povinnosti rodičů k dětem tak do úpravy 

soudního výkonu rozhodnutí, později exekuce. V rámci výkladu je pracováno 

s relevantní judikaturou.  

V dalších dvou kapitolách se zabývám výživným, konkrétně pak úpravou 

vyživovací povinnosti obecně, specifiky vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, 

kritérii pro stanovení výše výživného, řízením péče soudu o nezletilé, v rámci kterého je 

výživné stanoveno a to včetně praktických problémů, které celý proces přináší.  

Dále je ve čtvrté kapitole zahrnut obecný výklad o soudním výkonu rozhodnutí a 

exekučním řízení. Rozebrány jsou podmínky vykonávacího řízení, jeho zásady a 

subjekty, které se v něm vyskytují. Popsáno je jak postavení dvou základních subjektů, 

povinného a oprávněného, tak i subjektu vedoucího řízení, tedy soudního exekutora či 

soudu samotného, pokud je titul vykonáván soudním výkonem rozhodnutí. Zahnuto je i 

postavení manžela povinného v exekučním řízení, neboť v praxi jde o velice 

významnou otázku, neboť manžel povinného může být postižen pouze pro některé 

pohledávky a pouze ve vymezeném rozsahu. 

Rozsáhlá pátá kapitola je věnována obecným způsobům výkonu rozhodnutí, 

neboť i výživné pro nezletilé dítě je co do vymáhání primárně pouhým peněžitým 

plněním a je vymáháno obvyklými způsoby pro vymožení peněžitého plnění, jako jsou 
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srážky ze mzdy, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, prodej movitých a 

nemovitých věcí a další. U jednotlivých způsobů pak jsou akcentovány specifika pro 

vymožení výživného pro nezletilé dítě, když někdy je možné, aby bylo postiženo více 

než pro běžnou pohledávku či jsou upraveny další odlišnosti.  

Následuje šestá kapitola týkající se specifických způsobů vymáhání výživného a 

to výkonem rozhodnutí či exekucí pozastavením řidičského oprávnění, kdy jsou 

rozvinuty nejasné otázky týkající se tohoto institutu, stejně jako okolnosti doprovázející 

vznik právní úpravy, praktické problémy procesu i otázky, které by měli být v budoucnu 

řešeny. Věnuji se i dalším způsobům jak se může oprávněný domoci splnění vyživovací 

povinnosti povinného. Považovala jsem za vhodné upozornit na možnosti, které pro 

získání plnění poskytuje právo trestní, dále specifika postavení dítěte jako oprávněného 

v insolvenčním řízení a předpokládanou úpravu státních sociálních dávek co do nové 

dávky zálohovaného výživného. Zejména oblast insolvenčního práva nabývá 

v posledních letech na velkém významu, kdy setrvale stoupá počet nevymahatelných 

exekucí a počet dlužníků, snažících se o řešení cestou hromadného poměrného 

uspokojení svých věřitelů v insolvenčním řízení.  

Poslední sedmá kapitola se věnuje otázkám, kdy lze zastavit exekuci, je-li výživné 

hrazeno dobrovolně, kdy lze exekučně vymáhané výživné považovat za uhrazené a jaké 

jsou možnosti při snížení výživného, změně výchovného prostředí či při zániku 

vyživovací povinnosti.  

Cílem mé práce je zejména upozornit na problematické otázky daného tématu, 

nabídnout jejich řešení relevantní judikaturou a sdělení praktických zkušeností při 

vymáhání výživného. Nepochybně jde o téma, kterému je ze strany odborné veřejnosti 

věnována nedostačená pozornost, ale vzhledem k neklesající rozvodovosti a 

rozvodovosti nesezdaných párů s nezletilými dětmi jde o téma, jehož význam bude stále 

vzrůstat. 
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1. Historický vývoj 

Samotná úprava vyživovací povinnosti je velice starým institutem. Poprvé se s ní 

setkáváme zhruba před dvěma tisíci let v Summerském zákoníku. Tento však 

neupravuje vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, ale vyživovací povinnost mezi 

rozvedenými manželi pro případ, že se rozvedl muž se ženou.
1
 Mám za to, že jiná 

varianta úpravy zde nebyla pravděpodobně proto, že žena neměla právo muže opustit. 

Na našem území je pak úprava výživného až v Obecném občanském zákoníku 

rakouském č. 946/1811 Sb., který byl pro rakouské země platný od 1. 1. 1812 (dále jen 

„ABGB“). Zde byla upravena vyživovací povinnost otce a dětí, zejména těch dětí, která 

se narodily v manželství a dále vyživovací povinnost dětí k rodičům pro případ, že 

upadnou do nouze. Rodičům byla stanovena povinnost vychovávat své děti, tedy kromě 

péče o ně je i přiměřeně vyživovat. Tuto povinnost měli ať už šlo o děti manželské nebo 

nemanželské.
2
 Kromě vyživovací povinnosti upracoval i péči o děti v případě rozvodu 

rodičů, kdy původně starší děti připadali do péče otce a mladší zůstávali v péči matky. 

Teprve pozdější novelou bylo přijato, že o péči o děti rozhoduje soud a to na základě 

zájmů dítěte, schopností rodičů a důvodů rozvodu.  

Obecný občanský zákoník rakouský byl do právního řádu československé přejat 

po vzniku samostatného státu v roce 1918 tzv. recepční normou. S jistými novelami tak 

platil až do roku 1950, kdy byl nahrazen tzv. středním občanským zákoníkem. 

Problémem však bylo, že platil pouze v Čechách, na Slovenku platilo uherské zvykové 

právo tak jako za dob monarchie. Drobným nedostatkem pak po celou dobu platnosti 

ABGB zůstalo, že nikdy nebyl oficiálně publikován v českém znění. Za doby 

monarchie existovali sice překlady, nicméně vždy v případě kolize znění přeloženého 

zákona a originálu platil originál. Právo tak bylo pro běžné občany velice špatně 

zjistitelné z primárního pramene. 

 

                                                 

1
 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). str. 

16 

2
 ŠÍNOVÁ, Renáta, Ondřej ŠMÍD a Marek JURÁŠ. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: 

rodičovství, výchova a výživa nezletilého. Praha: Leges, 2013. Teoretik. str. 82 
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Pokud jde o samotné právo rodinné, zákon o právu rodinném č. 265/1949 Sb. byl 

schválen v roce 1949, účinný byl v letech 1950 – 1964. Kromě vyživovací povinnosti 

mezi rodiči a dětmi dále upravuje vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi. 

Oproti právní úpravě ABGB již nebyl v zákoně činěn rozdíl mezi dětmi narozenými 

v manželství a dětmi narozenými mimo něj. Byl také kladen důraz na výchovu a výživu 

dítěte k prospěchu společnosti. 

 Od 1. 4. 1964 platil zákon o rodině č. 94/1963 Sb., který byl nahrazen až 

občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Kromě již existujících institutů výživného rozšířil 

okruh osob, které jsou vůči sobě povinny výživou, a také detailněji upravil způsob 

určování výživného.  

V současné době je vyživovací povinnost upravena v občanském zákoníku. 

Výjimkou je úprava výživného mezi registrovanými partnery za trvání partnerství i po 

jeho skončení.  Tato úprava je v zásadě shodná jako úprava vyživovací povinnosti mezi 

manželi a rozvedenými manželi a je samostatně upravena zákonem o registrovaném 

partnerství č. 115/2006 Sb. 

V rámci občanského zákoníku pak nalezneme úpravu vyživovací povinnosti 

zejména v části druhé. V oblasti dědického práva je pak upraveno právo některých osob 

na zaopatření z pozůstalosti, a to pro obdobný okruh osob jako při vyživovací povinnost 

mezi zůstavitelem a pozůstalými za života zůstavitele, které se dá považovat za institut 

velmi blízký vyživovací povinnosti za života. Pokud bychom měli shrnout celý 

historický vývoj vyživovací povinnosti, je zcela zřejmé, že po většinu historie byla 

vyživovací povinnost rodičů vůči dětem a naopak chápána jako institut, který 

nevyžaduje zachycení v právních předpisech. Proč tomu tak bylo, není zcela zřejmé, 

nicméně se domnívám, že právní úprava nebyla nutná, když jisté zachycení stavu kdo je 

komu povinen výživou poskytují náboženské prameny a další nepsaná pravidla 

společnosti, jakož i osobní čest jednotlivce. V současné době je pak vyživovací 

povinnost rodiče vůči dítěti chápána jako vůbec nejpodstatnější ze všech vyživovacích 

povinností, její právní úprava je z nich nejpodrobnější a také je z nich nejčastějším 

předmětem soudních sporů.  

 

Pokud pak jde o exekuční právo, základy pro právní úpravu vykonávacího řízení 

pochází společně s celými základy dnešního práva ze starověkého Říma. Ve své 
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podstatě v momentě, kdy státní nebo jakákoli jiná nadřazená moc autoritativně rozhodla 

tom, že něco má být a toto nebylo dobrovolně plněno, použila svou moc k tomu, aby 

určené plnění bylo vykonáno. Římské právo znalo jak exekuci pro veřejnoprávní 

nároky, tak pro nároky soukromoprávní. Povaha exekuce byla zprvu výlučně osobního 

charakteru, postupně však dochází k odklonu a postihu dlužníka skrze další osoby, které 

mají na dlužníka působit nebo za něj dluh uhradit. Objevují se zde pohledávky, kterým 

bylo přiznáno lepší pořadí při uspokojení (řečeno dnešní terminologií pohledávky 

přednostní), různé způsoby provedení exekuce, jakož i prvky ochrany dlužníka (obdoba 

dnešního principu přiměřenosti).
3
 

Exekuční postup existoval a byl upraven i v průběhu středověku, nicméně úprava 

byla značně roztříštěná s ohledem na skutečnosti, že nebyla kodifikována žádná 

komplexní právní úprava platná pro celé území státu a všechny společenské vrstvy. Dá 

se tedy pouze říci, že v případě, že závazek splněn nebyl, bylo možné se domoci jeho 

splnění pomocí donucení, kdy způsob a postup závisel na konkrétních okolnostech.  

V České republice je pak právní úprava vykonávacího řízení založena na 

Rakousko-Uherských kořenech. Vykonávací řízení v Rakousko-Uhersku bylo upraveno 

zákonem čl. LX/1881, o exekučním řízení. Dále pak byl přijat zákon č. 79/1986 ř.z. o 

řízení exekučním a zajišťovacím zákony, spolu s uvozovacím zákonem č. 78/1896 ř.z. 

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918, resp. zákonem č. 11/1918 

Sb. o zřízení samostatného státu československého, došlo k recepci Rakousko-

Uherského práva a to pro Čechy práva rakouského a pro Slovensko práva uherského. 

Tyto předpisy jsou do dnešní doby považovány za poměrně moderní na svou dobu, 

exekuce podle nich byla téměř výlučně reální – postihující majetek dlužníka a 

z možností personální exekuce – postihující přímo osobu dlužníka – byla zachována 

pouze časově omezená vazba a to pouze pro vymáhání nezastupitelných plnění.
4
 Byl 

zde zakotven i úřad, výkonný orgán, který prostřednictvím výkonných úředníků 

prováděl jednotlivé exekuční úkony. Upraven byl i postup provádění exekuce a další 

detaily řízení, které bychom z velké části nalezli i v dnešních předpisech.  

                                                 

3
 WOLFOVÁ, Jitka a Martin ŠTIKA. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR). str. 35 

4
 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015. str. 18. 
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Původně Rakousko-Uherský zákon tedy platil na území dnešní České republiky až 

do tzv. právnické dvouletky, jejímž úkolem bylo vytvořit základy socialistického 

právního řádu a s tím spojená likvidace právního řádu starého. Během první republiky 

sice byl záměr kompletní rekodifikace nejen práva exekučního, nicméně k přijetí 

zákonů nedošlo.  S účinností od 1. 1. 1950 byl přijat zákon č. 142/1950 Sb., občanský 

soudní řád. Právní úprava obsažená v tomto předpise stanovuje, že výkon rozhodnutí 

provádí civilní soudy, příslušné zpravidla dle příslušnosti v nalézacím řízení a to pouze 

na návrh osoby oprávněné z exekučního titulu. Jeho hlavní přínosem bylo odstranění 

právního dualismu v Čechách a na Slovensku. Odstraněna byla personální exekuce, 

první místo mezi reálnými exekučními prostředky patří i nadále exekuci na nemovité 

věci, dále pak zřízení exekučního zástavního práva, dražba nemovité věci, exekuce 

movitých věcí, postižení peněžitých pohledávek a platu a nakonec i úprava 

nepeněžitých exekucí. Všechny tyto postihy však byly již v právu rakouském. 

V roce 1963 pak dochází k přijetí nového občanského soudního řádu, do dnešního 

dne platného a účinného zákona č. 99/1963 Sb. Společenská situace v době přijímání 

tohoto předpisu vyžadovala zlidovění použitých pojmů, a tedy se ustoupilo od 

latinského pojmu exekuce a byl používán pojem výkon rozhodnutí.
5
 Exekuce byla 

považována za jev nežádoucí a dočasně pomíjivý. Očekávalo se, že vývojem 

socialistické společnosti a růstem uvědomění občanů nebude třeba rozhodnutí státu 

nijak vykonávat, že bude samozřejmé dobrovolné plnění povinností uložených státem.
 6

 

Ze stejných důvodů pak tehdejší úprava propracovávala zejména postup výkonu 

rozhodnutí srážkami ze mzdy, neboť každý byl státem nucen pracovat a tedy bylo 

zajištěno, že dluhy budou takto postupně umořovány. Některé způsoby provedení 

exekuce byly zcela vypuštěny (např. dražba a exekutorské zástavní právo), nicméně 

v průběhu času se ukázalo, že bez nich nelze vykonávací řízení funkčně vést a 

novelizacemi se do právní úpravy opět postupně vracely.  

Po roce 1989 dochází k mnoha společenským změnám, které nutně souvisí i 

s právem vykonávacím. Primárně tedy dochází k růstu nalézacích řízení před obecnými 

soudy a tím tedy i k nárůstu výkonu rozhodnutí. Soudy ani právní úprava na tento nárůst 

nebyly připraveny. Tedy ani nemohly být, neboť nepředpokládám, že na nově nastalou 

                                                 

5
 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní. 5. Praha: Linde, 2008. str. 517 

6
 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání, Praha, C.H. Beck, 2006. str. 5 a násl. 
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situaci se cokoli připravovalo. Výkon rozhodnutí tak, jak jej prováděly soudy, byl 

zdlouhavý, neefektivní
7
 a v rozvíjející se tržní ekonomice nedostatečný. Je také nutno 

zmínit, že ne všechny dnešní způsoby provedení exekuce byly možné již v roce 1989, 

nebylo například možné prodat zástavu dražbou a tak svou pohledávku uspokojit. 

Neefektivita soudního výkonu rozhodnutí vedla k hledání jiné cesty pro vymáhání 

dluhů, když tím jediným potenciálně efektivním způsobem vymáhání dlužné 

pohledávky byl pro věřitele konkurs, který ale není cestou jednotlivého vymáhání 

dluhu, ale kolektivního uspokojení věřitelů při osobní platební neschopnosti či 

předloženosti povinného. Vzhledem k tomu, že tehdejší literatura se nejvíce zaměřila na 

tento způsob vymáhání, resp. získání dluhu, dochází k prudkému nárůstu počtu 

konkursních řízení, jakož i počtu konkursních správců. Začíná se objevovat problém 

nedostatečné odbornosti konkursních správců a to zejména v porovnání se vzrůstající 

odborností profesionálních dlužníků.
8
 

Další změny přinesl zákon č.26/2000 Sb., který zástavním věřitelům umožnil 

nucený prodej zástavy mimo výkon rozhodnutí či konkurs dražbou. Nedobrovolnou 

dražbu mohl provádět dražebník, soukromý subjekt s koncesí pro provozování této 

činnosti. Právní úprava této oblasti však nebyla dostačující, protože dražebník 

neposkytoval jakoukoli státní garanci pro případ způsobené škody. Tuto garanci tak měl 

pouze soudní výkon rozhodnutí soudním vykonavatelem, exekutoři tehdy ještě 

neexistovali, ale soudní výkon rozhodnutí byl natolik neefektivní, že nebylo možné 

s patřičnou státní garancí dražbu provést. Provádění soukromých dražeb tak nevedlo 

k posílení právní jistoty, ale spíše k finanční likvidaci dlužníka a snadnému výdělku 

zúčastněných osob.  

Pokud jde o soudní exekutory, tedy právnickou profesi podnikající ve sféře 

výkonu rozhodnutí, jejich vznik také provázely potíže. První návrh zákona o soudních 

exekutorech sice prošel poslaneckou sněmovnou, po pozměňovacích návrzích 

schválených Senátem ale už nebyl Poslaneckou sněmovnou 14. 9. 2000 schválen. 

Zákon byl znovu předložen 20. 9. 2000 a dne 2. 4. 2001 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů 

                                                 

7
 HLAVSA, Petr, Exekuční řád, zákon č. 120/2001 Sb. (a zákon č. 119/2001 Sb.) s výkladem a 

prováděcími předpisy. Linde Praha 2001 

8
 KOZEL, Roman. Analýza příčin nízké vymahatelnosti pohledávek. Právní rozhledy, 2003, č. 7. str. 343-

344 
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jako zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 

Tento zákon byl odbornou veřejností přijat rozporuplně, někteří jej netrpělivě 

očekávali
9
, jiní se ho obávali.

10
 Exekuční řád měl napomoci budování právního státu, 

zlepšit vynutitelnost práva a vymahatelnost pohledávek.
11

 Záměrem bylo zlepšit přístup 

k oprávněnému, zrychlit samotný proces, zvýšit efektivnost, neboť návrh zákona 

předpokládá, že exekutor-podnikatel má sám zájem na klientovi-oprávněném a jeho 

pohledávce, protože i jemu přináší zisk. Nebude-li klient, nebude zisk. Bude-li exekutor 

příliš pomalý ve výkonu činnosti, nebude povinnému z čeho brát, a opět není možné 

rozdělit zisk. Někteří odborníci však v souvislosti se vznikem soudních exekutorů 

hovoří o neúspěchu státu v této oblasti. Problémem se totiž stala skutečnost, že někteří 

exekutoři motivování vlastním ziskem sice zrychlili a pozvedli vymahatelnost práva, 

nicméně někdy byly jejich metody na hraně zákona a velice přispěli k újmě na pověsti 

exekutorů obecně.
12

  Nicméně faktem zůstává, že úspěšnost vymahatelnosti pohledávek 

s příchodem exekutorů významně vzrostla, dle některých zdrojů z několika procent až 

na šedesát. 
13

Podle původního znění exekučního řádu zde bylo podstatné zasahování 

soudu do činnosti soudního exekutora, resp. soudu zůstávala podstatná rozhodovací 

pravomoc v exekučním řízení. Po novele v r. 2009 však byla většina rozhodování 

přenesena na exekutora s tím, že proti některým rozhodnutím je připuštěn opravný 

prostředek k příslušnému soudu, v některých případech však nikoli. Dochází tak 

k přiblížení exekutora a soudu prvního stupně, když úkony exekutora se považují za 

úkony exekučního soudu. 

                                                 

9
 VESELÝ, Jan, RAKOVSKÝ, Adam., Šimková, Radka. Soudní exekutoři – alternativa výkonu 

rozhodnutí, Právní rozhledy č. 6/2001, str. 254 – 261. 

10
 SMOLÍK, Petr. Advokát versus exekutor – ochrana zájmů klienta versus exekuce? Bulletin advokacie, 

2002, č. 4, s. 10-14; WINTEROVÁ, Alena. Exekutor živnostníkem? Právní praxe, 1998, č. 2, s. 115-118  

11
 VESELÝ, Jan. RAKOVSKÝ, Adam. Nejdřív exekuce, potom vyrozumění. Hospodářské noviny, 2001. 

dostupné https://archiv.ihned.cz/c1-1020014-nejdriv-exekuce-potom-vyrozumeni shlédnuto 29. 1. 2020  

12
 DLOUHÁ, Eva. Postupně se mění i pohled veřejnosti na činnost soudních exekutorů, Komorní listy 

2011, č. 3, str. 27 

13
 JÍCHA, Lukáš. Salámové novelizace exekučního práva připomínají syndrom vařené žáby. Česká 

justice, 2020. https://www.ceska-justice.cz/blog/salamove-novelizace-exekucniho-prava-pripominaji-

syndrom-varene-zaby/ shlédnuto dne 20. 2. 2020 
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Podle původní úpravy z r. 2001 také exekutoři využívali jen některé způsoby 

provedené exekuce, nicméně do současné doby došlo k tak velkým změnám, že co do 

způsobů provedení exekuce se nijak neliší od způsobů výkonu rozhodnutí. 

 

Další změny přinesla novela provedená zákonem č. 347/2007 Sb., s účinností od 

1. 1. 2008, která zavedla výslovnou úpravu postavení a pravomocí vykonavatele 

soudního exekutora, dále pak upravovala oblast nákladů exekutora při dražbě 

nemovitosti a zakotvila i pravomoc exekutora rušit dříve vydané exekuční příkazy. Tuto 

pravomoc exekutor do novely vůbec neměl.
14

 Podle názoru některých autorů tedy 

exekuci co do exekutorem zvoleného způsobu exekuce musel zastavovat exekuční 

soud.
15

  

Pokud jde o uspokojování nákladů exekutora souvisejících s dražbou nemovitosti, 

tím že zákon úpravu neobsahoval, došlo k ujasnění otázky až z rozhodovací činnosti 

Nejvyššího soudu, který vyslovil názor, že exekutor je zejména podnikatelem a nikoli 

„státem“ a tedy jeho náklady se řadí do 3. skupiny pohledávek, které jsou v exekuci 

upokojovány a že mohou být uspokojeny až po uspokojení všech ostatních pohledávek 

ve třetí skupině.
16

 To činilo prodej nemovitosti pro exekutora velmi nevýhodným 

způsobem provedení exekuce. Náklady nesl exekutor, ale pravděpodobnost jeho 

uspokojení byla velice nízká. Nutně tedy shora popsané vedlo k upouštění exekutorů od 

zpeněžování nemovitostí. Novela 2007 přinesla velkou změnu při zařazování práva 

exekutora na uspokojování nákladů exekuce, když toto právo zařadila jako pohledávku 

státu do první skupiny. 

 

Další novelou byla tzv. střední novela exekučního řádu provedená zákonem č. 

286/2009 Sb. s účinností od 1. 11. 2009. Tato novela konečně dořešila otázku nákladů 

exekutora, když novela 2007 řešila pouze náklady exekutora u exekucí zahájených po 

                                                 

14
 Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.2.20106, sp. zn. Cpjn 200/2005 k výkladů zákona č. 

201/2001 Sb. 

15
 KASÍKOVÁ, Martina, KUČERA, Zdeněk a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, 

komentář. I. vydání, Praha: C. H. Beck 2005, str. 282-283 

16
 Např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.12010 sp. zn. 20 Cdo 4810/2007, Usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 10. 3. 2009 sp. zn. 20 Cdo 5223/2007 a další 
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účinnosti zákona č. 347/2007 Sb. a střední novela přiznala právo na uspokojení nákladů 

i u exekucí dříve zahájených. Dále upravovala rozvahová jednání, která dříve prováděl 

soud a nově je prováděl sám exekutor. 

 

Rok 2011 přinesl návrh tzv. velké exekuční novely účinné od 1. 1. 2013, 

publikována ve sbírce zákonů pod č. 396/12 Sb. Jejím cílem bylo zrušení dvojkolejnosti 

výkonu rozhodnutí, kdy vedle sebe stál soudní výkon rozhodnutí a exekuční řízení 

s prakticky totožnou náplní činnosti, alespoň pokud šlo o vymáhání peněžitých plnění. 

Změny se dotkly procesních záležitostí, bylo zrušeno usnesení o nařízení exekuce 

jakožto deklarace zahájeného řízení, nově je řízení zahájeno okamžitě po podání 

návrhu.  

Lhůta pro dobrovolné splnění povinnosti, při které se snižuje odměna exekutora, 

byla prodloužena na 30 dnů. Exekutor po svém pověření soudem zasílá do 15 dnů 

oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce spolu s vyrozuměním a výzvou 

k dobrovolnému splnění dluhu.  Od doručení běží povinnému třicetidenní lhůta 

k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti či k podání návrhu na zastavení exekuce, 

který má odkladný účinek.  

Dále byla zrušena tzv. dvojkolejnost výkonu rozhodnutí, kdy § 251 odst. 2 OSŘ 

stanovil oblasti, ve kterých výlučně provádí výkon rozhodnutí soud. Po této novele tedy 

bylo možné se domáhat soudního výkonu rozhodnutí pouze u vybraných druhů výkonu, 

a to nepeněžitého charakteru, z nichž nejvýznamnější je výchova nezletilých dětí a 

vyklizení bytu. Vymáhání peněžitých závazků se stalo výsadou soudních exekutorů. 

Změna se dotkla i jednotlivých způsobů provádění exekuce, změnil se způsob 

dražby movitých i nemovitých věcí, byl zaveden institut předražku, zcela nově byla 

jako způsob provedení exekuce zavedena správa nemovitosti a správa podniku. Nově 

byla též upravena možnost postupu dle §15a zákona č. 119/2001 Sb. Změna se dotkla i 

generálního inhibitoria, kdy za předpokladu, že vymáhaná povinnost je v hrubém 

nepoměru k majetku povinného, může exekutor před zasláním vyrozumění o zahájení 

exekuce (které generální inhibitorium zakládá) rozhodnout, že se inhibitorium vztahuje 

jen na přiměřenou část majetku povinného. Změna se rovněž dotkla vyklizení 

nemovitých věcí, kdy zjevně bezcenné věci může exekutor zlikvidovat (poté, co 5 dní 

předem vyrozumí povinného) a nemusí je 6 měsíců skladovat, jako tomu bylo doposud.  
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Jediným univerzálním opravným prostředkem v exekučním řízení je návrh na 

zastavení exekuce. Je-li podán v reakci na výzvu k dobrovolnému splnění, nelze 

exekuci provést, má odkladný účinek. V ostatních případech odkladný účinek nemá. 

Návrh se podává exekutorovi, který mu buď sám vyhoví nebo v případě nesouhlasu jej 

postoupní exekučnímu soudu. 

Soudní exekutor také nově může usnesením rozhodnout, že se návrh na nařízení 

exekuce zamítá (pokud nejsou splněny zákonné předpoklady exekuce) a že se návrh 

odmítá (pokud neobsahuje všechny zákonné náležitosti nebo tyto nejsou doplněny). Po 

podání návrhu také soud zjišťuje, zda dle stejného exekučního titulu již exekuce neběží. 

K tomu je zřízení rejstřík zahájených exekucí, vedený ministerstvem spravedlnosti. 

Exekutor má také povinnost ke spojení řízení, ve kterých vystupují shodní 

účastníci a shodný exekutor, resp. k takovému spojení věci dochází automaticky ze 

zákona a to ke dni zahájení pozdějšího řízení. Pokud by to bylo z důvodu hospodárnosti 

vhodné, může exekutor následně vyloučit k samostatnému řízení. Na návrh povinného 

může exekutor spojit i věci, ve kterých figurují různí oprávnění či exekutoři. O spojení 

věci rozhoduje soud, který i určí, který z exekutorů (v případě jejich mnohosti) řízení 

nadále povede a určí náhradu účelně vynaložených hotových výdajů exekutorovi, který 

řízení nadále nepovede. Soud nemá povinnost řízení spojit.  

Z pohledu vymáhání výživného pro nezletilé dítě je také zaveden jeden z jeho 

významných institutů a to možnost odebrání řidičského oprávnění. Povinný není 

oprávněn řídit motorové vozidlo do splnění vymáhané povinnosti, případně do doby, 

než bude prokázáno, že řidičské oprávnění nezbytně potřebuje k obživě své nebo 

vyživovaných osob. 

 

Ke dni 1. 9. 2015 vstoupila v účinnost další novela zákonů upravujících činnost 

soudních exekutorů a to zákonem č. 164/2015 Sb. Dne 1. 7. 2015 došlo i ke změně 

občanského soudního řádu v této oblasti a to novelou č. 139/2005 Sb. Původní 

představa zákonodárců byla méně obsáhlá, než konečné znění. Měl být pouze upraven 

výčet okruhu věcí vyloučených z exekuce. Do schvalovacího procesu byl ze strany 

Ústavně právního výboru Sněmovny předložen komplexní pozměňovací návrh. Do 

prvotního návrhu byly vloženy další ustanovení, která měla být obsažena v jiných 

sněmovních tiscích, ale i návrhy zcela nové. Novela tak nebyla vládním návrhem 
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zákona a nebyla vypracována žádná důvodová zpráva, nebyly vyhodnoceny možné 

dopady ani zváženy alternativy či rizika nové úpravy pro práva účastníků řízení či práva 

třetích osob, ani neproběhlo mezirezortní připomínkové řízení.
17

 

Novela tedy zahrnula jak úpravu věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí (úprava 

účinná dosud), tak okruh tzv. jiných příjmů pro srážky ze mzdy, pořizování zvukově 

obrazového záznamu o průběhu prohlídky bytu (dosud pořizováno pouze na žádost o 

soby oprávněn být soupisu přítomna) a jiných místností nebo i prodej nemovité věci, 

kde má povinný místo trvalého pobytu. Nemovitou věc, ve které má povinný místo 

svého trvalého pobytu nebude možné zpeněžit a exekuce bude muset být zastavena, 

pokud součet pohledávek oprávněného a těch, kteří do řízení jako další oprávnění 

přistoupili a přihlášených věřitelů k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesáhne 

30 000 Kč bez příslušenství. Výjimka je ovšem zřízena pro exekuci pro pohledávku 

výživného či pro další zde vymezené případy s vyšší prioritou uspokojení. V těchto 

případech se nemovitá věc postihne, i pokud je pohledávka oprávněného pod zákonným 

limitem. Novelizována byla i další ustanovení týkající se prodeje nemovité věci, kdy se 

pracuje se známými a neznámými závadami a jejich přechodem na vydražitele. 

Dále pak došlo k podstatné novelizaci týkající se společného jmění manželů. 

Pravděpodobně největší význam novely pak z hlediska praktického využití má 

vymezení pořadí způsobů provedení exekuce pro peněžité plnění. Striktně bylo určeno 

pořadí jednotlivých způsobů, podle kterého je nutno postupovat postupně, nebrání-li to 

účelu exekuce.  

 

V roce 2017 došlo k další novelizaci OSŘ a exekučního řádu.
18

 Z hlediska 

vymáhání výživného bylo významné rozšíření provedení exekuce pozastavením 

řidičského oprávnění z původního výživného pouze pro nezletilé dítě na výživné pro 

studující dítě do 26 let. 

Dále došlo k úpravě rozdělení výtěžku při dražbě nemovité věci. Konkrétně při 

dražbě bytové jednotky byla zavedena nová skupina pohledávek uspokojovaných 

z rozvrhu přednostně ve druhé skupině. Jde o pohledávku odpovědné osoby za správu 

                                                 

17
 FLAM, Jiří. Zákon č.164/2015 Sb. – novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Komorní 

listy, 2015, č. 3 
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bytového domu (obvykle společenství vlastníků jednotek), která se uspokojuje v této 

skupině do výše jedné desetiny výtěžku prodeje jednotky a zbytek pohledávky se pak 

uspokojuje jako pohledávka běžná. Nově lze také přihlásit k rozvrhu pohledávku dosud 

nevykonatelnou, byla-li již uplatněna u soudu. Pro účely provedení rozvrhu výtěžku ale 

stále musí být pohledávka vykonatelná, tj. je zde dán určitý časový prostor pro získání 

exekučního titulu. 

 

2. Výživné  

Výživné jako zákonný pojem není dlouhodobě definován, nicméně jej chápeme 

jako zkratku pro platbu vyplývající z vyživovací povinnosti, platbu k zajištění živobytí 

jiné osoby. Výživné tedy představuje zvláštní případ zaopatřovacího závazku, 

vyplývajícího z jiné právní skutečnosti, resp. ze zákona. Vyživovací závazek je 

závazkem založeným zákonem, nicméně je věcí stran závazku, jakým způsobem si mezi 

sebou upraví výkon vzájemných práv a povinností v rámci zákonných mezí a 

požadavků. Obsahem závazku je povinnost povinné osoby k výživě oprávněného a 

právo oprávněného na toto plnění.
19

 Právní teoretici rozlišují výživné, výživné v užším i 

širším smyslu, vyživovací povinnost.  Přesné teoretické vymezení však není předmětem 

této práce a s pojmem bude pracováno ve výše naznačeném smyslu. 

Základem pro vyživovací povinnost je určitý rodinněprávní vztah mezi povinným 

a oprávněným. Tento znak je považován za obligatorní, nicméně ani zde se teoretici 

nemohou bezvýhradně shodnout, neboť v některých případech trvá vyživovací 

povinnost i po zániku rodinněprávního vztahu  - mezi rozvedenými manželi či úplně bez 

něj, kdy tento je v podstatě zprostředkován přes jinou osobu (která navíc založí vztah 

mezi osobou oprávněné matky a povinného otce ještě před svým narozením) – výživné 

neprovdané matce.  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravuje několik druhů vyživovací 

povinnosti, a to v rámci taxativně vymezeného okruhu osob, které mohou být stranami 

tohoto závazku na vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost mezi 

rozvedenými manžely, výživné neprovdané matce a výživné mezi rodiči a dětmi a 

                                                 

19
 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, TELEC, Ivo. Výživné v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, 

2014, č. 3 
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předky a potomky. Vyživovací povinnost vyplývá přímo ze zákona, což v praxi činí 

neodborné veřejnosti problém pochopit, neboť se domnívají, že vyživovací povinnost ve 

všech shora uvedených kategoriích zakládá pouze rozhodnutí soudu a tedy bez něj 

nejsou povinni cokoli hradit. Rozhodnutí soudu má však ve věci určení existence 

vyživovací povinnosti pouze deklaratorní povahu, konstituuje pouze výši vyměřeného 

výživného. Vyživovací povinnost vzniká přímo se vznikem vztahu, který ji zakládá. 

Povaha tohoto vztahu je pak určující pro náplň povinnosti a její existenci. Dále se 

zaměřím na vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi, resp. vyživovací povinnost 

rodiče k nezletilému dítěti. Ostatní druhy vyživovací povinnosti co do způsobů nebo 

specifik vymáhání v exekučním řízení nejsou ničím atypickým oproti jakékoli jiné 

vymáhané povinnosti v penězích.   

Nad rámec pak uvádím, že je samozřejmě možné, aby v rámci autonomie vůle 

subjektů došlo k smluvnímu založení obdoby vyživovací povinnosti i tam, kde ji zákon 

neupravuje. Obvykle budeme hovořit o smlouvě o důchodu. Otázkou však je, zda jde o 

vyživovací povinnost či určitou formu pravidelného daru, jehož účelem obvykle bude 

přispět na financování běžných životních nákladů oprávněného. 

Vyživovací povinnost je povinností hradit životní náklady či zabezpečovat 

potřeby mezi subjekty vyživovací povinnosti.
20

 V našem případě jsou subjekty 

vyživovací povinnosti rodiče a děti. Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti předchází 

jakékoli jiné vyživovací povinnosti, vzniká narozením dítěte a zaniká počátkem 

schopnosti dítěte se samo živit.  Jde o povinnost čistě majetkového charakteru. Pokud 

jde o pojem dítě, je nutné jej chápat ve smyslu biologickém nebo tomu podobném. 

Proto vyživovací povinnost nezaniká dosažením určitého věku, neboť dítě je dítětem 

svých rodičů bez ohledu na věk. Pro omezení trvání vyživovací povinnosti do doby, kdy 

dítě nabyde schopnost se samo živit je v některých případech možné, že vyživovací 

povinnost rodičů vůči takovému dítěti trvá celý život nebo že dojde k přerušení 

vyživovací povinnosti a po změně okolností k jejímu obnovení. Dle nálezu Ústavního 

soudu ze dne 10. 6. 2013, sp.zn. I.ÚS 4239/12 je právem, nikoli povinností rodiče, 

přivést na svět dítě. Pokud tak rodič učiní, musí si být vědom všech důsledků svého 

                                                 

20
 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). str. 

29 
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rozhodnutí, tedy i povinnosti toto dítě vyživovat. Je nutné zmínit i skutečnost, že 

vyživovací povinnost obou rodičů k nezletilému je zásadně shodná. 

Výše vyživovací povinnosti je obecně taková, aby zajistila dítěti shodnou životní 

úroveň s životní úrovní rodičů. Při určení výše rozsahu vyživovací povinnosti soud 

přihlíží k rozsahu osobní péče o dítě rodičem, který má výživné platit. Aby mohla být 

vyživovací povinnost předmětem exekuce, je nutné, aby byla stanovena exekučním 

titulem. Tím je v tomto případě vždy rozsudek soudu, který může být ve formě 

klasického rozhodnutí, nebo může jít o soudem schválenou dohodu rodičů, kdy se soud 

omezí na zjištění omezených skutečností.  

Pokud jde o účel výživného, jakožto plnění vyplývajícího z vyživovací 

povinnosti, neslouží pouze k zajištění výživy oprávněného. Výživné má za úkol 

finančně zajišťovat osobní potřeby oprávněného, zahrnuje v sobě tedy veškeré hmotné a 

kulturní stránky života., za oprávněnou potřebu se považuje i tvorba úspor. Míra 

přispívání k zajišťování těchto potřeb povinným oprávněnému závisí na subjektech 

vyživovací povinnosti a na jejich vzájemném vztahu. 

Dále je vhodné zmínit, že práva na poskytování výživného se nelze v současné 

době pro futuro vzdát. Pokud by tak učinili rodiče a děti v rámci vypořádání 

vzájemných práv, k takovému vzdání se se nepřihlíží. V praxi se však lze setkat 

s dohodami rodičů při rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů, 

které úpravu vyživovací povinnosti k dětem obsahují, nejčastěji takovou, že se rodič 

zavazuje výživné nepožadovat či nepožadovat jeho zvýšení. K takovému ujednání ale 

není možné přihlížet. Podmínky, doba trvání vyživovací povinnosti, ani její rozsah 

nelze měnit, právní úprava je v tomto směru striktně kogentní. Z toho dovozujeme, že 

účelem plnění vyživovací povinnosti není čistě individuální zájem osob v konkrétním 

případě, ale i zájem státu či společnosti na určitém veřejném pořádku v této oblasti.  

Relativní novinkou je pak nárok oprávněného z výživného na úrok z prodlení 

z dlužného výživného.  V minulosti k této otázce nepanoval vždy jednoznačný názor 

soudů, zda úrok z prodlení přiznat lze či nikoli. Například Ústavní soud byl názoru, že 

úroky přiznat nelze a že dostatečnou sankcí je hrozba trestního stíhání.
21

 Tato otázka 

byla řešena i Nejvyšším soudem ČR, který k věci zaujal stanovisko takové, že 
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 nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2006 sp. zn. I. ÚS 399/05 



19 

 

„Rozhoduje-li soud po 1. 1. 2014 o dlužném výživném pro děti, nelze oprávněnému 

společně s dlužným výživným přiznat i zákonné úroky z prodlení.“
22

 

K vyřešení věci pak byl v rámci novely občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. 

doplněn s účinností k 28. 2. 2017 odst. 2 § 921, který stanoví že „po osobě výživou 

povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat 

zaplacení úroku z prodlení“.  Po určitou dobu pak bylo otázkou, zda se úroky z prodlení 

budou přiznávány podmíněně již v samotných rozhodnutích, kterými je určeno výživné 

anebo bude nutné je vymáhat zpětně, až se povinný skutečně do prodlení dostane.  

Novelou zákona o zvláštních řízeních soudních č. 296/2017 Sb. s účinností od 30. 9. 

2017 bylo vloženo nové ustanovení §472a a tedy úroky z prodlení s úhradou výživného 

je možno podmíněně uložit i pro výživné splatné v budoucnu, podle přechodných 

ustanovení se pak tato úprava vztahuje i na řízení zahájená před účinností novely. Toto 

však dle textu zákona platí výlučně pro výživné nezletilého dítěte. Jak bude vyřešeno 

pro dítě zletilé či další druhy vyživovací povinnosti, zatím není zcela jasné. Očekává se 

však, že v budoucnu by mohl být úrok přiznáván i v ostatních případech, nikoli pro 

futuro, ale zpětně, tedy že bude deklaratorně rozhodnuto o skutečnosti, že povinný byl 

v prodlení. Další otázkou pak je, zda je možné vymáhat úrok z prodlení i u výživného, 

které bylo dlužné před touto novelou. Bohužel do dnešního dne nedošlo k judikatornímu 

řešení sporných otázek.  

K uplatnění nároku na úroky z prodlení v exekučním řízení je nutno dodat, že není 

možné vymáhat ničeho, co nebylo přiznáno exekučním titulem. Tedy pokud v nových 

řízení soud opomene ve výroku stanovujícím výživné uvést, že pro případ prodlení 

náleží oprávněnému i úroky z prodlení a ve všech případech, kdy bylo výživné 

stanoveno před shora uvedenou novelou, bude nutné vést řízení nové a to pouze pro 

přiznání úroku z prodlení. Znamená to zejména časovou prodlevu s případnými dalšími 

náklady a všemi riziky, které řízení o výživném dítěte přináší a to s výsledkem přiznání 

zákonných úroků, které v současné době činí 10% ročně z dlužné částky. Je pak otázkou 

každého případu, zda se vyplatí takové řízení vést či vyčkat další úpravy výše 

výživného v závislosti na změně okolností na straně oprávněného dítěte.  
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Soudní řízení o výživném pro nezletilého je řízením nesporným a řídí se úpravou 

zákona o zvláštních řízeních soudních, řízení o výživném pro zletilého i pro všechny 

ostatní vztahy je pak sporným řízením dle občanského soudního řádu.  

Vyživovací povinnost rodiče zaniká tehdy, nabyde-li dítě schopnost se samo živit. 

V případech, kdy je výživné stanoveno soudem, je doporučením i požádat soud o 

zrušení vyživovací povinnosti, pokud se strany písemně nedohodnou na ukončení i bez 

soudu.
23

 

Pro případ smrti povinného zakotvuje občanský zákoník v ust. § 1665 i právo na 

výživné z pozůstalosti, resp. právo na zaopatření. V případě dítěte, které je 

nepominutelným dědicem, ale nemá ze zákonných důvodů právo na povinný díl, má 

toto dítě právo na nutnou výživu, pokud se mu jí nedostává a není schopno se samo 

živit. Nesmí však z pozůstalosti dostat více, než by činil jeho povinný díl, pokud by na 

něj nárok mělo. 

2.1.  Způsoby stanovení výživného 

Výživné lze stanovit dvěma způsoby a to rozhodnutím soudu nebo dohodou 

rodičů (s případným schválením soudem).  

Nejvhodnějším a nejčastějším způsobem je dohoda rodičů o výši výživného, 

obvykle spojená i s dohodou o péči o dítě. S ohledem na kogentnost právní úpravy pak 

není možné dohodnout méně, než zákon stanovuje, resp. než odpovídá výši výživného 

stanoveného dle zákonných podmínek. Ne vždy jsou rodiče takové dohody schopni, 

nicméně mám za to, že pokud je to alespoň trochu možné, jde o velice vhodný způsob 

řešení situace. Panuje zde totiž předpoklad stability a následného dobrovolného plnění. 

Zároveň taková dohoda má nejmenší šanci negativně ovlivnit vzájemné osobní vztahy 

na ní zúčastněných osob.
24

 Je možné dohodu ponechat bez soudního schválení, nicméně 

to nelze doporučit. Dohoda nebude vykonatelná a nastane-li problém s jejím 

dodržováním, bude nutné před výkonem rozhodnutí nejprve takové rozhodnutí získat. 
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Soud v řízení dohodu přezkoumá. Zabývá se tím, zda dohoda rodičů je plně 

v zájmu dítěte. Zkoumá tedy, zda dohoda rodičů odpovídá věku a odůvodněným 

potřebám dítěte, jakož i majetkovým a výdělkovým poměrům obou rodičů. Význam této 

dohody je zejména při tzv. nesporném rozvodu, kdy pro to, aby manželství mohlo být 

rozvedeno, je nutné, aby soud ve věci nezletilých dětí nerozhodoval autoritativně. 

V současné době však nemůžeme hovořit ani o tom, že by pro rychlost rozvodu jako 

takového bylo překážkou i to, že o poměrech k nezletilým dětem musí soud rozhodnout 

autoritativně. K dohodě lze samozřejmě dospět i v rámci soudního řízení, které bylo 

zahájeno k návrhu pouze jednoho z rodičů, a shoda v době zahájení řízení nepanovala.  

Dohoda schválená soudem je vykonatelná. 

Zde je nutné zmínit i situaci, kdy pravděpodobně největší množství vyživovacích 

povinností je plněno čistě na základě neformální dohody rodičů, která není soudem 

schválena a není tak ani vykonatelná. Přesto vztahy fakticky upravuje a mám za to, že 

ve většině případů jsou takové dohody i dobrovolně plněny a osobní vztahy mezi 

účastníky zatěžují nejméně. Obdobně je to i v případech, kdy dohoda sice byla soudem 

schválena při rozvodu manželství, ale od té doby uplynulo již mnoho let a sami 

účastníci se neformálně dohodli na úpravě tehdy stanovených poměrů. 

 

Druhou možností je stanovení výživného autoritativně soudem, případně i úpravy 

péče o dítě v případech, když rodiče nejsou dohody ochotni, případně schopni. Ve 

skutečnosti se k soudnímu stanovení výživného přistupuje v menšině případů, kdy je 

nutno platit výživné. Nicméně právní úprava a právní pomoc je zde zejména pro 

případy, kdy mezilidská dohoda nepostačuje. Pro některé případy je možné i vhodné 

využít k nalezení dohody služeb mediátora.  

Vzhledem k tomu, že vyživovací povinnost má stanovený zákonem určitý rozsah 

a nikoli přesné stanovení výše plnění, které má být obecně ve vypočtených situacích 

poskytováno, vycházíme při určení výživného z obecných kritérií stanovených 

zákonem, které aplikujeme na konkrétní případy. Pro určení rozsahu výživného jsou 

rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnost 

oprávněného živit se sám. Z pohledu povinného je pak nutné do úvahy brát jeho 

schopnosti, možnosti, majetkové poměry a také přihlédnout k jeho osobní péči o 

oprávněného. Je nutné ale vždy vycházet ze zákonného ustanovení, které pro nezletilé 
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dítě upravuje, že životní úroveň oprávněného dítěte má být zásadně shodná s životní 

úrovní povinných rodičů, kdy toto hledisko má přednost před zbylými. Odůvodněné 

potřeby dítěte totiž mohou být ve zjevném nepoměru s životní úrovní povinného rodiče. 

V podstatné míře se toto může projevit např. u rozvedených rodičů, kdy příjmy rodičů 

jsou značně rozdílné, ale pokud by k rozvodu nedošlo, čerpala by celá rodina z vyššího 

příjmu a tím si zvyšovala celkovou životní úroveň. Vzhledem k tomu, že došlo 

k rozpadu rodiny, příjem si ponechává jeden z rodičů a druhý má příjem podstatně nižší. 

Nelze ale po rodiči s podstatně nižším příjmem a podstatně nižší životní úrovní 

spravedlivě požadovat, aby plnil svou vyživovací povinnost k dítěti v péči „bohatšího“ 

rodiče v rozsahu jeho aktuálního životního standardu, když tento není v možnostech 

„chudšího“ rodiče.  

2.2. Stanovení výše výživného 

Při stanovení výše výživného se v různých právních řádech uplatňují různá míra 

detailnosti návodů na výpočet této částky. V současné době existuje několik modelů pro 

určení výše výživného a to metodou volného hodnocení, kdy výše výživného je 

ponechána na úvaze soudu při zachování zákonných kritérií, a dále metodami s jistou 

mírou objektivizace. Objektivizace je prováděna pomocí různých tabulek, stanovených 

vzorců nebo podílovým způsobem. Dále je možné se setkat se stanovením minimální 

nebo maximální částky výživného.
25

  

Česká právní úprava je v tomto ohledu poměrně obecná a mám za to, že ačkoli 

zde jsou snahy o tabulkové určení výživného, je zde tolik situací, které mohou nastat a 

je nutné je zohlednit, že je vhodné, aby určení bylo ponecháno na rozhodnutí soudce po 

detailním zkoumání individuálního případu. Pokud jde o výtku nízké předvídatelnosti 

soudního rozhodnutí co do stanovení výše výživného, myslím, že je otázkou 

sjednocovací praxe soudů, aby v obdobných případech soudy postupovaly obdobně a 

nedocházelo k neodůvodněným odchylkám.  Shodný princip ostatně platí obecně pro 

soudní řízení. Problémem může být nepřípustnost dovolání v rodinněprávních věcech, 

což vede k tomu, že praxi ve skutečnosti spíše sjednocuje Ústavní soud. Ten však 

                                                 

25
 ŠÍNOVÁ, Renáta, Ondřej ŠMÍD a Marek JURÁŠ. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: 

rodičovství, výchova a výživa nezletilého. Praha: Leges, 2013. Teoretik. str. 206-214  
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opakovaně judikuje, že není vrcholem obecné soustavy soudů, a tedy by vlastně 

sjednocování vůbec řešit neměl, ale není zde jiný soud, který by tak činit mohl a tedy 

tak vlastně pro zachování ústavou zaručených práv a svobod působit musí.  

V minulosti byli však i v českém prostředí snahy o přijetí právně závazných 

tabulek pro výpočet výživného. Jejich velkou zastánkyní byla tehdejší ministryně 

spravedlnosti, JUDr. Daniela Kovářová, která v roce 2010 rozeslala soudcům nezávazné 

doporučující tabulky pro určování výše výživného. Očekávala, že ministerstvo bude 

pravidelně provádět změny a doplnění tabulek, pokud by v praxi ukázalo přínosné 

doplnění či změny provádět. Očekávala také, že se následně bude hovořit o valorizaci 

výživného, o náhradním plnění vyživovací povinnosti státem či o vyživovací povinnosti 

mezi druhem a družkou.
26

 K tomuto však do dnešního dne nedošlo. Tabulky byly 

součástí komplexnějšího návrhu změn v této oblasti, kdy bylo dále navrhováno 

umožnění dovolání i v rodiněprávních sporech. Zde se jako problém ukázala nutnost 

řešení kapacitních problémů Nejvyššího soudu k převzetí těchto věcí. Také bylo 

v původním návrhu současného občanského zákoníku navrženo, aby se na výživě dítěte 

v případě rozchodu rodičů podílel i nový partner rodiče. 

Tabulkový model se inspiroval v Rakouské právní úpravě, která vymezuje určitou 

část příjmu povinného pro každého oprávněného s tím, že obsahuje korektivy k výpočtu 

příjmu, který je takto rozdělován. Česká tabulka však nic takového nezohledňovala. 

Nedá se ale hovořit o tom, že by odhadla podíl výživného na příjmu rodiče podle 

nejasných kritérií, vyšla ze statistických údajů o potřebách dětí v určitém věku, jakož i 

z předpokladu obvyklých životních událostí, které mají vliv na určení výše výživného. 

Byla tak stanovena pro použití v běžných případech, tj. případech, kdy povinný má 

nejvýše tři vyživovací povinnosti, povinný nemá nadstandardně vysoký příjem a dítě 

nemá nestandardně vysoké náklady na své potřeby. Komplexní návrh změn JUDr. 

Kovářové však přijat nebyl. 

                                                 

26
 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Rodina a výživné: vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. 

Praha: Leges, 2011. Praktik (Leges). str. 117  



24 

 

Dalším modelem jsou tzv. Düsseldorfské tabulky, které se používají jako právně 

nezávazné, ale fakticky používané vodítko v Německu a které na základě základních 

údajů
27

 o případu určují výši výživného.  

Výše výživného rodiče vůči dítěti musí být stanovena tak, aby splňovala 

zákonnou definici, že dítě má právo na stejnou životní úroveň jako jeho rodiče. Je nutné 

tak vykládat co vůbec znamená životní úroveň, kdy tento pojem zahrnuje jak množství 

peněz, tak i kulturní, sportovní, zdravotní a vzdělávací potřeby jednotlivce.   Je také 

nutno zohlednit, že výživným mají být kryty nejen pravidelné běžné výdaje na potřeby 

oprávněného, ale i výdaje vydávané nahodile, např. letní tábor, potřebné lyžařské 

vybavení či roční poplatky sportovní organizaci. Samozřejmě jen za situace, že 

vynakládání těchto výdajů odpovídá poměrům na straně rodiče.  

Výživné je obvykle stanovováno v českých korunách, není však vyloučeno, aby 

bylo stanoveno v jiné měně, pokud se to vzhledem k okolnostem daného případu jeví 

jako vhodnější.
28

 Výživné se pak plní v jednotlivých měsíčních dávkách, splatných 

obvykle měsíčně předem. Pojem „měsíčně předem“ je nutno chápat i v intencích 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.05.2011 sp.zn. 20 Cdo 5228/2009, který 

vyložil, že stanovené výživné je splatné pro kalendářní měsíc nejpozději do první 

poloviny měsíce, tedy výživné na měsíc leden musí být uhrazeno nejpozději do 15. 

ledna, nestanoví-li soud termín dřívější. Je tak možné, aby soud ve svém rozhodnutí 

určil i to, že výživné bude hrazeno skutečně v předcházejícím měsíci, tj. na měsíc leden 

v prosinci. 

 Není vyloučeno i určení jednorázové dávky, nicméně je to velice výjimečné. 

Soud dále může uložit povinnému složit do úschovy soudu zálohu na výživné splatné 

v budoucnu, přičemž do vlastnictví dítěte přechází výživné postupně ke dni splatnosti 

jednotlivých dávek výživného. Výživné je dále možné plnit i v naturální podobě pod 

podmínkou, že jsou takto řádně a včas kryty potřeby nezletilého dítěte. Dle názoru 

Nejvyššího soudu je ale nutné, aby takováto plnění byla konzultována s oprávněným co 

                                                 

27
 Kromě věku dítěte a výdělku rodiče po korekci nutných výdajů rodiče zohledňují existenci další 

vyživovací povinnosti rodiče. Tabulka je pravidelně upravována, aby odpovídala aktuálním příjmům 

v zemi. 

28
 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). str. 

34  
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do jednotlivého plnění, neboť povinný není tím, kdo má rozhodovat o způsobu užití 

finančních prostředků z výživného.
29

 S tímto se v praxi ale nesetkáváme. 

Soud má povinnost zkoumat, zda zde nevznikl nedoplatek na výživném a 

v případě, že vznikl, určí povinnost k jeho plnění. Obvykle se tak děje ve splátkách 

společně s běžným výživným, není však neobvyklé ani jeho jednorázové splacení. 

Dlužné výživné určuje soud jako rozdíl mez výživným určeným a skutečně zaplaceným 

v průběhu řízení (je-li výživné stanoveno poprvé) nebo jako rozdíl mezi výživným 

určeným v měněném rozhodnutí a rozhodnutí novém, po případném započtení 

dobrovolně navýšených plateb. Není-li možné dlužné výživné určit tímto způsobem, ani 

nepanuje o výši dluhu shoda mezi rodiči, nastává někdy poměrně obsáhlé dokazování. 

Soud hodnotí, jaké úhrady provedené rodičem ve prospěch dítěte jsou plněním 

výživného, jaké jsou např. darem mimo výživné a další skutečnosti. 

Výživné je hrazeno plně ve prospěch oprávněného dítěte, byť v případě 

nezletilých dětí je soudem určeno plnění výživného k rukám rodiče. Výživné nikdy není 

příjmem rodiče, rodič je zde určen jako platební místo. 

Právo na výživné se nepromlčuje. Promlčují se ale jednotlivé splátky výživného a 

to v obecné promlčecí lhůtě 3 roky, případně 10 let, bylo-li přiznáno rozhodnutím 

soudu. Je nutné vyjít i z rozhodnutí R42/1971, kdy z hlediska promlčení je nutné 

zkoumat, zda je námitka uplatněna za měsíce do právní moci rozhodnutí soudu nebo až 

po právní moci.
30

 Po 1. 1. 2014 tedy k promlčení platí, že nároky z výživného, dospělé 

do právní moci rozhodnutí se promlčují ve lhůtě 10 let a nedospělé v obecné promlčecí 

lhůtě 3 roky.  

Závěrem bych zmínila zákonný zákaz započtení pohledávek za výživným pro 

nezletilé dítě, které není plně svéprávné a nepřevoditelnost nároku na výživné. 

Započtení na výživné dítěte, které je plně svéprávně, vyloučeno není a lze jej započíst 

jak dohodou, tak jednostranně a to i proti pohledávkám jiného druhu. Nicméně využití 

započtení na výživné se spíše než výživného pro dítě bude týkat jiných druhů 

výživného, typicky pro rozvedeného manžela. Nárok na výživné je nárokem čistě 

osobním a není jej možné převést.  

                                                 

29
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 6. 2001 sp. zn. 4 TZ 114/2001 

30
 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 5. 2013 sp. zn. 31 Cdo 2160/2012 
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2.3.  Relevantní aspekty určení výše výživného 

Vyživovací povinnost má zákonem stanovený rozsah. Jak již bylo nastíněno výše, 

není možné rozsah této povinnosti specifikovat přesnou částkou, a tedy je nutné se 

v rámci řízení o výživné vypořádat s výkladem zákonných ustanovení a zhodnocení 

specifik daného případu. Požadavky kladené zákonem na výživné nezletilého, se 

kterými je nutné se vypořádat, jsou tedy tyto: zásadně shodná životní úroveň rodiče a 

dítěte, odůvodněné potřeby dítěte, majetkové poměry dítěte, majetkové poměry rodiče, 

schopnosti a možnosti rodiče a péče rodičem o nezletilého.  

2.3.1. Příjem rodiče 

Jde o jeden z prvních zjišťovaných faktů v řízení o výživném. Příjmy rodiče se 

zjišťují za posledních 6 až 12 měsíců před rozhodováním soudu a do příjmu by mělo být 

zahrnuto vše, co rodič jako určitý druh příjmu má, tedy kromě mzdy či platu i odměny 

či diety vyplácené při služebních cestách, bonusy jako bezplatné používání služebního 

automobilu pro osobní účely a další naturální plnění. 

Příjmy za závislé činnosti zjišťuje soud součinností s povinným rodičem, případně 

s jeho zaměstnavatelem, kterého v případě nespolupráce rodiče může soud vyzvat 

k předložení potřebných listin prokazujících příjem rodiče. Problémem mohou být další 

příjmy se závislou činností související a to různé zaměstnanecké benefity, stravenky, 

služební automobil apod., kdy i tyto jsou zahrnuty do celkové výše příjmů rodiče, 

nicméně není často snadné je prokázat a určit jejich výši. Je to problém i u příjmů 

nepravidelných a neevidovaných, jako je např. spropitné u zaměstnanců v pohostinství, 

kdy samotná mzda rodiče je poměrně nízká, často na hranici minimální mzdy a celkový 

příjem je tak ze značné části tvořen právě spropitným. I toto se samozřejmě započítává 

do rozhodné mzdy pro vyčíslení výše výživného, nicméně je zde opět problém 

s prokazováním výše tohoto příjmu. Obdobný problém je pak u diet na služebních 

cestách nebo cestovní náhrady. Zde je i otázka, zda je rodič jako kompenzaci zvýšených 

nákladů obvykle spotřebovává či nikoli, tedy zda skutečně jsou jeho příjmem či zda 

slouží jako faktická náhrada za zvýšené výdaje se stravováním na služebních cestách. 
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Shora uvedené pak tedy i obvykleji posuzujeme z celkového životního standardu rodiče, 

než z předložené výše příjmu.  

Obecně se dá říci, že pokud má být jakýkoli příjem ze závislé činnosti zahrnut do 

rozhodné částky, pak je zde nutný předpoklad jejich pravidelného opakování. 

Nahodilou prémii za mimořádný pracovní výkon na jednotlivém projektu by tak 

zahrnout nešlo, oproti tomu pravidelné prémie ano.  

V případě rodičů - podnikatelů je pak situace ještě složitější. Příjem je zjišťován 

zejména z podaných daňových přiznání za poslední období. Problémem je nemožnost 

soudu vyžádat si daňová přiznání přímo od správce daně, neboť by tím došlo k porušení 

daňového tajemství rodiče. Správce daně může sdělit pouze základ daně, který však 

neposkytuje přesnější přehled o skutečné příjmové situaci rodiče. Prolomení daňového 

tajemství navrhovala tehdejší ministryně Kovářová, nicméně ke změně nedošlo.
31

 Dále 

je možné využít i daňových evidencí, výpisů z účtu apod. Soudy také přihlížejí 

k celkové situaci rodiče, jeho bydlení, životního stylu, oblečení nebo např. vlastnictví 

automobilu.  

Pro případ, že rodič řádně soudu nedoloží podklady ke zjištění svých poměrů a 

neumožní soudu rozhodné skutečnosti zjistit, stanoví zákon sankční fikci, kterou stanoví 

průměrný měsíční příjem této osoby jako pětadvacetinásobek životního minima 

jednotlivce. Účelem této úpravy je stanovení poměrů rodiče v případech, kdy rodič 

neumožní či znemožní zjištění svých poměrů a to tak, aby pro většinovou populaci byly 

takto zjištěné poměry značně nadhodnocené proti skutečnému stavu. Lze připustit, že 

v určitých případech by mohlo být toto stanovení nižší, než jsou skutečné majetkové 

poměry nespolupracujícího rodiče.  Dále je nutné řešit i otázku, kdy rodič nějaký příjem 

zatají a soudem vyměřené výživné je tak nižší, než by odpovídalo možnostem a 

schopnostem povinného.  

Vyživovací povinnosti nezbavuje rodiče ani hmotná nouze, do které se dostal 

svou vlastní neúspěšnou podnikatelskou činností. Dle názoru soudu totiž rodič 

v momentě, kdy zjistí, že jeho podnikatelský příjem nedosahuje ani minimální mzdy, 

má toto podnikání ukončit a využít svou kvalifikaci jinak, např. v rámci 

                                                 

31 KOVÁŘOVÁ, Daniela. in Ministryně Kovářová navrhuje prolomit kvůli alimentům daňové tajemství. 

iDnes.cz, 2010. dostupné http://zpravy.idnes.cz/ministryne-kovarova-navrhuje-prolomit-kvuli-alimentum-

danove-tajemstvi-1rf-/domaci.aspx?c=A100622_152934_domaci_jba shlédnuto dne 29. 1. 2020 

http://zpravy.idnes.cz/ministryne-kovarova-navrhuje-prolomit-kvuli-alimentum-danove-tajemstvi-1rf-/domaci.aspx?c=A100622_152934_domaci_jba
http://zpravy.idnes.cz/ministryne-kovarova-navrhuje-prolomit-kvuli-alimentum-danove-tajemstvi-1rf-/domaci.aspx?c=A100622_152934_domaci_jba


28 

 

zaměstnaneckého poměru, aby si tak zajistil příjem nutný pro plnění vyživovací 

povinnosti.
32

 

Dále je nutné zkoumat příjem rodiče z jiných skutečností, než je jeho závislá 

činnost nebo podnikání. Je nutné zohlednit i příjem ze sociálních dávek nebo dávek 

nemocenského pojištění s korekcí toho, zda jde o dávky dlouhodobého charakteru nebo 

pouze dočasné. Posuzujeme i příjem rodiče, který je tvořen výnosy z jeho majetku, jako 

je např. nájemné z vlastněné nemovitosti, případně do jaké míry životní úroveň rodiče 

zvyšuje nejen vlastnictví takové nemovitosti, ale právě i příjem z ní. Zde je opět pouze 

problémem možné důkazní nouze, pokud jde o příjem z majetku, který není vedený 

státní evidencí. Také je velmi diskutována otázka osob, které jsou bez příjmu, ale mají 

jiné majetkové hodnoty. Judikatura se přiklání k názoru, že taková osoba je povinna 

hradit výživné i z hodnoty tohoto majetku, neboť je v jejich možnostech majetek prodat 

a hradit z výnosu výživné.
33

 Otázkou vždy zůstává, zda v daném konkrétním případě je 

takové posouzení vhodné a je účelné platit výživné z prodeje majetkové hodnoty, která 

by v dlouhodobějším horizontu mohla mít pro dítě vyšší význam. 

 

Problémem je i vazba či výkon trestu u povinného rodiče, neboť tím se jeho 

výdělkové možnosti značně omezují, nicméně nelze tyto důvody na straně povinného 

klást k tíži oprávněného dítěte. Ve své rozhodovací praxi se tímto problémem zabýval i 

Ústavní soud, který dovodil, že pokud se rodič úmyslným jednáním, pro které byl 

vazebně stíhán a následně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, zbavil 

objektivní možnosti plnit svoji vyživovací povinnost - tj. připravil se o výdělkové 

možnosti – není možné toto klást k tíži dítěte. Pokud by totiž tato situace byla 

vykládána jinak, mohlo by dojít v extrému k situaci, kdy rodič bude páchat trestnou 

činnost v úmyslu zbavit se tak vyživovací povinnosti. Zároveň ale v odůvodněných 

případech dlouhodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody může dojít k situaci, 

kdy stanovení vyživovací povinnosti vězněnému rodiči není v souladu s nejlepším 

zájmem dítěte, neboť taková povinnost bude neplněná a nevymahatelná.
34

 V těchto 

                                                 

32
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 8. 2011 sp. zn. 6 Tdo 960/2011 

33
 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2004 sp. zn. IV. ÚS 244/03 

34
 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2008 sp. zn. IV. ÚS 1181/07 
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případech by se pak jako vhodnější jevila úprava vyživovací povinnost prarodičů, 

případně dalších předků, vůči dítěti ve smyslu ust. § 90 odst. 2, 3 NOZ. 

K posouzení životní úrovně povinného rodiče je zcela nezbytné společně s ním 

posoudit i osoby, které mají vliv na celkovou životní úroveň povinného, aby se práva na 

ní mohlo dítě podílet.
35

 Jde tedy i o příjmy nového manžela či partnera povinného. 

 

Schopnosti povinného rodiče jsou zkoumány z hlediska možnosti dosahování 

vyššího příjmu. Zkoumají se u všech povinných, s důrazem zejména na osoby bez 

příjmu, osoby vedené v evidenci Úřadu práce či osoby pracující za nízké odměny. 

Zkoumá se pak tzv. potencionalita příjmu. Soud zkoumá, zda příjem rodiče odpovídá 

jeho možnostem a schopnostem, tedy zda jeho příjem odpovídá – zda je zaměstnán na 

pozici, která odpovídá jeho praxi a vzdělání, zda má za ní sjednánu přiměřenou 

odměnu, zda se záměrně nevyhýbá práci, apod.
36

 Dále soud zkoumá, i zda se osoba bez 

důvodu nevzdala příjmu, tedy nevzdala se dědictví, nepodala výpověď v zaměstnání, 

nepřevedla majetek třetí osobě, nevzdala se bez důležitého důvodu výhodnějšího 

zaměstnání či zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Soud by v takových 

případech postupoval tak, že by vycházel z potenciálního příjmu rodiče, kterého by 

s ohledem na své skutečné schopnosti a možnosti mohl na rozumně určeném trhu práce 

dosahovat. Soud ale nevychází z příjmu, kterého povinný dříve dosahoval, než se 

možného příjmu vzdal.
37

 Obecně lze ale říci, že rodič vždy může být zaměstnán alespoň 

s příjmem ve výši minimální mzdy.
38

 

Vždy je nutné komplexně posuzovat životní úroveň rodiče a to tak, aby mohlo 

dítě využít své právo podílet se na skutečné a nikoli domnělé či tvrzené životní úrovni 

rodiče.
39

  

                                                 

35
 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2008 sp.zn. II.ÚS 1619/07  

36
 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2011 sp. zn. III. ÚS 1303/11 

37
 Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 10. 2016 sp. zn. Cpjn 204/2012 

38
 KOTRADY, Pavel. Pohled soudní praxe na některé otázky týkající se stanovení výše výživného. 

Bulletin advokacie, 2015, č. 7-8/2015 

39
 VÍTKOVÁ, Hedvika. K některým aspektům mající vliv na určení výše výživného pro nezletilé či 

zletilé dítě. epravo.cz, 2017. dostupné  https://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-majici-

vliv-na-urceni-vyse-vyzivneho-pro-nezletile-ci-zletile-dite-105476.html shlédnuto dne 29. 1. 2020 
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V poslední době se k věci opětovně vyjadřoval Ústavní soud, který doplnil již tak 

bohatou judikaturu o nález ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. III. ÚS 2324/17. Vyjadřuje se 

v něm k případu, kdy se povinný rodič s nadprůměrně vysokým příjmem vzdal 

výnosného zaměstnání ve prospěch běžného a to následovně: Cílem stanovení výživného 

na druhou stranu nemá být "zakonzervování" životní úrovně dítěte, ať je jakákoli, bez 

ohledu na životní situaci povinných. I životní úroveň společně žijící rodiny je 

proměnlivá a závislá typicky na zaměstnání rodičů. Pokud se rodiče nerozvedou a 

nadále o děti společně pečují, je v zásadě zcela na jejich uvážení, jak výnosnou práci 

budou vykonávat, a to bez ohledu na to, že rodina v důsledku jejich rozhodnutí třeba 

musí žít skromněji. Důležité je pouze to, zda jsou schopni plnit svou zákonnou 

vyživovací povinnost. Nejinak by tomu mělo být v případě, kdy je výši výživného potřeba 

určit soudně. 

2.3.2. Výkon osobní péče o dítě 

Relevantním aspektem je i výkon osobní péče o dítě rodičem. Osobní péče o dítě 

totiž do jisté míry nahrazuje finanční plnění poskytované rodičem, které se na osobní 

péči o dítě nepodílí převážně nebo vůbec. V zásadě se dá říci, že čím více rodič 

zajišťuje osobní péči o dítě, tím méně má povinnost finančního plnění výživného vůči 

dítěti. Nicméně se nedá říci, že rodič, který celodenně sám vykonává osobní péči o dítě, 

nemá vůči dítěti žádnou vyživovací povinnost. Ke stanovení její výše obvykle ale 

nedochází, neboť se má za to, že pečující rodič plní finanční potřeby dítěte v nutné míře 

samozřejmě a že dítě se automaticky podílí na životní úrovni rodiče tím, že je o něj 

pečováno a sdílí s ním společnou domácnost. Je tedy obvyklé, že při stanovení výlučné 

péče jednoho rodiče není tomuto rodiči určeno výživné k hrazení a toto je určeno pouze 

rodiči, který se s dítětem v určeném režimu stýká. Při stanovení společné péče obou 

rodičů se pak obvykle výživné neurčuje. Využití těchto teoretických předpokladů je pak 

u v současné době velmi prosazovaného modelu střídavé péče o dítě. Zde je obvyklé, že 

je výživné stanovováno jednomu, ale i oběma rodičům, kdy rodič je povinen k úhradě 

výživného za dobu, kdy o dítě osobně nepečuje. Záměrem je i zachování shodné životní 

úrovně jednoho rodiče při výkonu osobní péče o dítě druhým rodičem. V praxi se lze 

setkat i s případy, kdy výživné stanovené oběma rodičům při střídavé péči je shodné či 
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téměř shodné, ale ani zde není možné započíst výživné a neplatit ničeho, neboť nejde o 

příjem rodiče, ale dítěte a tedy je nezbytné, aby takto stanovené výživné bylo vždy 

k rukám druhého rodiče dítěti plněno. 

Samozřejmě je nutné zohlednit i to nakolik je osobní péče rodiče schopna pokrýt 

toto nahrazované finanční plnění, když u malých dětí bude plně dostačující, postará-li se 

o ně rodič, u starších dětí s průběžně přibývajícím věkem pak bude osobní péče čím dál 

méně dostačující. Ale ani zde nebude v absolutní většině případů výživné určováno, 

takový rodič obvykle určité finanční „kapesné“ dítěti poskytuje.  

Dále je při určování výše výživného zohledňováno, zda rodič, kterému je výživné 

určeno k úhradě projevuje o dítě zájem, stýká se s ním, kupuje mu věci nad rámec 

stanoveného výživného nebo mu např. spoří. Má se za to, že takový rodič by měl hradit 

nižší výživné, než rodič, který shora uvedené neprojevuje, neboť svou vyživovací 

povinnost plní i jinak než prostým hrazením výživného.  

2.3.3. Životní úroveň rodičů 

Z dikce zákona vyplývá, že životní úroveň dítěte je zásadně shodná s životní 

úrovní rodičů. Toto hledisko předchází odůvodněným potřebám dítěte. V tomto 

ustanovení došlo se zákonem č. 89/2012 Sb. ke změně proti dřívější úpravě zákona o 

rodině 93/1964 Sb. a to v explicitním zakotvení přednosti životní úrovně před 

odůvodněnými potřebami dítěte. Význam spočívá zejména ve skutečnosti, že je jím 

prakticky odmítnut argument povinného rodiče spočívající v tvrzení, že dítě nemůže 

takto vysoko stanovené výživné spotřebovat.  

Je nutné náležitě zkoumat a posoudit, jaká je vlastně životní úroveň rodiče, na 

které má dítě právo se podílet, a to i z jiných skutečností, než jsou výdělkové poměry 

rodiče.
40

 Životní úroveň rodiče by pak dítě mělo sdílet nejen při její vzrůstající úrovni, 

ale i klesající, pokud nebude dána vyloučenými důvody (z nichž některé již byly 

zmíněny výše).  

Posouzení životní úrovně rodiče pak v některých případech může mít i přednost 

před posouzením pouhého příjmu. Půjde zejména o případy, kdy je rodič podnikatelem. 

                                                 

40
 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2008 sp. zn. II. ÚS 1619/07 
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Může se totiž stát, že samotné příjmy takového rodiče, vykázané např. daňovým 

přiznáním budou velice nízké, rodič bude tvrdit, že peníze investuje zpět do rozvoje 

podnikání a tedy mu ničeho nezbývá. Je pak na soudu, aby zhodnotil i další skutečnosti, 

které jsou mu o rodiči známy, typicky bydlení rodiče, automobil, koníčky, trávení 

dovolené, ale i výdaje na náklady dětí ze současného vztahu rodiče apod. a z toho učinil 

závěry o životní úrovni rodiče.  

2.3.4. Schopnost dítěte se samo živit 

Jde o nezbytný předpoklad trvání vyživovací povinnosti rodiče vůči dítěti, kdy 

vyživovací povinnost není limitována věkem dítěte, ale právě jeho schopností samo se 

živit. V krajních případech tak může dojít k situaci, že rodič je povinen k výživě po celý 

život dítěte.
41

 

U dětí předškolních či docházejících na základní školu tato otázka nebývá 

předmětem sporu ani dokazování, tyto děti samostatný příjem nemají a pracovat dle 

platných právních předpisů nemohou. Jejich jediný příjem tak jsou dary a případné 

výnosy z majetku, případně nahodilé příjmy z umělecké, sportovní či obdobné činnosti. 

Je tedy pravidlem, a to i pro studenty středních škol, že bude přiznáno výživné 

odpovídající odůvodněným potřebám dítěte. Obecně se však dá říci, že samostatný 

příjem dítěte soudy při určení výživného nezohledňují, neboť dítě vyvinulo určité úsilí a 

samostatnou výdělečnou činnost po něm nelze požadovat. Mohlo by tak docházet i 

k situacím, kdy dítě přestane vyvíjet úsilí k získání např. stipendia v obavě, že kvůli 

tomu bude sníženo poskytované výživné a jeho úsilí se mu tak vůbec nevyplatí.
42

 Pokud 

by však samostatné příjmy dítěte měly pravidelnou či opakující se povahu, mohou být 

zohledněny, ale nesmí zcela nahradit poskytované výživné.
43

 U zletilých dětí je pak 

                                                 

41
 typicky např. pro těžké zdravotní postižení, viz Nález Ústavního soudu ze dne 13.3.2013 sp. zn. I. ÚS 

2306/12 

42
 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Rodina a výživné: vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. 

Praha: Leges, 2011. Praktik (Leges).  str. 152, 42 

43
 PLECITÝ, Vladimír. Zákon o rodině: komentář, judikatura, prováděcí předpisy, souvisící předpisy 

Praha: Eurounion, 2007. str 107 
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nutné zkoumat, zda trvání vyživovací povinnosti je odůvodněno konkrétními 

okolnostmi daného případu.
44

  

 

Spory však může vyvolávat pozdější studium dítěte, zejména pokud má rodič 

pocit, že dítě již studovalo dost, že studuje proto, aby od něj neoprávněně získávalo 

výživné, případně nestuduje řádně dle představ rodiče. K tomuto bohatě judikoval 

Ústavní soud, např. ve svém usnesení ze dne 25. 3. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1247/13, uvádí, 

že pokud studium nenese znaky soustavnosti a cílevědomosti, nelze po rodiči 

spravedlivě požadovat, aby vynakládal peněžní prostředky, které by ve svém výsledku 

nepřispívaly k osobnímu rozvoji dítěte. Studium by mělo vést k prohlubování 

předchozího vzdělání, k lepším budoucím vyhlídkám na získávání finančních 

prostředků pro životní potřeby prací a nikoli k samoúčelnému „prodlužování mládí“. 

Ústavní soud se také vyjádřil, že na studium pouze z důvodu zájmu se již nevztahuje 

zákonná a vymahatelná vyživovací povinnost rodičů. 

Schopnost dítěte se samo živit je nutné posuzovat objektivně, nikoli zda fakticky 

dítě svou pasivitou nezavinilo nedostatek příjmu. Dle názoru Ústavního soudu je od 

nabytí schopnosti samo se živit dítě „strůjcem svého štěstí“ a jeho případnou pasivitu 

nelze klást k tíži rodičů.
45

 

2.3.5. Věk a zdravotní stav dítěte 

Základní faktor ovlivňující výši výživného je věk dítěte. Je i hlavním indikátorem 

v různých pokusech o objektivizaci výše výživného, používaným v různých právních 

řádech a různých tabulkách. I v doporučující tabulce JUDr. Kovářové byl věk určujícím 

kritériem. Vycházíme z toho, že s určitým věkem dítěte jsou běžně spojeny určité 

potřeby a obvykle určované hranice mezi věkovými skupinami souhlasí s důležitými 

mezníky ve vývoji a vzdělání dítěte. Není sporu o tom, že k razantním změnám ve 

vyživovacích potřebách dítěte dochází při nástupu dítěte na základní školu, při přechodu 

na druhý stupeň, při přechodu na střední či obdobnou školu, případně s nástupem na 

                                                 

44
 Nález Ústavního soudu ze dne 30.9.2014 sp.zn. II. ÚS 2121/14 

45
 Nález Ústavního soudu ze dne 13.3.2013 sp.zn. I. ÚS 2306/12 
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vysokou školu.  Obvykle v těchto případech tedy dochází ke zvyšování výživného. 

Soudy mají povinnost při změně výživného zkoumat, zda došlo k potřebné změně 

poměrů s tím, že při shora nastíněných změnách se má za to, že ke změně poměrů došlo.  

Zdravotní stav dítěte je též určujícím faktorem. Obvykle se zohledňují běžná 

chronická onemocnění typu astma, alergie či ekzém, případně nutnost korekce zraku. 

Náklady se vyčíslují z dokladů o uhrazených platbách, dokazování tedy nebývá 

problém. Někdy je zpochybňována výše nákladů, kdy se pak prokazuje, zda bylo nutné 

či vhodné vynaložit náklady v určité výši. Pokud je zdravotní stav dítěte 

komplikovanější, např. vyžadující celodenní péči rodičem či velice nákladné zdravotní 

pomůcky či léčbu, jde naštěstí o případy natolik specifické a ne příliš obvyklé, že si 

dovolím ponechat je stranou této práce. 

 

Kromě shora uvedených požadavků na výživné je dále nutné posoudit, zda 

přiznání výživného v konkrétním případě není proti dobrým mravům. Tento požadavek 

vyplývá z obecných ustanovení občanského zákoníku, které obsahují obecný zákaz 

výkladu a použití právního předpisu v rozporu s dobrými mravy,
46

 jakož i zákaz 

zjevného zneužití práva.
47

 Je tak pouze věcí soudcovské úvahy zda při posouzení 

specifik daného případu lze výživné přiznat či nikoli. Hranice mezi okolnostmi případu, 

který je ještě v rámci dobrých mravů a který již nikoli, je neostrá a tento fakt je i 

záměrem zákonodárce, neboť není možné postihnout všechny reálné případy ani jejich 

vývoj co do místa i času. Požadavek tak činí větší nároky na uvážení a zdůvodnění 

soudem. V praxi se lze setkat s minimem případů, kdy by soud nepřiznal výživné 

s odůvodněním, že toto je proti dobrým mravům, neboť je nutné zohlednit jak jednání 

dítěte směrem k rodiči, tak i jednání rodiče směrem k dítěti. Vzhledem k výchovným 

povinnostem rodiče vůči dítěti pak i zavrženíhodné jednání dítěte proti rodiči lze vnímat 

jako porušení výchovných povinností rodiče k dítěti, neboť rodič měl primárně své dítě 

vychovat tak, aby se zavrženíhodného jednání nedopouštělo. 

Pokud jde o zjevné zneužití práva na výživné, toto tak neobvyklé není. Lze zmínit 

např. vyživovací povinnost rodiče k tzv. „věčnému studentovi“, jak již bylo zmíněno 

výše v rámci schopnosti dítěte samo se živit. Konkrétně tímto případem se zabýval 

                                                 

46
 § 2 odst. 3 NOZ 

47
 § 8 NOZ 
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Ústavní soud, který vyslovil názor, že samotné dosažení zletilosti nemá na trvání 

vyživovací povinnosti vliv, nicméně je nutné zkoumat, zda zletilé dítě vyvíjí přeměřené 

úsilí k tomu, aby se uživilo samo. Studium musí být bráno jako příprava na budoucí 

povolání, kdy po dostudování má dítě vyšší šance pro uplatnění na trhu práce, 

studovaná škola má mít odpovídající kvalitu a dítě se studiu věnuje s dostatečnou péčí.
48

 

Závěrem pak upozorňuji na nutnost stropovat maximální výši výživného nikoli 

dle potřeb oprávněného, ale možnostmi a schopnostmi povinného. Tak je vymezen 

prostor pro úvahy soudu. Relevantní aspekty na straně oprávněného sice výši výživného 

ovlivňují, nicméně není možné stanovit vyšší výživné, než odpovídá relevantním 

aspektům na straně povinného.  

2.4. Řízení o výživné 

Řízení o výživné je upraveno v části druhé zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních v rámci péče soudu o nezletilé. Soud není vázán návrhem stran, neboť 

jde o řízení, které lze zahájit i bez návrhu. Může tak přiznat i vyšší výživné než bylo 

návrhem požadováno. Soud sám v řízení vystupuje aktivně, je povinen zjistit všechny 

skutečnosti významné pro rozhodnutí a to i nad rámec skutečností, které navrhují 

účastníci.
49

 V řízení se neuplatní zásada koncentrace, je možné uplatňovat nové důkazy 

a uvádět nové skutečnosti kdykoli během řízení a to až do vydání nebo vyhlášení 

rozhodnutí, přičemž není omezeno právo účastníka uplatňovat nové důkazy a uvádět 

nové skutečnosti i v řízení před odvolacím soudem. Ze shora uvedeného vyplývá, že 

takové řízení činí velké nároky na osobu soudce a to jak z hlediska jeho odborných 

právních znalostí, tak i z hledisek osobnostních.  

Zájmy nezletilého dítěte v řízení zastupuje kolizní opatrovník ustanovený soudem, 

kterým je obvykle orgán sociálně právní ochrany dětí příslušného pověřeného 

městského úřadu. Tento je ustanoven z důvodu, že rodiče v řízení nemohou vykonávat 

svá práva zákonného zástupce směrem k nezletilému, neboť jejich osobní zájmy mohou 

být v rozporu se zájmy dítěte.  

                                                 

48
 Nález Ústavního soudu ze dne 30.9.2014 sp.zn. II. ÚS 2121/14 

49
 Zde došlo k velké změně proti předchozí právní úpravě, kdy řízení o výživné bylo upraveno mezi 

spornými řízeními v rámci OSŘ a bylo tak zahajováno výhradně na návrh, zatížené jak důkazním 

břemenem, tak břemenem tvrzení. Soud také nemohl žalobní návrh překročit. 
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Výživné dítěti lze přiznat zpětně a to až za dobu tří let zpětně od zahájení řízení. 

Od novely občanského soudního řádu, provedené zákonem č. 259/2008 Sb. toto platí 

jak pro děti nezletilé tak i zletilé. Dřívější právní úprava umožňoval přiznat zvýšené 

výživné po 3 roky zpětně od zahájení řízení pouze nezletilým, zletilým bylo možné 

zvýšení přiznat až od zahájení řízení.  Shodnou úpravu pak obsahuje i § 922 NOZ, který 

stanoví, že výživné pro děti lze přiznat i za dobu 3 let zpětně ode dne zahájení řízení. 

Toto platí shodně i pro případy zvýšení výživného. Snížení výživného je možné přiznat 

zpětně a to od skutečnosti, která založila změnu poměrů 

3. Změny výživného 

Výše výživného není v čase neměnná. Je-li o výživném rozhodnuto soudem, 

řadíme toto rozhodnutí k rozhodnutím určujícím plnění v budoucnu splatných dávek, a 

tedy do jisté míry prolamujeme zásadu ne bis in idem a rei iudicatae. Hovoříme tedy o 

skupině rozhodnutí s klauzulí  cum rebus sic stantibus. Tato rozhodnutí, tedy i 

rozhodnutí o výši výživného, jsou změnitelná při podstatné změně poměrů účastníků 

oproti stavu, který zde byl v době původního rozhodnutí. Tedy překážka věci 

rozhodnuté je zde pouze pokud nedojde ke změně okolností.  

Odborní autoři se zcela neshodují v otázce, zda v tomto případě dochází 

k prolomení zásady nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí či nikoli. Někteří mají za 

to, že k prolomení zásady dochází a někteří, že nikoli. K podpoře tvrzení, že 

k prolomení zásady nedochází, je argumentem fakt, že jsou změněny okolnosti 

rozhodnutí a tedy rozhodnutí vychází z odlišných východisek než rozhodnutí původní.
50

 

Opačný názor je takový, že jde o řízení týchž účastníků v téže věci (v otázce výživného 

vedenou týmž soudem v rámci téhož spisu) a tedy nutně jde o změnu původního 

pravomocného rozhodnutí. 

Soud může o změně výše výživného pro nezletilého rozhodovat i bez návrhu, 

nicméně mi není z praxe znám případ, kdy by tak soud činil.  

Změna poměrů zakládající změnu výživného může nastat jak na straně dítěte, tak 

na straně rodiče. Týká se změny skutečností, na základě kterých bylo výživné 

stanoveno.  

                                                 

50
 DVOŘÁK, Bohumil. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. V Praze: C.H. Beck, 

2008. Beckova edice právní instituty. str. 124 a násl. 
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Ve výroku rozsudku pak má soud povinnost uvést, že jde o změnu nebo zrušení 

původního rozhodnutí a to z důvodu, aby nedocházelo k souběžnému vymáhání více 

vykonatelných titulů.
51

  

Je nutné odlišovat, zda jde o žalobu při změně poměrů nebo o žalobu na obnovu 

řízení. Žaloba na obnovu řízení je totiž ve věci též přípustná, na rozdíl od žaloby při 

změně poměrů však směřuje na nápravu pravomocného rozhodnutí vydaného v řízení, 

v němž nebyl skutkový stav správně nebo úplně zjištěn a jsou-li zde důkazy nebo 

skutečnosti, které nemohly být v době původního uplatněny, neboť sice existovaly, ale 

je bez své viny nemohl uplatnit a to zejména z důvodu, že o nich nevěděl a ani nijak 

jinak z procesního hlediska nezavinil nesplnění své povinnosti důkazní či povinnosti 

tvrzení. Povinnost existence již v době řízení neplatí, je-li důvodem obnovy pozdější 

rozhodnutí příslušného orgánu.
52

 Subjektivní lhůta na obnovu řízení je 3 měsíce od 

doby, kdy se žalobce o důvodu obnovy dozvěděl nebo kdy jej mohl uplatnit a to do 

maximální objektivní lhůty 3 roky od napadaného pravomocného rozhodnutí ve věci. 

Žaloba při změně poměrů se pak podává z důvodů, které nastaly až po rozhodnutí 

soudu. 

 

Zvýšené výživné lze přiznat za 3 roky zpětně od doby podání návrhu, resp. 

zahájení řízení. Snížené výživné je také možné přiznat zpětně, na rozdíl od zvýšení zda 

není stanovena lhůta, ale je možné jej snížit zpětně od doby, kdy došlo ke změně 

poměrů. Spotřebované výživné se však již nevrací. Předplacené výživné též nelze 

započíst na výživné splatné v budoucnu.
53

 Rozhodným okamžikem, od kterého má být 

změna původního rozhodnutí provedena, je ten, který stanoví účastník v návrhu.
54

 

V případě změny výživného pro nezletilé dítě je pak rozhodným okamžikem ten, od 

kterého došlo ke změně poměrů, nikoli ten, od kterého tuto změnu účastníci navrhují.
55

 

Vzhledem k tomu, že jde o řízení, které může soud zahájit i bez návrhu, není soud tímto 

                                                 

51
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 1966, sp.zn. 6 Cz 29/66 

52
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 9. 2002 sp. zn. 22 Cdo 1170/2001   

53
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 1957 sp. zn. CZ 301/57 

54
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 1875 sp. zn. 1 CZ 23/75  

55
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 1968 sp. zn. 1 CZ 50/68  
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návrhem vázán. Samozřejmě je nutno dbát tříletého omezení pro zvýšení výživného, jak 

již bylo popsáno výše. Zda bylo výživné spotřebováno či nikoli je vždy otázkou 

dokazování. Vzhledem k tomu, že je oprávněná i tvorba úspor, je možné, aby část 

výživného nebyla spotřebována a byla určena na tvorbu úspor, nicméně mám za to, že 

kromě případů, kdy soud v rozhodnutí určil konkrétní částku k tvorbě úspor, se v praxi 

nebudou vyskytovat případy, kdy by výživné nebylo spotřebováno a kdy by tedy bylo 

prokázáno, že poskytnuté vyšší výživné je odloženo k budoucímu použití, aniž by bylo 

takto považováno za vytvořenou úsporu.  

Z hlediska exekučního je pak významným okamžikem i skončení vyživovací 

povinnosti. Jak již bylo vysvětleno výše, vyživovací povinnost rodiče zaniká ve chvíli, 

kdy je dítě schopno se samo živit. Někteří autoři vykládají, že tento okamžik nastává ve 

chvíli, kdy dítě ukončí svoji soustavnou přípravu na budoucí povolání a jeho zdravotní 

stav mu umožňuje pracovat.
56

 Z tohoto je patrné, že pro exekutora, který vymáhá běžné 

výživné pro dítě, je značně komplikované zjistit, kdy tato skutečnost nastala. Není totiž 

jasně vymezena např. dosažením určitého věku dítěte. 

4. Výkon rozhodnutí obecně 

Vykonávací řízení je fakultativní částí soudního řízení. K výkonu rozhodnutí 

přistupujeme ve chvíli, kdy vykonatelné plnění není plněno dobrovolně. Tedy konkrétně 

v případě výživného k výkonu rozhodnutí oprávněný přistupuje ve chvíli, kdy výživné 

přiznané pravomocným rozhodnutím soudu nebo schválenou dohodou není hrazeno 

řádně a včas. Jedná se o nucenou realizaci plnění, kterou provádějí k tomu oprávněné 

orgány.  

Ve vykonávacím řízení, na rozdíl od řízení nalézacího, nedochází k přezkumu, 

jeho účelem tedy není výši výživného posoudit, ani posoudit, zda zde vyživovací 

povinnost je či není, ale pouze vymoci již uloženou povinnost. Vykonávací řízení je 

písemné. 

Výkon rozhodnutí může probíhat dvěma způsoby a to výkonem rozhodnutí 

prostřednictvím soudního exekutora dle exekučního řádu nebo soudní výkon rozhodnutí 

                                                 

56
 SVOBODA, Karel. Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). str. 128 
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dle občanského soudního řádu. Aktuálně je výběr mezi těmito možnostmi zcela na vůli 

oprávněného.  

V rámci práce bude nadále pracováno zejména s procesem exekuce dle 

exekučního řádu, jakožto v praxi absolutně převažujícím způsobem výkonu rozhodnutí 

pro peněžitá plnění. Výkon rozhodnutí pro nepeněžitá plnění, ani další zvláštní způsoby 

výkonu rozhodnutí, jakož i výkon předběžných opatření, nejsou zahrnuty do textu této 

práce. 

4.1. Soudní výkon rozhodnutí a exekuce 

Odborná literatura obvykle zcela odlišuje pojem soudního výkonu rozhodnutí a 

exekuce. Někdy je pojem exekuce vykládán ve svém obecnějším, širším slova smyslu, 

jako nucená realizace plnění, prováděná oprávněnými orgány.
57

 V rámci mé práce je ale 

s pojmy pracováno dle rozdělení prof. Winterové, tedy exekuce či exekuční proces pro 

realizaci plnění prostřednictvím soudního exekutora a výkon rozhodnutí či vykonávací 

řízení pro realizaci plnění prostřednictvím orgánů soudu. 

Soudní výkon rozhodnutí je v právním řádu ČR institutem podstatně starším než 

exekuce. Do roku 2001 existoval pouze soudní výkon, nicméně se ukazoval jako čím 

dál méně efektivní a komplikovaný. V době přípravy exekučního řádu se tak dokonce 

přemýšlelo o možnosti soudní výkon rozhodnutí úplně zrušit či ponechat pouze 

minimum věcí v kompetenci soudu a celou tuto část procesu vymáhání práva přenechat 

pouze soukromým soudním exekutorům.  

Prvním rozdílem je právní předpis, upravující soudní výkon rozhodnutí a exekuci. 

Soudní výkon rozhodnutí je obsažen v části VI. o.s.ř jako úprava komplexní a úplná. 

Použití exekučního řádu je zcela vyloučeno. Oproti tomu exekuční proces je upraven 

zejména v EŘ ale úprava obsažená v OSŘ se přiměřeně použije, pokud EŘ nestanoví 

jinak.
58

 Je ale nutné, aby byl exekuční řád vykládán tak, aby byl navzájem slučitelný 

s OSŘ, neboť tam, kde exekuční řád výslovně na konkrétní otázku neodpovídá, je třeba 

                                                 

57
 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy 

odborné slovníky. str. 228 
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dát přednost úpravě zakotvené v OSŘ před názorem, že i bez toho je daná právní 

úprava EŘ úplná.
59

 

Odlišností je dále příslušnost pro soudní výkon rozhodnutí, na rozdíl od exekuce. 

Pro výběr soudního exekutora nejsou zatím dána kritéria, navrhovatel si jej volí zcela 

svobodně, obvykle podle zkušeností vlastních nebo právního zástupce s konkrétním 

soudním exekutorem. Oproti tomu pro soudní výkon rozhodnutí je striktně dána místní 

příslušnost, příslušný je dle § 252 OSŘ obecný soud povinného, není-li stanoveno jinak. 

Obecný soudem povinného je zásadně okresní soud, v jehož obvodu má povinný 

bydliště či sídlo. Na místo obecného soudu povinného je pro výkon rozhodnutí pro 

vymožení výživného nezletilého dítěte příslušný obecný soud, v jehož obvodu má 

nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu (případně jiných skutečností) 

své bydliště. Pro výživné zletilého platí obecná úprava, příslušný je obecný soud 

povinného. Dále je upravena výlučná místní příslušnost, pokud jde o výkon rozhodnutí 

postižením závodu nebo výkon rozhodnutí týkající se nemovité věci a to dle místa, kde 

se taková věc nachází. I zde je ale akcentován zájem nezletilého a to tak, že je-li to 

v zájmu nezletilého, je ze závažných důvodů možné příslušnost soudu přenést.  

Další odlišností je povinnost navrhovat způsob provedení výkonu rozhodnutí 

v případě výkonu rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky. Oprávněný je 

povinen zvolit si ze způsobů uvedených v zákoně, dále je též pro jednotlivé způsoby 

povinen k označení dalších skutečností. Pokud např. oprávněný navrhuje výkon 

rozhodnutí srážkami ze mzdy, je povinen označit zaměstnavatele povinného, pokud by 

navrhoval provedení výkonu rozhodnutí postižením účtu povinného v bance, je povinen 

označit peněžní ústav a číslo účtu. Takové informace však obvykle nejsou v dispozici 

oprávněného, mimo jiné i proto, že je obvykle zájmem povinného co nejvíce údajů o 

svých příjmech před oprávněným zamlčet, což je dle mého názoru jeden ze zásadních 

důvodů, proč absolutní většina oprávněných dává přednost exekučnímu výkonu 

rozhodnutí. Exekuční řád totiž vůbec nepředpokládá, že by oprávněný měl způsob 

provedení exekuce navrhovat a už vůbec ne, že by měl znát detailní údaje o 

postižitelných hodnotách ve vlastnictví povinného. Dle ust. § 46 ve spojení s § 47 EŘ 

má exekutor povinnost činit úkony i bez návrhu tak, aby co nejrychleji a nejúčelněji při 
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 WOLFOVÁ, Jitka a Martin ŠTIKA. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 
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respektu právních norem provedl exekuci a vymohl vymáhané plnění. Soud také 

nemůže provádět výkon rozhodnutí více způsoby najednou, oprávněný je tak omezen co 

do volby pouze jednoho způsobu, což klade značné nároky na posouzení při minimální 

znalosti potřebných informací. Oproti tomu soudní exekutor může provádět (a provádí) 

exekuci více způsoby.  

Samozřejmě ne nevýznamnou odlišností je i výkon rozhodnutí soudním 

vykonavatelem, jakožto zaměstnancem soudu proti výkonu rozhodnutí samostatně 

podnikajícím soudním exekutorem (či jeho zaměstnanci), jakožto osobou soukromého 

práva s určitou veřejnoprávní pravomocí. Z hlediska zákonné úpravy není mnoho o čem 

hovořit, nicméně hlavní rozdílnost je v motivaci konkrétní osoby, která má za úkol 

získat plnění pro oprávněného. Dá se předpokládat, že pokud je součástí motivaci i 

snaha o maximalizaci vlastního zisku při vyvinutí co nejnižšího úsilí, bude provedení 

exekuce rychlejší, hospodárnější i efektivnější, než výkon rozhodnutí prováděný 

soudním vykonavatelem s prakticky fixním příjmem bez ohledu na získané plnění pro 

oprávněného i množství vyřešených věcí. Udává se, že soudní výkon rozhodnutí má 

vymahatelnost kolem 3-5%, oproti tomu soudní exekutor kolem 40%.
60

 

Obecnou úpravou vykonávacího řízení je úprava použitá v OSŘ s tím, že 

exekuční řád na ní v mnohém odkazuje a prakticky ji přejímá, pokud není záměrně 

upraveno jinak. 

4.2. Subjekty vykonávacího řízení 

V exekučním řízení i při soudním výkonu rozhodnutí se setkáváme se subjekty, 

jejichž postavení není rovné. Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný.
61

 Řádné 

označení účastníků je jednou z náležitostí řádného návrhu. Dále pak v exekučním řízení 

vystupuje soudní exekutor, na kterého je delegována pravomoc státu a je v nadřazeném 

postavení k účastníkům. Soud pak má v exekučním řízení roli spíše kontrolní, při 

soudním výkonu rozhodnutí pak prostřednictvím soudních vykonavatelů působí shodně 

jako soudní exekutor. V rámci celého řízení se pak mohou vyskytovat i další účastníci, 
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 EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY. Rozdíl mezi exekucí a soudním výkonem 

rozhodnutí. Dostupné: http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/838-28-rozdil-mezi-exekuci-a-soudnim-

vykonem-rozhodnuti?w= shlédnuto dne: 29. 1. 2020   
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kteří se účastní pouze jeho jednotlivých „částí“. Takovou osobou je např. navrhovatel 

v řízení o vyškrtnutí věci ze soupisu. 

4.2.1. Oprávněný 

Oprávněným označujeme ten subjekt, který má vykonatelnou pohledávku proti 

subjektu povinného a podal návrh na zahájení exekuce, resp. ten, kdo se tak označil a 

z exekučního návrhu vyplývá, že mu svědčí právo z vykonatelného rozhodnutí,
62

 

případně tedy podal návrh na zahájení soudního výkonu rozhodnutí. Je tedy aktivně 

legitimovaným k podání návrhu na exekuci i v exekučním řízení. Aktivně legitimován 

je i ten, na koho právo z vykonávaného titulu přešlo a je-li to kvalifikovaně prokázáno. 

Prokázat přechod práva nebo povinnosti lze pouze listinou vydanou nebo ověřenou 

státním orgánem nebo notářem, pokud nevyplývá přímo z právního předpisu.
63

 

Přechod je možný jak singulární tak univerzální sukcesí. Typicky tak k přechodu 

(singulární sukcesí) dochází právními jednáními - postoupením pohledávky, převzetím 

dluhu, převodem vlastnického práva k věci, s níž je spojeno nějaké právo nebo 

povinnost. K přechodu může docházet i ze zákona. Univerzální sukcesi pak zastupuje 

typicky dědictví, přeměna společnosti nebo např. uložení trestu propadnutí majetku. 

Relevantním přechodem práva je ale pouze takový přechod, ke kterému došlo až po 

vydání exekučního titulu, nepřichází tedy v úvahu, pokud by k němu došlo do doby 

vydání titulu. Pokud by tomu tak bylo, exekuční titul by trpěl vadou věcné nesprávnosti, 

kterou není možné v exekučním řízení napravit.  

4.2.2. Povinný  

Povinným označujeme ten subjekt, proti kterému oprávněný svůj návrh na 

exekuci či soudní výkon rozhodnutí směřuje, tedy toho, koho jako povinného označí a 
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uvede, že vykonatelná povinnost má být na něm vymožena. Je tedy pasivně 

legitimovaným v exekučním řízení. 

4.2.3. Manžel povinného jako účastník řízení  

Účastníkem exekučního řízení je i manžel povinného, ačkoli oprávněný není 

povinen jej označit, a to pro případy, kdy je postižen majetek ve společném jmění 

manželů. Není tedy účastníkem ihned, bez dalšího, ale až pouze v případě vydání 

exekučního příkazu k postižení takového majetku. Účelem přiznání účastenství je 

zejména poskytnout manželu možnost obrany. Manžel povinného se stává účastníkem 

exekučního řízení ve chvíli, kdy je exekučním příkazem postižena součást společného 

jmění manželů a to jen ve vztahu k této součásti nebo tehdy, je-li vydán exekuční příkaz 

postihující věc, o níž manžel povinného nebo jiný účastník tvrdí, že je součástí 

společného jmění manželů. Účastenství manžela povinného je tak spojeno se 

skutečností, že může alespoň potencionálně být postižen majetek patřící do společného 

jmění manželů.
64

 Účastníkem je i bývalý manžel povinného, jestliže je postiženo 

zaniklé společné jmění manželů, které dosud nebylo vypořádáno a to pro dluh 

povinného, který vznikl za doby trvání manželství.
65

 Lze tedy říci, že se práva účastníka 

raději přiznávají, než nepřiznávají. Manžel povinného je samozřejmě účastníkem řízení 

také tehdy, je-li postihován majetek v jeho výlučném vlastnictví. 

Účastenství manžela povinného, možnosti postihu jeho výlučného majetku, 

majetku patřícího do SJM a vymezení dluhů, pro které a za jakých okolností lze jak 

výlučný majetek manžela, tak majetek patřící do SJM postihnout je oblastí, které prošla 

mnoha změnami. Téměř každá novela tuto oblast upravila odlišně, proto je i velkým 

problémem vymezení právní úpravy, která je pro konkrétní exekuci relevantní. 

Obsahem společného jmění manželů je vše, co má majetkovou hodnotu, náleží 

manželům a není vyloučeno z právních poměrů. Patří sem tedy vše, co manželé nabyli 
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za doby trvání manželství a co není zákonem vyloučeno. Součástí společného jmění 

jsou tedy jak aktiva, tak pasiva.  

Už zde nastává první problém v procesní aplikaci a to skutečnost, že již důvodová 

zpráva k občanskému zákoníku
66

 předpokládá možné problémy v určení, které dluhy 

jsou a které nejsou součástí společného jmění. Podle §711 NOZ jsou součástí SJM 

dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně 

jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku nebo je 

převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání 

každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Otázkou zůstává, co znamená „převzaté“ 

dluhy, když právní úprava do NOZ užívala pro časové určení ne/zařazení dluhu do SJM 

okamžik vzniku dluhu, oproti tomu současná úprava používá pro časové určení okamžik 

převzetí závazku. Tedy i některé dluhy vzniklé jednomu z manželů po uzavření 

manželství mohou být jeho výlučnými dluhy. Například mezi dluhy pouze jednoho 

z manželů řadíme jeho dluh na výživném. Dluhy, se kterými manžel do manželství 

vstupoval, zůstávají i nadále pouze jeho. Je však vždy možné, aby druhý z manželů 

svým výslovným jednání převzal i druhy, které by jinak do SJM nepatřily a učinil z nich 

tak dluhy, které jsou součástí SJM. Dále pak rozeznáváme dluhy společné, což jsou 

dluhy, ze kterých jsou zavázáni oba manželé bez ohledu na dobu jejich vzniku.  

Součástí společného jmění pak není cokoli, co nabyli budoucí manželé před 

vznikem manželství a to i za předpokladu, že věc nabyli jako podíloví spoluvlastníci. 

Dále pak součástí společného jmění nejsou i věci, které sice nabyli manželé za doby 

trvání manželství, ale zákon je výslovně vylučuje. Jsou to věci, sloužící osobní potřebě 

jednoho z manželů, věci, které manžel nabyl darem, dědictvím nebo odkazem (ledaže 

dárce nebo zůstavitel projevil jiný úmysl, mohl též projevit úmysl darovat manželům 

společně do SJM), dále to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na 

svých přirozených právech, náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého 

výlučného majetku, nebo právním jednáním, které se k jeho výlučnému majetku 

vztahuje.  
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Je možné, aby manželé sjednali jiný režim společného jmění manželů. Smlouvu o 

modifikaci manželského majetkového režimu sepisuje notář formou notářského zápisu. 

Je tak možné obsah společného jmění rozšířit oproti zákonnému režimu, zúžit, využít 

režimu oddělených jmění nebo vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku 

manželství.  

Dále je také možné, aby společné jmění manželů modifikoval svým rozhodnutím 

soud a to tak, že rozsah společného jmění změní nebo společné jmění manželů zruší. 

Mluvíme tedy o zákonném režimu společného jmění manželů, smluvním režimu 

společného jmění manželů a režimu založeném rozhodnutím soudu. 

U shora uvedených možností je pak nutné zkoumat, jaký má dopad odlišný než 

zákonný režim na práva třetích osob. Do účinnosti současného občanského zákoníku 

byly modifikující smlouvy zapisovány pouze do neveřejného rejstříku, vedeného 

Notářskou komorou. Dnes jsou také zapisovány do tohoto neveřejného rejstříku, a 

pokud se tak manželé ve smlouvě dohodnou nebo o to později společně požádají, zapíše 

se smlouva i do veřejného rejstříku, kterým je Seznam listin o manželském majetkovém 

režimu. Seznam listin veden Notářskou komorou a to způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Pouze smlouva zapsaná ve veřejném rejstříku nebo ta, o které je prokázáno, že 

byla třetí osobě známa, má vůči třetí osobě právní účinky. Do Seznamu listin je možné 

zapsat i modifikující smlouvy uzavřené před 31. 12. 2013.
67

 Pro naše účely tedy touto 

třetí osobou chápeme věřitele a zájmem jsou jeho možnosti exekučního postihu 

majetkových hodnot dlužníka.  

Odlišný režim panuje pro práva k věcem, zapsaných do veřejného seznamu, tedy 

zejména pro práva k nemovitým věcem, zapisovaným do katastru nemovitostí. Zde má 

dle ust. § 720 odst. 2 NOZ modifikační smlouva účinky vůči třetím osobám zápisem do 

tohoto veřejného seznamu, tj. zápisem do katastru nemovitostí, nikoli do Seznamu 

listin. Platí tedy princip materiální publicity veřejného seznamu, kdy se má zato, že 

právo zapsané do veřejného seznamu bylo zapsáno v souladu se skutečným právním 

stavem.  

Pro účely práce pak vycházíme z předpokladu, že společné jmění manželů 

modifikováno nebylo, což je v praxi stále převažující situace. 
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Pokud jde o povinnost exekutora zkoumat, zda mají manželé společné jmění 

modifikováno, exekutor tuto povinnost v minulosti neměl. Obrana byla na manželu 

povinného. Povinnost exekutorovi byla zavedena až novelou 2015 a to tak, že před 

vydáním exekučního příkazu postihujícího majetek ve společném jmění má zásadně 

exekutor povinnost zjistit, zda ve veřejném Seznamu listin o manželském majetkovém 

režimu je evidována modifikační smlouva nebo rozhodnutí soudu o modifikaci 

společného jmění či nikoli. Je-li evidována, je exekutor povinen vycházet z obsahu 

takové listiny, je-li závazek vzniklý po zápisu smlouvy do seznamu, nebo pokud jde o 

závazek vzniklý před zápisem takové listiny a vyslovil-li s tím povinný souhlas.   K této 

problematice tedy závěrem: exekutor je v současné době povinen zkoumat modifikace 

manželského majetkového režimu, pokud je zapsán ve veřejném Seznamu listin o 

manželském majetkovém režimu a touto modifikací se řídit. 

 Dalším problémem může být zjištění, zda závazek vznikl před zápisem listiny o 

manželském majetkovém režimu do seznamu či až po zápisu. Nelze-li to z obsahu 

exekučního titulu zjistit, má se za to, že dluh vznikl před zápisem Listiny do seznamu. 

Je zde vytvořena fikce vzniku závazku, nelze-li z veřejných listin zjistit datum jeho 

vzniku. Tento závazek pak bude nedotčený dohodou nebo rozhodnutím a bude tedy 

záležet, zda vznikl před nebo po uzavření manželství. Nelze-li přesně určit vznik 

závazku, lze výkon rozhodnutí nařídit i na majetek, který netvoří součást SJM jen proto, 

že byl režim změněn. To znamená tedy, že lze postihnout i majetek, který nabyl druhý 

manžel před vznikem manželství.
68

 

 

Procesně je ochrana manžela povinného dále realizována institutem návrhu na 

(částečné) zastavení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, podle § 262b OSŘ a to pro 

případy, kdy je majetek manžela nebo majetek náležející do SJM postižen více než je 

přípustné, případně je postižen tehdy, pokud jej postihnout vůbec není možné. Exekutor 

má povinnost o návrhu manžela rozhodnout do 15 dnů od doručení, a pokud mu 

nevyhoví, ve stejné lhůtě jej postoupí exekučnímu soudu, který sám rozhodne. Návrh 

nemá odkladný účinek, což není pro praxi příliš vhodná úprava, protože může dojít 
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k případu, že majetek bude vydražen, získané peněžní prostředky vyplaceny 

oprávněnému a až poté bude rozhodnuto o tom, že majetek není možné exekučně 

postihnout. V  odborných kruzích je tedy často řešena otázka, zda by neměl být návrhu 

odkladný účinek ex lege přiznán, aby nemuselo docházet k souběžnému podání návrhu 

na odklad exekuce, když tyto dva návrhy by měli být při adekvátně poskytnuté právní 

službě podány zároveň. 

Další možností obrany je návrh na odklad exekuce. Do novely č. 139/2015 Sb. 

byla umožněna i obrana manžela povinného prostřednictvím excindační (vylučovací) 

žaloby. Podání vylučovací žaloby nebylo ale příliš praktické, neboť žaloba se podávala 

soudu, tedy se o jejím podání exekutor provádějící exekuci dozvěděl mnohdy se 

značným zpožděním. Zároveň takové řízení vyvolávalo další náklady a to i na straně 

oprávněného, který byl žalovaným v tomto řízení, ačkoli sám neměl možnost ovlivnit, 

jaký majetek a v jakém rozsahu exekutor postihne. Oproti tomu o návrhu na zastavení 

exekuce se exekutor dozvídá ihned po jeho podání, neboť je podáván přímo jemu a 

exekutor má povinnost o něm do 15 dnů rozhodnout, resp. má možnost mu do 15 dnů 

vyhovět, a pokud nevyhoví tak postoupit soudu. Záměnu obrany manžela 

prostřednictvím vylučovací žaloby za obranu prostřednictvím návrhu na zastavení 

exekuce vnímají odborníci jako posílení práv manžela a s ohledem na shora uvedené 

skutečnosti jako vhodnější pro realizaci jeho práv.
69

 

  

Pro účely postihu manžela povinného rozeznáváme tři druhy dluhů: 

1. dluhy vzniklé jednomu z manželů za trvání SJM,  

2. druhy společné, 

3. dluhy výlučné. 

Pokud jde o dluhy společné, tj. oba manželé jsou povinnými osobami, jde možné 

postihnout veškerý majetek obou manželů. Oba manželé budou pravděpodobně 

účastníky exekučního řízení po celou dobu, neboť bude návrh podán vůči oběma. To ale 

není rozhodné, shodná situace by nastala, i pokud by byl návrh podán pouze vůči 
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jednomu z nich. Postižen může být jak majetek v SJM, tak výlučný majetek obou 

manželů. Stejná situace nastane i v případě rozvedených manželů, jejichž společné 

jmění nebylo dosud vypořádáno. 

Pokud jde o dluh vzniklý pouze jednomu z manželů za trvání SJM, je možné 

postihnout výlučný majetek tohoto manžela a dále společné jmění obou manželů. 

Výlučný majetek druhého manžela postihnout nelze.  

Pokud jde o výlučné dluhy manžela, zde může nastat několik situací. Jde o dluh 

tohoto manžela, vzniklý před uzavřením manželství, jde o jeho osobní dluh, tj. dluh 

z protiprávního činu nebo dluh na výživném anebo vznikl-li dluh za doby trvání 

manželství, ale druhý z manželů vůči věřiteli bez zbytečného odkladu projevil 

nesouhlas se závazkem. Ustanovení §731 NOZ zakládá právo postihnout pro výlučný 

dluh jednoho z manželů i majetek náležející do SJM, § 732 NOZ, ale umožňuje 

druhému manželu možnost obrany v případech zde uvedených. Pokud bude obrana 

úspěšná, i tak se oprávněný může uspokojit z majetku náležejícího do SJM, ale pouze 

do výše hypotetického vypořádacího podílu, který by připadl povinnému manželu.  

Problematická je v těchto případech spíše procesní úprava samotné exekuce, kdy 

dle §42 EŘ bylo možné od 1.1.2014 vést exekuci i pro dluh výlučný vzniklý za doby 

trvání manželství, od 1.7.2014 je ovšem shora uvedené ustanovení z právní úpravy 

exekučního práva zcela vypuštěno. Má se tak za to, že se uplatní hmotněprávní úprava. 

V minulosti byla situace o to problematičtější, když novelou exekučního řádu 

účinnou od 1. 1. 2013 byla zavedena možnost exekučně postihnout majetek náležející 

do společného jmění pro dluh jen jednoho manžela vzniklý za trvání SJM. Touto 

novelou byl též upraven obsah společného jmění manželů odlišně od úpravy 

občanského zákoníku. Za majetek patřící do společného jmění se tak pro účely exekuce 

rozuměl i takový majetek, který by byl součástí společného jmění, pokud by toto nebylo 

smluvně modifikováno. Nepřihlíží se ke smlouvě, kterou byl zúžen nebo rozšířen rozsah 

společného jmění po vzniku vymáhané pohledávky.  Pohledávka věřitele, která vznikla 

do 6 měsíců od změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu může být 

uspokojena ze všeho, co by bylo součástí SJM, pokud by ke změně režimu nedošlo. 

Dále bylo řešeno, zda se právní úprava vztahuje i na řízení již zahájená, neboť 

přechodná ustanovení neposkytovala dostatečné vymezení.  
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Pokud jde o postižení majetku manžela povinného, který se jevil jako součást 

společného jmění (např. finanční prostředky na bankovním účtu manžela povinného) do 

novely OSŘ a EŘ provedené zákonem č. 396/2012 Sb., nebylo možné tento majetek 

postihnout. Vycházelo se z názoru, že není možné provést exekuci srážkami ze mzdy 

manžela povinného, ani přikázáním pohledávky z účtu a to s odůvodněním, že jde o 

nároky, které nejsou součástí společného jmění manželů.
70

 K tomu judikoval i Nejvyšší 

soud,
71

 který uvedl, že exekuce přikázáním pohledávky z účtu může být provedena 

pouze, pokud je majitelem účtu povinný. Pokud je majitelem účtu manžel povinného, 

není možné exekuci na tento účet provést ani kdyby na účet byly vloženy peněžní 

prostředky povinného, případně peněžní prostředky patřící do společného jmění 

manželů. V praxi to však vedlo k tomu, že veškeré finanční prostředky povinného byly 

na účtu manžela a nebylo možné je jakkoli postihnout. Po této novele lze nařídit exekuci 

na majetek patřící do společného jmění i pro závazek manžela vzniklý za doby trvání 

manželství jen jednomu z manželů, což velice pozitivně přijala Exekutorská komora, 

protože nemožnost postihnout mzdu, pohledávky a jiné majetkové hodnoty manžela 

povinného bránila vymáhání pohledávek oprávněných a napomáhala povinným 

v ukrývání a odklánění majetku.
72

 Od novely č. 396/2012 Sb. tak dochází k v souladu s 

§ 711 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k upřesnění. Pohledávka 

manžela povinného spočívající ve vyplacení mzdy, prostředků z účtu u peněžního 

ústavu, jiné peněžité pohledávky či jiných majetkových práv nespadá do společného 

jmění. Nicméně samotné obdržené plnění již součástí společného jmění je a tedy je 

možné jej exekučně postihnout. 

Velkým problémem však zůstávalo, zda je možné postihnout tento majetek i 

v exekučních řízeních zahájených před 1. 1. 2013. V praxi pak bylo vykládáno zejména 

tak, že je rozhodné datum vydání exekučního příkazu. Mělo se za to, že vydáním 

exekučního příkazu začíná jakési nové vykonávací řízení a tedy bylo možné využít 

                                                 

70
 Exekuční řád: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice komentované zákony. str. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.5.2005 sp.zn. 20 Cdo 712/2004 

72
 BOLOM, David. Vybrané otázky k problematice exekuce společného jmění manželů. Právní prostor, 

2014. dostupné: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/vybrane-otazky-k-problematice-

exekuce-spolecneho-jmeni-manzelu shlédnuto dne: 29. 1. 2020   
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přechodných ustanovení v novele. Primárním pro exekutory tedy bylo posílení 

postavení oprávněného a vymožení pohledávky.
73

 Nicméně věcí se zabýval i Ústavní 

soud, který dospěl k rozhodnutí, že pokud by se měla tato úprava uplatnit i na již 

probíhající řízení, by šlo o pravou retroaktivitu a ta je nepřípustná.
74

 Do doby než o věci 

rozhodl Ústavní soud, však otázka nebyla závazně vyřešena, nepanovala ani širší shoda 

mezi odborníky o tom, jak má být řešena a tak v praxi přinášela mnoho problémů. 

Exekutoři postupovali tak, jak bylo nastíněno výše, povinní a jejich manželé se bránili 

anebo také ne. Pokud se bránili žalobou, soudy obvykle rozhodovali tak, že řízení je 

nutné dokončit podle úpravy účinné v době jeho zahájení. Tedy tak, jak později rozhodl 

Ústavní soud. Nicméně mám za to, že převažující množství exekucí proběhlo bez 

jakékoli obrany povinného nebo jeho manžela a tedy z dnešního pohledu protiústavně.  

 

V současné době je stav od novely provedené s účinností od 1. 7. 2015 zákonem 

č.139/2015 Sb. následující: byla sjednocena úprava OSŘ a EŘ, vymezení postižitelných 

dluhů bylo ponecháno v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Soudní exekutor 

je povinen zkoumat před vydáním exekučního příkazu postihujícího majetek v SJM zda 

toto nebylo modifikováno a zda v Seznamu listin není evidována příslušná smlouva. Je-

li výsledkem takového zkoumání zjištění existence modifikující listiny, je exekutor 

povinen z ní vycházet, pokud závazek vznikl po zápisu do Seznamu listin. Výlučný 

majetek manžela povinného lze postihnout pouze přikázání pohledávky z účtu manžela 

povinného, ovšem pouze za podmínky, že lze postihnout majetek v SJM.  

 

Společné jmění manželů může exekutor postihnout: 

a) Jde-li o společný dluh manželů vzniklý za doby trvání manželství 

b) Jde-li o dluh jednoho z manželů vzniklý za doby trvání manželství  

 

Společné jmění může exekutor postihnout v omezeném rozsahu: 

                                                 

73
 NEPRAŠOVÁ, Lucie. Společné jmění manželů a jeho postih v rámci exekuce. Právní prostor, 2015. 

dostupné: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/spolecne-jmeni-manzelu-a-jeho-postih-v-

ramci-exekuce shlédnuto dne: 29. 1. 2020 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 31.3.2015 sp.zn. Pl. ÚS 1/2014  
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a) Jde-li o dluh jednoho z manželů vzniklý za doby trvání manželství proti 

vůli druhého manžela, který projevil bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu 

dozvěděl, svůj nesouhlas vůči věřiteli 

b) Jde-li o dluh jednoho z manželů na výživném  

c) Jde-li o dluh jednoho z manželů na plnění z jím spáchaného 

protiprávního činu 

d) Jde-li o dluh manžela vzniklý před uzavřením manželství 

V tomto případě je možné postihnout společné jmění pouze do výše podílu, který 

by připadl povinnému z vypořádání společného jmění.  

 

Výlučný majetek manžela může exekutor postihnout: 

a) Jde-li o společný dluh manželů vzniklý za doby trvání manželství  

b) Jde-li o dluh jednoho z manželů, pokud dobu jeho vzniku určujeme fikcí 

 

4.2.4. Exekutor 

Soudní exekutor je fyzickou osobou s právnickým vzděláním a složenými 

odbornými exekutorskými zkouškami. Exekutor je do úřadu jmenován ministrem 

spravedlnosti, resp. ministr jej pověřuje exekutorským úřadem v určitém obvodu. Jeho 

činnost je upravena exekučním řádem. Ačkoli přídomek soudní může být pro exekutora 

poněkud matoucí, nejde o zaměstnance soudu, ale o svobodné právnické povolání, tedy 

exekutor má zákonem svěřeny pravomoci k zajištění exekuční činnosti, zároveň je však 

za svou činnost plně odpovědný. Svoboda výkonu činnosti exekutora spočívá v tom, že 

při výkonu své činnosti je vázán jen Ústavou, zákony, jinými právními předpisy a 

rozhodnutími soudu. Soudní exekutor tedy není vázán např. pokyny oprávněného. 

K postavení soudního exekutora judikoval Ústavní soud ČR v řízení vedeném pod 

sp.zn. II. ÚS 150/04 tak, že exekutor vystupuje v postavení podnikatele, tedy vystupuje 

při své činnosti vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. 

Problémem této definice však zůstává, že soudní exekutor není oprávněn odmítnout 

návrh oprávněného na své pověření (kromě situací, kdy je exekutor vyloučen z důvodů 

vymezených v § 29 EŘ). Dle ust. § 28 EŘ se úkony soudního exekutora považující za 
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úkony exekučního soudu, tedy rozhodnutí exekutora je nutno považovat za rozhodnutí 

soudu prvého stupně. 

Exekuční činnost může exekutor provádět na území celé republiky, není vázán 

pouze obvodem svého sídla. Sídlo exekutor povinně zřizuje v obvodu soudu, kam byl 

jmenován. V současné době je stále hojně řešeným tématem problematika teritoriality 

exekutorů, nicméně schválena tato úprava zatím není a to ani přes značnou podporu 

návrhu exekutorskou komorou.
75

 Platí tedy, že exekutora vybírá oprávněný dle své 

volby a neřídí se žádnými zákonnými kritérii. Mezi exekutory tak panuje běžná tržní 

konkurence a dle názoru některých by bylo vhodné tuto odstranit a posílit nestrannost a 

nezávislost exekutora prostřednictvím teritoriality.
76

  

Exekutor je povinen prošetřit poměry povinného a provést exekuci nejvhodnějším 

způsobem při zachování zákonných limitů. Platí zde povinnost státních orgánů, soudů, 

samosprávy a dalších dotčených orgánů a institucí spolupracovat s exekutorem na jeho 

výzvu a poskytnout mu informace o majetku povinného, které jsou jim známy z jejich 

úřední činnosti.
77

 Dále je zde povinnost policejních orgánů poskytovat exekutorovi 

součinnost a ochranu při jeho činnosti, typicky pak u mobiliárních exekucí a vyklizení. 

Soudní exekutor má státem uloženou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o 

kterých se při provádění exekuční činnosti dozvěděl. Má uloženou povinnost k náhradě 

újmy, kterou způsobí při provádění exekuční činnosti a to i tehdy, byla-li újma 

způsobena jeho zaměstnancem. Pro výkon své činnosti je exekutor povinně pojištěn.  

Samotné úkony při provedení exekuce činí vykonavatel soudního exekutora, který je 

vázán pokyny exekutora. Postavení vykonavatele soudního exekutora bylo zákonem 

upraveno až s účinností od 1. 1. 2008, do té doby nebyla jejich činnost zákonem 

upravena a jejich postavení bylo v zásadě shodné jako postavení jakéhokoli jiného 

zaměstnance exekutora. Od novely jsou tedy zakotveny pravomoci vykonavatele i jeho 

odpovědnost, stejně jako podmínky, za kterých se osoba může stát vykonatelem. 
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 usnesení směnu exekutorské komory č. 7/14/S27 ze dne 28.5.2014 
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 ŠTIKA Martin. Teritorialita exekutorů – funkční model ověřený ze Slovenska. epravo.cz, 2019. 
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Ke změně exekutora může během řízení dojít na žádost oprávněného doručenou 

exekučnímu soudu. 

Soudní exekutor zásadně není účastníkem exekuce, vystupuje v ní jako subjekt 

nadřízený, vedoucí řízení. Nicméně jako účastník může vystupovat a to zejména 

v případech, kdy se řízení dotýká nákladů exekuce, případně při změně exekutora 

soudem bez jeho souhlasu.
78

 Kromě činnosti exekuční je exekutor oprávněn i k dalším 

činnostem, taxativní výčet je obsažen v § 74-86 EŘ 

4.2.5. Soud 

V exekuci vystupuje soud zejména jako pověřovací subjekt a subjekt dohledu nad 

činností exekutora ve smyslu možnosti přezkumu jeho rozhodnutí. Jeho činnost je 

demonstrativně vymezeny exekučním řádem. 

Pokud jde o příslušnost soudu, věcně příslušné jsou soudy okresní. Místně 

příslušný je pak zásadně obecný soud povinného. Je zde založena však i příslušnost 

zvláštní, která zakládá vyloučení obecné místní příslušnost. Zvláštní místní příslušnost 

je dána pro exekuci pro výživné nezletilého dítěte a dále pak pro některé způsoby 

provedení exekuce, tedy pokud je postihován závod povinného nebo prodávána 

nemovitá věc. Zde se bude příslušný soud, v jehož obvodu se postihovaná věc nachází. 

Zvláštní místní příslušnost pro exekuci pro výživné nezletilého dítěte je určena 

podle místa bydliště dítěte, bude tedy rozhodovat soud, v jehož obvodu se toto místo 

nachází. Dále je zde připuštěna možnost změny místní příslušnosti soudu a to i po 

nařízení výkonu rozhodnutí jsou-li zde pro to vážné důvody a je-li to v zájmu 

nezletilého dítěte. Úprava je zde převzata z OSŘ, resp. dnes odpovídá § 4 odst. 2 a § 5 

ZŘS 

Funkčně příslušným je pro pověření soudního exekutora obecný okresní soud 

povinného, pro rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí exekutora je ale nadřízený soud 

soudu prvého stupně, který exekutora k provedení exekuce pověřil, tedy soud krajský.
79
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Zvláštní místní příslušnost exekučního soudu je zde tedy konstruována obdobně 

jako v případě místní příslušnosti soudu v nalézacím řízení, kdy obdobnou úpravu 

nalezneme v §85 resp. §88 OSŘ. 

Při soudním výkonu rozhodnutí je rozhodnutí vykonáváno prostřednictví 

soudního vykonavatele, zaměstnance soudu. V tomto případě neplatí, že by volba soudu 

byla plně v dispozici oprávněného, tak jako je to při exekuci, ale je dána ust. § 252 OSŘ 

Místně příslušný je zásadně obecný soud povinného, tedy soud, v jehož obvodu má 

povinný bydliště nebo sídlo. Výjimka je stanovena pro soudní výkon rozhodnutí pro 

výživné nezletilého dítěte, kdy je příslušný soud, v jehož obvodu má dítě bydliště. Jsou-

li zde závažné důvody, může tento soud přenést svou příslušnost na soud jiný.  

Soud poskytuje oprávněnému součinnost, zejména v případě výkonu rozhodnutí 

pro výživné nezletilého dítěte, kdy na žádost oprávněného zjistí bydliště povinného. 

Dále může vyzvat povinného ke sdělení údajů nutných k výkonu rozhodnutí, jako např. 

sdělení zda a od koho pobírá mzdu, u kterého peněžního ústavu má veden bankovní účet 

a pod jakým číslem apod.
80

 Je možné i navrhnout, aby byl povinný předvolán 

k prohlášení o majetku. 

4.3. Předpoklady exekučního řízení 

4.3.1. Zásady 

Exekuční právo má povahu práva veřejného, ačkoli jeho prostřednictvím jsou 

vymáhání zejména nároky soukromoprávní. Tato jeho povaha vyplývá ze skutečnosti, 

že exekuční právo upravuje postup exekutora, jenž sleduje spokojení nároků pomocí 

státního nebo státem delegovaného donucení.
81

 Pro právo vykonávací ve smyslu 

soudního výkonu rozhodnutí toto platí tím spíš, vzhledem k tomu, že výkon rozhodnutí 

je zde prováděn soudem, resp. jeho vykonavatelem.  

                                                 

80
 § 259-260 OSŘ 

81
 KURKA, Vladimír a Ljubomír DRÁPAL. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004. str. 
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Stejně jako nalézací řízení je i řízení vykonávací ovládáno zásadou dispoziční. Jde 

o řízení, které je v některých ohledech považováno za řízení sporné, když nároky stran 

stojí proti sobě, ačkoli již nejde o spor o právo. Ten je již vyřešen předchozím 

nalézacím řízením. V jiných ohledech pak za řízení nesporné, neboť postup exekutora je 

zpravidla bez návrhů stran veden účelem exekučního řízení.
82

  

Řízení se tedy zahajuje pouze na návrh oprávněného a jeho obsahem je pouze 

povinnost, kterou oprávněný k vynucení stanoví. Tato musí mít oporu v exekučním 

titulu. Zpětvzetí exekučního návrhu co do důvodů není soudem nijak přezkoumáváno. 

 V jiných skutečnostech jsou ovšem spatřovány i zásady oficiality, neboť exekuci 

lze odložit i bez návrhu, pokud je očekáváno, že bude zastavena a nařízený výkon lze 

zastavit jak na návrh tak i bez něj. Více se pak projevuje dispozice i oficialita v soudním 

výkonu rozhodnutí, kdy oprávněný musí navrhnout způsob provedení výkonu 

(dispozice) a ve stanovených případech není soud takovým návrhem vázán (oficialita). 

Lze tedy uzavřít, že činnost stran a účastníků ve vykonávacím řízení ustupuje do pozadí, 

tím spíš v řízení exekučním, kdy oprávněný nenavrhuje způsob provedení exekuce. Vliv 

dlužníka je mnohem menší. Oficialita se významně projevuje v řízení před soudním 

exekutorem, když není třeba žádných dalších procesních návrhů oprávněného v řízení, 

než je podání návrhu na exekuci. Zbylý postup je pak plně v rukou exekutora.  

Dále zde nalézáme zásadu projednací, zakotvenou v § 120 odst. 1 a 3 OSŘ, která 

se přiměřeně vztahuje i na exekuční řízení. Účastníci jsou i v exekučním řízení, stejně 

jako v obecném sporném řízení, zatíženi povinností tvrdit a svá tvrzení prokázat.
83

 

Rozhodné skutečnosti podle hmotného práva tedy soud nezjišťuje. Tato skutečnost se 

projevuje například v řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce, kdy povinný 

musí nejen tvrdit, ale i prokázat, že zde důvody pro zastavení exekuce jsou a pokud 

neunese příslušná břemena, nemůže být jeho návrh úspěšný. Dominantnější je ale 

zásada vyhledávací, kdy platí, že soud není omezen na to, co mu strany předkládají.  
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Další zásadou je princip ochrany povinného a jeho obrany. Povinnému nesmí být 

způsobena větší újma a nesmí být neúměrně snížena jeho existenční úroveň.
84

 Obrana 

povinného je realizována prostřednictvím odporových žalob, možnosti namítnout 

podjatost exekutora, možnosti podat návrh na odklad nebo zastavení exekuce. O těchto 

možnostech má exekutor povinnost povinného poučit. Využití možností obrany 

povinného je pak zcela v jeho dispozici. 

Ochrana povinného je pak realizována již ze zákona, např. ust. § 47 odst. 1 EŘ, 

který přikazuje exekutorovi povinnost zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě 

nevhodný, zejména není v nepoměru k závazkům povinného a ceny předmětu, z něhož 

má být splnění závazků dosaženo. K tomuto se vyjadřoval i Ústavní soud ve svém 

usnesení ze dne 21.1.2013, sp.zn. IV. ÚS 3115/12  a to tak, že pokud bude postižen 

prakticky celý majetek povinného pro pohledávku pod hranicí bagatelnosti (konkrétně 

šlo o 5.075,- Kč), resp. vedena exekuce k postižení tohoto majetku, jde o postup, který 

je šikanózní a neproporcionální, tedy v rozporu se zákonem. Takový zásah může být i 

zásahem do ústavně zaručených práv a svobod, konkrétně do práva na ochranu 

vlastnictví dle čl. 11 LZPS. Ochrana povinného je též realizována prostřednictvím 

taxativního výčtu způsobů provedení exekuce, jejich závazného pořadí, vymezením 

movitých věcí, které nesmí být pojaty do soupisu majetku povinného nebo stanovení 

částek, které nesmí být povinnému sraženy z příjmu.  

S tím souvisí i zásada přiměřenosti, která se projevuje zejména ve vztahu 

vymáhaného plnění a způsobu výkonu rozhodnutí. Právě nepřiměřenost postupu 

některých exekutorů byla terčem kritiky. Došlo tedy k novelizaci některých ustanovení 

týkajících se způsobu výkonů exekuce a jejího použití tak, aby tam, kde nestačí pouhý 

„zdravý rozum“ exekutora, byla dostupná i příslušná jasně vymezená právní úprava.  

Další zásady ovládající exekuční řízení jsou zásada pořadí (tedy upokojování 

pohledávek v časové posloupnosti), zásada poměrného uspokojení pokud nedojde 

k uspokojení pohledávek v plné výši a zásada přednosti, která zvýhodňuje pro některé 

způsoby provedení exekuce některé typy pohledávek.
85

 Pro tuto práci je významná 

zejména tedy přednost pohledávek na výživném při exekuci srážkami ze mzdy.   
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S ohledem na specifika vymáhání výživného nezletilého se uplatní i zásada 

přednosti, dle které jsou některé pohledávky uspokojovány přednostně před 

pohledávkami jinými. 

4.3.2. Exekuční titul 

Právo, které má být v exekuci vykonáno, musí být podloženo titulem. Někteří 

autoři považují exekuční titul za ústřední pojem exekučního řízení. Exekučním titulem 

je zejména rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, jež splňuje zákonem formálně i 

materiálně dané znaky.   

Exekučním titulem je tedy listina vydaná k tomu oprávněným orgánem, která má 

potřebnou formu a obsah a ukládá určitému subjektu povinnost něco plnit.
86

 

Výčet exekuční titulů je obsažen v § 40 EŘ: 

 vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, 

zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, 

 vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, 

pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, 

 vykonatelný rozhodčí nález, 

 notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního 

právního předpisu,
87

 

 vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci, 

 jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon 

připouští zákon. 

Obdobně pak obsahuje výčet titulů pro výkon rozhodnutí i § 274 OSŘ: 

 vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, 

zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, 

 vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, 

pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, 
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 vykonatelný rozhodčí nález, 

 notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního 

právního předpisu,
88

 

 vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci, 

 rozhodnutí orgánů Evropských společenství;
89

 

 jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon 

připouští zákon. 

Ze shora uvedeného je tedy zřejmé, že titul je vymezen prakticky shodně v obou 

předpisech. 

Shora uvedené tituly jsou nadány tzv. formální a materiální vykonatelností. Pokud 

jde o formální vykonatelnost, jde o znak určující, kdy nastávají účinky příslušného aktu 

v právních vztazích účastníků. Tedy kdy je subjekt, kterému je uložena povinnost, 

povinen ji splnit. Ve chvíli, kdy daný akt nabývá těchto účinků, je způsobilý pro vlastní 

realizaci práva v exekučním řízení.  

Vykonatelnost je určena právním předpisem, na jehož základě je daný akt vydán. 

Vykonatelnost představuje povinnost subjektu splnit povinnost, která mu byla uložena, 

popř. ke které se zavázal. Zejména jde o skutečnost, zda je rozhodnutí vykonatelné ještě 

před právní mocí poté, co marně uplynula lhůta určená k plnění, nebo až po právní 

moci. Pokud je rozhodnutí vykonatelné ihned poté, co po určeném okamžiku uplyne 

lhůta k plnění, mluvíme o rozhodnutích předběžně vykonatelných. Lhůtu určenou 

k plnění nazýváme lhůtou pariční. 

Pro případ, že soud lhůtu k plnění nestanovil, postupujeme dle ust. § 261a odst. 2 

OSŘ, tedy se má za to, že uloženou povinnost je třeba splnit do 3 dnů a jde-li o 

povinnost k vyklizení bytu tak do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.  

Obvyklý počátek běhu lhůty k plnění počíná právní mocí rozhodnutí, není tomu 

tak ale vždy. U rozhodnutí předběžně vykonatelných lhůta počíná běžet doručením 

rozhodnutí povinnému. Rozhodnutí předběžně vykonatelná jsou taková, u kterých 

předběžná vykonatelnost plyne přímo ze zákona nebo je založena samostatným 

výrokem soudu a to tehdy, jestliže by jinak hrozilo účastníku nebezpečí těžko 
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nahraditelné nebo značné újmy. Předběžně vykonatelné jsou ze své povahy i předběžná 

opatření, která jsou vydávána jako nutná zatímní úprava předmětu řízení do doby než 

bude pravomocně rozhodnuto ve věci samé nebo pro jinak upravený úsek o vydání 

předběžného opatření do právní moci rozhodnutí ve věci samé. Předběžně vykonatelné 

je i rozhodnutí soudu o výživném nezletilého. V praxi někdy dochází k problémům 

s předběžnou vykonatelností rozsudku o výživném, když je podáno odvolání a tento 

rozsudek nenabude právní moci, ale je pro něj zahájena exekuce. Povinný obvykle podá 

návrh na odklad exekuce, která má být odložena až do právní moci rozhodnutí o 

výživném.
90

 Exekutor tak sice může postihnout majetek povinného, nemůže ale plnění 

vyplatit oprávněnému.   

Přesto mám za to, že možnost zahájit exekuci pro výživné a postihnout majetek 

povinného i bez právní moci rozhodnutí předčí problematickou stránku věci a to i za 

cenu zpoždění při výplatě oprávněnému.   

Exekuční titul je k návrhu na nařízení exekuce nutné přiložit s tzv.  doložkou 

vykonatelnosti, kterou na daný titul vyznačí orgán, který rozhodnutí vydal. Je tomu tak 

proto, že na základě jím vedeného spisu má nejlepší podmínky pro zjištění, zda již 

nastaly okolnosti zakládající vykonatelnosti či nikoli. 
91

  

Pokud jde o materiální vykonatelnost, označujeme jí skutečnost, zda rozhodnutí 

ukládá povinnost něco plnit. Pokud rozhodnutí pouze deklaruje určitý stav bez této 

povinnosti, nejde o rozhodnutí materiálně vykonatelné.  

Od vykonatelnosti, jak je uvedena shora, je nutno odlišovat právní moc 

rozhodnutí. Právní moc je institutem procesní povahy a jeho význam je toliko pro 

účastníky daného řízení, pro které znamená závaznost takového rozhodnutí a opětovnou 

neprojednatelnost dané věci, resp. nemožnost napadnout dané rozhodnutí řádným 

opravným prostředkem. Právní moc tedy nevypovídá ničeho o vykonatelnosti titulu, 

                                                 

90
 JÍCHA, Lukáš. Potřebujeme revidovat přístup k exekucím na výživné pro nezletilé dítě. Česká justice, 

2019. Dostupné https://www.ceska-justice.cz/blog/potrebujeme-revidovat-pristup-k-exekucim-vyzivne-

nezletile-dite/ shlédnuto 20. 2. 2020 

91
 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015. str. 128 



60 

 

pravomocné rozhodnutí nutně nemusí být vykonatelné a naopak může být vykonatelné, 

ačkoli ještě nenabylo právní moci. 

 Jak je zřejmé, právní moc se netýká exekučním titulů ve formě notářského zápisu 

se svolením k vykonatelnosti, neboť ty z povahy věci nejsou rozhodnutím, ale 

vyjádřením kontraktační volnosti stran a tedy jsou smlouvou se zvláštní povahou.   

Pro případ, že exekučním titulem je jiný právní akt než rozhodnutí, tedy 

v současné době zejména notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, příslušný právní 

předpis stanovuje jiné formální podmínky vykonatelnosti. Notářský zápis je tedy 

vykonatelný v momentě, kdy uplyne lhůta k plnění a povinný řádně a včas neplní.
92

 

Problémem pak stále zůstává konkrétnost vymezené povinnosti, které nezřídka kdy činí 

problémy a způsobuje alespoň částečnou nevykonatelnost notářského zápisu. 

Formální vykonatelnost daného exekučního titulu pak posuzuje soud při nařízení 

exekuce. Posouzení provedete tak, že se seznámí s doložkou vykonatelnosti, kterou 

musí být titul opatřen a to pouze orgánem, který titul vydal. Soud je také oprávněn 

vykonatelnost prověřit vlastním šetřením o rozhodných skutkových okolnostech. Toto 

soud prověří seznámením se s příslušným spisem. Soud zejména prověřuje skutečnost, 

zda bylo rozhodnutí povinnému řádně doručeno, postupuje přiměřeně dle ust. § 122 a 

násl. OSŘ Splnění této podmínky je nutné vždy posuzovat dle příslušných předpisů, dle 

kterých byl exekuční titul vydán. Zjistí-li soud, že rozhodnutí, jehož výkon je 

navrhován, nebylo řádně doručeno, není oprávněn sám rozhodnutí doručit a tím vadu 

zhojit. Doručit rozhodnutí může pouze ten orgán a pouze v tom řízení, ve kterém bylo 

rozhodnutí vydáno.
93

  

Pokud jde o shora zmíněnou materiální vykonatelnost, jde o podmínku reálné 

proveditelnosti dané povinnosti. Tedy zda je orgánem povinnost určena takovým 

způsobem, že je možné ji nuceně vykonat. Musí být zcela jednoznačně zřejmé, kdo má 

plnit, co má plnit a komu má být plněno. Způsob plnění musí odpovídat způsobům 

provedení exekuce. Materiálně nevykonatelné rozhodnutí je pak takové, ze kterého není 

jedna z podmínek zřejmá. Pro případ, že by rozhodnutí jinak bylo materiálně 

nevykonatelné je možné tyto vady zhojit a to doplnění nebo upřesněním ve smyslu ust. 

§ 261a odst. 2 a 3 OSŘ K materiální vykonatelnosti lze dospět i z jiných souvislostí než 

                                                 

92
 § 71a a 71 b notářského řádu 

93
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.1998 sp.zn. 21 Cdo 857/98 



61 

 

je samotný exekuční titul. Lze jej založit i na tzv. povaze věci.
94

 Požadavek materiální 

vykonatelnosti je nutné uplatňovat uvážlivě a to zejména s ohledem na to, že smyslem a 

účelem jak samotného rozhodnutí, tak exekučního řízení je rozhodnutí vykonat. 

Nedostatek vykonatelnosti pak má za následek zamítnutí návrhu na zahájení 

exekuce soudem. Soud dále zkoumá, zda rozhodnutí bylo vydáno k tomu oprávněným 

orgánem. Je-li zjištěno, že rozhodnutí vydal orgán, který k tomu nebyl oprávněn, návrh 

na nařízení exekuce je zamítnut. Bylo-li již exekuční řízení zahájeno, je nutné jej 

zastavit.
95

 

 

V praxi nejčastějšími exekučními tituly jsou vykonatelná rozhodnutí soudu 

v občanskoprávním řízení. Jde o rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné a 

šekové platební rozkazy a elektronické platební rozkazy, kterými byla uložena 

povinnost k plnění. Ne všechny rozhodnutí soudu se ale vykonávají, zejména pokud jde 

o usnesení mající ryze procesní povahu – např. předvolání svědka. Tato rozhodnutí mají 

vlastní úpravu prostředků sloužící k vynucení uložené povinnosti – typicky ukládání 

pokut nebo předvedení. Jestliže je povinnost je stanovena usnesením, stává se tento 

vykonatelným po uplynutí pariční lhůty, jejíž běh počíná od doručení usnesení 

povinnému.  

Účastníky uzavřený smír, za podmínky, že je schválený soudem, má stejné účinky 

jako pravomocný rozsudek.
96

 Smír může být soudem schválen pouze tehdy, připouští-li 

to povaha věci. Pro případy, kdy to povaha věci nepřipouští uzavření smíru, je možné, 

aby účastníci uzavřeli dohodu, a tuto pak soud pojal do rozsudku. Klasickým soudním 

smírem bude tedy např. vypořádání spoluvlastnictví, kdy jeden ze spoluvlastníků 

nabývá celou věc a zavazuje se k úhradě určité částky ostatním spoluvlastníkům. Pokud 

jde o případ dohody pojaté do rozsudku, pak jde o vykonatelná rozhodnutí o péči o 

nezletilé, kterými se rodiče dohodnou o péči a výživném.  

Zde je nutné zmínit i skutečnost, že mnohá rozhodnutí ukládají povinnost plnit ve 

prospěch třetí osoby – typicky advokáta. Rozhodnutí pak tedy stanovuje povinnost 
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povinnému hradit náklady právního zastoupení k rukám advokáta. Pro případ, že plněno 

nebude, ale není advokát oprávněným z titulu, tím je pouze jím zastoupený klient a 

pouze ten je legitimován k podání návrh na zahájení exekuce. Advokát je zde pouze 

platebním místem. 

 

Exekučními tituly jsou také soudní rozhodnutí v trestních věcech, tedy rozhodnutí 

soudu a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují 

majetek.
97

 Je vždy nutné posoudit, zda konkrétní uložená povinnost je vykonatelná dle 

občanskoprávních předpisů nebo zda její výkon je upraven předpisy trestními. 

Samotné trestní rozhodnutí není vykonatelné dle civilních předpisů. Zde mám na 

mysli např. vedení exekuce pro peněžitý trest. Naopak donucení poskytuje samotné 

trestní řízení, které stanovuje sankci za neplnění uloženého trestu, náhradní trest odnětí 

svobody.  

Exekučními tituly pro civilní řízení je tedy nejčastěji rozhodnutí soudu činěné 

v tzv. adhezním řízení, kterým soud rozhoduje o nároku poškozeného na náhradu škody. 

Soud pak rozsudkem o vině a trestu rozhoduje i o tomto nároku, který by jinak měl být 

řešen v rámci civilního soudnictví. Soud tak učiní pouze tehdy, vyhlašuje-li odsuzující 

rozsudek a nebrání-li mu v tom zákonná překážka. Výše škody je tedy součástí popisu 

skutku uvedeného v rozsudku a je určena k plnění, nebyla-li již do doby vyhlášení 

rozsudku uhrazena. Soud tedy stanoví povinnost k plnění, osobu, které má být plněno a 

výši plnění.
98

 Soud obvykle nestanoví lhůtu, ve které má být plněno. Soud však může 

rozhodnout i tak, že se poškozený odkazuje s celým nebo částí nároku do 

občanskoprávního řízení. Trestní soud tedy může přiznat i pouze část nároku 

poškozeného.
99

 Účelem je rozhodnout o tom, co bylo v rámci řízení prokázáno a to tak, 

aby nebylo „zbytečně“ vedeno občanskoprávní řízení tam, kde byl s jistotou nárok 

zjištěn v trestním řízení a zároveň to, aby nedocházelo k prodlužování trestního řízení 

při zjišťování nároku, který není podstatou trestního řízení. 
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Trestní řád pak má zvláštní úpravu vykonatelnosti.
100

 Rozsudek i usnesení jsou 

dle trestního řádu vykonatelné tehdy, jsou-li pravomocné. Pokud usnesení dosud 

nenabylo právní moci je vykonatelné tehdy, nemá-li stížnost proti němu odkladný 

účinek. 

 

Rozhodčí nálezy jsou exekučními tituly vydané na základě zákona č. 216/1994 

Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Je-li písemně vyhotovený rozhodčí 

nález řádně doručen, nabývá účinků pravomocného soudního rozhodnutí a je 

vykonatelný.  

Pokud jde o rozhodčí nálezy cizozemských rozhodců, použije se obdobná úprava 

jako pro výkon cizozemských soudních rozhodnutí. Tuto právní úpravu obsahuje zákon 

č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Použije se v případě, že 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce 

nestanoví něco jiného. Takovou smlouvou je např. Montrealská úmluva o uznání a 

výkonu cizích rozhodčích nálezů. 

Aktuálně však v praxi klesá význam rozhodčích nálezů a to pro jejich 

nepoužitelnost ve spotřebitelských sporech. 

 

Dalšími exekučními tituly jsou tituly vydané notáři. V souladu se zákonem č. 

95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státními notářstvími byly vydávány akty 

s účinky exekučního titulu a to až do 1. 1. 1993, kdy byl zákon zrušen. Nicméně nadále 

mohou být exekučním titulem.  

Od 1. 1. 1993 jsou exekučními tituly notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti 

sepsané dle zvláštního zákona a to zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. 

Náležitosti takových notářských zápisů byly dříve upraveny OSŘ, od novely OSŘ 

zákonem 30/2000 Sb., účinné od 1. 1. 2001 je upravuje notářský řád.
101

 

Notářský zápis se pak dle některých autorů přibližuje smíru mezi stranami 

uzavřený před notářem. Vycházejí z faktu, že účastníky musí být obě strany, 

nepostačuje jednostranné prohlášení pouze jednoho z nich a to ani samotného 

povinného. Jde o vypořádání vzájemných práv a povinností, na základě kterého se může 
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oprávněný domáhat splnění povinností povinného, aniž by k tomu musel mít jiný 

exekuční titul. Svolení k vykonatelnosti musí být učiněno povinným přímo v notářském 

zápise, není možné jej připojit v jiné listině. Na prohlášení jsou kladeny obecné 

náležitosti projevu vůle, vážnost, srozumitelnost a určitost. Vnitřní pohnutka ani motiv 

jednání jsou právně irelevantní, stejně tak mentální rezervace, což je v praxi pro mnohé 

povinné jen těžko pochopitelné a mají za to, že by tyto irelevantní důvody měli být 

použity jako prostředek zabránění exekuce dle takového titulu. 

Dále je kladen požadavek jasného a přesného označení stran, tedy právního 

subjektu, který vůli projevuje a přesné stanovení předmětu prohlášení. Je nutné také 

dbát na požadavky materiální vykonatelnosti v tom smyslu, že musí být jasně a přesně 

vymezen předmět plnění a doba pro splnění. 

Notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti se tedy rozumí listina sepsaná 

notářem, která splňuje náležitosti stanovené notářským řádem
102

 a která má povahu 

veřejné listiny.
103

 Náležitosti jsou tedy určení účastníků, závazku, plnění a lhůty 

k plnění. Dále je zde závazek, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti 

minimálně dvou stran. Strany označujeme jako věřitel a dlužník, přičemž je možné, aby 

strany měly vzájemné povinnosti a jejich role se tak měnila. Dlužník má povinnost plnit 

– něco konat, nekonat, zdržet se určitého konání nebo strpět. Věřitel má od dlužníka na 

toto plnění právo. Notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti je možné upravit 

vztah stran, pouze pokud závazek vyplývá ze závazkového právního vztahu vzniklého 

na základě smlouvy nebo jiné právní skutečnosti. Dále musí zápis obsahovat svolení 

k vykonatelnosti. Může též obsahovat různé podmínky, na jejichž splnění je případně 

vázáno poskytnutí plnění. 

Jak vyplývá se shora uvedeného, obvykle je notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti stavěn na roveň soudnímu smíru, nicméně mám za to, že spíše blíží 

smlouvě mezi stranami a je tak výrazem jejich kontraktačního práva. Důvodem je fakt, 

že u smíru schváleného soudem je časté působení soudu, který vyjádřením svého názoru 

na projednávanou věc či jinými technikami mimosoudního řešení sporů působí na 

strany tak, aby byla uzavřena dohoda, a může do jisté míry ovlivňovat jak samotný 

vznik takové dohody, tak i její obsah. Oproti tomu není obvyklé, aby notář při sepisu 
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 obecné požadavky § 63-69 a speciální požadavky § 71a-71b not.ř. 

103
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notářského zápisu na strany jakkoli působil, také nemá nástroje k donucení stran 

k jednání před ním a nemá žádný zájem na vzniku dohody ani jejím obsahu. Dá se tedy 

říci, že notář sepíše pouze tolik, kolik mu strany sdělí a jak se samy dohodnou. 

Samozřejmě s korekcí toho, o kterých věcech je možné notářský zápis pořídit a jaké 

náležitosti musí splňovat, aby měl objednatelem požadované vlastnosti. 

 

Dalším exekučním titulem jsou exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti. 

Možnost jejich sepisu byla soudním exekutorům jako další z jejich činností odňata 

novelou č. 398/2012 Sb. účinnou od 1. 1. 2013.  Nové tak již vznikat nemohou, ale 

dosud sepsané jsou exekučními tituly i nadále. Šlo o delší dobu připravovanou změnu. 

Důvodem byla zejména tvrzená nesystémovost takových zápisů, kdy se mělo za to, že 

soustředí příliš velké pravomoci do rukou exekutorů. Existovaly i názory, že jde o tlak 

Notářské komory na „monopol“ sepisu zápisů se svolením k vykonatelnosti. Exekutoři 

samotní pak zastávali názor, že pokud jim bude tato pravomoc odebrána, k ničemu 

dobrému to nepřispěje a nijak to neposílí ochranu dlužníka.
104

  

Exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti bylo sepisováno kolem 25 

000 ročně, kdy se má za to, že na trhu vznikne po omezení právní služby, po které byla 

poptávka mezera
105

 a kterou nebudou notáři pro svoji neflexibilitu schopni zaplnit.
106

  

Nicméně po určité době účinnosti tohoto ustanovení se domnívám, že v praxi změna 

nepřinesla významnější problémy a velcí zákazníci exekutorů z řad bank apod. našli jiné 

cesty jak svá práva zajistit. Zejména spoluprací s notáři, které jim pro jejich činnost 

vyhradí část personální kapacity úřadu.  

 

Dále máme exekuční tituly vyplývající z insolvenčního práva, konkrétně pak 

možnost vést výkon rozhodnutí pro pohledávku, která byla v insolvenčním řízení 
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zjištěna, pokud ji dlužník výslovně nepopřel. Tuto možnost zakotvoval již § 45 odst. 2 

zákona o konkursu a vyrovnání. Exekuční titulem pak byl a dodnes i za účinnost 

insolvenčního zákona je (upravený) seznam přihlášených pohledávek, na základě 

kterého lze po zrušení oddlužení či konkursu podat návrh na výkon rozhodnutí 

neuspokojené pohledávky (pokud nejde o pohledávku, která dle § 311 IZ zaniká). 
107

 

 

Pro vymáhání výživného pro nezletilé dítě tak má praktický význam pouze 

rozhodnutí soudu ve formě rozsudku a to ať už určující, či schvalující dohodu rodičů a 

předběžné opatření, které dočasně upravuje poměry. O jiném exekučním titulu lze 

uvažovat v případě výživného pro zletilé dítě, nicméně ani zde mi není známo, že by 

v praxi došlo k jeho využití. Teoreticky si lze představit uzavření dohody ve formě 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti či snad rozhodčí doložky za účelem 

projednání věci v rámci rozhodčího řízení s vydáním rozhodčího nálezu. 

Závěrem uvádím, že rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě je předběžně 

vykonatelné, tedy exekučním titulem je rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci. 

Vykonatelnost rozhodnutí je na právní moc zásadně vázána, případně na pariční lhůtu 

po nabytí právní moci.
108

 U rozsudků, ukládající plnění výživného pro dítě však není 

vykonatelnost vázána na právní moc rozhodnutí, ale pouze na jeho doručení.
109

 Může 

zde docházet ke specifickým problémům, zejména za předpokladu, že je následně 

určeno výživné nižší. O těchto bude pojednáno dále. 

5. Exekuční proces 

Pro případ, že ten, kterému byla vykonatelným titulem uložena povinnost 

k plnění, tuto svou povinnost nesplní lhůtě k tomu určené, může oprávněný požádat o 

výkon tohoto titulu. Účelem výkonu rozhodnutí, nebo obecněji výkonu exekučního 

titulu, který nutně nemusí být rozhodnutím, je vymožení plnění, které mělo být plněno 

dobrovolně, ale nebylo. Nutnou podmínkou vymožení nějakého plnění je ale skutečnost, 

zda povinný vůbec má nějakou majetkovou hodnotu, kterou by bylo možné exekucí 

postihnout.  
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Samotný výkon rozhodnutí či exekuce má dvě základní fáze a to nařízení exekuce 

a provedení exekuce. Pro případ, že je zapotřebí rozvrhnout výtěžek exekuce mezi více 

oprávněných, nastupuje ještě v závěru rozvrh výtěžku.
110

 

5.1.1. Návrh na zahájení exekuce 

Exekuční řízení se zahajuje výhradně na návrh oprávněného.
111

 Je tedy v tomto 

kroku ovládáno dispoziční zásadou. Volba exekutora je také zcela v dispozici 

oprávněného.  

Podání návrhu na zahájení exekuce se zahajuje exekuční řízení a také se staví 

promlčecí lhůta pro výkon titulu. Je založena překážka litispendence, která znamená, že 

není možné ve stejné věci zahájit jiné exekuční řízení po dobu, kdy první řízení běží. 

Exekutor je povinen zahájit řízení a vést exekuci, pokud je mu exekuční návrh doručen. 

Nemá žádnou legální možnost, jak řízení nezahájit nebo přerušit, pokud pro to nejsou 

splněny zákonné podmínky. Není zde tedy žádný prostor pro uvážení exekutora, naopak 

zákon stanoví procesní postupy, které je exekutor povinen splnit po doručení návrhu. 

Exekutor je po doručení návrhu povinen mimo jiné zapsat stanovené údaje do rejstříku 

zahájených exekucí. 

Návrh na zahájení exekuce musí splňovat obecné požadavky podání.
112

 Exekutor 

má povinnost do 15 dnů ode dne doručení posoudit zda návrh splňuje všechny 

náležitosti. Pokud nesplňuje, uplatní se shodné procesy jako v nalézacím řízení a 

oprávněný je vyzván k doplnění. Nedoplní-li a nelze-li pro tyto vady pokračovat v 

řízení, je návrh odmítnut. O těchto následcích musí být oprávněný exekutorem poučen. 

Soudní exekutor také předpokládá správnost a úplnost tvrzení oprávněného,
113

 kdy 

nepřezkoumává, zda povinný cokoli dobrovolně před podáním návrhu splnil. Je tedy 
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případně na následné obraně povinného, aby navrhl zastavení exekučního řízení 

z důvodu včasného splnění. 

K exekučnímu návrhu je též nutno připojit exekuční titul a to buď v originále, 

nebo úředně ověřené kopii s doložkou vykonatelnosti. Doložku není nutné připojit, je-li 

exekuční soud současně soudem, který titul vydal.  

Od situace, kdy je návrh na zahájení exekuce vadný je nutno odlišovat situace, 

kdy nejsou splněny podmínky řízení ve smyslu §103 a 104 OSŘ
114

 Trpí-li podmínky 

řízení odstranitelnými vadami, odstraní je exekutor shodným postupem jako vadný 

návrh. Pro neodstranitelné vady podmínek řízení exekutor řízení zastaví. Nejsou-li tedy 

např. subjekty aktivně či pasivně legitimovány, soud návrh na nařízení exekuce 

zamítne. Soud také zamítne návrh na zahájení exekuce tehdy, není-li exekuční titul 

vykonatelný. Není ale pravomocí exekutora přezkoumávat podstatu ani důvody 

rozhodnutí.  

Návrh na zahájení řízení může být i zamítnut. K zamítnutí dojde např. tehdy, je-li 

z návrhu zřejmé, že výtěžek nebude postačovat ani ke krytí nákladů exekuce, resp. 

úprava je obsažena v ust. § 264 odst. 2 OSŘ, kdy usnesením Nejvyššího osudu ČR ze 

dne 22. 8. 2007 sp.zn. 20 Cdo 3494/2006 bylo judikováno, že jde o úpravu použitelnou i 

v exekučním řízení.  

Návrh na zahájení exekuce za nezletilého podává jeho zákonný zástupce, tedy 

rodič. Rodič pak v řízení nezletilého zastupuje a to až do doby, kdy mezi rodiči vznikne 

spor, nejčastěji tedy než dojde k návrhu druhého rodiče na odklad nebo zastavení 

exekuce. Pak musí být nezletilému jmenován kolizní opatrovník, který převezme jeho 

zastoupení. Dle názoru některých autorů by měl být nezletilému kolizní opatrovník 

jmenován vždy, aby se urychlilo řešení sporů, které v exekuci nastanou, a nedocházelo 

k prodlevám, pokud má být jmenován až následně.
115

 Tento názor však nesdílím, neboť 

opatrovníkem je vždy ustanovován orgán sociálně právní ochrany dětí a kvalita jím 

poskytované ochrany právům dítěte je různá, obvykle však ne příliš vysoká. 
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5.1.2. Pověření exekutora 

Oprávněný tedy podává návrh na zahájení exekuce exekutorovi, exekutor jej po 

odstranění vad postoupí příslušnému okresnímu soudu s návrhem na jeho pověření a 

nařízení exekuce a to do 15 dnů od doručení bezvadného návrhu. Jsou-li splněny 

všechny podmínky, soud exekutora pověří. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti exekutora je 

15 dnů. Veškeré další úkony exekutora se pak považují za úkon soudu.
116

 Pověření není 

soudním rozhodnutím, má charakter opatření a nedoručuje se účastníkům. Poté, co je 

pověření doručeno exekutorovi může tento zahájit zjišťování a zajišťování majetku 

povinného, dále exekutor posoudí vhodné způsoby exekuce.  

Exekuční soud kromě pověření exekutora může též udělit exekutorovi pokyn, aby 

exekuční návrh zamítl, odmítl nebo aby exekuční řízení zastavil. Pověření soudního 

exekutora vedením exekuce zaniká následně, jestliže soud rozhodne o vyloučení 

exekutora, jestliže je exekuce zastavena, jestliže byl jiný exekutor pověřen vedením 

exekuce nebo tehdy, byla-li vymáhaná pohledávka vymožena.  

Pověření exekutora dále zakládá jeho povinnost činit veškeré nutné úkony 

k provedení exekuce, v čemž se plně projevuje zásada oficiality. Je nutné zdůraznit, že 

soudní exekutor je pověřován k vymožení konkrétní pohledávky na základě konkrétního 

exekučního titulu, když pověření dle ust. § 43a odst. 4 EŘ musí obsahovat mimo jiné 

označení exekučního titulu, na základě kterého má být exekuce prováděna.  

5.1.3. Vyrozumění o zahájení exekuce 

Vyrozumění se doručuje oprávněnému a povinnému. Doručuje se i dalším 

subjektům vedoucím příslušné rejstříky, je-li to potřebné pro vedení exekuce. 

Vyrozumění opět nemá charakter rozhodnutí. Lhůty pro doručení jsou rozdílné, 

oprávněnému se doručuje do 15 dnů od doručení pověření exekutora exekučním 

soudem exekutorovi, povinnému se pak doručuje nejpozději s prvním exekučním 

příkazem. Důvodem této úpravy je zabránění odklonům majetku povinného a tím 
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maření účelu exekuce. Tedy povinný se o zahájené exekuci dozvídá ve chvíli, kdy je mu 

prvním úkonem exekutora směrem k němu doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, 

exekuční návrh, exekuční příkaz (či příkazy) a výzva k dobrovolnému splnění 

vymáhané povinnosti dle ust. 46 odst. 6 EŘ. Je samozřejmě možné, aby exekutor 

v daném případě věc posoudil a doručoval odchylně, nicméně to nebývá zvykem.  

Vyrozumění kromě náležitostí stanovených v § 44 odst. 3 EŘ obsahuje i poměrně 

obsáhlé poučení, neboť exekutorovi je uložena povinnost poučit účastníka o jeho 

procesních právech a povinnostech.  

Dále je vhodně zde zmínit dva zásadní instituty pro úspěšné provedení exekuce a 

to arrestatorium a inhibitorium.  

Arrestatorium spočívá v uložení povinnosti poddlužníku vyplatit pohledávku, 

kterou má dlužník/povinný vůči poddlužníkovi, resp. v uložení povinnosti poddlužníku 

nevyplácet pohledávku dlužníkovi ani s ní jinak nenakládat. Uplatní se v některých 

způsobem provedení exekuce, zejména při přikázání pohledávky povinného nebo při 

srážkách ze mzdy. Účelem je tedy zabránit poddlužníkovi vyplatit pohledávku 

povinnému a zajistit, aby poddlužník plnil přímo oprávněnému. Arrestatorium se týká 

všech způsobů nakládání s pohledávkou, tedy i započtení. Ochranou je poddlužnická 

žaloba. 

Inhibitorium spočívá v uložení zákazu povinnému jakkoli nakládat se svými 

hodnotami, které jsou předmětem exekuce. Účelem inhibitoria je zamezení povinnému 

v dispozici s hodnotami tak, aby se jich nezbavoval nebo je neznehodnocoval a mařil 

tím tak exekuci.
117

 V rámci exekuce se setkáváme s generálním inhibitoriem, které 

postihuje veškeré hodnoty povinného a dále se speciálním inhibitoriem, které se týká 

pouze vymezených hodnot.  

Doručením vyrozumění o zahájení exekuce nastávají pro povinného zásadně 

účinky generálního inhibitoria,
118

 tedy zákaz dispozic s veškerými hodnotami nad rámec 

běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb 

povinného a osob, ke kterým je povinen výživou a udržování a správy majetku. Jednání 

povinného v rozporu s generálním inhibitoriem je relativně neplatné.  
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Obrana povinného proti účinkům inhibitoria spočívá v možnosti složit u exekutora 

částku odpovídající výši vymáhané pohledávky vč. příslušenství a nákladů a současně 

navrhnout exekutorovi, aby inhibitorium zrušil. Povinný také může exekutorovi 

navrhnout, aby některý majetek byl z inhibitoria vyňat. Podmínkou bude skutečnost, že 

zbývající majetek poskytuje dostatečnou jistotu uspokojení. Dále existuje možnost 

zpeněžení postiženého majetku přímo povinným za podmínky, že majetek bude 

zpeněžen nejméně za znaleckým posudkem zjištěnou cenu obvyklou, která bude ke dni 

podpisu splatná k rukám exekutora a za podmínky, že s tímto postupem vysloví souhlas 

exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé, a majetek není postižen jinou exekucí. 

Poslední možností je úhrada dluhu na výzvu exekutora. 

Pokud jde o speciální inhibitorium, toto má účinky v případě již vydaného 

exekučního příkazu a týká se pouze zde vymezených hodnot. Jednání v rozporu se 

speciálním inhibitoriem se považuje za absolutně neplatné.  

5.1.4. Výzva ke splnění vymáhané povinnosti 

Od novely exekučního řádu provedené zákonem č. 45/2013 Sb. je exekutor 

povinen zaslat společně s vyrozuměním o zahájení exekuce i výzvu ke splnění 

vymáhané povinnosti. Její náležitosti stanoví § 46 odst. 6 EŘ Pokud povinný 

dobrovolně splní vymáhanou povinnost do 30 dnů od doručení této výzvy, sníží se 

záloha na náklady exekuce dle § 11 vyhlášky č. 330/2011 Sb. o odměně a náhradách 

soudního exekutora na 50% odměny jde-li o exekuci pro peněžité plnění. Splněním 

vymáhané povinnosti pak zanikají zákazy dané povinnému ohledně nakládání 

s majetkem, zanikají i účinky dosud vydaných exekučních příkazů. Exekutor následně 

vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, které již byly zálohově zaplaceny, právní mocí 

bude následně exekuce provedena a fakticky dochází ke skončení exekučního řízení 

splněním.  

Pro případ, že splněno dobrovolně na základě této výzvy není, pokračuje exekutor 

v řízení dál a exekuci provede.  
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5.1.5. Exekuční příkaz 

Exekuční příkaz slouží ke konkretizaci způsobu provedení exekuce. Vydává jej 

exekutor ve chvíli, kdy za pomoci součinnosti povinných orgánů a oprávněného či jinou 

vlastní činností zjistil majetkové hodnoty povinného, které je možné exekučně 

postihnout. Je volnou úvahou exekutora, jaký postup k dosažení účelu exekuce zvolí, 

přičemž má povinnost postupovat rychle a účelně, při zachování ochrany práv účastníků 

i ostatních dotčených osob. Pro každý způsob provedení exekuce musí být vydán 

zvláštní exekuční příkaz.  

Při volbě způsobu provedení exekuce musí soudní exekutor postupovat v souladu 

se základními zásadami exekučního procesu, zejména pokud jde o přiměřenost 

zvoleného způsobu provedení exekuce a vymáhané povinnosti.  Předmětná právní 

úprava stanovuje pořadí způsobů provedení exekuce a také limity možného postihu 

povinného. Pořadí způsobů provedení exekuce je nutné dodržet, nebrání-li to účelu 

exekuce.  Exekučním příkazem také dochází ke zúžení účinků generálního inhibitoria. 

Inhibitorium se nadále vztahuje pouze na majetek určený exekučním příkazem, jen 

tento majetek lze postihnout.
119

 Exekuční příkaz a usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí dle OSŘ jsou si rovny, podstatným rozdílem však zůstává skutečnost, že při 

exekuci způsob provedení vybírá exekutor a to dle shora popsaných kritérií, oproti tomu 

u výkonu rozhodnutí je volba na oprávněném bez jakékoli korekce soudem.  

Exekuční příkaz má formu usnesení s účinky nařízeného výkonu rozhodnutí dle 

OSŘ, je ale rozhodnutím sui generis. Nelze jej vydat dříve, než je exekuce zapsána do 

rejstříku zahájených exekucí. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný 

prostředek, tento je přípustný pouze proti usnesení o nařízení exekuce jako takové. Po 

právní moci exekučního příkazu exekutor provede exekuci zde stanoveným způsobem. 

Náležitosti exekučního příkazu stanoví exekuční řád. Následná činnost exekutora pak 

směřuje ke konečnému provedení exekuce, tedy splnění vymáhané povinnosti. Exekuce 

může být provedena po právní moci exekučního příkazu (není přípustný opravný 

prostředek, tedy nastává po doručení poslednímu z účastníků) a zapsáním doložky 
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provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí. Možnou obranou povinného je 

návrh na zastavení exekuce nebo návrh na zrušení exekučního příkazu.  

5.1.6. Odklad exekuce 

Odkladem exekuce rozumíme její dočasné neprovedení. Může tedy nastat pouze 

tehdy, byla-li exekuce již nařízena. O odkladu rozhoduje soudní exekutor nebo exekuční 

soud a to buď na návrh povinného, nebo i bez něj. I bez návrhu může soudní exekutor 

nebo exekuční soud rozhodnout o odkladu exekuce, pokud předpokládá, že exekuce 

bude zastavena. Tento postup je projevem zejména zásady ochrany povinného 

v exekučním řízení. Jde například o případy povolené obnovy řízení, kdy lze důvodně 

předpokládat změnu rozhodnutí. Nejde však o případy podaných mimořádných 

opravných prostředků v jakémkoli případě, neboť zde je možné odklad výkonu 

rozhodnutí žádat po soudu, který vede nalézací řízení a ten má možnost jej přiznat, 

pokud jej má za odůvodněný. Výjimkou z dočasného neprovedení exekuce je, jestliže je 

zjevné, že návrh je jen snahou povinného exekuci oddálit a není věcně podložen nebo 

jde-li o opakovaný návrh, když předchozí nebyly úspěšné. Exekutor má povinnost o 

bezvadném návrhu na odklad exekuce rozhodnout do 7 dnů. Pokud návrhu do 7 dnů 

nevyhoví, postoupí jej exekučnímu soudu, který je povinen rozhodnout do 15 dnů. 

Dále zde nalézáme projev obrany povinného v exekučním řízení a to 

prostřednictvím druhé možnosti odkladu exekuce k návrhu povinného, který někdy 

označujeme jako odklad ze sociálních důvodů.
120

 Exekutor nebo exekuční soud návrhu 

vyhoví, jsou-li splněny zákonné předpoklady, kterými jsou tíživé postavení povinného 

nastalé bez jeho viny, které je pouze přechodné a neprodlená exekuce by měla zvlášť 

nepříznivý dopad na povinného nebo příslušníky jeho rodiny. Současně je nutné splnit 

podmínky, že oprávněný nebude odkladem exekuce vážně poškozen. Toto ustanovení 

cílí na situace v životě povinného, které jsou zcela mimořádné a provedení exekuce by 

vážně ohrožovalo existenční poměry jeho nebo jeho rodiny. Mluvíme např. o případech 
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živelních katastrof nebo nezaviněných úrazů. K této problematice je rovněž dostupná 

bohatá judikatura, kterou však vzhledem k rozsahu práce nezahrnuji.  

Od podání návrhu na odklad exekuce do rozhodnutí o něm exekutor nečiní žádné 

úkony směřující k provedení exekuce, s výjimkou případů, kdy je návrh svévolným a 

zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva a také tehdy, jsou-li 

opakovaně uplatňovány stejné okolnosti, o kterých již bylo v minulosti rozhodnuto. 

Účinky odkladu nemají vliv na inhibitorium. Exekuce pak pokračuje po uplynutí doby, 

na kterou byla odložena. 

5.1.7. Skončení exekuce 

Rozlišujeme několik způsobů, kterými může exekuce skončit. Tím 

nejočekávanějším, ale v praxi bohužel ne nejčastějším, je skončení exekuce naplněním 

jejího účelů, tedy úspěšným vymožením pohledávky oprávněného. K tomu může dojít 

buď dobrovolným splněním na základě výzvy exekutora dle § 46 odst. 6 EŘ, 

dobrovolným splněním kdykoli v průběhu (ať už povinným nebo třetí osobou), nebo 

jako důsledek úkonů činěných exekutorem při provádění exekuce. Exekutor má 

povinnost vymožené plnění vést na zvláštním účtu a zajistit výplatu vymoženého 

pohledávky do 30 dnů ode dne, kdy plnění obdržel. 

 Dále může exekuce skončit bezvýsledností nebo zastavením. Bezvýsledností 

rozumíme stav, kdy není vymoženo úplně, ale nemá již význam ve vedení exekuce 

pokračovat. Skončení exekuce vymožením pohledávky nebo bezvýsledností se neděje 

žádným formálním způsobem. Soudní exekutor má ale uloženu povinnost zaslat 

oznámení o skončení exekuce všem dotčeným osobám a orgánům. 

Oproti tomu pokud je exekuce zastavena, je rozhodnutí činěno usnesením. 

Jednotlivé způsoby provádění exekuce pak mohou mít speciální úpravu, obecná úprava 

je pak dána ust. § 55 EŘ ve spojení s § 268 OSŘ Důvody pro zastavení exekuce mohou 

být různé, příkladem pokud podkladové rozhodnutí nebylo vykonatelné, bylo zrušeno 

nebo stalo se neúčinným, případně jsou-li v rámci exekuce postihovány věci, jejichž 

postižení je vyloučeno.
121
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Zastavena může být exekuce jak na návrh, tak i bez návrhu. Bez návrhu zastavuje 

exekuci exekuční soud, soudní exekutor může bez návrhu zastavit exekuci pouze se 

souhlasem oprávněného.  Exekuce může být zastavena také tehdy, pokud oprávněný 

nesloží zálohu na náklady exekučního řízení. Tento jediný důvod neplatí pro výkon 

rozhodnutí, zde se záloha na náklady neskládá. Výjimkou i v rámci exekucí zůstává 

vymáhání výživného na nezletilé dítě, kdy exekutor nemůže zastavit exekuci ani pokud 

není složena záloha na náklady 

Pokud jde o zastavení exekuce na návrh oprávněného, plně se zde opět uplatní 

dispoziční zásada, kdy oprávněný, který zahájil řízení, takovým řízením disponuje a 

může tedy návrh na zahájení vzít zpět, čímž dochází k zastavení řízení. K prolomení 

zásady dochází ust. § 55a EŘ, kdy exekutor řízení nezastaví, jestliže nejsou zaplaceny 

náklady exekuce. Podstatou je, že práci exekutora je nutné zaplatit a jestliže náklady 

exekuce nejsou zaplaceny z vymoženého plnění, je nutné zkoumat, kdo zastavení 

exekuce zavinil.
122

 Účastník, který zavinil zastavení řízení, je povinen k náhradě 

vzniklých nákladů. 

Pokud návrh na zastavení exekuce podává povinný, nemá tato skutečnost na 

průběh exekuce vliv do doby rozhodnutí o zastavení. Podání návrhu tak nemá odkladný 

účinek. Dále je podstatné, v jaké lhůtě je návrh podáván. Povinný může návrh na 

zastavení exekuce uplatnit jako „opravný prostředek“ proti zahájení exekučního řízení, 

a to ve lhůtě dle § 46 odst. 6 EŘ, tedy v rámci 30 denní lhůty pro dobrovolné splnění 

vymáhané povinnosti. V tomto případě je dokonce návrhu přiznán odkladný účinek. 

Pokud je návrh na zastavení exekuce podáván po této lhůtě, musí povinný vylíčit i 

rozhodné skutečnosti k zachování lhůty. Návrh musí být podán v subjektivní lhůtě 15 

dnů od zjištění rozhodných skutečností pro zastavení exekuce. Tento návrh již odkladný 

účinek nemá.  

Bude-li v rámci exekuce vymoženo jen částečné plnění, je možné se zbylé 

pohledávky domáhat dále.  

Z hlediska vymáhání výživného pro nezletilé dítě je zajímavé se zaměřit na 

předběžnou vykonatelnost rozhodnutí určujícího výživné. Rozhodnutí je vykonatelné 

před nabytím právní moci a to i v případech, kdy je podán opravný prostředek. Je tedy 
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časté, že je vedena exekuce na základě podkladového rozhodnutí, které je později 

změněno či zrušeno. Dále může být vedena exekuce pro výživné nezletilého i na 

základě neúčinného rozhodnutí, protože jak již bylo uvedeno výše, rozhodnutí o určení 

výživného je rozhodnutím, které je v čase proměnlivé se změnou okolností na straně 

obou účastníků. Neúčinné je tedy rozhodnutí, jímž byly upraveny poměry nezletilého 

pro dobu trvání manželství rodičů za situace, kdy dojde k jejich rozvodu, stejně jako 

když dojde k obnovení jejich soužití. Neúčinné je též předběžné opatření upravující 

poměry za situace, kdy je vydáno rozhodnutí meritorní. Je-li vedena exekuce na základě 

neúčinného rozhodnutí, je to důvodem pro její zastavení.  

Dále je vhodné zmínit i důvod zastavení dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ, tedy 

výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který nelze rozhodnutí 

vykonat. Sem bychom zařadily exekuci pro běžné výživné, které však je již nadále 

hrazeno řádně a včas a tedy není důvod, proč by mělo být vymáháno exekučně, když 

povinnost je plněna dobrovolně. Není však stanovena žádná lhůta, která by určila po jak 

dlouhou dobu musí být výživné plněno dobrovolně, aby byla exekuce zastavena. 

6. Způsoby provedení exekuce 

Právní úprava způsobů provedení exekuce je obsažena jak v části šesté OSŘ, tak 

v samotném exekučním řádu, který přebírá taxativní výčet z OSŘ. Exekuci lze tedy 

provést pouze způsoby v exekučním řádu uvedenými. Dále však upravuje zejména 

detaily a odchylky specifické pro exekuci a ve zbytku využívá své speciality vůči OSŘ 

Způsoby provedení exekuce tak členíme podle povahy plnění, které má být exekucí 

dosaženo na způsoby provedení exekuce pro peněžitá plnění a pro jinou povinnost než 

zaplacení peněžité částky – tzv. nepeněžitá plnění.
123

 Exekuční řád obsahuje i výlučnou 

úpravu exekuce patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek. 

Volba způsobu provedení exekuce pro peněžitá plnění je na rozhodnutí exekutora, 

v praxi je u provedení exekuce pro peněžitá plnění běžná kombinace několika způsobů a 

není nutné se omezovat pouze na jeden z nich.  S touto variantou zákonodárce i počítal 

natolik, že byla včleněna do textu zákona. To je také hlavním rozdílem proti soudnímu 

výkonu rozhodnutí, kde je volba způsobu na oprávněném a soudní vykonavatel se 
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omezí pouze na jeden oprávněným zvolený způsob. Pro nepeněžitá plnění zde volba 

způsobu není, exekutor je vázán exekučním titulem, což v zásadě plynu i z podstaty 

věci. Procesním prostředkem k provedení některého ze způsobu exekuce je exekuční 

příkaz. 

Pokud jde o provedení exekuce pro peněžité plnění, provádíme ji srážkami ze 

mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitých 

věcí, postižením závodu, správou nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění a 

zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.
124

 Dále je pak možné 

provést exekuci prodejem zástavy.
125

 Nepeněžitá plnění je pak možné provést 

vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci a provedením prací a výkonů.
126

 

 

Zákon stanovuje taxativní výčet způsobů provedení exekuce pro peněžitá plnění a 

od tzv. střední novely upravuje i jejich pořadí.
127

 Nebrání-li to účelu exekuce, provede 

se primárně přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu a nepostačuje-li to, pak 

přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, nepostačuje-li 

to, provede se přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního 

připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, 

srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením 

řidičského oprávnění. Nedostačují-li předchozí možnosti, je možné přistoupit k exekuci 

prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení 

sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního 

připojištění nebo doplňkového penzijního spoření. Jako poslední možnost je pak prodej 

nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny.
128

 Jiné pořadí je 

možné zvolit pouze na návrh nebo se souhlasem povinného. Dřívější úprava pak 

vycházela zejména ze společenského stavu přijímání OSŘ jako takového a 

upřednostňovala srážky ze mzdy jako základní způsob provedení exekuce, resp. výkonu 
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rozhodnutí. Základem byla skutečnost, že mzdu pobíral prakticky každý, neboť 

zaměstnání bylo v socialistické společnosti povinností.  

Účelem střední novely exekučního řádu, resp. této konkrétní změny nebylo zhoršit 

postavení oprávněného co do výše jeho uspokojené pohledávky, prioritním bylo snížit 

možnost určité šikany povinného exekutorem, když v minulosti docházelo 

k neojedinělým případům postižení zásadních majetkových hodnot povinného pro 

bagatelní dluh. Exekutor totiž předpokládal, že pokud postihne movitou věc vyšší 

hodnoty, případně rovnou nemovitou věc, že dlužník pravděpodobněji dluh splní tím, že 

si potřebnou finanční hotovost opatří, aby o tento majetek nepřišel.
129

  

Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, je 

možné exekuci v jednom exekučním řízení provést i kombinací více způsobů, případně 

všemi zákonem připuštěnými způsoby.  K provedení stanovenými způsoby lze 

přistoupit jak postupně, tak i současně. 

Při provádění exekuce je dále nutné zohlednit přednostní pohledávky, pořadí 

pohledávek a proporcionalitu. K přednostním pohledávkám blíže v kapitole exekuce pro 

výživné nezletilého dítěte. Pokud jde o pořadí pohledávek, pak toto určujeme podle 

pořadí dne, ve kterém bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud je tento den 

shodný pro několik pohledávek, mají shodné pořadí a uspokojují se najednou. Pro 

případ, že jejich uspokojení v plné výši není možné, uspokojí se proporcionálně. 

6.1. Srážky ze mzdy a jiných příjmů 

Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů dle EŘ se provádí subsidiárně podle 

úpravy pro soudní výkon rozhodnutí. Postihuje se nárok povinného na peněžité plnění 

vůči třetí osobě, kdy tato třetí osoba je povinna oprávněnému prostřednictvím exekutora 

plnit to, co by plnila povinnému.
130

 Povinným pro exekuci srážkami ze mzdy může být 

pouze fyzická osoba.
131

 Vychází se tedy z předpokladu, že každá osoba má nějaký 

pravidelný příjem, ať už mzdu nebo jiný obdobný příjem. Mzdou pro tyto účely 
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rozumíme příjem povinného z jeho závislé hospodářské činnosti, který slouží 

k uspokojování zejména základních životních potřeb jeho a jeho rodiny, a který je 

zpravidla jeho jediným či základním příjmem.
132

 

Arrestatorium nastává okamžikem, kdy je plátci mzdy doručeno usnesení, kterým 

se mu zakazuje výplata sražených částek povinnému, v případě exekuce pak exekuční 

příkaz. Příkazem se mu zároveň stanovuje povinnost vyplácet sražené části mzdy 

exekutorovi a to od právní moci tohoto usnesení. Tímto okamžikem též nastává 

inhibitorium pro povinného, který tímto ztrácí právo na výplatu sražené části mzdy. 

Exekuční příkaz se doručuje oprávněnému, povinnému a plátci mzdy. 

Největší význam má tento způsob exekuce pro peněžitá plnění ve formě 

opětujících se dávek a to z důvodu, že jinými způsoby je možné vydobýt pouze 

pohledávku splatnou do vydání usnesení o nařízení exekuce.
133

 Výjimka je připuštěna 

pouze pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy z titulu přiznávajícího právo na opětující 

se dávku,
134

 kdy je tedy možné nařídit a vést exekuci i pro pohledávku splatnou teprve 

v budoucnu. Typickým příkladem je tak pohledávka pro běžné výživné. Je-li exekučně 

vymáhána pouze pohledávky běžného výživného, zaměstnavatel nejprve provede srážku 

běžného výživného ze mzdy a zbylou část pak vyplatí povinnému.  

Srážky se provádějí z čisté mzdy dlužníka, platu, odměn z dohod konaných mimo 

pracovní poměr, nejednorázových dávek státní sociální podpory a také z příjmů, které 

dlužníkovi nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní. Těmito příjmy 

jsou náhrada mzdy nebo platu vyplácená při překážkách v práci jak na straně 

zaměstnavatele tak zaměstnance,
135

 nemocenské, důchody, stipendia, peněžitá pomoc 

v mateřství, podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a další taxativně 

vymezené. Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty poskytované 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci (§ 109 ZPr). Tímto způsobem lze postihnout též 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, jež je poskytována 

                                                 

132
 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015. str. 73 

133
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.6.1969, sp.zn. 2 Cz 18/69 

134
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.1999 sp.zn. Cdon 1537/97 

135
 § 124 – 130 ZPr 



80 

 

formou pravidelné měsíční renty.
136

 Má se za to, že téměř jakýkoli pravidelný příjem 

dlužníka může být tímto způsobem postižen. Předmětem srážek nejsou například částky 

poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při 

pracovních cestách.
137

 Tato změna byla do zákona zahrnuta po rozhodnutí Nejvyššího 

soudu,
138

 který rozhodl, že cestovní náhrady nejsou příjmem v pravém slova smyslu, že 

jejich účelem je refundace nákladů, které zaměstnanec vynaložil tím, že nevykonával 

práci na svém obvyklém pracovišti.  

Původní úprava jiných příjmů nezahrnovala do jiného příjmu odměny z dohod 

konaných mimo pracovní poměr. Tyto tedy bylo možné postihnout celé, protože se 

neuplatňovalo omezení nezabavitelného minima. Někteří autoři mají za to, že předchozí 

právní úprava nemotivovala povinné pracovat, byť alespoň na dohodu o provedení 

práce, neboť se tím jejich příjem nijak nezvýšil. Domnívají se, že to je jeden z důvodů 

tzv. práce načerno. Novou úpravu tedy oceňují pro její vyšší sociální citlivost, která je 

zároveň způsobilá vyvolat efekt efektivnějšího splácení dluhu, neboť odměny z dohod 

budou oficiální.
139

 S tímto názorem se příliš neztotožňuji. Domnívám se, že dlužník, 

který pracoval „načerno“ nezačne pracovat oficiálně jen proto, aby mohl hradit své 

dluhy. Naopak mi jsou z praxe spíše známy případy, že pokud dlužník je schopen mít 

nějaký příjem pro hrazení svých dluhů a alespoň částečně je uhradit chce, hradí je na 

základě splátkového kalendáře, dohodnutého s věřitelem či exekutorem, případně se 

pokusí řešit svůj stav oddlužením. Dlužník, které dluhy uhradit nechce, se příliš neohlíží 

na zákonnou úpravu a pohybuje se v tomto stavu dlouhodobě či celoživotně. 

Dále bude pracováno s postižením mzdy s tím, že pro ostatní příjmy je exekuce 

prováděna obdobně. 

Vzhledem k tomu, že je postižen nárok povinného vůči plátci mzdy, je nutná 

součinnost tohoto plátce. Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy je tak svojí povahou 
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zvláštní typ způsobu výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky.
140

 Exekutor tedy vydá 

exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy, toto doručí plátci mzdy.  Od 

okamžiku doručení nařízení je plátce mzdy povinen provádět srážky. Povinný tímto 

okamžikem ztrácí právo na vyplacení té části mzdy, která odpovídá stanovené výši 

srážek. Následně plátce mzdy exekutor vyrozumí o tom, že rozhodnutí nabylo právní 

moci. Od této chvíle je plátce mzdy povinen vyplácet sraženou mzdu oprávněnému 

prostřednictvím exekutora. Je-li oprávněných více, může plátce mzdy zaslat strženou 

částku exekutorovi, který ji rozvrhne mezi oprávněné.  Plátce mzdy, oprávněný i 

povinný může kdykoli požádat exekutora o určení, jaká částka ze mzdy povinného má 

být v příslušném výplatním období sražena, a je-li více oprávněných, kolik z ní připadne 

na každého z nich. Pro případ, že dlužník má více postižitelných příjmu, určí jim 

exekutor, jak vysokou část nepostižitelné základní částky nemají srážet. V tomto 

případě veškeré sražené plnění zasílají exekutorovi, který prověřuje, zda nebyla sražena 

částka převyšující pohledávku oprávněného. Pokud by byla sražena vyšší částka, vyplatí 

jen tolik, kolik odpovídá pohledávce oprávněného a zbytek vrátí povinnému.
141

 Pro 

případ, že dojde ke změně plátce mzdy po nařízení exekuce, tato změna zásadně nemá 

vliv na nařízení exekuce. Účinky se tedy vztahují i na nového plátce mzdy. Pokud jde o 

časový úsek mezi doručením exekučního příkazu a nabytím právní moci, resp. zapsání 

doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí, v tomto období 

zaměstnavatel nemůže vyplácet ani povinnému ani oprávněnému, postižitelnou část 

mzdy tak deponuje. 

Diskutovanou změnou byla možnost náhrady nákladů plátcům mzdy při srážkách 

ze mzdy. Nicméně tato zatím nebyla žádnou z novel zahrnuta. Důvodem je zejména 

skutečnost, že nebylo navrhováno přiznání náhrady nákladů jiným subjektům, které 

provádí výkon rozhodnutí jako např. peněžním ústavům při provádění exekuce 

přikázáním pohledávky z účtu, což bylo shledáno jako protiústavní.
142

 V současné době 

                                                 

140
 KURKA, Vladimír a Ljubomír DRÁPAL. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004.  str. 

402  

141
 KURKA, Vladimír a Ljubomír DRÁPAL. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004.  str. 

403 

142
 Zpravodajská zpráva pro zasedání Legislativní rady vlády dne 12.11.2015, č.j. 15052/2015-LRV, 

předložil Mgr. František Korbel, Ph.D. 



82 

 

však Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě novelizaci OSŘ a exekučního řádu, 

která se věnuje i této oblasti a navrhuje paušální náhradu nákladů plátce mzdy. Tento 

návrh byl však vrácen k doplnění. Je ale pravděpodobné, že náhrada nákladů plátci 

mzdy bude zahrnuta do některé z příštích novelizací.
143

 Nicméně do dnešního dne 

k tomuto nedošlo. 

Výše postižení příjmu není neomezená, povinnému nesmí být sražena základní 

částka, často označovaná jako nezabavitelné minimum. Jeho výše je stanovena 

nařízením vlády České republiky,
144

 resp. vláda stanovuje způsob výpočtu a základní 

částek, ze kterých se při výpočtu vychází. Srážkami ze mzdy již nelze postihnout mzdu 

manžela povinného.  

Základní částka se rovná dvěma třetinám součtu částky určené jako životní 

minimum
145

, částky normativních nákladů na bydlení
146

 a dále jedné čtvrtiny 

nezabavitelné částky určené na každou osobu, ke které má dlužník vyživovací 

povinnost. Zde se započítá i manžel s vlastním příjmem.
147

 V roce 2020 je výše takto 

vypočtené pro jednotlivce bez vyživovacích povinností 6 428,67 Kč.  

Postižitelná část příjmu se tedy vypočte následovně: od čisté mzdy povinného je 

odečteno nezabavitelné minimum. Následně je zjištěno, jestli výsledná částka 

nepřesahuje částku, nad kterou se srazí mzda bez omezení. Pro případ, že by zbytek 

čisté mzdy po odečtení nezabavitelného minima přesahoval částku stanovenou 

nařízením vlády,
148

 tedy k dnešnímu dni dvojnásobek součtu životního minima 

jednotlivce a normativních nákladů na bydlení, pak tento rozdíl podléhá srážkám bez 

omezení, představuje tzv. plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy a je přiřazena 

k druhé třetině srážek pro přednostní pohledávky v potřebném rozsahu. V loňském roce 

zde došlo ke změně, kdy se hranice tzv. plně zabavitelné částky zvýšila, původní právní 
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úprava počítala pouze se součtem životního minima jednotlivce a normativních nákladů 

na bydlení, nikoli jejich dvojnásobkem. 

Vypočtená postižitelná část příjmu se zaokrouhlí směrem dolů na částku 

dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách. Srážky běžných pohledávek se 

provádějí z první třetiny, srážky přednostních pohledávek se provádějí z druhé třetiny, a 

pokud je to nedostačující, tak i z třetiny první, třetí třetina se vyplatí povinnému. 

Hovoříme tedy o tzv. třetinovém systému, kombinovaném s institutem nepostižitelné 

částky mzdy.
149

 Pro případ, že zde je plně zabavitelná částka, která je natolik vysoká, že 

postačí k uspokojení přednostních pohledávek, ve zbytku se použije na úhradu 

nepřednostních pohledávek v rámci první třetiny.
150

 

 Povinnému tedy zůstává pro vlastní potřebu nezabavitelná částka a dále jedna 

třetina z třetinového systému.  

Ohledně tohoto ustanovení probíhá v současné době debata, zda by v souvislosti 

se změnami, které přinesla novela č. 164/2015 Sb. nemělo být změněno i nařízení vlády 

č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému 

z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda 

postižitelná srážkami bez omezení. V některých bodech došlo v loňském roce ke 

změnám, v některých se změny očekávají. Úvahy vycházejí z otázky, zda takto určené 

nezabavitelné příjmy jsou dostatečné pro zajištění běžného živobytí povinného. Částka 

původně určená normativními náklady na bydlení či životního minima pro jednotlivce 

totiž nemusí dostačovat k pokrytí běžných životních nákladů, což bylo v loňském roce 

promítnuto do právní úpravy a hranice byla zvýšena na dvojnásobek. Opět jsou brány 

do úvahy případné motivace povinného k práci “načerno“, ale i zohlednění skutečných, 

nikoli tabulkových, životních nákladů. Je nutné ovšem zajistit i to, aby oprávněný nebyl 

případně nepřiměřeně krácen, pokud by tato částka byla neúměrně vysoká.
151

 

V současné době je pak řešeno, zda by neměla být zvýšena i hranice nezabavitelného 
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minima, resp. zda by nemělo být ponecháno i více než hranice nastavená v současné 

době či tato stanovena jinak, když příslušné nařízení vlády bylo opět v loňském roce po 

více než 7 letech novelizováno.  

Není přípustné provádět srážky ve větším rozsahu, než dovoluje zákon a to ani se 

souhlasem povinného. Oproti tomu lze provádět srážky nižší, předpokladem je dohoda 

oprávněného s povinným o tom, že se s nižšími srážkami spokojí. Tuto dohodu je nutné 

oznámit exekutorovi. Ten pak vyzve plátce mzdy, aby prováděl pouze tuto nižší srážku.  

Ohledně srážek ze mzdy bylo v poslední době i diskutované téma co 

s nepostižitelnou částí mzdy, pokud je odeslána na účet povinného. Dřívější praxe byla 

taková, že tuto část bylo možné postihnout v rámci přikázání pohledávky z účtu 

povinného. Poslední rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2016 sp.zn. IV. ÚS 

121/16 však tento názor nepodpořilo a naopak se Ústavní soud zastal povinného s tím, 

že postižení i této části mzdy by bylo proti účelu zákonné úpravy nepostižitelné částky. 

Problémem k dokazování pak zůstává určení, které prostředky na účtu jsou 

nepostižitelnou částí mzdy a které je možné postihnout. 

6.2. Přikázání pohledávky 

Pohledávkou rozumíme právo na plnění. Toto právo má věřitel, v exekučním 

řízení nazývaný oprávněný. Povinnost k plnění má dlužník, resp. v exekučním řízení 

povinný. Závazek je tedy nazýván pohledávkou, pokud jde o právo věřitele na plnění, 

dluhem pak pokud jde o povinnost dlužníka plnit. 

V exekuci pak pro účely provedení exekuce přikázáním pohledávky pohledávkou 

rozumíme právo povinného na plnění od třetí osoby. Tato třetí osoba je dlužníkem 

povinného. Povinný má nárok na plnění od této třetí osoby a to na zaplacení určité 

peněžité částky nebo na nakládání s ní, případně má nárok na jiné plnění, které má 

majetkovou povahu a může být převoditelné. Jsou zde tedy patrné znaky 

poddlužnického vztahu.
152

 

Plnění oné třetí osoby pak může být z různých důvodů. Fakticky vzato je formou 

přikázání pohledávky i postižení mzdy a jiného příjmu, jak je uvedeno výše, neboť 
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plátce mzdy je ve vztahu povinným k plnění vůči dlužníku. Pravděpodobně vzhledem 

k zásahu do základního práva na minimální materiální zabezpečení a na fakt, že zákon 

v sobě svého vzniku počítal s variantou, že nejčastějším způsobem provedení exekuce 

bude srážka ze mzdy, je tato upravena samostatně.  Další skupinou jsou pak práva na 

plnění dlužníka od peněžního ústavu z vkladů na účet. Některá další plnění, která by též 

mohla odpovídat popsanému vztahu mezi stranami, jako např. cenné papíry jsou 

postiženy v rámci prodeje movitých věcí. 

Rozlišujeme tedy 3 podzpůsoby provedení exekuce přikázáním pohledávky, a to 

přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, přikázání jiné peněžité pohledávky 

povinného s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového 

penzijního spoření a přikázáním jiných majetkových práv povinného. 

Za určitých podmínek může být tímto způsobem postižen i majetek náležející do 

společného jmění povinného a jeho manžela.  

6.2.1. Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu 

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu je od novely exekuční řádu 

provedené zákonem č. 164/2015 Sb. s účinností ode dne 1. 9. 2015 prioritním způsobem 

provedení exekuce.  

Výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze 

postihnout pohledávku, kterou má povinný z běžného, vkladového nebo jiné účtu 

vedeného v jakékoli měně u peněžního ústavu působícího v České republice. Výkonem 

rozhodnutí nemůže být postižen účet mezibankovního platebního styku vedený Českou 

národní bankou pro banky, které jsou účastníkem jí provozovaného platebního 

systému.
153

 Peněžním ústavem se rozumí banka, pobočka zahraniční banky a spořitelní 

a úvěrní družstvo.
154

 Při exekuci přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu 

exekutor nezkoumá původ peněz na účtu. Předmětem výkonu rozhodnutí totiž v případě 

přikázání pohledávky z účtu není věc ani jiný majetek, ale nárok majitele účtu na 
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výplatu peněžních prostředků a tento závěr se tedy prosazuje i tehdy, jsou-li na účtu 

připsány peněžní prostředky jakékoli třetí osoby.
155

 

Smlouvu o účtu mezi klientem a bankou upravuje § 2662 NOZ. Banka se jí 

zavazuje zřídit účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet, výběr 

hotovosti z účtu a provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet. Podstatou je 

ve skutečnosti klasický věřitelsko-dlužnický vztah, ačkoli si to veřejnost běžně 

neuvědomuje. Klient poskytuje bance finanční prostředky, které je mu banka zavázána 

dle sjednaných podmínek vrátit. V případě běžného účtu tedy na vyžádání. Klient má 

tedy právo na plnění od banky – pohledávku a banka má povinnost plnit – má dluh. 

V případě exekuce pak tedy mezi bankou a oprávněným vzniká poddlužnický vztah. 

Přikázáním pohledávky z účtu lze vymáhat jakoukoli již splatnou pohledávku, 

nelze tímto způsobem ale vymáhat dávky nebo splátky splatné teprve v budoucnu.
156

 

Exekuci lze provést i z účtu manžela povinného, nicméně zde je zákonný limit do 

maximální částky jedné poloviny peněžních prostředků na účtu. Limitem je i, jak 

uvedeno výše, omezení vztahující se na nepostižitelnou část mzdy, odeslanou na účet 

povinného. 

Samotná exekuce pak probíhá tak, že v usnesení o exekuci přikázáním 

pohledávky z účtu povinného musí být obsažen příkaz adresovaný peněžnímu ústavu, 

aby od okamžiku doručení předmětného usnesení z účtu povinného až do výše 

vymáhané pohledávky nevyplácel finanční prostředky, neprováděl započtení ani s nimi 

jinak nenakládal. Toto platí i pro vlastní pohledávky peněžního ústavu. Uvedené 

arrestatorium je nezbytnou součástí usnesení. Pokud by nebylo obsaženo, exekuci by 

nebylo možné provést, nevznikalo by zde tzv. úkojné právo. Ve vztahu k povinnému 

pak má toto účinek inhibitoria a představuje zákaz povinnému nakládat s prostředky na 

účtu do zablokované výše. To samozřejmě nebrání v dispozici s prostředky na účtu nad 

zablokovanou hranici, stejně jako to nebrání jiným dispozicím se smlouvou o účtu. Je 

možné ji i vypovědět či zrušit, ale konečné vypořádání nesmí být na újmu 

zablokovaným prostředkům. Účet tedy může být zrušen až tehdy, bude-li provedena 

                                                 

155
 Usnesení Ústavního soudu ze dne 1.12.2015 sp.zn. Pl. ÚS 27/14  

156
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 12. 1991, sp.zn. 5 Cz 49/91 



87 

 

nebo zastavena exekuce. V případě provedení tedy až tehdy, budou-li zablokované 

prostředky vyplaceny oprávněnému.
157

 

Usnesení se doručuje oprávněnému, povinnému a peněžnímu ústavu. Povinnému 

nesmí být doručeno dříve než peněžnímu ústavu. Účelem je zajistit účinky arrestatoria 

dříve, než se o něm a inhibitoriu dozví i povinný, aby se zabránilo povinnému 

v dispozicích s uloženými finančními prostředky. Doklad o doručení peněžnímu ústavu 

má obsahovat přesný údaj o okamžiku doručení vč. hodiny a minuty doručení. Toto 

však již dnes nebude v praxi činit nejmenší problém, neboť doručováno bude vždy 

datovou schránkou a automatická doručenky tyto údaje automaticky obsahuje.  

Poté, co usnesení nabyde právní moci, vyrozumí se oprávněný a peněžní ústav. Po 

doručení vyrozumění peněžní ústav provede exekuci a to tak, že vymáhanou 

pohledávkou a její příslušenství vč. přiznané náhrady nákladů exekučního řízení odepíše 

z účtu povinného a vyplatí ji oprávněnému. Lhůta pro vyplacení je stanovena na den 

následující po dni, v němž bylo doručeno vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení 

exekuce.
158

 Nařízením exekuce jsou postiženy jak finanční prostředky, které se na účtu 

nacházejí ke dni doručení usnesení o nařízení exekuce i ty, které budou přijaty 

dodatečně, a to do výše odpovídající výši vymáhané pohledávky, a které dojdou na účet 

do 6 měsíců ode dne doručení vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o nařízení 

exekuce tzv. sledovací období. Pro případ, že by na počátku sledovacího období nebyly 

na účtu prostředky v dostatečné výši, vyplatí peněžní ústav prostředky den následující 

po dni, kdy na účet povinného došli finanční prostředky v dostatečné výši a jestliže 

k tomuto nedojde po celou dobu sledovacího období, vyplatí peněžní ústav den 

následující po jeho konci ty prostředky, které na účet došly, ačkoli tím bude oprávněný 

uspokojen jen částečně. Po konci sledovací období též případně sdělí peněžní ústav, že 

na účtu povinného nebyly po celou dobu sledovacího období žádné finanční prostředky 

a tedy že exekuci nebylo možné z těchto důvodů provést. Výplatu tedy finanční ústav 

provádí vždy maximálně dvakrát a to po vyrozumění o právní moci a po dojití 

dostatečných finančních prostředků v průběhu sledovacího období, případně na jeho 

konci. 
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Pokud by byly tímto způsobem zajištěny prostředky zaměstnavatele určené na 

výplatu mezd zaměstnanců, je možné použít i tyto přičemž zákon stanoví pravidla pro 

takové použití. Předpokladem je písemné prohlášení povinného zaměstnavatele 

s uvedením nároků jeho zaměstnanců. 

Je-li oprávněných více, pak platí, že se pohledávky uspokojují podle pořadí. 

Pokud mají pohledávky stejné pořadí, uspokojují se poměrně. Pořadí určuje den, kdy 

bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení exekuce. Účinky arrestatoria 

nejsou pro určení pořadí rozhodné.  

Pokud jde o postižení účtu, na který je odeslán zbytek mzdy, která již byla 

postižena exekucí srážkami ze mzdy, pak došlo k určitým změnám. V minulosti totiž 

bylo možné tuto částku postihnout. Pokud si tedy zaměstnanec nedohodl jiný způsob 

výplaty zbývající části postižené mzdy se zaměstnavatelem, byla postižena přikázáním 

pohledávky z účtu. Docházelo tak k tomu, že zaměstnanci nezbyly žádné prostředky 

k zajištění životních potřeb, což je zcela jistě v rozporu s ust. § 279 OSŘ o rozsahu 

srážek ze mzdy. Dále v obdobné věci rozhodoval Ústavní soud, který ve svém nálezu ze 

dne 20. 10. 2016 dospěl k závěru, že pokud je na účet povinného poukazován důchod 

(tedy příjem na který se vztahuje ochrana týkající se nezabavitelné částky) pak není 

možný tento postihnout nad rámec postižení srážkami z příjmu. Názor exekučního 

soudu, že prostředky vyplacené na účet plátcem důchodu ztratily svoji povahu 

zabavitelné částky tím, že se staly tzv. vkladovou pohledávkou a tedy jejich postižením 

nedochází k postižení důchodu, ale k postižení práva na výplatu pohledávky, byl 

označen za přepjatě formalistický a nezohledňující smysl právní úpravy nezabavitelné 

částky.
159

 

Jak již bylo uvedeno, exekutor nezkoumá původ peněz na účtu. Nemá ani právo 

toto zkoumat. Je tedy na obraně povinného, aby podal návrh na částečné zastavení 

exekuce z důvodů nepřípustnosti a existence jiného důvodu, pro který rozhodnutí nelze 

vykonat.
160

 Nepřípustnost je spatřována v tom, že je povinnému ze mzdy sráženo více, 

než zákon připouští.  
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Jistým problémem pak může být i případ, kdy jsou na exekučně obstavený účet 

odeslány finanční prostředky omylem.  Jejich postihem pak dochází k bezdůvodnému 

obohacení na straně oprávněného.
161

 

K přikázání pohledávky z účtu pouze na závěr krátce zmíním rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 6. 2016 sp.zn. 20 Cdo 3524/2015, který říká, že 

smyslem ustanovení 304b odst. 1 OSŘ, tedy ustanovení, které chrání peněžní 

prostředky povinného na účtu do výše dvojnásobku životního minima, je umožnit 

povinnému jednorázově čerpat určitou minimální částku, která představuje částku 

nutnou k zachování základních životních potřeb. Tato částka je pro povinného chráněna 

pouze jednou, tedy pokud by jí měl na více účtech či ji chtěl z výkonu vyjmout 

opakovaně, nebude to možné. Zákaz dispozice s peněžními prostředky do této výše od 

okamžiku doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky 

z účtu se tak na tyto prostředky vůbec nevztahuje. Peněžní ústav je tak na žádost 

povinného vyplatí a o tomto informuje exekutora.   

Závěrem pak poslední možnost dispozice s penězi na účtu a to za účelem splnění 

vymáhané povinnosti, která se do zákona dostala až novelou č. 139/2015 Sb., kdy je 

konečně umožněno dobrovolně splnit vymáhanou povinnost v 30 denní lhůtě úhradou 

finančními prostředky na zajištěném bankovním účtu. Dřív totiž mohli vznikat situace, 

kdy by sice povinný rád dobrovolně uhradil, nicméně po zajištění již toto nebylo možné. 

6.2.2. Přikázání jiné peněžité pohledávky 

Takto postihujeme pohledávky, které má povinný vůči svému dlužníku, jejímž 

předmětem je peněžitá pohledávka v jakékoli měně a která vznikla na základě smlouvy 

nebo jiné právní skutečnosti nebo alespoň vznikla co do právního důvodu, jestliže na 

témže základu budou v budoucnu dílčí nároky teprve vznikat. Jde tedy o poddlužnický 

vztah mezi povinným a jeho dlužníkem. Postižená pohledávka nemusí být splatná, 

postačí, že bude splatná v budoucnu. Musí se tedy jednat o pohledávku existentní.
162
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Takto může být postižena pouze pohledávka povinného vůči třetím osobám, nikoli vůči 

povinnému.
163

 Na obsah pohledávky nejsou kladeny žádné další nároky, kromě shora 

uvedených a toho, že pohledávka musí být převoditelná.  

Kromě shora uvedených pohledávek také nepodléhají výkonu rozhodnutí zcela 

nebo zčásti některé pohledávky dle ust. § 317, 318, 319 OSŘ a dle ust. § 105 odst. 3 

zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení – pojistné plnění, má-li být užito 

k novému vybudování nebo opravě budovy, dávky sociální péče, dávky pomoci v 

hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, jednorázově vyplácené dávky státní sociální 

podpory a pěstounské péče, pohledávky z práv výkonných umělců a další, zejména pak 

pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli a dluh vznikl při jejich podnikatelské 

činnosti. Tyto pohledávky zásadně podléhají pouze dvěma pětinami.
164

 

Exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky se 

doručuje povinnému, oprávněnému a poddlužníku. Poddlužníku se ukládá zákaz, aby od 

okamžiku doručení usnesení vyplatil povinnému pohledávku až do výše vymáhané 

pohledávky a jejího příslušenství, aby na ni neprovedl započtení, ani s ní jinak nakládal. 

Arrestatorium je nutnou součástí usnesení o nařízení exekuce. Nebude-li součástí, 

nevzniká vůči poddlužníku tzv. úkojné právo a exekuci by nebylo možné provést.
165

 

Kromě charakteristických detailů se tento způsob provedení exekuce neliší o shora 

popsaného přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Poddlužník je povinen 

vyplatit oprávněnému pohledávku jen tehdy, pokud má dle práva takovou povinnost 

vůči povinnému v okamžiku, kdy mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce. Jestli 

povinný v ten okamžik toto právo neměl, není možné dosáhnout uspokojení 

pohledávky. 

Oprávněný případně může své právo uplatnit v řízení před soudem tzv. 

poddlužnickou žalobou, která ovšem není žalobou v exekučním řízení, ale běžným 

sporným řízením. Povinný musí být o zahájení takového řízení informován a to proto, 
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aby mohl do řízení případně vstoupit jako vedlejší účastník, neboť úspěch oprávněného 

ve věci je i v jeho zájmu. 

Pohledávku je též možné prodat v dražbě, dosáhne-li se tak lépe účelu exekuce. 

6.2.3. Postižení jiných majetkových práv 

Tímto způsobem postihujeme jiná majetková práva povinného, která nejsou 

spojena výhradně s jeho osobou, jsou nepeněžitého charakteru, lze je ocenit v penězích 

a jsou převoditelná na třetí osobu. Tak jako v ostatních případech exekuce přikázáním 

pohledávky je podstatou poddlužnický vztah. Řadíme sem vše, co má majetkovou 

hodnotu a není mzdou, pohledávkou z účtu u peněžního ústavu, jinou peněžitou 

pohledávkou, vlastnickým právem k věci, popřípadě co se nevykonává zřízením 

exekutorského nebo soudcovského zástavního práva na nemovitostech. Dá se říci, že jde 

o jakousi sběrnou kategorii, ve které postihujeme vše, co je převoditelné a má 

majetkovou hodnotu schopnou uspokojit pohledávku oprávněného a nevykonává se 

žádným jiným způsobem. Výjimku tvoří například osobnostní autorská práva, dědické 

právo, licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikační 

licence a další. 

Požadavek na majetkovou hodnotu je zde proto, že pokud by právo nemělo 

majetkovou hodnotu, je zbytečné jej exekučně postihovat, protože není schopno 

uspokojit pohledávku oprávněného. Právo může být jak sporné, tak přiznané nějakým 

exekučním titulem, může jít o právo jak soukromoprávní tak veřejnoprávní povahy. 

Musí se jednat o právo existentní. 
166

  

Prakticky pak mezi jiná majetková práva řadíme podíl povinného v obchodní 

společnosti, členská práva povinného v bytovém družstvu, právo na vydání movité věci, 

právo na vydání cenného papíru nebo právo na vydání peněžité částky ze soudní 

úschovy. Zejména postižení podílu povinného v obchodní společnosti a postižení 

družstevního podílu má v praxi pro vymožení výživného využití, se zbylými případy se 

lze setkat spíše výjimečně. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že v exekučním 
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řízení nemá oprávněný povinnost vybrat způsob výkonu rozhodnutí a povinnost 

individualizace práva povinného, které má být oprávněnému přikázáno. Exekutor tedy 

často nemá ani možnost se o některých majetkových právech povinného dozvědět a 

tedy volí takové způsoby, které jsou pro něj zřejmé.  

Zaměříme se blíže na postižení podílu povinného v obchodní společnosti nebo 

družstvu. Podíl je možné postihnout až od účinnosti zákona č. 30/2000 Sb., kterým 

došlo k novelizaci OSŘ a EŘ, účinného od 1. 1. 2001. Předchozí právní úprava 

postižení shora uvedených podílů neumožňovala.
167

 Poddlužníkem v tomto vztahu 

chápeme společnost nebo družstvo, ve kterém má povinný podíl. Poddlužníku se 

arrestatoriem zakazuje od okamžiku doručení usnesení o nařízení exekuce, aby 

povinnému umožnil dispozici s jeho podílem. Tedy aby povinnému zakázal podíl 

převést, zatížit, nebo s ním jinak nakládat, zakazuje se poddlužníkovi vyplatit 

povinnému pohledávku z práva na vypořádací podíl, povedení započtení na tuto 

pohledávku nebo jinak s touto pohledávkou nakládat a to až do výše vymáhané 

pohledávky s příslušenstvím. 

Exekuční příkaz se doručuje oprávněnému, povinnému a poddlužníku s tím, že 

povinnému nesmí být doručeno dříve než poddlužníku. Po právní moci pak dochází 

k postižení podílu. Tedy právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu zaniká 

účast povinného ve společnosti nebo družstvu, nejdříve však právní mocí usnesení o 

nařízení exekuce.  

 Pokud jde o možnost obnovy účasti povinného ve společnosti, ta je možná pouze 

v případě zastavení exekuce a to s účinky ex tunc. Pokud je již exekuce provedena, 

účast povinného již nelze obnovit v rámci exekučního řízení.  

Veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost, ve které je povinný 

komplementářem se zrušují, pokud se ostatní společníci společenskou smlouvou 

nedohodnou, že budou pokračovat v činnosti i bez účasti povinného a to nejpozději do 

předložení konečné zprávy o průběhu likvidace likvidátorem. Musí být zachován 

minimální přípustný počet společníků.
168

 Tedy pravomocným nařízením exekuce na 

podíl povinného se společnost zrušuje a vstupuje do likvidace. Dohoda může být ve 

společenské smlouvě zakotvena již při založení společnosti, případně je možný ji 
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kdykoli, až do rozhodného okamžiku, do smlouvy změnou přidat. Pokud je pravomocně 

zastavena exekuce a společnost dosud nezanikla, mohou se společníci dohodnout, že 

účast společníka ve společnosti nadále trvá.  

Vyplatila-li již společnost povinnému vypořádací podíl, obnovuje se účast jen 

tehdy, nahradí-li povinný společnosti tento podíl a to nejpozději do 2 měsíců od právní 

moci exekučního příkazu. 
169

 

V těchto případech má povinný právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento je 

také postižen až do výše pohledávky oprávněného s příslušenstvím. 

Společnost s ručením omezeným nebo komanditní společnost, ve které je povinný 

komanditistou, se nezrušuje. Toto platí i pro případ, kdy je povinný jediným 

společníkem společnosti. Zrušuje se pouze účast povinného ve společnosti. Dochází ke 

vzniku tzv. uvolněného podílu, což přepokládá ust. § 206 z.o.k. V případech, kdy má 

společnost více společníků, je možné, aby tito vyplatili hodnotu podílu exekučnímu 

orgánu za současného přírůstku poměrné části podílu k podílům ostatních společníků.
170

  

Je tak preferována možnost nabytí podílu stávajícími společníky před zpeněžením 

podílu. Pokud jde o možné disponování s uvolněným obchodním podílem, jde o 

problematiku, která od rekodifikace soukromého práva činí aplikační problémy a její 

šíři není možné probrat v této práci.  

Stejně tak zaniká účast povinného v družstvu, družstvo také nezaniká. V těchto 

případech má povinný právo na vyplacení vypořádacího podílu. Vypořádací podíl je 

také postižen až do výše pohledávky oprávněného s příslušenstvím. 

Účast společníka v s.r.o. i komanditisty v k.s. ve společnosti se obnovuje 

pravomocným zastavením exekuce, pokud společenská smlouva nestanovuje něco 

jiného. Pokud byl vyplacen vypořádací podíl, obnovuje se jeho účast jen tehdy, pokud 

jej společnosti vrátí nejpozději do 2 měsíců od právní moci exekučního příkazu.
171

 Od 
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společníka se též vyžaduje projev vůle o obnovení účasti ve společnosti, tj. prohlášení 

vůle povinného stát se společníkem. Vyžaduje se zastavení exekuce, není dostatečné 

pouhé zrušení exekučního příkazu.
172

 Mimo jiné i proto, že dle názoru Nejvyššího 

soudu není možné, aby exekutor zrušil exekuční příkaz.
173

 

Účast povinného v akciové společnosti se realizuje prostřednictvím akcií, a tedy 

se na jeho postižení vztahuje úprava postižení cenného papíru jakožto věci movité. 

Exekuční řád dále obsahuje zvláštní ustanovení o postižení pohledávek povinného 

z titulu vlastnictví patentu, ochranné známky, průmyslového vzoru a licence. Není 

možné postihnout práva povinného, vztahující se k shora uvedenému průmyslovému 

vlastnictví pokud jde o práva spojená výhradně s osobou povinného, zejména pak pokud 

jde o jeho právo na původcovství. Dále exekuce probíhá obdobně jako postižení věci 

movité. 

6.3. Prodej movitých věcí 

Exekuce prodejem movitých věcí, někdy též nazývaná mobiliární exekuce, je 

mezi laickou veřejností pravděpodobně nejznámější způsob provádění exekuce. Povinní 

mají obvykle za to, že exekutorovi nic nečiní větší potěšení než vyjet do obydlí dlužníka 

a sepsat a zajisti zde movité věci k dražbě. Skutečnost je pak této představě poněkud 

vzdálená. Řada exekutorů tento způsob provedení exekuce prakticky nevyužívá, neboť 

je spjat s poměrně vysokými jak finančními tak časovými náklady a jeho výtěžnost 

obvykle nebývá příliš vysoká. Známy jsou i medializované případy napadení 

vykonavatelů apod. Někteří exekutoři
174

 však mají za to, že jde o způsob přinášející 

v době mnohočetných exekucí jediný efektivní způsob provedení. Pracují nejen se 

samotným prodejem movitých věcí, ale i s motivací dlužníka o tyto věci nepřijít a často 

najít skryté rezervy k úhradě alespoň části dluhu. Nelze ovšem nepominout i praxi 

přerovského exekučního úřadu, pořádajícího velké dražební dny movitých věcí, často o 

minimální hodnotě. Je tedy věcí každého exekutora jaký postup zvolí a zda jde o 

odůvodnitelný postup v mezích zákona. 
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Předmětem jsou tedy movité věci ve smyslu ust. § 489 NOZ s výjimkou věcí 

vyjmutých podle zvláštních právních předpisů (např. věci vlastněné státem) a dále věci 

vyloučené podle ust. § 322 OSŘ, tedy věci nezbytně potřebné k uspokojování hmotných 

potřeb povinného a jeho rodiny, k plnění pracovních úkolů, osobní věci povinného 

(např. běžné oděvní součásti, snubní prsten, zvířata, u kterých není hlavním účelem 

chovu hospodářský efekt), hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního 

minima a další. 

Exekuční příkaz se doručuje pouze oprávněnému a povinnému. Povinnému se 

v souladu s ust. § 325 OSŘ doručuje až při provádění výkonu a není-li přítomen, 

doručuje se až následně spolu se soupisem. Jeho obsahem musí být zejména přesné 

označení movitých věcí, které mají být prodány, případně uvedení, že se týká všech 

postižitelných věcí ve vlastnictví či spoluvlastnictví povinného. Účinky speciálního 

inhibitoria pak pro konkrétní věc nastávají až okamžikem jejího pojetí do soupisu, na 

rozdíl od běžné úpravy kdy nastávají již doručením exekučního příkazu.  

Průběh exekuce prodejem movitých věcí je tedy takový, že exekutor, resp. 

obvykleji jeho vykonavatel, učiní osobní prohlídku jakýchkoli prostor, kde se mohou 

nacházet movité věci ve vlastnictví povinného. Povinný je povinen umožnit na tato 

místa vykonavateli přístup, vykonavatel je oprávněn i si přístup sám zjednat. Je možné i 

provést osobní prohlídku povinného. Na místě samém pak vykonavatel provede soupis 

postižitelného majetku, je-li to účelné, může provést i jeho zajištění. O prohlídce musí 

být proveden zvukově-obrazový záznam, přičemž musí být zaznamenány všechny 

úkony, ke kterým na místě dochází.
175

 O povinnosti pořizovat záznam musí exekutor 

přítomné osoby poučit před zahájením prohlídky.  Do 31. 8. 2015 se jednalo pouze o 

povinnost fakultativní na žádost osoby oprávněné být přítomné při soupisu. Zajištěné 

movité věci jsou následně převezeny do skladů soudního exekutora či jiných vhodných 

prostor.  

V praxi se samozřejmě stává, že do soupisu jsou pojaty i věci, které nejsou ve 

vlastnictví povinného, zejména za obvyklé situace vydání exekučního příkazu na 

všechny postižitelné věci (kdy není označeno jaké věci má na místě vykonavatel 

hledat). Není ani na místě samém možné zjišťovat, zda daná věc je či není ve vlastnictví 
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povinného, tím spíš, když povinný často uvádí, že nevlastní vůbec nic z přítomných 

věcí. Bude-li na místě samém přítomna třetí osoba, která vykonavateli věrohodným 

způsobem doloží své vlastnické právo, věc do soupisu pojata nebude. Jinak je na 

vlastníkovi věci, aby se bránil a to prostřednictvím návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. 

Tento se podává do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel o soupisu věci dozvěděl. 

Exekutor má povinnost o takovém návrhu do 15 dnů rozhodnout, a pokud mu nevyhoví, 

navrhovatel může podat  v třicetidenní lhůtě u exekučního soudu žalobu na vyloučení 

věci podle ust. § 267 OSŘ. Do doby než je o žalobě rozhodnuto nelze sporné sepsané 

věci prodat. Uvedený postup není nutné bez výjimky dodržet, Nejvyšší soud ve svém 

rozsudku ze dne 4. 2. 2014 sp. zn. 21 Cdo 1037/2013 dovodil, že žaloba na vyloučení 

věci může být úspěšná i bez předcházejícího podání návrhu na vyškrtnutí věci ze 

soupisu.  

Kromě shora popsané možnosti vynětí věci ze soupisu je i možné, aby exekutor 

věc ze soupisu vyškrtl sám (dojde-li během exekuce ke zjištění, že povinný není 

vlastníkem věci) nebo aby byla věc vyškrtnuta s předchozím souhlasem oprávněného. 

Oprávněný má rovněž možnost účastnit se provádění soupisu.  

Dále je možné kromě mobiliárního soupisu provést jiný soupis dle ust. § 327a 

OSŘ. Jeho pomocí dochází k soupisu věcí zapsaných v rejstřících a dalších evidencích.  

Jsou-li při provádění prohlídky zajištěny hotové peníze v částce vyšší než je 

dvojnásobek životního minima jednotlivce, postupuje se též dle ustanovení o prodeji 

movité věci, konkrétně dle ust. §331 a 332 OSŘ, kdy je finanční hotovost rozvrhnuta 

obdobně jako výtěžek prodeje. Případně, je-li to vůlí povinného, může jít o (částečné) 

dobrovolné plnění na vymáhanou pohledávku. V takovém případě je samozřejmě 

možné, aby povinný plnil částkou i pod hranicí zabavitelnosti.  

Po soupisu a případném zajištění věcí následuje dražba. Před samotným 

provedením dražby je nutné zjistit hodnotu sepsaných movitých věcí. V souladu s ust. § 

328 odst. 2, 3 OSŘ není nutné, aby odhad provedl soudní znalec, obvykle postačí odhad 

ceny provedený exekutorem či jeho vykonavatelem, není-li stanoveno jinak. Soudní 

exekutor vydává dražební vyhlášku. Dražební vyhláška musí dle ust. § 328b odst. 4, 

330a odst. 2 OSŘ obsahovat zejména označení dražených věcí, místo a čas dražby, 

rozhodnou cenu, nejnižší podání a také případnou nutnost uhradit jistotu.  Samotná 

dražba se pak realizuje na nejrůznějších vhodných místech, nejčastěji pak přímo ve 
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skladech soudního exekutora. S rozvojem elektronických technologií kromě klasické 

„fyzické“ dražby přibyla i možnost provést dražbu elektronicky s využitím internetu. 

Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné, nicméně je možné dražbu odročit. 

Dražba musí být odročena až do pravomocného rozhodnutí o žalobě na vyloučení věci.  

Omezen je okruh osob, které se mohou dražby zúčastnit, zejména se dražby nesmí 

účastnit povinný a jeho manžel, dále soudci, zaměstnanci soudů a samozřejmě exekutor 

a zaměstnanci jeho úřadu.   

Nejnižší podání v případě dražby movité věci činí jednu třetinu rozhodné ceny, 

v případě dražby nemovitých věcí činí dvě třetiny. Příklep je pak udělen dražiteli, který 

učiní nejvyšší podání. Jeho povinností je pak nejvyšší podání ihned zaplatit 

(nepřesahuje-li nejvyšší možnou částku pro platbu v hotovosti). Nezaplatí-li, draží se 

věc bez něj znovu. Vlastnické právo přechází zaplacením nejvyššího podání s účinky 

k okamžiku udělení příklepu.
176

 

Upravena je i situace, kdy věc vydražena nebude a to ani v opakované dražbě. 

Takovou věc si může do 15 dnů od vyrozumění o bezvýslednosti dražby převzít 

oprávněný za jednu třetinu rozhodné ceny. Pokud o věc nemá zájem, exekutor ji vyloučí 

ze soupisu a vrátí povinnému.  

Odlišný režim platí pro věci podléhající rychlé zkáze. Zde může exekutor provést 

prodej mimo dražbu dle § 326b OSŘ ihned po jejich soupisu. Nepodaří-li se věci prodat 

za cenu, kterou exekutor určil, ani si je za tuto cenu nepřevezme oprávněný, vrací se 

povinnému.   

Posledním bodem je rozvrh výtěžku. Postup je upraven v § 331 a 332 OSŘ 

Exekutor od výtěžku, tj. nejvyššího podání či jiné částky, kterou za prodej movité věci 

obdržel, odečte náklady prodeje, daň z přidané hodnoty (je-li povinný plátcem) a zbylou 

část vyplatí oprávněnému. Je-li přihlášených věřitelů víc, provede soudní exekutor 

rozvrh. Zákon upravuje pořadí uspokojení pohledávek mezi jejich skupinami i uvnitř 

skupiny, pokud výtěžek na úhradu plné výše nepostačuje. Přednostní pohledávky, o 
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bez ohledu na jejich pořadí přednostně. U prodeje nemovitých věcí není nutné nařizovat 
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 WOLFOVÁ, Jitka a Martin ŠTIKA. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR). str. 214 
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rozvrhové jednání, rozvrhové usnesení se doručuje všem věřitelům, kteří uplatnili své 

pohledávky.  

Tímto způsobem je také vykonána exekuce prodejem zástavy, je-li zástavou věc 

movitá a je také možné, aby tímto způsobem byl proveden prodej závodu za situace, 

kdy byl vydán exekuční příkaz k prodeji podniku a exekutor dojde k závěru, že pro 

dosažení účelu exekuce bude účelnější či rychlejší prodej samotných movitých věcí, 

které tvoří podnik jakožto věc hromadou. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu také vyplývá, 

že není nesprávným úředním postupem, prodá-li exekutor jednotlivé movité věci tvořící 

podnik pouze na základě exekučního příkazu k prodeji podniku a tedy, že není nutné 

vydávat exekuční příkaz k prodeji movitých věcí.
177

 

6.4. Prodej nemovitých věcí 

Prodej nemovitých věcí je považován za krajní způsob řešení exekuce, neboť jím 

dochází k největšímu postihu dlužníka. Do 1. 9. 2015 nebylo stanoveno pořadí způsobů 

provedení exekuce a tak v nemalém procentu případů docházelo k upřednostnění 

prodeje nemovitých věcí před ostatními způsoby exekuce a to zejména z důvodu, že 

dlužník se nejvíce snažil svou situaci řešit, pokud měl přijít o střechu nad hlavou a že 

zjištění vlastnictví nemovité věci je rychlé a spolehlivé. Často tak byla tímto způsobem 

nařízena exekuce i pro vymožení částek v řádu stovek až tisíců korun. Zároveň však 

z hlediska provedení jde o způsob nejkomplikovanější, ale s jistým výsledkem 

minimálně co do uhrazení nákladů exekuce. Po novele č. 164/2015 Sb. bylo zavedeno 

pořadí způsobů provedení exekuce k zaplacení peněžité částky a to pro případy, kdy 

dodržení pořadí nebrání účelu exekuce. Nemovité věci tedy mohou být postiženy, až 

pokud k uhrazení pohledávky nedostačují přikázání pohledávky, srážky ze mzdy či 

prodej movité věci. Nejprve jsou postihovány nemovité věci, které povinný nepoužívá 

k bydlení svému nebo bydlení své rodiny, poté jsou postiženy i nemovité věci, které 

k tomuto účelu užívá.  

Nemovitou věc, ve které má dlužník místo trvalého pobytu tak lze od 1. 9. 2015 

postihnout tehdy, pokud k okamžiku zahájení dražebního jednání má povinný dluhy 

převyšující částku 30 000 Kč bez příslušenství a to bez ohledu na počet přihlášených 
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věřitelů. Tento postup se ovšem neuplatní v případě, že půjde o dluh na výživném nebo 

dluh spočívající v náhradě újmy poškozenému ublížením na zdraví nebo trestným 

činem. Neuplatní se také tehdy, odporuje-li to dobrým mravům.  Zde je jasně patrná 

ochrana práv povinného, která ale nesmí být ve zřejmém rozporu se zájmy 

oprávněného. Pokud exekutor zjistí existenci těchto skutečností, exekuci zastaví. 

Někteří odborníci se však domnívají, že v této části by mělo dojít ke změně, neboť 

zejména zastavení z důvodu poklesu dluhu pod 30 000 Kč je problematické s ohledem 

na rychlou možnost nárůstu dluhu nad tuto hranici.
178

 

Nemovitou věcí pro účely exekuce se rozumí nemovité věci definované 

občanským zákoníkem v § 498, který je považován za výčet taxativní, nicméně další 

nemovité věci lze nalézt i na jiných místech zákona. Základní nemovitou věcí je 

pozemek. Nepochybně je věcí nemovitou i bytová jednotka či stavba postavená před 

účinností NOZ, která se z různých důvodů nestala součástí pozemku. Dále je pak 

nemovitou věcí podzemní stavba se samostatným účelovým určením. Podzemní stavba 

bez samostatného účelového určení bude součástí stavby nadzemní nebo ve většině 

případů se společně s nadzemní stavbou stane součástí pozemku. Je nutno zmínit, že po 

účinnosti nového občanského zákoníku není nemovitou věcí s určitými výjimkami 

stavba. Dále jsou nemovitou věcí věcná práva, která vznikají k pozemkům a 

k podzemním stavbám se samostatným účelovým určením. Jde např. o právo stavby, 

zástavní právo, služebnosti či reálná břemena. Existují sporné otázky týkající se dalšího 

vymezení co je a není věcí nemovitou, nicméně jejich řešení není součástí této práce, 

ačkoli i v rámci exekučního řízení není vyloučeno, že bude nutné se jimi zabývat. 

Pozemní komunikace, inženýrské sítě apod. se však velice pravděpodobně příliš často 

exekučně postihovat nebudou. Nutno uvést, že není rozhodné, zda se daná věc zapisuje 

do katastru nemovitostí či nikoli.  

Aby vůbec mohlo k prodeji dojít, je nutné vydat exekuční příkaz, který musí 

obsahovat přesně označení nemovité věci, která má byt zpeněžena. Dále obsahuje 

speciální inhibitorium,
179

 výzvu k oznámení všech závad na nemovité věci (jako např. 

předkupní právo, nájemní právo, pacht) když závady zapsané v katastru nemovitostí si 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.9.2007 sp.zn. 29 Odo 1070/2006 



100 

 

zjišťuje exekutor sám, jakož i další výzvy uvedené v §335b odst. 1 OSŘ. Exekuční 

příkaz se doručuje i příslušnému katastrálnímu úřadu. Doručení příslušnému 

katastrálnímu úřadu má pro provedení exekuce značný význam, když je možné, aby 

byla nemovitá věc postihována souběžně ve více exekučních řízeních. Provede se tedy 

jen exekuce nejdříve nařízená, tj. ta, jejíž nařízení bylo katastrálnímu úřadu doručeno 

jako první. Ostatní se přerušují. Výjimkou jsou exekuce, ve kterých provádějící orgán 

ani přes výzvu oprávněného déle než 3 měsíce nečiní bez důvodu žádný úkon směřující 

k dražbě nemovité věci. Pak se oprávněný z exekuce v pořadí může domáhat jejího 

provedení.
180

 

Exekuční příkaz po nabytí právní moci doručuje soudní exekutor širokému okruhu 

osob.
181

 Poté ustanoví soudního znalce z oboru ekonomika – oceňování nemovitostí pro 

ocenění nemovité věci a určení její obvyklé ceny. Na rozdíl od prodeje movitých věcí 

není možné, aby byla cena stanovena jiným způsobem. Praktickým problémem ocenění 

bývá metodika určení obvyklé ceny a dále ohledání nemovité věci. Soudní exekutor 

může provést ohledávání nemovité věci, je-li to potřebné, a k tomuto ohledání přibrat 

znalce. Povinný je povinen prohlídku umožnit, v opačném případě si exekutor může 

zjednat přístup. I přesto je ohledání nemovité věci náročné, dochází při něm k vyhrocení 

emocí, případně povinný přítomen není vůbec a může činit potíže zjištění dalšího 

příslušenství nemovité věci.  

Dle výsledků znaleckého ocenění a dalších zjištění (závady na nemovitosti apod.) 

určí exekutor výslednou cenu nemovité věci, vydá usnesení o ceně. Znaleckým 

posudkem ale není vázán.
182

 Proti usnesení o ceně je přípustné odvolání, kterého je 

velmi často využíváno, povinní mají za to, že hodnota jejich nemovité věci byla 

podceněna, případně hledají další způsob, jak prodej nemovité věci zvrátit či alespoň 

odložit. 

Možností je i prodej mimo dražbu dle ust. § 44a odst. 4 EŘ  kdy s písemným 

souhlasem zúčastněných osob (tj. exekutora, oprávněného a všech přihlášených 

věřitelů) může povinný majetek zpeněžit sám mimo dražbu, nejméně však za obvyklou 

                                                 

180
 § 15a odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících 

výkonů rozhodnutí 
181

 §335b odst. 5 OSŘ 

182
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cenu zjištěnou znaleckým posudkem, kdy cena je splatná při podpisu smlouvy k rukám 

exekutora. 

Další fází je samotná příprava dražby. Je vydána dražební vyhláška, jejíž 

náležitosti stanoví §336b OSŘ Nejprve vymezuje informace potřebné pro identifikaci 

nemovité a průběh dražby, stanoví tedy místo a čas jednání, výslednou cenu, výši 

nejnižšího podání, zda a v jaké výši má být složena jistota, jaká právní omezení 

nemovité věci prodejem nezaniknou a další. Soudní exekutor dále ve vyhlášce vyzývá 

případně vlastníky či držitele nemovité věci, aby uplatili své právo, opakovaně vyzývá i 

k oznámení závad na věci. Závěrem exekutor upozorňuje další věřitele povinného, aby 

přihlásili své pohledávky, na možnost popření přihlášené pohledávky
183

, možnost 

požádat o nařízení rozvrhového usnesení a další.  Dražbu je možné provádět také 

elektronicky s využitím internetu, což je převažující způsob provádění dražeb 

nemovitých věcí, kdy za tímto účelem byl na základě rozhodnutí Prezídia Exekutorské 

komory ČR č. 14/09/P15 ze dne 8. 4. 2009 zřízen webový portál www.portaldrazeb.cz. 

Postup elektronické dražby upravuje § 16a vyhlášky č. 418/2001 Sb. 

Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné, je ale možné využít např. návrhu 

na změnu usnesení o ceně či návrhu na zastavení exekuce.  

Nejdříve po 30 dnech od vydání dražební vyhlášky může proběhnout dražební 

jednání. V tomto časovém úseku pravidelně dochází k odročení dražby, ať už z důvodů 

jednání o žádosti povinného o umožnění splátek, avizovaného splnění vymáhané 

povinnosti či alespoň plnění částečného, kdy lze očekávat, že dražba nemovitosti by 

byla následně nepřiměřená. Jednání musí být odročeno, byla-li podána žaloba na 

vyloučení prodávané nemovité věci s tím, že bylo dovozeno, že odročeno být nemusí, 

pokud je zřejmé, že žalobě nebude vyhověno.
184

 Další průtahy pak v řízení pravidelně 

nastávají podáním insolvenčního návrhu, kdy ani pak není možné dražbu provést. 

Povinný počítá s tím, že insolvenční návrh musí být zveřejněn do dvou hodin od podání 

a tedy kalkuluje s jeho podáním tak, aby byl podán v době, kdy se o něm před dražbou 

exekutor dozví, ale zároveň o něm insolvenční soud nestihne rozhodnout. Podal-li by jej 

„předčasně“ mohl by být insolvenční návrh odmítnut, případně by exekutor stihl podat 
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návrh na předběžné opatření, kterým by insolvenční soud mohl umožnit proběhnutí 

dražby i přes překážku zahájeného insolvenčního řízení.  

 Dražební jednání vede obvykle soudní exekutor, dražby se může účastnit pouze 

ten, kdo složil dražební jistotu (v praxi se dražby nemovitých věcí bez stanovení jistoty 

nevyskytují), dále je vymezen okruh osob, které se dražby účastnit nemohou, a to 

obdobně jako u dražby movitých věcí, tedy zejména exekutor a zaměstnanci jeho úřadu, 

povinný a jeho manžel. Zahájení dražebního jednání má ze zákona několik účinků a to 

například zánik možnosti prokázat uplatnění práva, které nepřipouští dražbu, zánik 

práva věřitelů přihlásit své pohledávky za povinným. Jednotliví dražitelé dále činí svá 

podání až do dosažení podání nejvyššího a udělení příklepu. Udělení příklepu a 

následné vyhotovení usnesení o příklepu znamenalo pro vydražitele jistotu, že za 

dosaženou cenu nabyde vlastnického práva k věci. Jistota ovšem byla narušena novelou 

č. 396/2012 Sb., kterou byl zaveden předražek. Účelem předražku je zvýšit výslednou 

cenu nemovité věci a tím dosáhnout vyššího uspokojení vymáhané povinnosti. 

Předražek musí být minimálně o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (kdy tento údaj 

je uveden v usnesení o příklepu). Navrhovatel předražku je povinen do 15 dnů ode dne 

zveřejnění usnesení o příklepu předražek zaplatit na účet soudního exekutora. Není-li 

zaplacen řádně a včas, nepřihlíží se k němu. Po uplynutí lhůty vyzve exekutor 

vydražitele, zda zvyšuje své podání na částku nejvyššího předražku. Pokud tak neučiní, 

exekutor zruší usnesení o příklepu a vydá usnesení o předražku. V praxi však jde o 

institut minimálně využívaný. 

Vydražiteli je usnesením o příklepu stanovena lhůta pro zaplacení nejvyššího 

podání, která nesmí být delší než 2 měsíce. Na úhradu se započte složená jistota, 

ostatním dražitelům se vrací po skončení dražebního jednání. Usnesení o příklepu se 

doručuje oprávněným, povinnému a vydražiteli, dále se vyvěšuje na úřední desce 

exekutorského úřadu. Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání, aktivně legitimováni 

jsou v podstatě všichni, kteří se nějakým způsobem dražby účastnili, tedy oprávněný, ti, 

kteří do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, vydražitel, dále osoby dle ust. § 

336c odst. 2 písm. a) OSŘ, kterým nebyla doručena dražební vyhláška, a proto se 

dražebního jednání neúčastnily a také dražitelé, kteří mají za to, že průběhem dražby 
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byli zkráceni na svých právech.
185

 Není-li nejvyšší podání zaplaceno řádně a včas ani 

v dodatečné lhůtě, usnesení o příklepu se zrušuje a exekutor nařizuje další dražební 

jednání.  

Dalším institutem spojeným s prodejem nemovité věci v dražbě je tzv. převzetí 

věci. K přechodu vlastnického práva totiž dochází až zápisem nového vlastníka do 

katastru nemovitostí, a to ale zpětně ke dni vydání usnesení o příklepu. Mezi zápisem a 

splněním podmínek pro převzetí věci však může být i delší časový úsek například 

z důvodu možnosti podání odvolání proti usnesení o příklepu, resp. usnesení o 

předražku. Převzít věc tedy lze za podmínky, že byl udělen příklep, vydáno usnesení o 

příklepu, doplaceno nejvyšší podání a uplynula patnáctidenní lhůta od zveřejnění 

usnesení o příklepu dle ust. § 336ja odst. 1 OSŘ Na vydražitele tedy přechází některá 

práva, která měl dosavadní vlastník a zároveň má právo vstupu do nemovitosti. 

Povinnost vyklidit nemovitou věc má povinný nejpozději do 15 dnů ode dne nebytí 

právní moci usnesení o příklepu nebo doplacení nejvyššího podání, pokud nastalo 

později. Usnesení o příklepu je i exekučním titulem pro vyklizení nemovitosti. 

Usnesení o příklepu/usnesení o předražku má závažné právní důsledky. Obecně 

jde o zánik velkého množství práv třetích osob, která se vztahují k vydražené nemovité 

věci. Detailní výčet práv i podmínek je obsažen v §336l OSŘ 

Poslední fází je shodně jako u prodeje věcí movitých rozvrh rozdělované podstaty. 

V případě věcí nemovitých je ovšem téměř pravidlem, že se do probíhajícího řízení 

přihlašují i další věřitelé se svými pohledávkami a je tedy nutné pracovat s jejich 

přihláškami, tříděním pohledávek, jejich pořadím i následným rozvrhem. Je možné i 

nařídit rozvrhové jednání.
186

 Rozdělovanou podstatu tedy tvoří nejvyšší 

podání/předražek, zvýšený o případné přirostlé úroky na účtu od zaplacení do rozvrhu. 

Občanský soudní řád v § 337c uvádí výčet skupin pohledávek, které se uspokojují 

postupně z rozdělované podstaty, dále určuje pravidla pro případ, že podstata 

nepostačuje k uspokojení všech pohledávek, jakož i kritéria určující pořadí. 

Výjimečným případem pak bude vznik tzv. hyperochy, tedy jakéhosi přeplatku 

z dražby. Částka, která zbyla po zaplacení všech nárok a vyplatí se povinnému.  

                                                 

185
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.9.2014 sp.zn. 21 Cdo 2972/2013 

186
 povinně nařizované pouze v případě, že o to požádá alespoň jeden věřitel, oprávněný nebo povinný 
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Pokud jde o skupiny pohledávek, které se postupně uspokojují z rozvrhové 

podstaty, v první skupině se nachází náklady státu vzniklé v exekučním řízení. Druhou 

skupinu tvoří pohledávky související se správou domu, pokud šlo o prodej bytové 

jednotky. Třetí skupinou jsou pohledávky z hypotečních úvěrů sloužící ke krytí dluhů 

z hypotečních zástavních listů. Čtvrtou skupinou jsou pohledávky oprávněného v tomto 

exekučním řízení, dále pohledávky těch, kteří přistoupili jako další oprávnění a 

pohledávky zajištěné zástavním právem či zajišťovacím převodem práva. Pátá skupina 

je z pohledu exekuce pro výživné nezletilého dítěte nejvýznamnější, neboť pohledávky 

z nedoplatků výživného se všechny uspokojují v této páté skupině pohledávek. 

Z rozdělované podstaty se tedy uspokojí všechny pohledávky výživného, které se byly 

splatné ke dni konání rozvrhového jednání a to pro všechny druhy vyživovacích 

povinností. Podmínkou je, že musí být přiznány exekučním titulem, neuspokojí se tedy 

pohledávky na výživném, jejichž podkladem je pouze soudem neschválená dohoda 

rodičů. Pro případ, že by taková pohledávka byla zajištěna zástavním právem, 

uspokojovala by se samozřejmě výhodněji ve skupině čtvrté. Dále máme šestou skupinu 

daní a pojistného, sedmou náhrad újmy na zdraví způsobené trestným činem a konečně 

osmou, ve které se uspokojují všechny ostatní přihlášené pohledávky.  

 

Tímto způsobem je také vykonána exekuce prodejem spoluvlastnického podílu a 

exekuce prodejem zástavy, je-li zástavou věc nemovitá a to ve prospěch zástavním 

právem zajištěné pohledávky. 

6.5. Prodej zástavy 

Exekuční řád i občanský soudní řád uvádí prodej zástavy jako samostatný způsob 

provedení exekuce, nicméně z podstaty věci, jakož i odkazu na přiměřené užití 

ustanovení o prodeji movité a nemovité věci je patrno, že až na drobné procesní 

odlišnosti nejde o rozdílný institut. Typicky bude užit v případech soudního prodeje 

zástavy dle § 353a a násl. ZŘS 
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6.6. Postižení závodu 

Provedení exekuce postižením závodu, části závodu tvoří-li samostatnou 

organizační složku, postižením podílu spoluvlastníka závodu nebo postižením 

rodinného závodu je specifickým způsobem provedení exekuce, který se v praxi 

považuje za nejnáročnější. Dochází totiž k tomu, že je ustanoven správce závodu, který 

vypracuje předběžnou zprávu, ve které zejména zhodnotí vhodnost a výnosnost prodeje 

závodu a správy závodu. Bude-li jako vhodnější vyhodnocen prodej, postupuje se 

přiměřeně podle ustanovení o prodeji nemovité věci, v opačném případě pak dle správy 

nemovité věci, kdy správce závodu provádí správu. Je i možné rozprodat závod po 

jednotlivých věcech, jako věci movité a nemovité dle příslušných ustanovení. O 

způsobu postižení závodu rozhoduje exekutor. Kromě zprávy správce zohledňuje i 

vlastní poznatky, jakož i vyjádření povinného a opravného.  

Specifikem tak v zásadě zůstává pouze ustanovení správce závodu, který 

vykonává svou funkci s péčí řádného hospodáře, má nárok na odměnu a náhradu 

hotových výdajů. Správcem závodu může být pouze osoba zapsaná do seznamu 

insolvenčních správců (zcela výjimečně lze ustanovit i jinou osobu, splňuje-li podmínky 

zápisu do seznamu). Dle nálezu Ústavního soudu sp.zn. PL. ÚS 36/01 je správce závodu 

považován za zvláštní veřejnoprávní orgán, jehož úkolem je zajištění řádného průběhu 

provedení exekuce tímto způsobem. Zejména správce zajišťuje, aby se spravovaný 

majetek nezmenšil. 

Rozdílnost je i pro vydražitele závodu, který na rozdíl od vydražitele nemovité 

věci nevstupuje pouze do práv, ale i povinností se závodem spojených.  

6.7. Správa nemovité věci 

Správa nemovité věci byla jako exekuční způsob zakotvena do exekučního řádu i 

občanského soudního řádu až novelou č. 369/2012 Sb. Podstatou provedené exekuce 

správou nemovité věci není postižení vlastnictví povinného k této věci, ale pouze 

postižení výnosů či užitků z této věci. Výnosy mohou být jak finanční – zejména půjde 

o nájemné nebo pachtovné, tak nefinanční, naturální výnosy, které jsou následně 

zpeněžovány dle ustanovení o prodeji movitých věcí.  
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Je však možné, aby správa byla kombinována s jinými způsoby provedení 

exekuce týkající se nemovité věci a to zejména z důvodů zajištění nebo v případě 

kombinace s exekucí prodejem nemovité věci z důvodů zvýšení výnosnosti exekuce.  

Exekuce správou nemovité věci se eviduje v katastru nemovitostí v části 

poznámky příslušného listů vlastnictví. Je možné, aby exekutor spravoval pouze 

spoluvlastnický podíl povinného na věci, případně dle § 320j odst. 4 OSŘ může 

k návrhu ostatních spoluvlastníků vykonávat správu celé věci 

Nařízením exekuce správou nemovité věci se tedy zakazuje povinnému dispozice 

s tímto majetkem a zakazuje se mu přijímání výnosů z této věci. Povinnému je uložena 

povinnost předložit smlouvy týkající se předmětné nemovité věci, zejména tedy 

smlouvy nájemní a pachtovní. Zásadně platí, že stávající smlouvy trvají, exekutor však 

dbá na to, aby nemovitost byla řádně a úspěšně hospodářsky využívána.
187

 Za tímto 

účelem tedy může smlouvy měnit, vypovídat a uzavírat nové. 

V praxi však nemohu říci, že by byla správa nemovité věci hojně využívána, 

naopak za dobu své právní praxe jsem se s ní dosud nesetkala. 

6.8. Zřízení exekutorského zástavního práva 

Je-li to účelné pro provedení exekuce, může exekutor na nemovité věci ve 

vlastnictví povinného zřídit exekutorské zástavní právo. Nicméně jak již vyplývá 

z podstaty zástavního práva, neslouží přímo k zpeněžení majetku, ale pouze k jeho 

zajištění, exekuce je provedena okamžikem zapsání. Jakkoli by se mohlo zdát 

nadbytečné pouhé zajištění majetku povinného v exekuci místo jeho přímého zpeněžení, 

mám za to, že i tento způsob exekuce má své využití a význam i přes to, že jde o 

způsob, který je složitější pro oprávněného z hlediska toho, že musí činit úkony, které 

při exekuci jinými způsoby činit nemusí a je nutné, aby hradil náklady exekuce, které 

jsou v ostatních případech přeneseny rovnou na povinného.  

Z mého pohledu je nejvýznamnější přínos v případě insolvence povinného po 

nařízené exekuci, neboť se tím podstatně zlepšuje pozice oprávněného. Oprávněný je 

pak v insolvenci uspokojován jako zajištěný věřitel, který má možnost významně 

                                                 

187
 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015. str. 102. 
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ovlivňovat insolvenční řízení a uspokojuje se ze 100% výtěžku zpeněžení po odečtení 

odměny správce a nákladů na správu zajištění a jeho zpeněžení, což je ve většině 

případu částka nepochybně vyšší než pokud by oprávněný zůstal pouhým nezajištěným 

věřitelem. K uspokojení pohledávky oprávněného pak dochází kdykoliv v průběhu 

řízení. 

Úprava exekutorského zástavního práva byla posledně změněna novelou č. 

139/2015 Sb. s účinností k 1. 7. 2015. Exekutorské zástavní právo jako takové bylo 

uzákoněno s účinností od 1. 11. 2009, nicméně dle stanoviska Exekutorské komory ČR 

pouze přinášelo velkou zátěž pro katastrální úřady, které jej zapisovaly a vymazávaly, a 

v praxi nijak nepřispívalo k realizaci exekucí. Následně i došlo k novelizaci předpisů 

upravující zápis a výmaz tohoto práva do katastru nemovitostí, kdy toto právo musí být 

od 1. 1. 2014 zapisováno a vymazáváno v režimu správního řízení. Také bylo bráno do 

úvahy, že v převážné většině případů exekutor nejen zřizuje exekutorské zástavní právo, 

ale následně i nařizuje prodej této nemovitosti. Je tedy nadbytečné zřizovat zástavní 

právo, když exekuční příkaz k prodeji nemovité věci znamená pro dlužníka zákaz 

jakkoli s nemovitou věcí nakládat a zahrnuje v sobě tedy i povinnosti vyplývající ze 

zřízeného zástavní práva. Bylo i navrženo z exekučního řádu zcela vypustit zřízení 

exekutorského zástavního práva jako způsobu provedení exekuce.
188

  

Část odborníků však byla proti úplnému vypuštění tohoto způsobu provedení 

exekuce z exekučního řádu, neboť by dle jejich názorů došlo ke zvýšení nápadu na 

soudní výkon rozhodnutí, kde by byl tento způsob ponechán.
189

 Ústavněprávní výbor 

tedy přijal návrh, aby bylo zřízení exekutorského zástavního práva vyňato z obecných 

způsobů provedení exekuce a bylo upraveno samostatně.
190

   

Současná úprava tedy stanovuje podmínku pro zřízení exekutorského zástavního 

práva a tou je návrh oprávněného na jeho zřízení. Návrh na zřízení exekutorského 

                                                 

188
 Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k novele č. 139/2015 Sb. dostupné 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=139&r=2015 shlédnuto dne 29. 1. 2020 

189
 JÍCHA, Lukáš. Opravdu vyjde exekutorské zástavní právo z užívání? epravo.cz, 2015. Dostupné  

http://www.epravo.cz/top/clanky/opravdu-vyjde-exekutorske-zastavni-pravo-z-uzivani-98428.html 

shlédnuto dne 29.1.2020 

190
 Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk 337 vč. usnesení ÚPV dostupné 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=337&ct1=3 shlédnuto dne 29. 1. 2020 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=139&r=2015
http://www.epravo.cz/top/clanky/opravdu-vyjde-exekutorske-zastavni-pravo-z-uzivani-98428.html
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=337&ct1=3
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zástavního práva může být samostatně i součástí obecného návrhu na nařízení exekuce, 

pak je ale vyloučen k samostatnému řízení. 

Oprávněný musí exekutorovi navrhnout, k jaké nemovité věci má být exekutorské 

zástavní právo zřízeno a doložit, že předmětná nemovitá věc je ve vlastnictví 

povinného. Doložení je nutno provést listinami vydanými nebo ověřenými státními 

orgány, obvykle pak tedy příslušným výpisem z listu vlastnictví vedeným příslušným 

katastrálním úřadem. Dále je zde povinnost oprávněného uhradit exekutorovi náklady 

řízení, neboť samotná exekuce je tedy provedena zřízením zástavního práva a nikoli 

vymožením peněžitého plnění. Exekutor si tedy nemůže svoji odměnu vymoci v rámci 

exekuce. Zároveň ani oprávněný nemá právo na náhradu nákladů exekuce. Exekutor 

také zřídí exekutorské zástavní právo až po zaplacení nákladů, jinak nejsou splněny 

obligatorní podmínky řízení. Zásadně pokud jde o pořadí exekutorského zástavního 

práva, je rozhodující den, kdy exekutorovi došel návrh na jeho zřízení.
191

 

Exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva je tedy vydán až po 

splnění všech obligatorních podmínek a doručuje se pouze oprávněnému a povinnému. 

Katastr nemovitostí vyrozumívá exekutor bezodkladně po podání úplného návrhu na 

zřízení exekutorského zástavního práva, katastr vyznačí poznámku o podaném návrhu. 

Po právní moci exekučního příkazu zaniká exekutorovi oprávnění k vedení exekuce 

tímto způsobem, exekutorské zástavní právo ale nezaniká a návrh na vklad 

exekutorského zástavního práva do katastru nemovitostí podává sám oprávněný.  

Podání návrhu na vklad je pak ze strany Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského 

standardně zpoplatněno správním poplatkem ve výši 2 000 Kč.
192

  

K výmazu exekutorského zástavního práva dochází až po právní moci usnesení o 

zastavení exekuce. Návrh na zastavení se podává výhradně soudu, nikoli exekutorovi. 

Jeho podání je tak zcela v dispozici účastníků, není zde orgán, který by exekuci sám po 

naplnění jejího účelu zastavil. Stává se i že katastrální úřad eviduje na listu vlastnictví 

exekutorská zástavní práva z dávno skončených exekucí. 

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že jde o způsob provedení exekuce, který má 

svůj význam, ale z pohledu oprávněného je vždy nutné brát v úvahu výši pohledávky 

tak, aby případně další náklady s jejím vymáháním nebyly v nepoměru a bylo tak 

                                                 

191
 73a odst. 6 EŘ 

192
 podle položky č. 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
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ekonomicky přínosné je vynaložit, shodně jako velice častou předluženost nemovité 

věci, resp. dlužníka jako takového, aby na oprávněného po prodeji nemovité věci něco 

zbylo.  

7. Exekuce pro výživné nezletilého dítěte 

Zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, upravuje několik druhů vyživovací 

povinnosti a to vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost mezi 

rozvedenými manžely, výživné neprovdané matce a výživné mezi rodiči a dětmi a 

předky a potomky. Vyživovací povinnost jako taková vyplývá přímo ze zákona, což 

v praxi činí neodborné veřejnosti problém pochopit, neboť se domnívají, že vyživovací 

povinnost ve všech shora uvedených kategoriích zakládá pouze rozhodnutí soudu. Dále 

se zaměřím na vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi, resp. vyživovací povinnost 

rodiče k nezletilému dítěti. Ostatní druhy vyživovací povinnosti co do způsobů nebo 

specifik vymáhání v exekučním řízení nejsou v zásadě ničím atypickým oproti jakékoli 

jiné vymáhané povinnosti v penězích. 

Vyživovací povinnost je povinností hradit životní náklady či zabezpečovat 

potřeba mezi subjekty vyživovací povinnosti.
193

 V našem případě jsou tedy subjekty 

vyživovací povinnosti rodiče a děti. Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti předchází 

jakékoli jiné vyživovací povinnosti, vzniká narozením dítěte a zaniká počátkem 

schopností dítěte se samo živit. Výše vyživovací povinnosti je obecně taková, aby 

zajistila dítěti zásadně shodnou životní úroveň s životní úrovní rodičů. Při určení výše 

rozsahu vyživovací povinnosti soud přihlíží k rozsahu osobní péče o dítě rodičem, který 

má výživné platit. Aby mohla být vyživovací povinnost předmětem exekuce, je nutné, 

aby byla stanovena exekučním titulem. Tím je v tomto případě vždy rozsudek soudu a 

to buď čistě autoritativní, nebo soudem schválená dohoda rodičů.  

O stanovení výše výživného rozhoduje soud v rámci své péče o nezletilé a to 

v případě, kdy dochází k rozvodu rodičů, rozchodu, rodiče spolu nežijí nebo spolu žijí, 

ale jeden z nich neplní dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti. Samotný proces je 

upraven v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Místně příslušný je 

obecný soud nezletilého, určený dle jeho bydliště. Řízení lze zahájit i bez návrhu, byť se 
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tak prakticky neděje. Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem, a pokud schvaluje 

dohodu rodičů, pak její znění pojme do výroku rozsudku. Rozsudek, který stanovuje 

plnění výživného je předběžně vykonatelný, což tedy znamená, že po vydání rozsudku 

je možné se obrátit na exekutora s návrhem na exekuci. Rozhodnutí ve věci samé pak 

může přiznat výživné pro nezletilé dítě až 3 roky zpětně od zahájení soudního řízení.
194

  

Dalším jeho specifikem je, že pro futuro není nezměnitelné, jde o rozhodnutí s tzv. 

klauzulí rebus sic stantibus, tedy rozhodnutí, které lze změně při změně poměrů 

účastníků. 

K předběžné vykonatelnosti se vyjadřoval i Ústavní soud,
195

 který ve svém nálezu 

zdůraznil, že účelem předběžné vykonatelnosti takového rozhodnutí je ochrana a 

zajištění důstojnosti života osoby, jíž bylo soudem přisouzeno ze strany osoby jiné 

poskytování výživného. To je prioritnější, než právní jistota rozhodnutí v právní moci. 

Důvodem pro zavedení je tedy skutečnost, že pokud rodič podá odvolání proti rozsudku 

o určení výživného, do doby než bude pravomocně rozhodnuto, může uplynout mnoho 

času, kdy bude dítě výživou odkázáno pouze na rodiče, který o něj v tu chvíli bude 

fakticky pečovat, a tedy bude vystaveno rizikům dopadu příjmové chudoby rodiče 

samoživitele. Pokud by v později v nalézacím řízení došlo k snížení nebo zrušení 

vyživovací povinnosti, spotřebované výživné nezletilého dítěte se nevrací. 

Nespotřebované výživné je nutno vrátit, čímž je zajištěno, aby zde nebyla příliš velká 

nerovnováha pro případ změny a povinný rodič nebyl poškozen. U ostatních druhů 

výživného tyto benefity nejsou, výživné není předběžně vykonatelné a případné 

přeplatky výživného je nutné vrátit. 

Aktivní legitimaci k podání exekučního návrhu má samo nezletilé dítě, pro účely 

řízení zastoupeno zákonným zástupcem. Pokud by v řízení došlo ke střetu zájmů 

zákonného zástupce a nezletilého dítěte, může dítě zastupovat jen kolizní opatrovník, 

určený soudem.
196

 Pokud jde o příslušnost soudu ve vykonávacím řízení pak namísto 

obecného soudu povinného je příslušný obecný soud nezletilého obdobně jako u řízení 

o výživné. I zde je možné po právní moci nařízení výkonu rozhodnutí, aby soud svoji 
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místní příslušnost ze závažných důvodů přenesl na jiný soud. Zároveň je možné před 

samotným nařízením výkonu rozhodnutí, aby účastník požádal soud o pomoc při 

zjišťování bydliště povinného. Občanský soudní řád tak v §260 obsahuje úpravu 

potřebnou ke zjištění okolností, které jsou pro oprávněného důležité, pokud by se 

rozhodl podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, neboť zde má obsáhlé povinnosti 

co do označení povinného a způsobu provedení výkonu rozhodnutí. Obdobnou 

výslovnou úpravu exekuční řád nemá, neboť také neklade shodně vysoké nároky na 

oprávněného.  

Exekuci lze zahájit pro dlužné výživné i pro běžné výživné a to i tehdy, není-li 

zde v současné době dluh na výživném, ale povinný výživné nehradí řádně a včas (tedy 

hradí nepravidelně, v neúplné výši apod.). Nejobvyklejší varianta je vedení exekuci 

současně pro dlužné i běžné výživné, kdy oprávněný neočekává, že je-li zde dluh na 

výživném, bude běžné výživné po dobu exekuce a po ní hrazeno řádně a včas. 

Samotných možností vymáhání výživného je několik, resp. je několik možností, 

jak postihnout a motivovat dlužníka k zaplacení výživného. Kromě exekuce způsoby 

vymáhání pohledávky pro peněžité plnění nastupuje i zvláštní způsob provedení 

exekuce pozastavením řidičského oprávnění. Dále je možné chování dlužníka ovlivnit 

pomocí trestního práva, kdy může být stíhán pro trestný čin zanedbání povinné výživy. 

Nelze pak nepominout i vymožení výživného v rámci insolvenčního řízení, kdy stále 

častěji je nutné s ním počítat i při volbě a samotném řešení úpadku dlužníka. 

Exekuci pro běžné výživné lze vést pouze tehdy, pokud vyživovací povinnost 

trvá, tj. nezanikla. K zániku vyživovací povinnosti rodiče vůči dítěti dojde kromě shora 

zmíněné schopnosti dítěte samo se živit i smrtí oprávněného či povinného atd. Dlužné 

výživné pak lze vymáhat i po zániku vyživovací povinnosti, běžné výživné samozřejmě 

nikoli. 

Níže jsou pak nastíněna specifika vymáhání výživného v rámci exekučního 

procesu, jako je zvláštní způsob provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění, 

problémy spojené se zastavením exekuce při vymáhání běžného výživného a při zániku 

vyživovací povinnosti a také problémy spojené se změnou výše výživného v průběhu 

exekučního řízení, jakož i další způsoby jakými se lze domoci úhrady na výživu dítěte. 
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7.1. Výživné jako přednostní pohledávka 

Přednostní pohledávky jsou pohledávkami, u kterých zákonodárce shledal jistou 

vyšší potřebnost jejich uspokojení, než u pohledávek jiných. Zákon pak obsahuje jejich 

taxativní výčet, mimo jiné pak v § 279 odst. 2 písm. a) OSŘ stanoví, že přednostními 

pohledávkami jsou pohledávky výživného.  

Při jejich upokojování vycházíme z třetinového systému blíže popsaného v části 

zabývající se exekucí srážkami ze mzdy. Pro uspokojení přednostních pohledávek se 

tedy primárně použije druhá třetina sraženého příjmu, a pokud to nepostačuje, 

uspokojuje se pohledávka spolu s ostatními pohledávkami i z první sražené třetiny. Na 

přednostní pohledávku tak lze použít až dvě třetiny základní sražené částky. Dále pak 

k jejich upokojení lze použít celou částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez 

omezení (tato se pak připočte k druhé třetině v rozsahu, který je nutný k uspokojení 

přednostních pohledávek a v přebytku by se pak případně připočetla k třetině první).  

Přednostními pohledávkami tak jsou pohledávky výživného (a to jakéhokoli 

druhu), náhrada škody způsobená ublížením na zdraví, náhrada škody způsobené 

úmyslným trestným činem, daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, náhrada 

přeplatků na dávkách nemocenského, důchodového a úrazového pojištění, náhrada 

přeplatků důchodového zabezpečení, pojistné na sociálním zabezpečení a pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění, pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče, pohledávky náhrady 

přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, pohledávky 

náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory, pohledávky regresí náhrady 

podle zákona o nemocenském pojištění, pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny 

a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních 

dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
197

 

Pokud je zde více přednostních pohledávek, uspokojují se zásadně dle pořadí. 

Výjimkou jsou pohledávky na výživném, u kterých se uplatní zásada absolutní 

přednosti až do jejich úplného zaplacení a teprve poté jsou upokojovány další 

pohledávky.  Pro případ, že je zde více pohledávek na výživném se stejným pořadím, 
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uspokojují se dle zásad proporcionality a to takto: nejprve se uspokojuje běžné výživné 

všech oprávněných. Pokud to není možné, uspokojuje se poměrně dle výše běžného 

výživného. Pokud je běžné výživné všech oprávněných uspokojeno v plné výši, 

uspokojuje se dluh na výživném a to opět dle proporcionality dluhu dané výší běžného 

výživného, případně je-li to možné tak samozřejmě v plné výši dlužného výživného. 

Uspokojení dle tohoto odstavce se děje z druhé sražené třetiny příjmu s případným 

přičtením celé srážky, která může být sražena bez omezení. 

Pokud v průběhu prováděné exekuce dojde ke zvýšení výživného, platí, že takto 

zvýšené výživné si zachovává své původní pořadí. 

7.2. Způsob provedení pozastavením řidičského oprávnění 

Novela exekučního řádu,
198

 která platí od 1. 1. 2013, zavedla možnost provedení 

exekuce pozastavením řidičského oprávnění.
199

 Jde způsob provedení exekuce výhradně 

podle exekučního řádu, občanský soudní řád tento způsob provedení výkonu rozhodnutí 

nezná. Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může soudní 

exekutor vydat pouze tehdy, je-li vymáháno výživné na dítě. Původně bylo možné takto 

vymáhat pouze výživné na dítě nezletilé, přičemž tato podmínka musela být splněna po 

celou dobu pozastavení řidičského oprávnění. Pokud dítě nabylo zletilosti, exekuční 

příkaz musel být zrušen (shodně jako při uhrazení).
200

 V současné době je však 

pozastavení řidičského oprávnění možné i u vymáhání výživného na dítě zletilé, čímž 

odpadly některé problémy spojené s věkovým kritériem. 

Někteří autoři vnímají zavedení této možnosti jako neschopnost státu zajistit 

dostatečný výkon exekuce stávajícími způsoby a namítají, že provedení exekuce 

způsobem s dluhem nijak nesouvisejícím je zásahem do základních lidských práv a 

svobod garantovaných Listinou.
201

 Nicméně odborná veřejnost se vcelku shoduje na 
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skutečnosti, že jde o způsob zásahu, který je pro dlužníka citelný a vede k vymožení 

dlužného plnění i tam, kde jiné způsoby selhávají. Vzhledem k tomu, že někteří dlužníci 

ve svých dluzích tzv. umí chodit a nemají žádný postižitelný příjem ani jiný majetek, 

ale řidičské oprávnění je běžnou součástí jejich života, znamená pro ně podstatný zásah, 

protože příjmy si jsou schopni zajistit na státu nezávislými způsoby, ale řidičské 

oprávnění nikoli. V podstatě tedy tento způsob provedení cílí na povinné, kteří jsou 

nemajetní pouze zdánlivě, ale fakticky mají dostatek prostředků, aby výživné hradit 

mohli, pouze z rozličných důvodů nechtějí. 

Je otázkou, zda jde skutečně o způsob výkonu rozhodnutí nebo už o trest pro 

dlužníka a je tedy i na konkrétním exekutorovi, aby tento způsob užíval pouze tam, kde 

jiné způsoby selhávají. Ministr spravedlnosti Pospíšil se tehdy nechal inspirovat 

slovenskou právní úpravou, ale je nutno uvést, že na Slovensku je tento institut 

využíván spíše výjimečně. Na Slovensku však nejsou omezeni výživným, které je 

vymáháno pro nezletilé dítě. Může jít i o výživné pro rodiče a další osoby. Jde tedy o 

jediný způsob provedení exekuce, který nevede přímo k získání peněžních prostředků 

postihem majetkových hodnot ve vlastnictví dlužníka, ale k získání plnění na 

pohledávku oprávněného motivací dlužníka.
202

  

Se shora uvedenými argumenty je pak také nutno do úvahy vzít i to, že exekuční 

příkaz k pozastavení řidičského oprávnění je možné vydat pouze tehdy, je-li vymáhán 

nedoplatek výživného pro dítě, nikoliv na běžné výživné. Tato skutečnost pak poněkud 

mírní argumenty odpůrců zavedení tohoto způsobu exekuce, kdy poměřují dopad 

neplacení výživného na život dítěte a omezení rodiče, který neplní svou zákonnou 

povinnost, čímž podstatně zhoršují ekonomickou a sociální situaci svého dítěte. V roce 

2015 bylo zjištěno, že zhruba jedna třetina neúplných rodin s nezletilým dítětem je na 

hranici chudoby.
203

 Zatímco při zavedení tohoto institutu byly hlasy spíše kritické, nyní 

je zvažována i možnost rozšíření této možnosti způsobu provedení exekuce na další 

pohledávky. Dále je vedena diskuze o možnosti rozšíření pozastavení řidičského 

oprávnění jako způsobu vymáhání běžného výživného. Pokud je proti povinnému 
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vedena exekuce jen pro běžné výživné a všechny nedoplatky jsou již zaplaceny, lze 

předpokládat, že povinný bude nadále hradit dobrovolně.
204

 Má se tedy za to, že využití 

institutu pozastavení řidičského oprávnění by bylo v rozporu se zásadou přiměřenosti, 

neboť účelu, tedy hrazení výživného, bylo dosaženo. Zároveň by bylo nutné se 

vypořádat se s délkou trvání vyživovací povinnosti, které může v některých případech 

trvat i 20-30 let, případně v extrémních případech ještě déle. Fakticky by to znamenalo, 

že finančně ne příliš odpovědný povinný, který není s to pohlídat si placení výživného 

z příjmu sám a spoléhá tak na pravidelné srážky zaměstnavatelem, by po tuto dobu 

řidičským oprávněním vůbec nedisponoval. Případně, že by povinný opakovaně na pár 

měsíců o řidičské oprávnění přišel. Což se nezdá být úplně účelným a vyváženým 

řešením. Je vhodné i zmínit, že vlastnictví řidičského oprávnění, resp. právo povinného 

řídit motorová vozidla, je pouze formou životního nadstandardu a nelze na tuto 

skutečnost pohlížet tak, že každý má jako absolutní životní minimum či standard právo 

mít řidičské oprávnění. 

Rovněž je vedena diskuze nad tím, zda by neměl být tento způsob provedení 

přidán i do OSŘ a neměl by tak být umožněn výkon rozhodnutí pozastavením 

řidičského oprávnění. Vzhledem k tomu, že jak vykonávací, tak exekuční řízení mají 

stejný účel právě ve vynucení povinnosti povinného, resp. ve vymožení povinnosti 

povinného, kterou neplnil dobrovolně,
205

 není zde žádný důvod, proč by občanský 

soudní řád tento způsob výkonu rozhodnutí neměl znát. Pravděpodobně jde jen o to, že 

zákonodárce toto novelou opomněl přidat či nechtěl více zatížit soudní personál, když 

stejně k využití dojde v minimu případů. 

 

Jak vyplývá ze sdělení Exekutorské komory, ve většině vede užití tohoto způsobu 

exekuce k rychlému splacení pohledávek. Dá se tedy očekávat, že využití pozastavení 

řidičského oprávnění pro vymožení dlužného výživného bude přibývat a nedá se 

vyloučit, že dojde k rozšíření i na další dlužné pohledávky. Nicméně stejně jako u 

ostatních způsobů provedení exekuce je zde nutné dbát na zásadu přiměřenosti. V tomto 

případě je zvlášť akcentováno ustanovení o výslovné povinnosti exekutora nevydávat, 
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popřípadě zrušit exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění, pokud povinný 

prokáže, že k uspokojování svých životních potřeb a osob, ke kterým má vyživovací 

povinnost, nezbytně potřebuje řidičské oprávnění.
206 Dle názoru některých autorů by 

k tomuto způsobu provedení exekuce mělo být přistoupeno až tehdy, pokud se 

neosvědčí ostatní způsoby. 

Již v roce 2014 byla v projednání novela exekučního řádu, které by umožňovala 

provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění pro širší skupinu pohledávek, 

zejména však pro pohledávky na výživném pro zletilé děti do 26 let věku, které se 

soustavně připravují studiem na své budoucí povolání. Důvodová zpráva k této novele 

měla za to, že omezit tento způsob provedení exekuce pouze na nezletilé je 

diskriminační. Dalším důvodem byla skutečnost, že neexistuje právní důvod, proč by 

pozastavení řidičského oprávnění mělo být použito jen u dluhů na výživném 

nezletilých, když jediným rozdílem od zletilých dětí, které se soustavně připravují na 

budoucí povolání je věk. Zletilí také potřebují finanční zabezpečení pro svůj další 

rozvoj.
207

 S účinností od 4. 10. 2017 pak došlo k rozšíření možnosti pozastavit řidičské 

oprávnění i pro vymáhání výživného pro zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně 

připravuje na budoucí povolání. Hlavním argumentem byl nedůvodný rozdíl mezi 

nutností zaopatřovat studující na střední škole nezletilé děti blízké věku 18 let a těsně 

zletilé, případně do 26 let studující na vysoké škole. 

Obdobně pak byla zvažována možnost rozšíření pozastavení řidičského jako 

způsobem provedení exekuce pro ostatní druhy výživného, po vzoru Slovenska pro 

všechny druhy přednostních pohledávek, případně jako obecný způsob provedení 

exekuce. Pokud jde o rozšíření na všechny přednostní pohledávky, rozšíření na všechny 

skupiny, které jsou přednostně zahrnuty, by pravděpodobně nebylo účelné. Je však 

otázkou, zda některé přednostní pohledávky nejsou z titulů natolik závažných, že by 

užití zvláštního způsobu provedení exekuce nebylo na místě. Pokud jde o přednostní 

pohledávky, kde je oprávněným stát, dá se těžko představit situace, kdy by se stát nebo 

jeho orgány dostávaly do takové nouze, že by to odůvodňovalo použití zvláštního 
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způsobu exekuce. Oproti tomu např. u náhrad újmy na zdraví by šlo o postup, dle mého 

názoru, opodstatněný. 

Řidičské oprávnění není možné pozastavit povinnému, který prokáže, že řidičské 

oprávnění nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, 

ke kterým má vyživovací povinnost. Má se za to, že takový člověk vyvíjí prokazatelnou 

ekonomickou činnost, ze které je možné provádět srážky ze mzdy, případně je možné 

jeho příjem postihnout jiným ze způsobu provedení exekuce. Exekutor tedy v takovém 

případě zruší exekuční příkaz pro provedení exekuce pozastavením řidičského 

oprávnění poté, co mu tuto skutečnost dlužník prokáže. 

Pozastavením řidičského oprávnění rozumíme, že držitel řidičského oprávnění 

nesmí po dobu platnosti tohoto pozastavení řídit motorová vozidla,
208

 resp. je možné, 

aby soudní exekutor určil, že povinný bude takto postižen pouze pro některé skupiny 

svého řidičského oprávnění. Je tak na úvaze exekutora, zda postihne všechny či pouze 

některé (např. řidiči autobusu by mohl postihnout skupiny, které nepotřebuje k výkonu 

povolání a potřebnou mu ponechat, byl by tak postižen „ve volném čase“, uvedené se 

samozřejmě nevztahuje na běžné zhoršení životního standardu). 

Exekuční příkaz se doručuje orgánu, který vede registr řidičů,
209

 oprávněnému a 

povinnému, který má povinnost řidičské oprávnění příslušnému orgánu odevzdat do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o pozastavení nabylo právní moci. Neodevzdá-

li, je možné mu jej odebrat. Tím se dlužník vystavuje riziku, že mu řidičské oprávnění 

bude odebráno při běžné silniční kontrole a bude tak postižen i za řízení bez příslušného 

oprávnění. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve 

než povinnému. Jen pro úplnost uvádím, že registr řidičů má povinnost poskytnout 

soudnímu exekutorovi informaci, zda povinný má řidičské oprávnění a pro kterou 

skupinu vozidel.  

Problematické tak pro povinného je, že jeho obrana je tradičně posunuta až za 

doručení exekučního příkazu. Účinky exekučního příkazu však nastávají jeho 

doručením, tedy doručením ztrácí povinný oprávnění řídit motorová vozidla. Pokud 

řidičské oprávnění potřebuje k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, 

ke kterým je povinen výživou, případně zde dluh na výživném vůbec není, do doby 
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zrušení exekučního příkazu není oprávněn řídit. Tento časový úsek může trvat i několik 

dní či týdnů, které mohou mít značně nepříznivý dopad na život povinného (a 

v některých případech i pro plnění oprávněnému). Exekutor před vydáním nezkoumá 

nic víc, než zda je vymáháno dlužné výživné pro dítě a zda má povinný řidičské 

oprávnění.  Tvrdit a prokazovat důvody pro zrušení exekučního příkazu je tak na 

povinném. V tomto případě ale povinný nepodává klasický návrh na zastavení exekuce, 

neboť zde nejsou dány důvody pro zastavení,
210

 ale podává návrh zvláštní, který 

v případě prokázání tvrzených skutečností zakládá exekutorovi povinnost zrušit 

exekuční příkaz. Zrušení exekučního příkazu oznámí exekutor orgánu, který vede 

registr řidičů. 

Exekutor zruší exekuční příkaz pro provedení exekuce pozastavením řidičského 

oprávnění dále tehdy, zaplatí-li povinný nedoplatek na výživném. Pro běžné výživné 

totiž nelze exekuci tímto způsobem provádět, exekutorovi tak má povinnost zastavit 

exekuci minimálně co do tohoto způsobu provedení. Není-li vymáháno běžné výživné, 

pak po uhrazení bude exekuce zastavena zcela.  

Pokud jde o úspěšnost exekucí vedených tímto způsobem, od zavedení tohoto 

institutu do března 2016 byla využita zhruba v 2200 případech a v drtivé většině vedla 

k rychlému splacení pohledávek. Jde tedy o zdaleka nejúspěšnější způsob provedení 

exekuce.
211

 

7.3. Trestný čin zanedbání povinné výživy jako součást 

vymáhání 

Pokud povinný nehradí uložené výživné, je možné využít i možností, které nabízí 

právo trestní. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zakotvuje v ust. § 196 trestný čin 

zanedbání povinné výživy. Jde o přečin nedbalostní (kulposní), kdy k jeho spáchání 

postačí pouhá nedbalost, úmysl se nevyžaduje. Vyžaduje se, aby povinný neplnil svou 

povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než 4 měsíce. Pro případ, že 
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by tak činil úmyslně, nebo svým jednáním vystavil oprávněnou osobu nebezpečí nouze, 

upravuje trestní zákoník i kvalifikované skutkové podstaty.   

Tresty za takový trestný čin nejsou příliš vysoké, mluvíme o trestu odnětí svobody 

až jeden rok v případě nedbalostního zanedbání povinné výživy. Nejvyšší trest je pro 

případ vystavení povinné osoby nebezpečí nouze, kdy může být uložen trest odnětí 

svobody na šest měsíců až tři léta. Soud může uložit jako přiměřené omezení aby se 

povinný, resp. případně odsouzený, zdržel řízení motorových vozidel, je-li důvodná 

obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována. V tomto 

ustanovení lze spatřovat podobnost s provedením exekuce pozastavením řidičského 

oprávnění. 

Trestní odpovědnost pak zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých 

následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně 

počal vyhlašovat rozsudek. Tedy je zde velká motivace povinného/obviněného, aby 

svou vyživovací povinnost splnil. Mluvíme o tzv. účinné lítosti. Tato bývá kritizována 

rodiči oprávněných, kteří mají oprávněné dítě v péči, neboť jsou to právě oni, kdo se 

neustále musí zajímat a starat o to, aby výživné bylo hrazeno, a povinný rodič nakonec 

z jejich pohledu není nijak potrestán. Je však otázkou, zda právě ustanovení o účinné 

lítosti není vhodnějším řešením, než trestní postih povinného i při zaplacení, protože dle 

mého názoru může znamenat vyšší ochotu pachatele svůj čin napravit, aby se trestnímu 

postihu vyhnul, a zároveň je nutné brát v potaz, že pokud se povinný dostane do výkonu 

trestu odnětí svobody, jeho výdělkové možnosti jsou v rámci zaměstnávání 

odsouzených velice malé a je ještě nižší pravděpodobnost, že povinný bude schopen 

cokoli plnit, než kdyby ve výkonu trestu odnětí svobody nebyl. Pouze částečná úhrada 

pak není dostatečným vyjádřením účinné lítosti.
212

 Posuzované kritérium by pak 

pravděpodobně mělo být tedy to, jakou měrou je ustanovení trestního zákoníku schopno 

ovlivnit zaplacení výživného. Z mého pohledu tedy bývá trestní proces poměrně 

dobrým pomocníkem při získávání dlužného výživného od povinného rodiče, a tedy je 

úprava dle mého vhodná.  
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V roce 2016 bylo Policií ČR prověřováno přes 10 611 osob, kdy ve většině šlo o 

osoby mužského pohlaví a z velké části zde byli zastoupeni recidivisté. V roce 2017 pak 

bylo prověřováno necelých 9 000 osob, jejich složení se příliš nezměnilo. Za rok 2019 

je registrováno celkem 10 176 těchto trestných činů, se shodnými parametry.
213

 Jak je 

patrné z policejních statistik, jde o jednu z nejrozšířenějších trestných činností, která je 

zároveň v průběhu let stejně rozšířená vyšší četnost vykazuje pouze majetková trestná 

činnost zastoupená zejména nejrůznějšími druhy krádeží. Problémem též je, že tato 

trestná činnost je páchána opakovaně, dle parametrů loňského roku byla opakovaně 

spácháno více jak polovina prověřovaných případů.  Ačkoli statistika nerozlišuje jaká 

vyživovací povinnost je zanedbávána (trestný čin je vymezen jako zanedbání jakékoli 

vyživovací povinnosti), v praxi je zcela zřejmé, že jde právě o vyživovací povinnost 

mezi rodiči a dětmi. Také je z této statistiky zřejmé, že se tohoto trestného činu 

dopouštějí v převážné většině otcové. Důvodem je skutečnost, že nezletilé děti jsou 

stále ještě častěji svěřovány do péče matek a otcům je stanovováno výživné, stejně jako 

obecně vyšší kriminalita mužů oproti ženám.  

V odsuzujícím rozsudku je též možné povinnému/odsouzenému uložit povinnost 

k uhrazení dlužného výživného. V minulosti bylo odsouzenému ukládáno, aby výživné 

uhradil dle svých sil, což nečinilo problémy, pokud bylo výživné přiznáno exekučním 

titulem jiným – exekuce mohla a byla prováděna dle civilního rozhodnutí. Trestní soud 

ale není výší výživného ani stanovením vyživovací povinnosti z civilního rozsudku 

vázán, neboť jde o posouzení viny. Může si ji tedy posoudit odchylně. Pak pokud uložil 

povinnost k úhradě dlužného výživného dle sil odsouzeného, byl s exekučním titulem 

problém, neboť není možné posoudit časové určení „dle sil“ a tedy je takový titul 

nevykonatelný. Zároveň výživné nebylo považováno za škodu dle trestního řádu, což 

změnila novela ust. § 43 odst. 2 TRŘ, účinná od 1. 1. 2018. V současné době je dlužné 

výživné považováno za škodu způsobenou trestným činem a je tedy možné např. 

požadovat zajištění v trestním řízení. 
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Jako součást vymáhání lze trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy 

podřadit v tom smyslu, že hrozba trestního stíhání je stále značným postihem povinného 

a tedy mnoho povinných v různých fázích z obav z trestního postihu dlužné výživné 

uhradí, ačkoli samozřejmě nejde o způsob vymáhání dlužného plnění jako takový.  

7.4. Sociální dávka místo výživného 

V našem právním řádu nejde o žádnou převratnou novinku, ačkoli se tak politici 

rádi tváří. Vychází z historického zálohování výživného, které bylo v zákoně č.57/1948 

Sb., o zálohování výživného dětem. Principem bylo v podstatě totéž, co je navrhováno 

dnes, tedy že oprávněný má nárok na to, aby výživné částečně uhradil stát v případě, že 

se úhrady nemůže domoci na povinném. Tuto úhradu pak po povinném vymáhal stát 

sám. Vyžadovalo se tedy, aby vymáhání bylo obtížné a aby nárok byl přiznán 

exekučním titulem. Dlužník měl také povinnost uhradit státu částku rovnající se 10% 

poskytnuté zálohy.  

Šlo o jakési provizorium, které bylo později nahrazeno zákonem č. 69/1952 Sb., o 

sociálně právní ochraně mládeže. Zálohové platby byly nahrazeny státním dětským 

příspěvkem, který byl vyplácen v případě, že dítě nemělo plátce výživného, a byly také 

ponechány zálohové platby ve stejné úpravě jako podle předchozího zákona.  

Tato úprava byla nahrazena zákonem č. 63/1963 Sb., o rodině. Zákon upravoval 

příspěvek na výživu, který byl poskytován, jak dětem kterým nebylo hrazeno výživné, 

tak v některých případech i těm, na které hrazeno bylo. Pokud nebylo hrazeno, opět 

mělo charakter zálohového výživného. Později docházelo k dílčím změnám, až 

s účinností novely zákona o rodině od 1. 1. 2007 je úprava vypuštěna úplně. 

 

Vláda se v koaliční smlouvě pro roky 2013-2017
214

 zavázala k prosazení zákonné 

úpravy řešící tzv. zálohové výživné, poskytované za jasných podmínek státem. Koncem 

roku 2014 tak byl předložen návrh zákona. Tento neměl zavádět zálohové výživné 

pouze jako sociální dávku, ale dle slov tehdejší ministryně Marksové měl spíše 
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systémově změnit celou problematiku vymáhání dlužného pojistného s garancí toho, že 

finanční situace rodiče pečujícího o dítě, kterému není hrazeno výživné, se oproti 

dnešnímu stavu zlepší.  

Návrh tedy předpokládal, že s povinnými bude povinně Probační a mediační 

službou vedena mediace. Nejsem si však vůbec jistá faktem, jestli má mediace jako 

taková vůbec nástroje pro to, aby poskytla vůbec nějakou pomoc. Mám za to, že 

povinný si je vždy vědom toho, že má dítě, na které nehradí výživné a že by výživné 

hradit měl. Nicméně dle názoru ředitelky Probační a mediační služby Jitky Čádové
215

 

tomu tak není a za neplacením výživného bývají častěji spory mezi rodiči a snaha škodit 

a ublížit druhému rodiči. Také uvádí, že úspěšnost mediací je v těchto věcech 

v současné době vysoká, kolem 80 %. S odůvodněním, že za neplacením výživného 

bývají častěji spory mezi rodiči lze samozřejmě souhlasit, ostatně mám za to, že spory 

mezi rodiči jsou obecně podstatou jakéhokoli sporu o péči o dítě. Úspěšnost mediací je 

však dle mého názoru pouze důsledkem skutečnosti, že v současné době je taková 

mediace čistě dobrovolná. Povinný tedy do procesu vstupuje výhradně dobrovolně a 

nedá se předpokládat, že by tak činil proto, že se dohodnout nechce.  

Podle návrhu náhradní výživné měly čerpat rodiny s dětmi s příjmem pod 2,4 až 

2,7 násobkem životního minima. Náhradní výživné by pak odpovídalo soudem určené 

částce, maximálně však 1,2 násobek životního minima. Podmínkou pro přiznání 

náhradního výživného byla skutečnost, že dluh není možné vymoci v exekuci. Do 

vztahu by vstupoval tedy stát a vyplacené výživné by pak po dlužníkovi vymáhal sám. 

Ministerstvo práce počítalo s tím, že by se mu vrátila asi 3% vydané sumy. 

Debata pak byla několikrát znovu otevřena. Ministryně Marksová měla za to, že 

navrhované opatření je cestou, jak pomoci matkám samoživitelkám, které jsou jednou 

ze skupin ohrožených příjmovou chudobou, a tedy navrhovala, aby stát vyplácel 
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zálohové výživné, pokud jej otec nehradí. Dále měla také za to, že stát vymáhá 

efektivněji, než pokud by si dlužné výživné matky vymáhaly samy.
216

 

Někteří odborníci však byly proti tomuto návrhu. Dle názoru JUDr. Kovářové zde 

není naděje na realizaci shora uvedeného návrhu, neboť se již v minulosti prokázalo, že 

nejlepším správcem majetku je dlužník sám a tedy má za to, že vydobytelnost takto 

vyplaceného zálohového výživného po povinných by byla velice nízká a za současné 

ekonomické situace by zálohové výživné bylo nepřijatelnou zátěží pro stát. Dále pak má 

obavu o zneužívání takto vyplácené dávky.
217

  

Po více než 3 letech pak došlo k posunu a v březnu 2018 byl do Poslanecké 

sněmovny předložen návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o 

změně některých souvisejících předpisů.
218

 Zálohované výživné podle tohoto zákona je 

zvláštní sociální dávkou. Dle předkladatelů by o dávku mohl požádat rodič poté, co 

minimálně 2 měsíce nedostane výživné v řádné výši. Dávka bude limitována celkovým 

příjmem domácnosti, ve které žije dítě, kterému výživné náleží. Tento musí být pod 2,7 

násobek životního minima. Limitována bude i výše takto poskytnuté zálohy na výživné, 

které bude maximálně 1,2 násobek životního minima. Dle poslankyně Gajdůškové, 

která mimo jiných návrh připravila, tato výše odpovídá průměrné výši výživného, jak je 

přiznávána soudy.
219

  

Zálohované výživné koncipováno jako dávka státní sociální podpory a tento návrh 

zákona také přejal celou jeho terminologii. Může tak docházet k problémům, když 

zákon upravuje poskytování zálohovaného výživného nezaopatřeným dětem v případě, 

kdy osoba povinná k úhradě výživného má tuto svou povinnost uloženou soudem a 

neplní ji řádně a včas. Zákon nad rámec dodává „nebo ji plní pouze částečně“. Pojem 
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nezaopatřené dítě a dítě zletilé či nezletilé podle občanského zákoníku se pak nemusí 

nutně vždy překrývat. Žadatelem pak měla sama oprávněná osob nebo osoba, která je v 

zastoupení oprávněna přijímat výživné za oprávněnou osobu.  

Limitace výše poskytnutého zálohovaného výživného byla dána výší výživného 

stanovené soudem, případně maximální výši 1,2 násobku životního minima oprávněné 

osoby. Pokud dochází k částečné úhradě, pak je nutné tuto zohlednit. Výše 

zálohovaného výživného vychází z měsíčního průměru uložené a uhrazené vyživovací 

povinnosti za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, za které se nárok 

prokazuje a uplatňuje. Tedy oprávněnost nároku a posouzení výše musí probíhat každé 

kalendářní čtvrtletí, což bude činit poměrně značnou administrativní zátěž jak na straně 

žadatelů, tak na straně státu. Zálohované výživné má být vypláceno měsíčně zpětně, 

nejpozději tedy do konce měsíce následujícího po měsíci, za který náleží. Což je zcela 

opačné vyplácení, než je známo od výživného běžně poskytovaného, které je vypláceno 

měsíčně předem (a to buď v měsíci předcházejícím, nebo v tom měsíci, za které náleží). 

Poprvé bude poskytnuto nejdříve za měsíc, ve kterém byla podána žádost. Tedy dle 

tohoto nastavení bude oprávněné dítě bez výživného (ať už řádného či zálohovaného) 

kolem 3-4 měsíců, což při nastavených sociálních kritériích může být problematické. I 

tak jde o značný posun. 

Orgánem rozhodující o zálohovaném výživném je pak krajská pobočka Úřadu 

práce. Tato pobočka je též oprávněným orgánem k vymáhání poskytnutého výživného 

po povinném, kdy právo oprávněného přechází na stát a to do výše poskytnutého 

zálohovaného výživného. Jde tak o prolomení nepřevoditelnosti nároku na výživné. 

Vymáhání pak bude probíhat klasickou cestou soudního výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce.  

Zálohované výživné je i součástí programového prohlášení současné vlády. 

Poslední návrh opět pouze modifikuje již výše popsané podmínky, kdy navrhuje, aby na 

zálohované výživné měli nárok pouze samoživitelé, jejichž příjem je nižší než průměrná 

mzda. Výše dlužného výživného musí činit alespoň dvojnásobek částky výživného, 

stanoveného rozhodnutím soudu a musí být k jeho vymožení aktivně vedena exekuce. 

Dále je zde poprvé zmíněna podmínka povinné školní docházky oprávněného dítěte.
220
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Opětovně mám za to, že i tento návrh, který se snaží stanovit kritéria, trpí opět 

nedostatky. V současné době se míra nezaměstnanosti stále drží na minimu
221

, průměrná 

mzda stále roste. Dle údajů Českého statistického úřadu činila průměrná hrubá mzda 

zaměstnance 33 697 Kč, medián mezd pak 29 549 Kč.
222

  Tento údaj je tak poměrně 

vysoký, pokud jde o stanovení rozsahu, komu všemu zálohované výživné hradit a ne 

nutně odpovídá skutečně tomu, kdy by bylo nutné jej poskytovat. Údaj o průměrné 

mzdě ekonomicky vůbec neodpovídá realitě každodenního života, kdy životní náklady 

jsou zcela nepochybně odlišně v Praze a např. v okrajových částech republiky. Může se 

tak stát, že ekonomicky je na tom v Praze hůř samoživitel s vyšší, než průměrnou 

mzdou, než samoživitel s podprůměrnou mzdou na vesnici. Dle mého názoru by byla 

vhodnější úprava zohledňující i tato kritéria, tak jako u některých jiných dávek.  

Kritérium dvojnásobku částky výživného a vedené exekuce se pak jeví jako 

vhodné.  Navrhována byla i nutnost zahájeného trestního stíhání pro zanedbání povinné 

výživy, ale od tohoto návrhu bylo dočasně upuštěno. 

Podmínka povinné školní docházky pak nepřímo vymezuje i věkovou hranici, kdy 

má dítě na výživné nárok. Dle mého názoru by byla vhodnější hranice vyšší, přikláněla 

bych se k dosažení zletilosti, ale chápu návrh tak, že má být vázán na možnost dítěte 

zabezpečovat své náklady prací. Zákoník práce a příslušné mezinárodní úmluvy 

umožňuje zaměstnávání nezletilých starších 15 let po ukončení povinné školní 

docházky, tedy návrh pravděpodobně vychází z této skutečnosti. Dosažení zletilosti 

jako hranice by pak umožňovalo studovat střední školu či učiliště a zlepšit možnosti 

oprávněných dětí na trhu práce, což by bylo vhodnější než uvažovat o jejich 

výdělkových možnostech ihned jak je to možné. Ale vzhledem k tomu, že návrh ještě 

nebyl ve sněmovně projednán, není jisté, jaké bude jeho konečné znění a zda bude 

vůbec nějaké. 
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Otázkou dále zůstává, jak vedle sebe obstojí návrh zákona o zálohovaném 

výživném a názor ústavního soudu, vyslovený např. v jeho nálezu sp.zn. I.ÚS 1996/12 

ze dne 24.07.2013, kdy soud má za to, že materiální péče o dítě by měla zůstat primárně 

v rodině a teprve na druhém místě se má starat stát prostřednictvím dávek. Nesmíme 

totiž zapomínat, že kromě rodičů mají k dítěti vyživovací povinnost i další příbuzní.  

Dle mého názoru jde o opatření, které by za dobře nastavených podmínek bylo 

jistě vhodné. Postavení rodičů samoživitelů ve společnosti není jednoduché, jejich 

příjmy jsou často nízké, možnosti jejich výdělku jsou ovlivněny nutností postarat se o 

dítě bez pomoci. Takový rodič je pak omezen při výběru zaměstnání, a pokud druhý 

rodič na výživu společného dítěte ničeho nepřispívá, pak není v silách samoživitele 

dosáhnout na příjem, který by mu umožnoval alespoň průměrnou životní úroveň pro 

sebe a společné děti. Vhodná by byla i nepochybně reforma celého systému plateb 

vyplácených státem, ale to není tématem této práce. Otázkou, kterou zbývá posoudit je 

pak skutečná vymahatelnost pohledávek státem, Mgr. Marksová tvrdí, že tato je vysoká, 

JUDr. Kovářová naopak, že je velice nízká a já si dovoluji vyslovit názor, že pravda 

bude pravděpodobně někde uprostřed a nejvíc záleží na reálném výkonu vymáhání 

jednotlivými státními orgány, kterým je tato pravomoc svěřena.  

7.5. Vymáhání výživného v insolvenčním řízení 

S ohledem na skutečnost, že ve společnosti vzrůstá počet osob, které jsou 

postiženy alespoň jednou exekucí, nelze nepominout i vymáhání výživného v rámci 

insolvenčního řízení. Nelze předpokládat, že insolvenční řízení je jakýmsi posledním 

stadiem řízení exekučního, nicméně velice často nakupení exekucí vede k úpadku 

dlužníka a dochází tak k velice blízkému vztahu těchto dvou řízení. Přeci jen, jejich 

podstata je blízká, obě slouží k uspokojení oprávněného/věřitele za situace, kdy nebylo 

splněno dobrovolně. Rozdílnost je pouze v počtu uspokojovaných osob, kdy účelem 

exekuce je individuální uspokojení oprávněného, oproti tomu v insolvenci jde o 

poměrné kolektivní upokojení všech věřitelů dlužníka. 

Je nutné vzít do úvahy, že je-li zahájeno insolvenční řízení, exekuci je sice možné 

zahájit i nařídit, nelze ji ale provést.
223

 Výjimku představují pohledávky za majetkovou 
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podstatou a pohledávky postavené jim na roveň. Pokud ovšem jde o majetek náležející 

do majetkové podstaty dlužníka, lze pro pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky jim na roveň postavené výkon rozhodnutí nebo exekuci nejen nařídit, ale 

také provést, ale jen pokud tak rozhodne insolvenční soud. Insolvenční soud ve svém 

rozhodnutí může i určit omezující podmínky provedení.  Návrh na nařízení exekuce se 

v těchto případech podává proti insolvenčnímu správci dlužníka. 

 Úpadek fyzických osob je v absolutní většině případů řešen oddlužením.
224

 

Výhodou způsobu řešení úpadku oddlužením pro dlužníka je skutečnost, že dodrží-li 

v průběhu oddlužení všechny své zákonem stanovené povinnosti, soud jej osvobodí od 

placení zbytku dluhů. V minulosti bylo nutné pro vstup dlužníka do oddlužení zvažovat 

jeho ekonomickou nabídku, nicméně tato bariéra v důsledku novely insolvenčního 

zákona č. 31/2019 Sb. byla s účinností od 1. 6.2019 značně oslabena (byť nelze hovořit 

o skutečnosti, že by zcela padla).  

Pokud tedy máme dlužníky, kteří se nacházejí ve stavu úpadku, řešeném pomocí 

oddlužení, je nezbytné počítat s variantou, že někteří z dlužníků mají i vyživovací 

povinnost a to jak běžnou, tak velmi často i dlužnou. Zahájení insolvenčního řízení pro 

dlužníka znamená povinnost zdržet se nakládání se svojí majetkovou podstatou, ale toto 

omezení dlužníkova dispozičního oprávnění se nevztahuje na plnění zákonné 

vyživovací povinnosti.
225

 Dlužník je tak povinen vyživovací povinnost plnit již od 

počátku insolvenčního řízení. Zároveň pokud dosud nebylo rozhodnuto soudem, jde o 

řízení, které se nepřerušuje ani z důvodu prohlášení konkursu, tím spíš v případě 

oddlužení.
226

 

Pohledávka oprávněného (dle terminologie insolvenčního zákona věřitele) je 

pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Je nutné 

upozornit, že toto platí pouze za předpokladu, že jde o výživné určené soudem.
227
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Věřitel tedy nemá povinnost svou pohledávku v insolvenčním řízení uplatnit přihláškou, 

insolvenční správce ji uspokojuje z majetkové podstaty dlužníka v plné výši kdykoli po 

rozhodnutí o úpadku. Pohledávku je nicméně nutné písemně na stanoveném formuláři 

uplatnit vůči osobě s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě, která je různá při 

různých způsobech řešení úpadku. V případě konkursu se tedy uplatňuje vůči správci, 

v případě oddlužení pak vůči dlužníku s tím, že oprávněný též vyrozumí insolvenčního 

správce. Lhůta pro uplatnění pohledávky zákonem stanovena není, na rozdíl od 

pohledávek přihlašovaných přihláškou. Lze však doporučit, aby oprávněný pohledávku 

uplatnil co nejdříve po zjištění způsobu řešení úpadku. Není tedy žádný moment, kdy by 

byla vyloučena možnost uspokojovat pohledávku na výživném (za předpokladu, že je 

v majetkové podstatě dlužníka „z čeho brát“). V praxi pak činí problém pořadí 

uspokojování tzv. zapodstatových pohledávek, protože od novely č. 64/2017 Sb. se 

výrazně rozšířil okruh pohledávek, které se uspokojují z majetkové podstaty a tedy proti 

dřívějšímu stavu, kdy se pravidelně uspokojovala jen odměna insolvenčního správce a 

výživné, narostl počet pravidelně se vyskytujících zapodstatových pohledávek a s tím i 

nutnost vypořádat se s jejich pořadím, neboť není možné je uhradit všechny naráz. 

V současné době je pak praxe taková, že je insolvenčním správcům v každém 

jednotlivém řízení ukládáno, jakým způsobem mají při placení zapodstatových 

pohledávek postupovat.
228

 Není tedy ani přesný zákonný podklad, ani odborná shoda na 

pořadí, když někteří mají za to, že by mělo být postupováno i v oddlužení obdobně jako 

v případě konkursu a tedy dle §305 odst. 2 IZ. Jiní pak dle vlastního uvážení stanovují 

pořadí, které mají za spravedlivé či potřebné. Obvykle je však akcentována úhrada 

běžného výživného na prvních místech. 

Pro účely insolvenčního řízení je nutné odlišit, zda byla vyživovací povinnost 

určena soudem či nikoli. Dochází totiž k rozdílnému výpočtu nezabavitelné částky, 

kterou lze v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníku srazit. Pokud 

nebylo výživné určeno soudem, pak se vyživovací povinnost dlužníka promítne při 

zvýšení nezabavitelné částky, kterou vypočítává plátce dlužníkova příjmu, a to tak, že 

bude zohledněna ve smyslu § 279 odst. 2 OSŘ podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., 

                                                 

228
 VESELÝ, Petr. Přednostní pohledávky v oddlužení a jejich uspokojování – co soudce, to názor. 

epravo.cz, 2017. dostupné  https://www.epravo.cz/top/clanky/prednostni-pohledavky-v-oddluzeni-a-

jejich-uspokojovani-co-soudce-to-nazor-106681.html shlédnuto dne 29. 1. 2020 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prednostni-pohledavky-v-oddluzeni-a-jejich-uspokojovani-co-soudce-to-nazor-106681.html%20shlédnuto%20dne%2029
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o nezabavitelných částkách. Tedy částka připadající na výživu oprávněného není 

hrazena v insolvenčním řízení, ale zcela mimo něj, kdy povinnost úhrady je plně 

v rukou povinného a tento má tedy povinnost hradit výživné z nezabavitelné částky. 

Částka, připadající na výživu, o kterou se nezabavitelná částka pro povinného zvýší, 

činí pro rok 2020 cca 1652 Kč.
229

 Lze tak spíše doporučit stanovení výše výživného 

soudem, neboť je nejen pravděpodobnější stanovení vyšší částky, jakož i vyšší 

pravděpodobnost zaplacení. 

Je-li výše výživného určena soudem, pak se naopak nijak neprojeví ve výpočtu 

nezabavitelné částky pro dlužníka. Tato bude vypočtena jako by dlužník vyživovací 

povinnost neměl. Jak běžné, tak dlužné výživné bude hrazeno přímo v insolvenčním 

řízení, z majetkové podstaty a to kdykoli a v celé výši, jak je uvedeno výše. Je-li tedy 

zvažována dlužníkova ekonomická nabídka pro plnění splátkové kalendáře, je nutné od 

příjmů dlužníka soudem stanovené výživné odečíst, neboť jen tak lze prakticky zjistit, 

jestli po započtení odměny insolvenčního správce bude možné uhradit zákonem 

požadované minimum. To platí i pro případ, že bude v průběhu insolvenčního řízení 

výživné zvýšeno nebo naopak poklesne příjem dlužníka.    

Závěrem je nutno zdůraznit, že samotné insolvenční řízení nemá žádný vliv na 

trvání vyživovací povinnosti, zásadně ani na její výši a že osvobození od placení 

pohledávek v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeny, se na výživné nevztahuje, nelze 

tedy uvažovat o tom, že by dlužník nějakou část uloženého výživného z tohoto důvodu 

neuhradil. V případě některých dlužníků tak lze vstup do insolvence, potažmo do 

oddlužení i uvítat, neboť může přinést celkovou stabilizaci ekonomické situace dlužníka 

a i vyšší pravděpodobnost průběžného hrazení výživného. 

7.6. Změny výživného v průběhu exekučního řízení 

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá obvykle mnoho let. V průběhu této 

doby dochází k různým skutečnostem, které mají vliv nejen na výši výživného, ale 

někdy i na to, který z rodičů je povinen k jeho výplatě. Vycházím zde z modelu, kdy 
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rodiče spolu nežijí, dítě je svěřeno do péče jednoho z nich a druhému je určeno výživné. 

Může se tedy v průběhu let měnit výše výživného a to jak co do navýšení, tak co do 

snížení. Může se měnit i model péče o dítě, kdy z výlučné péče se může stát péče 

společná či střídavá, dítě může být svěřeno i do péče druhého rodiče a prvnímu uložena 

povinnost hradit výživné. 

Změna výchovného prostředí může nastat pouze fakticky (což nelze při 

probíhajícím exekuční řízení doporučit) nebo z důvodu rozhodnutí soudu. Pokud by 

změna nastala pouze fakticky, tak z pozice povinného v exekučním řízení není možná 

obrana, je nutno postupovat cestou podání návrhu na úpravu poměrů k nezletilému 

k nalézacímu soudu. Dochází-li ke změně z důvodu rozhodnutí soudu a dítě je svěřeno 

do péče povinného s tím, že výživné je uloženo hradit druhému rodiči, zaniká 

povinnému povinnost hradit výživné a exekuce bude zastavena z důvodu zániku 

přiznaného práva dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ (vyjma situace vymáhání dlužného 

výživného).  

V průběhu trvání vyživovací povinnosti obvykle dochází k úpravě výše 

výživného, které má být hrazeno. Dojde-li ke snížení výživného, postačí, když povinný 

podá návrh na částečné zastavení exekuce, která tedy bude ve snížené části zastavena a 

ve zbytku bude pokračovat. Zde se projevuje fakt, že nalézací soud je ve svém 

rozhodnutí povinen uvést, že jde o změnu výše, které byla posledně uložena přesně 

identifikovaným rozhodnutím a tedy exekutor je z nového rozhodnutí schopen 

identifikovat, že rozhodnutí předchozí, na základě kterého bylo vymáháno, bylo 

změněno, a je tedy neúčinné. K této povinnosti uvést, že jde o změnu původního 

rozhodnutí, se Nejvyšší soud detailněji vyjádřil již ve svém rozsudku sp.zn. 6 Cz 29/66 

ze dne 26. 10. 1996. 

 Spotřebované výživné nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se 

ovšem nevrací.
230

 Může tedy docházet k situacím, kdy výživné bude po určitou dobu 

vymáháno ve vyšší výši, než jaká bude nakonec přiznána rozhodnutím soudu. Typicky 

k těmto situacím dochází při exekučním vymáhání výživného na nezletilé dítě, ohledně 

kterého stále probíhá odvolací řízení. Jak již bylo uvedeno, rozsudky stanovující 

výživné jsou předběžně vykonatelné, není nutné čekat do nabytí právní moci. Mám za 
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to, že tato úprava je zcela záměrná a zákonodárce počítal s obvyklou délkou soudních 

řízení o výživné nezletilého, které za předpokladu, že není schvalována dohoda rodičů, 

ale je nutné autoritativně rozhodovat, mnohdy trvají měsíce až roky. Je zde tedy 

povýšen zájem nezletilého na zaopatření výživy (prostřednictvím výživného) nad 

majetkovou ochranu povinného, který tak může hradit i více než je nakonec 

pravomocným rozhodnutím přiznáno. K problematice předběžné vykonatelnosti 

rozsudků se vyjádřil i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 28. 6. 2010 sp.zn. IV.ÚS 

2795/09, kde uvádí, že smyslem a účelem institutu předběžné vykonatelnosti rozsudků 

podle § 162 odst. 1 písm. a) o. s. ř. je ochrana, zajištění důstojnosti života osoby, jíž 

bylo soudem přisouzeno ze strany osoby jiné poskytování výživného. Tomuto účelu 

zákonodárce v předmětném zákonném ustanovení přikládá prioritu před účelem právní 

jistoty, jež má obvykle za následek spojení vykonatelnosti soudního rozhodnutí 

s nabytím jeho právní moci.  

Rozdílná situace je u výživného zletilého dítěte. Povinný může požadovat vrácení 

nadměrně zaplaceného výživného, a pokud dobrovolně vydáno nebude či nedojde k jiné 

dohodě, domáhat se jeho vydání prostřednictvím žaloby na vydání bezdůvodného 

obohacení, kdy bylo ve smyslu ust. § 2991 odst. 2 o.z. plněno z právního důvodu, který 

odpadl.  

Pokud jde o zvýšení výživného v průběhu exekučního řízení pro běžné výživné, 

mohlo by se zdát, že nepůjde o žádný problém. Že oprávněný pouze zašle exekutorovi 

nové rozhodnutí se zvýšeným výživným a exekuce bude nadále probíhat pro tuto vyšší 

částku. I zde ale mohou nastat komplikace, neboť soudní exekutor je pověřen vedením 

exekuce na základě konkrétního exekučního titulu, a pokud je tento změněn, nemůže 

být podkladem pro vedení exekuce a ta musí být zastavena, protože na základě nového 

rozhodnutí exekutor pověřen nebyl. Vycházíme z ust. § 286 odst. 1 písm. b) OSŘ, kdy 

je nutné zastavit výkon rozhodnutí tehdy, když se podkladové rozhodnutí stane 

neúčinným nebo je zrušeno.   

Situace je výslovně řešena pouze pro vedený výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, 

kdy občanský soudní řád v § 284 odst. 3 stanoví, že nařízení výkonu rozhodnutí se 

vztahuje i na všechny částky zvýšeného výživného, přičemž zvýšené výživné má stejné 

pořadí jako zbytek pohledávky. Úpravu výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy přebírá i 
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exekuce srážkami ze mzdy,
231

 ale pro další způsoby vedení exekuce se neuplatní. 

Projeví se zde totiž rozdíl mezi výkonem rozhodnutí a exekucí, když výkon rozhodnutí 

je prováděn pouze navrženým způsobem, soud nezkoumá, zda by bylo možné výkon 

provést i jinak, exekutor je ale povinen toto zkoumat a způsob provedení exekuce volí 

sám. Tento problém nevznikal do novely 2013, exekuci pro běžné výživné bylo možné 

vést pouze srážkami ze mzdy. Jinými způsoby lze běžné výživné vymáhat jen tehdy, 

pokud by srážky ze mzdy k úhradě běžného výživného nedostačovaly.  

Prakticky by tedy mělo dojít k tomu, že bude exekuce jinými způsoby zastavena a 

bude pokračováno pouze v provádění srážek ze mzdy. Pokud by měly být prováděna 

exekuce i jinými způsoby, oprávněný musí podat nový exekuční návrh dle nového 

titulu, exekutor bude pověřen provedením dle nového exekučního titulu a dojde ze 

zákona ke spojení vedených exekucí
232

 (za předpokladu, že bude pověřen shodný 

exekutor). Bylo nutné vyřešit otázku, zda probíhající exekuční řízení srážkami ze mzdy 

dle nového exekučního titulu nebude zakládat překážku zahájené věci. Judikatura 

dovodila,
233

 že překážka litispendence je v exekuci založena až vydáním konkrétního 

exekučního příkazu, resp. jeho obsahem. Byla-by tedy založena, pokud by byl vydán 

např. opakovaně příkaz ke srážkám ze mzdy pro stejný nárok, nikoli ale, pokud by 

v jednom řízení byla vedena (po částečném zastavení) pouze exekuce srážkami a 

v druhém řízení pak ostatními způsoby provedení exekuce. Obvykle ale budou obě 

řízení spojena u jednoho soudního exekutora a tedy nebude problém vznikat. Řešením 

by mohlo být i podání návrhu na změnu exekučního návrhu.  

8. Zastavení exekuce pro výživné  

Jak již bylo pojednáno výše, exekuci lze vést jak pro dlužné tak pro běžné výživné 

dítěte. V případě dlužného výživného pak není zastavení exekuce problematické co do 

nějakých specifik, neboť probíhá dle běžných postupů pro zastavení exekuce po splnění 

vymáhané povinnosti a obvykle také není pochyb o okamžiku úhrady celého dlužného 

výživného. 
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Problematičtějším je zastavení exekuce vedené pro běžné výživné, kdy OSŘ 

upravuje v ust. § 290 odst. 2 zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí srážkami ze 

mzdy, jsou-li tyto prováděny již jen pro běžné výživné a lze-li očekávat, že povinný 

bude nadále hradit dobrovolně. Kdy lze očekávat dobrovolné hrazení či jak dlouho musí 

být dobrovolně hrazeno řádně a včas, aby mohla být exekuce zastavena, výslovně 

upraveno není. V následujících kapitolách je řešena situace, kdy povinný nemá 

postižitelné příjmy, ale výživné hradí v rámci exekuce dobrovolně a konečně zastavení 

exekuce v souvislosti se zánikem vyživovací povinnosti povinného.  

8.1. Zastavení exekuce prováděné srážkami ze mzdy či jiných 

příjmů 

Úprava zastavení exekuce prováděné srážkami ze mzdy či jiných příjmů
234

 je 

značně neurčitá co do podmínek zastavení. Zákonné ustavení totiž stanoví předpoklad 

dobrovolného plnění výživného povinným vzhledem k chování povinného a jeho 

poměru k práci. 

Je však otázkou jakým způsobem posoudit vůli povinného k dobrovolnému plnění 

výživného, když toto evidentně dobrovolně řádně a včas hrazeno v minulosti nebylo, 

když bylo přistoupeno k exekuci pro běžné výživné. V exekuci je příjem povinného 

postihován nuceně, tedy si povinný nemůže vybrat, zda mu výživné bude nebo nebude 

ze mzdy sraženo. Jedině snad, že by povinný hradil ze svých zbylých příjmů výživné 

před lhůtou splatnosti, resp. před postižením jeho příjmů a tím dával najevo, že 

postižení není nezbytné. Je však otázkou, jak vysoký by příjem povinného musel být, 

aby mu zbyly finanční prostředky po provedení srážek v minulém měsíci tak, aby po 

zajištění životních potřeb mohl v měsíci následujícím hradit dobrovolně a před 

postižením. Je tak otázkou jak exekutor je vůbec schopen posoudit chování povinného, 

když s ním prakticky není v kontaktu, kromě extrémů, kdy se povinný bude všemi 

dostupnými prostředky v řízení bránit a bude tak způsobovat obstrukce. Dále by 

exekutor mohl zohlednit bývalé chování povinného ve vztahu k plnění vyživovací 

povinnosti, jako např. jeho možné odsouzení či stíhání pro trestný čin zanedbání 

povinné výživy, nicméně tyto informace by exekutorovi musely být známy. 
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Pokud jde o poměr povinného k práci, exekutor má možnost pouze zjistit, zda 

povinný pracuje či nikoli. O kvalitě jím provedené práce, toho, zda povinný plní své 

pracovní úkoly řádně, zda se dostavuje do zaměstnání, v případě, že zaměstnán není, 

zda se snaží si práci obstarat, nemá exekutor možnost tyto informace si obstarat. 

Exekutorovi je tak pouze zřejmé, zda povinný pracuje, zda jeho pracovní poměr skončil, 

případně kolik pracovních poměrů a v jakých časových období povinný za dobu 

provádění exekuce vystřídal.
235

 

Dále není zákonem stanovená povinnost exekutora exekuci zastavit i v případě, že 

by na základě shora uvedených kritérií usoudil, že tedy chování povinného poskytuje 

předpoklad budoucího dobrovolného plnění. Stranou nechávám otázku, zda je vůbec 

v možnostech exekutora jakkoli zjistit, že zde tento předpoklad není. Exekutor tedy 

může zjistit, že na straně povinného předpoklady pro zastavení jsou, ale není povinen 

exekuci zastavit. Povinný tedy může podat návrh na zastavení exekuce ve smyslu ust. § 

55 EŘ. po podání takového návrhu je exekutor povinen vyzvat ostatní účastníky, tedy 

zejména oprávněného, aby se k návrhu povinného vyjádřili. Jestliže všichni účastníci 

souhlasí, exekutor exekuci zastaví (zastaví exekuci i tehdy, jestliže se účastníci ve lhůtě 

do 30 dnů nevyjádří). Exekutor zastaví exekuci i tehdy, souhlasí-li oprávněný. 

V případě, že exekutor exekuci nezastaví, postoupí návrh společně s exekučním spisem 

exekučnímu soudu k rozhodnutí. Exekuční soud ale není povinen exekuci zastavit. 

Názor Nejvyššího soudu k této problematice byl v minulosti vysloven opakovaně a to 

např. v usnesení ze dne 24. 11. 2011 sp.zn. 20 Cdo 3376/2010, kdy předpokladem pro 

zastavení výkonu rozhodnutí k návrhu povinného je zjištění, že zde nejsou nedoplatky 

na výživném, že výkon rozhodnutí probíhá jen pro běžné výživné, lze očekávat, že 

výživné bude nadále placeno dobrovolně a že zde není výkon rozhodnutí pro jinou 

pohledávku. I za těchto okolností je ale rozhodnutí o zastavení výkonu rozhodnutí věcí 

volné úvahy rozhodujícího soudu. 

8.2. Zastavení exekuce, je-li výživné hrazeno dobrovolně 

Dobrovolným hrazením výživného v této kapitole mám na mysli hrazení 

výživného, které je vymáháno exekučně, k rukám exekutora či přímo oprávněného a to 
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v případě, že povinný nemá žádné postižitelné příjmy nebo má postižitelné příjmy 

v nedostatečné výši a výživné tedy doplácí z nezabavitelné části příjmu dobrovolně či 

z příjmů jinak získaných, např. darem, či z příjmů nepostižitelných výkonem 

rozhodnutí, tedy např. z cestovních náhrad. Tato situace totiž není v praxi výjimečná, 

často je takto hrazeno výživné povinným, který vykonává zaměstnání s nízkou základní 

mzdou a vysokými náhradami či jinými pohyblivými složkami mzdy, jako jsou řidiči 

kamionové přepravy či číšníci. Jejich základní mzda je často na zákonném minimu a 

tedy buď není možné ji postihnout vůbec, nebo jen v minimální výši.  

Zákon však neobsahuje úpravu pro zastavení výkonu rozhodnutí, která by na tyto 

případy cílila a umožňovala by tak zastavení obdobně jako pro případy zastavení 

exekuce prováděné srážkami ze mzdy, kdy tyto možnosti byly již nastíněny výše. 

Jedinou možností je tak domáhat se zastavení exekuce z důvodu nepřípustnosti, protože 

je zde jiný důvod, pro který nelze rozhodnutí vykonat.  

Vedení exekuce pro plnění, které je poskytováno v rámci možností dobrovolně tak 

může být neefektivní. Je vždy otázkou, jestli povinný hradí řádně pouze pod tlakem 

vedené exekuce a při vědomí dalších možných postihů, či zda je již „poučen“ a bude 

hradit nadále řádně a dobrovolně. Do úvahy je tedy nutno vzít kromě důvodů na straně 

povinného i jistotu plnění oprávněnému, ale i náklady vedené exekuce, které v tomto 

případě činí 15% vymožené částky.
236

 Mám však za to, že nesouhlasí-li oprávněný se 

zastavením, je případné riziko skončení tohoto dobrovolného hrazení výživného příliš 

vysoké, než aby vyvážilo nutně vynaložené náklady exekuce, které ne nutně jsou k tíži 

oprávněného (tomu může být výživné uhrazeno zcela) a mohou tak zůstat pouze jako 

zvýšené náklady povinného. Samozřejmě je nutné se zabývat i dalšími aspekty vedené 

exekuce a to možnými exekučními příkazy postihujícími další majetek povinného (jako 

např. zástavní právo na nemovitých věcech ve vlastnictví povinného). Zde mám ale za 

to, že je postačující stávající zákonná úprava požadující přiměřenost postihu povinného. 

Existují různé názory jak s těmito případy naložit, případně jak upravit zákonnou 

úpravu tak, aby zahrnovala tyto situace. Jsou zvažovány různé možnosti dohod, 

                                                 

236
 § 6 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. odměně a náhradách soudního exekutora, o 

odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené exekutorem 
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složených jistot atd. nicméně mám za to, že uzavírat další dohody, existuje-li zde 

exekuční titul, je zcela nadbytečné. Obdobně pak i skládání jistot na různě dlouhá 

období neodpovídá koncepci výživného, neboť výživné je pravidelně hrazená dávka, 

která může ve výjimečných případech být stanovena jednorázově (a je absolutní 

výjimkou pro výživné pro nezletilé dítě) a tedy by šlo proti smyslu výživného, bylo-li 

by možné jej v exekuci složit v určité předpokládané jednorázové výši. Už vůbec nemá 

smysl vést diskuzi nad tím, co by se s takto složeným výživným dělo v případě snížení 

či zvýšení výživného. 

8.3. Zastavení exekuce při zániku vyživovací povinnosti 

Jak již bylo podrobně rozebráno v kapitole týkající se výživného obecně, 

vyživovací povinnosti rodiče vůči dítěti netrvá věčně, ale za určitých zákonem 

předvídaných podmínek zaniká. Kromě zániku některého ze subjektů zaniká též 

momentem, kdy dítě získá schopnost samo se živit. Což je tedy moment značně 

neurčitý, obecně se dá předpokládat, že v životě každého dítěte nastane, ale není jasné 

kdy. Někdy se tedy strany dohodnou, že vyživovací povinnost netrvá, někdy je nutné se 

žalobou obrátit na soud, aby tento autoritativně rozhodl, že vyživovací povinnost 

zanikla. Důvod pro zastavení exekuce pro výživné je pak tedy spatřován v ust. § 268 

odst. 1 písm. g) OSŘ, tedy že zaniklo právo přiznané vykonávaným rozhodnutím. 

Z pohledu exekučního práva exekutor však nemá pravomoc zkoumat, zda vyživovací 

povinnost trvá a naopak má povinnost postupovat podle exekučního titulu pro který 

byla exekuce zahájena.  

K tomuto se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 16. 10. 2008, 

sp.zn. 20 Cdo 158/2007, v němž uvedl, že exekuční soud nezjišťuje, zda nedošlo ke 

změně okolností rozhodných pro výši a trvání dávek nebo splátek, ale je vázán obsahem 

rozhodnutí, jehož výkon je navržen a je povinen z něj vycházet. Má-li povinný za to, že 

došlo ke změně poměrů, je třeba, aby se změny vymáhané vyživovací povinnosti 

domáhal žalobou v občanském řízení. Podání takové žaloby nemá za následek 

nepřípustnost výkonu rozhodnutí či exekuce, není důvodem pro jejich zastavení. Může 

však mít význam při rozhodování o odkladu výkonu rozhodnutí. Obdobně se pak 

vyjádřil Nejvyšší soud i v usnesení sp.zn. 20 Cdo 535/2011 ze dne 20. 9. 2011, kdy 
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uvedl, že trvání vyživovací povinnost není exekuční soud oprávněn řešit ani jako otázku 

předběžnou. 

Lze se setkat i s názorem, že tato úprava je nedostatečná a že by exekuční 

předpisy měly obsahovat jednoznačnou úpravu okamžiku, kdy bude zastavena exekuce 

pro zánik vyživovací povinnosti. S těmito ale dle mého názoru nelze souhlasit, neboť 

stanovení zániku vyživovací povinnosti je mnohdy komplexnější otázkou než ji 

omezovat na nutnost předkládat exekutorovi potvrzení o studiu či se domnívat, že 

povinný má doložitelné informace o tom, zda a v jaké výši získává oprávněný finanční 

prostředky prací či z jiných výdělečných zdrojů, v neposlední řadě by i byla zvýšena 

administrativní zátěž na straně exekutora a mohlo by dojít i k tomu, že by soudní 

exekutor byl nucen autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech účastníků 

týkající se samotného nároku, resp. deklarovat, zda a v jaké výši tato práva a jim 

povídající povinnosti mají, čímž by suploval moc soudní. Bylo by nutné věc projednat 

při jednání, vést rozsáhlejší dokazování, pravděpodobně i vyslechnout svědky, zároveň 

počítat s tím, že ve věci bude jedním či druhý účastníkem podáno odvolání. Tedy se 

jako absolutně vhodnějším jeví ponechat autoritativní řešení zániku vyživovací 

povinnosti na civilním/opatrovnickém soudci, který má s problematikou zkušenosti, než 

přetahovat tyto předběžně řešené otázky pod soudce exekučního, který nemá v této 

oblasti zkušenosti a rozhodovací činnost by byla zcela mimo jeho obvyklou agendu.  

Mám za to, že pokud je oprávněný nucen vést exekuce pro běžné výživné od 

povinného, není příliš pravděpodobné, že by mu oprávněný dobrovolně předkládal 

výplatní pásky či výpis z účtu. Tedy by celou věc stejně bylo nutné řešit sporným 

řízením s příslušným dokazováním a k ničemu kromě rozrůstání právní úpravy by 

případná novela nevedla. Souhlasím s tvrzením, že nelze po povinném spravedlivě 

požadovat, aby hradil výživné i po celou dobu případného sporného řízení, které může 

trvat minimálně několik měsíců, někdy i let (a to s rizikem, že spotřebované výživné se 

nevrací, jak již bylo též popsáno v první kapitole), nicméně za tímto účelem je možné 

využít již stávajícího institutu odkladu exekuce. Nesmíme totiž zapomínat na hlavní 

důvod, pro který je exekuce vedena a to není ve většině případů pomsta oprávněného, 

který by chtěl exekucí způsobovat problémy a výdaje povinnému, ale to, že povinný 

jako rodič dítěte neplnil svou zákonnou povinnost řádně a včas a tedy vystavil své dítě 

riziku nedostatku financí svým jednáním či opomenutím.  
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Tedy je-li najisto postaveno, že vyživovací povinnost povinného k oprávněnému 

zanikla, musí být exekuce zastavena.  

8.4. Zastavení exekuce vedené neoprávněně 

Na závěr krátce o problematice exekuce vedené neoprávněně, tedy exekuce, kde 

oprávněný tvrdí, že je zde dluh na výživném nebo že běžné výživné není hrazeno řádně 

a včas a mělo by být vymáháno v exekuci, ačkoli tyto důvody fakticky dány nejsou. Jak 

již bylo uvedeno v kapitole zabývající se podáním exekučního návrhu, soudní exekutor 

předpokládá správnost a úplnost tvrzení oprávněného obsaženého v návrhu na zahájení 

exekuce a také nepřezkoumává, zda povinný cokoli dobrovolně před podáním návrhu 

splnil. Z hlediska exekučního řízení nejde o větší procesní problém, poté, co bude 

prokázáno, že vymáhaný nárok byl splněn, soudní exekutor exekuci zastaví. Nicméně 

problematické je poškození povinného a s tím související odpovědnost oprávněného.  

Zejména odpovědnost oprávněného se jeví jako značně problematická, neboť 

oprávněným je nezletilé dítě, pro účely podání návrhu zastoupeno rodičem. Samo dítě 

není schopno návrh podat ani posoudit jeho důvodnost. Dojde-li k zastavení exekuce 

z důvodu ať už zpětvzetí návrhu nebo prokázání nedůvodnosti, vzniká zde povinnost 

k úhradě nákladů řízení. Tato je i v exekučním řízení posuzováno jako v řízení 

nalézacím dle ust. § 1422 a násl. OSŘ Posuzuje se úspěchem ve věci a zaviněním. Plně 

by tedy náhrada nákladů řízení měla být přiznána povinnému, který měl plný úspěch ve 

věci (prokázal, že zde dluh není), případně nezavinil zastavení řízení (návrh vzal zpět 

oprávněný). V praxi je pak postupováno dle ust. § 150 OSŘ, tedy náhrada nákladů 

řízení není přiznána nikomu z důvodů zvláštního zřetele hodných. Východiskem pro 

tuto úvahu je ust. § 55 odst. 6 EŘ, kdy exekuci nelze zastavit z důvodu nesložení zálohy 

na náklady exekuce, pokud je vymáháno výživné na nezletilé dítě, obdobně pak platí 

pro zálohu na náklady exekuce. Zájmy nezletilého dítěte na vymožení výživného jsou 

tedy zákonem upřednostňovány nad zájmy exekutora, který nemá jistotu ani úhrady 

vlastních nákladů. Samozřejmě je otázkou, zda k náhradě nákladů nezavázat zákonného 

zástupce, který návrh za nezletilé dítě podal. Případně zda nepůjde o péči o jmění dítěte, 

která nebude řádná a dítěti tak nevznikne nárok vůči rodiči, který exekuční návrh podal.  
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9. Závěr 

Ve své práci jsem se věnovala soudnímu i exekučnímu vymáhání jako prostředku 

vedoucímu k uspokojení pohledávek výživného nezletilého dítěte. Pro celistvé uchopení 

tématu je zahrnuta obecná problematika exekucí a soudního vymáhání pohledávek i 

obecný úvod do hmotné a procesní právní úpravy stanovení výživného. Práce tak 

umožňuje čtenáři pochopit celý exekuční proces a jeho právní základ.  

Cílem mé rigorózní práce bylo rozebrat aktuální úpravu soudního a exekučního 

vymáhání výživného na nezletilé dítě, a to zejména se zaměřením na problematické 

otázky daného tématu, jejich řešení relevantní judikaturou a sdělení praktických 

zkušeností při vymáhání výživného. Práce srovnává i konkrétní problémy právní úpravy 

vymáhání výživného z několika posledních novel. Vysvětleno je rovněž propojení 

nalézacího řízení s vykonávacím.  

Vymáhání výživného na nezletilé dítě obsahuje řádu specifik, které je nutné 

v rámci vykonávacího řízení zohlednit. Tím prvním bohužel je vnímání nehrazení 

výživného samotnými dlužníky, kdy výživné stojí až na samotném konci řetězce 

důležitosti plateb. Takový přístup samozřejmě není vhodný. Vymožení a hrazení 

výživného má nejen právní aspekty, ale zejména velký přesah do oblasti sociální, 

společenské a výchovné, což má dopad na celou společnost. V práci jsou popsány a 

hodnoceny jednotlivé kroky, které je třeba učinit v případě nesplnění závazku dlužníka 

vůči věřiteli, a jakým způsobem nalézt vhodnou cestu k uspokojení závazků. Dále 

popisuji současné problémy exekučního řízení a nastiňuji možnosti řešení současné 

právní úpravy  a její další možný vývoj. V závěru práce popisuji další možné způsoby 

vymožení výživného v rámci insolvenčního řízení, trestněprávní aspekty neplacení 

výživného a možnosti jeho úhrady s hrozbou trestněprávního postihu dlužníka, jakož i 

přenos placení a vymáhání výživného v rámci sociální dávky tzv. zálohovaného 

výživného.  

Práce poukazuje na důležitost právního řádu a jeho stability, ačkoli v tématu 

exekucí můžeme hovořit spíše o nestabilitě, vzhledem k více než 150 novelizacím 

právní úpravy týkající se vymáhacího řízení. Právní úprava vykonávacího řízení je 

novelizována tak často, nekoncepčně a bez komplexních přechodných ustanovení, že 

není pro laika, a téměř ani pro odborníka, možné zjistit, jaká práva a povinnosti mají být 
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v konkrétním případě použita. Jelikož exekuce ovlivňují ve velké míře celou naši 

společnost, měla by úprava vést k důvěře v právní systém a přinášet pocit jistoty na 

obou stranách. Měla by vytvořit vyrovnanost práv a povinností všech zainteresovaných 

stran řízení. Exekutor jako vykonavatel rozhodnutí může stejně dobře přispívat 

k účinnému vymožení práva při zachování rovnosti stran, jako se pohybovat na hraně 

zákona při upřednostnění věřitele. Jeho polohy jsou samozřejmě i kdekoli mezi těmito 

extrémy. Tomuto obrazu zejména nepřispívají skandály velkých exekutorských úřadů, 

pohybujících se až za hranou zákona, které provázejí exekutorské povolání v České 

republice od jeho vzniku.  

Jsem přesvědčena, že nad výše uvedenými problémy z aplikační praxe při 

provádění exekucí na výživné pro nezletilé dítě by se zákonodárce měl v zájmu 

nezletilých oprávněných vážně zamyslet a následně přistoupit k uvážlivému řešení, 

které by nepošlapávalo smysl a účel předběžné vykonatelnosti rozsudků na výživné a 

běžného výživného jako dávky splatné každý měsíc a ne až ve chvíli, kdy to 

formalistický exekuční řád dovolí. Bylo by i potřeba více vychovávat společnost k úctě 

k zákonům a plnění úředních rozhodnutí, než důsledně upravovat a provádět exekuce, 

které vyvolávají spoustu emocí. Tendence brát úřední rozhodnutí spíše jako obtěžující, 

nespravedlivá či zbytečná, která není třeba brát vážně, je v lidech hluboce zakořeněná. 

Bohužel ani původci právní úpravy ani původci rozhodnutí tomu často vůbec 

nepomáhají.  

Problémů v oblasti exekucí i se zohledněním na vymáhání výživného nezletilého 

dítěte je mnoho, z nichž mnoho je i multidisciplinárních. Mám za to, že právní úprava je 

ale v tuto chvíli víceméně dostatečná. Hlavním vývojem by měla být soudní judikatura, 

která by se vyjádřila k řešeným problémům a váhou svých argumentů by vyložila 

nejasná ustanovení. Nicméně aktuální vývoj opět ukazuje na další a další novelizace. 
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Seznam zkratek 

 OSŘ: zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 EŘ: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) a o změně dalších zákonů 

 ZŘS: zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 

 SJM: společné jmění manželů 

 NOZ: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 IZ: zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

 sp. zn.: spisová značka 

 TZ: zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

 NotŘ: zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád 

 TrŘ: zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) 

 ZPr: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 LZPS: usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České 

republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

https://zakony.kurzy.cz/120-2001-exekucni-rad/
https://zakony.kurzy.cz/120-2001-exekucni-rad/
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Abstrakt 

Tato rigorózní práce se zabývá problematikou soudního a exekučního vymáhání 

výživného na nezletilé dítě. Práce je koncipována jako komplexní pojednání o tématu. 

Ve své první části zahrnuje vymezení vyživovací povinnosti, otázky týkající se 

relevantních aspektů určování výše výživného na straně povinného rodiče i 

oprávněného dítěte i řízení o výživné v nalézacím řízení. 

V části druhé práce obsahuje základní přehled o vykonávacím řízení, jsou 

vymezeny odlišnosti řízení exekučního a soudního výkonu rozhodnutí. Pracováno je 

zejména s úpravou exekuční, jakožto v praxi převažující pro vymáhání vykonatelné 

povinnosti. V práci je popsán exekuční proces a to se zahrnutím jeho jednotlivých 

subjektů i předpokladů pro vedení exekuce, exekučních zásad i exekučních titulů. 

Podstatná část práce je věnována obecným způsobům provedení exekuce, neboť 

vymáhání výživného je do jisté míry pouhým vymáháním peněžité povinnosti a zároveň 

jde o způsoby, kterými je výživné nejčastěji vymáháno.  

Stěžejní částí je pak kapitola zabývající se specifiky vymáhání výživného na dítě. 

Rozebrány jsou problematické aspekty výkonu rozhodnutí na výživné s ohledem na 

jeho změnu či skončení vyživovací povinnosti. Výklad je rovněž doplněn praktickými 

problémy právní praxe a jejich řešením zejména s využitím judikatury. Kromě civilního 

vykonávacího řízení je součástí práce i krátký exkurs do jiných možností získání 

výživného na dítě či nahrazujícího plnění jako je např. získání plnění na výživné 

prostředky trestního práva s akcentem na využití institutu účinné lítosti, přednostní 

postavení pohledávky na výživném v insolvenčním řízení či diskutovaná úprava 

zálohovaného výživného jakožto státní sociální dávky.  

Součástí práce je rovněž historickoprávní vývoj úpravy vyživovací povinnosti a 

vykonávacího řízení v českých zemích.   

Klíčová slova 

exekuce, výživné, soudní výkon rozhodnutí 
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Enforcement of judgement and execution for maintenance and 

support of a minor 

Abstract 

This rigorous thesis deals with the issue of judicial and execution recovery of 

maintenance for a minor child. The work is conceived as a comprehensive treatise on 

the topic. The first part includes the definition of the maintenance obligation, questions 

concerning the relevant aspects of determining the amount of maintenance on the part of 

both the obligated parent and the entitled child, and maintenance proceedings in the 

discovery procedure. 

The second part of the thesis contains a basic overview of the enforcement 

proceedings, the differences of the execution and judicial enforcement of the decision 

are defined. Work is mainly done with the execution regulation, as in practice prevailing 

for the enforcement of enforceable obligations. The thesis describes the execution 

process, including its individual subjects and preconditions for conducting execution, 

execution principles and execution titles. A substantial part of the work is devoted to 

general ways of execution, because the recovery of maintenance is to some extent a 

mere enforcement of pecuniary obligations and at the same time it is the ways in which 

maintenance is most often collected. 

The main part is the chapter dealing with the specifics of recovery of child 

support. Problematic aspects of the enforcement of a maintenance decision are 

discussed with regard to its change or termination of the maintenance obligation. The 

interpretation is also supplemented by practical problems of legal practice and their 

solution, especially with the use of case law. In addition to civil enforcement 

proceedings, the work also includes a short excursion into other options for obtaining 

child support or substitute benefits such as obtaining benefits for criminal law 

maintenance with an emphasis on the use of effective remorse, priority of maintenance 

claims in insolvency proceedings or discussion advance maintenance as a state social 

benefit. 

Part of the work is also the historical and legal development of the regulation of 

maintenance obligations and enforcement proceedings in the Czech lands. 
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