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Úvod 

  

Jako součást mezilidských vztahů vznikají vztahy právní. Z nich vzniklá práva 

a povinnosti však často nedocházejí naplnění. Zavázaní z těchto povinností tak většinou 

jednostranně vychylují rovnováhu práva na svou stranu. 

Smysl exekučního řízení, jakožto subtypu vykonávacího řízení, spočívá v tom, 

aby nárok přiznaný exekučním titulem byl – v případě nepodřízení se uložené 

povinnosti dobrovolně – donucovací mocí uspokojen; cílem exekuce je tudíž 

uskutečnění subjektivního práva oprávněné osoby, a to nuceným zásahem do jinak 

chráněné právní sféry povinné osoby. Za tímto účelem stát zřídil instituci soudního 

exekutora. Povolání soudního exekutora vyžaduje znalost nejen občanskoprávních 

procesních předpisů, ale také např. znalost insolvenčního zákona, na jejichž základě je 

třeba dovodit postup exekutora při střetu exekuce a insolvence, znalost obchodního, 

trestního práva atd. Povolání soudního exekutora je v důsledku náplně jeho práce 

širokou (laickou, a leckdy i odbornou) veřejností vnímáno negativně. Důvodem může 

být i skutečnost, že exekuční řízení se důsledkem řady nekoncepčních novelizací 

exekučního řádu a jejich přechodných ustanovení, která byla v jednotlivém případě 

i zrušena nálezem Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS I/2014 ze dne 31. 03. 2015, 

stává pro účastníky řízení, ba dokonce i pro samotné exekutory a exekuční soudce 

nepřehledným. Při aplikaci procesních předpisů vyvstává mnoho výkladových problémů 

a s nimi vzniká i více právních názorů odborné veřejnosti, jak tyto problémy řešit. Není 

pak výjimkou, že v obdobné věci rozhodují soudy z různých okresů a krajů různě. 

V některých případech může být v zájmu účastníků řízení i odborné veřejnosti obrátit se 

na Nejvyšší soud České republiky za účelem sjednocení judikatury a pro další vývoj 

rozhodování soudů tak naplnit zásadu legitimního očekávání, tj. předvídatelnosti 

rozhodnutí exekučních soudů.  

 V současné náladě společnosti se povinní svých práv, resp. obrany proti 

provedení exekuce, ve velké většině případů domohou, byť se v mnoha případech může 

zdát, že je tak činěno na úkor věřitele, který se v důsledku mnoha procesních prostředků 

obrany povinného své pohledávky nedomůže ani zčásti či za dlouhou dobu. V praxi 

soudních exekutorů není totiž výjimečný případ délky vymáhání exekuce v horizontu 

dvanácti let. V historickém náhledu na exekuce však byl vnímán dlužník a věřitel zcela 
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odlišně než dnes. „Ve většině případů dá se exekuci předejíti a nic jiného k tomu není 

zapotřebí, než dobrého slova. Vždyť i nejsprávnějšímu se může státi, že okamžitě 

nemůže platiti a to uzná každý věřitel a nepřikročí hned k exekuci, je-li zdvořile požádán 

o sečkání. Nemáť z toho žádného prospěchu, když exekuci vésti musí, a jest i pro něho 

prospěšnějším, posečkati nějaký čas a dojíti si pro zaplacení po dobrém. Jako exekut 

mám tedy první povinnost požádati o posečkání, když okamžitě platit nemohu. 

O exekvovaném platí totéž, co o kriminálníkovi. Říká se, kdo už byl v kriminále, 

že si z něho nic nedělá, a právě tak je to i s exekucí. Dá dojíti na první, z druhé si již nic 

nedělá, zapomíná však, že kdo jednou se dal exekvovati, ztrácí úvěr a je držán 

za špatného hospodáře a platiče, a špatným hospodářem také skutečně je, 

neboť nepočítá, jakou škodu na útratách exekuce přináší a jakou škodu trpí špatnou 

pověstí a poškozením úvěru. Dostanu-li exekuci, přijmu bez zdráhání exekuční výměr 

a podepíšu protokol, neboť nic nezískám, nýbrž škodím si, když bych to odpíral. Přijde-

li soudní vykonavatel a snad i exekvent anebo jeho zástupce ke mně, chovám se slušně, 

neboť neslušné chování, vyhrožování, bránění výkonu uvrhnouti může nerozumného 

exekuta ve zkázu, aniž by sám čeho takovým jednáním docílil.“1  

Téma rigorózní práce jsem si zvolila s ohledem na mou dosavadní právní praxi 

v oboru, jeho problematičnost a mediální obraz. Práce se týká exekuce prováděné 

soudními exekutory podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) a je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které jsou dále členěny 

na podkapitoly. Cílem této práce je popsat, rozebrat a zhodnotit veškeré možnosti 

procesní obrany povinného a jejich dopad na vývoj exekučního řízení. V první kapitole 

si dávám za úkol vysvětlit pojem a účel exekuce, zmínit prameny právní úpravy 

a rozebrat základní zásady exekučního řízení, které jsou důležité pro pochopení a vhled 

čtenáře do exekučního procesu. Ve druhé kapitole budou již popsány jednotlivé 

prostředky obrany povinného, náležitosti a podmínky jejich realizace. Celá třetí kapitola 

bude podrobně věnována odkladu exekuce od sepsání návrhu na odklad, rozhodování 

o odkladu exekuce až po jednotlivé důvody odkladu. Nejobsáhlejším tématem 

této práce je problematika zastavení exekuce (zejména jednotlivé zákonné důvody, 

které vedou k zastavení exekuce), která bude rozebrána ve čtvrté kapitole.

                                                 
1 ČEČETKA, V. J. Žaloby a exekuce v řízení před soudy okresními pro pohledávky a ceny do 500 Zl.  

Praha : F. Šimáček. 1899, s. 229-230 
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1. Exekuce obecně 

 

1.1 Pojem a účel exekuce 

 

V právním státě jsou společenské vztahy upraveny právními normami, 

které regulují právní postavení jednotlivců a závazně stanovují pravidla lidského 

chování. Stát jako instituce, která má moc vytvářet zákony společnosti, musí taktéž 

garantovat dodržování práv a povinností a zajistit vynucení požadovaného chování, 

zejména zajištěním prostředků, pomocí nichž prosadí to, co sám prohlásil za právo. 

V opačném případě by právní stát a jeho zákony byly pouhým prázdným pojmem.  

V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní 

věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně.2 Cílem 

občanského soudního řízení je zejména zajistit spravedlivou ochranu soukromých práv 

a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchovu k dodržování smluv a zákonů, 

k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.3 Základní dělení civilního 

procesu je na řízení nalézací a řízení vykonávací. V nalézacím řízení soud autoritativně 

zjišťuje, co je právem nebo právo vytváří. Výsledkem nalézacího řízení tak může být 

deklaratorní či konstitutivní rozhodnutí soudu, které lze zpravidla vykonat 

prostřednictvím vykonávacího řízení. Podkladem pro výkon rozhodnutí však mohou být 

i jiná rozhodnutí než soudní.4 

Vykonávací řízení je prostředkem, jímž dochází k nucenému výkonu autoritativně 

uložených povinností, pokud nebyla dobrovolně splněna. Vykonávací řízení lze vést jen 

pro výkon takového exekučního titulu, který povinnému subjektu ukládá povinnost něco 

dát (dare), něco konat (facere), něčeho se zdržet (omittere) nebo něco strpět (pati).5 

Ne všechna rozhodnutí předpokládají jejich nucený výkon, a to např. rozhodnutí 

o osobním stavu (např. o rozvodu manželství, o způsobilosti k právním úkonům), 

rozhodnutí o určení, že zde právo nebo právní vztah je či není, či rozhodnutí, jimiž byla 

zamítnuta žaloba. Vykonávací řízení tak nemusí nutně navazovat na řízení nalézací, 

                                                 
2 srov. ust. § 2 OSŘ 
3 srov. ust. § 1 OSŘ  
4 např. vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí 

orgánu státní správy a územní samosprávy 
5 SCHELLEOVÁ, Ilona; LAMKA, Roman. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I. Průběh exekučního 

řízení.  Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 9 
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je samostatným řízením odděleným od řízení nalézacího se specifickými procesními 

zásadami a instituty, v jehož průběhu vznikají nové hmotněprávní vztahy. I tam, 

kde nedojde k dobrovolnému splnění, záleží na vůli oprávněného věřitele, zda nucený 

výkon navrhne. Vykonávací řízení je v oblasti soukromého práva plně dispozitivní, 

návrhové. Výjimku tvoří pouze zvláštní výkon ve věcech péče o nezletilé.6    

Pro výkon rozhodnutí se tradičně používalo pojmu exekuce (z latin. executio), 

resp. oba pojmy se používaly promiscue. Avšak od roku 2001 náleží pravomoc 

vynucovat autoritativně přiznaná plnění nejen soudům, ale rovněž zvláštní právnické 

profesi – soudním exekutorům – a činnost jimi prováděná je exekučním řádem 

označena jako exekuční činnost. V důsledku této úpravy se rozlišuje pojem soudní 

výkon rozhodnutí pro činnost vykonávanou soudy a pojem exekuce pro činnost 

vykonávanou soudními exekutory. V civilním procesu tedy existuje dvoukolejnost 

vykonávacího/exekučního řízení, kdy záleží na volbě oprávněného, zda podá návrh 

na nařízení výkonu rozhodnutí příslušnému okresnímu soudu, nebo exekuční návrh 

soudnímu exekutorovi, kterého si zvolí.7 Hlavním pramenem soudního výkonu 

rozhodnutí je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Hlavním pramenem 

pro exekuce prováděné soudním exekutorem, kterého exekuční soud pouze pověří 

provedením exekuce, je zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád). Soudní exekutor sám určí způsob provedení exekuce a vydá 

či zruší exekuční příkazy týkající se majetku, který má být postižen. Naopak u soudního 

výkonu rozhodnutí musí oprávněný v návrhu na výkon rozhodnutí ukládajícího 

zaplacení peněžité částky navrhnout způsob provedení výkonu rozhodnutí.8   

 Již před přijetím OSŘ v roce 1963 byl užíván pojem exekuce pro vynucení 

splnění povinnosti. Platný OSŘ používá pojem výkon rozhodnutí, který je nahlížen 

jako srozumitelnější český název pro veřejnost. Následně pak EŘ přijatý v roce 2001 

opět výslovně zmiňuje pojmy exekuční řízení a exekuce. Zákon reaguje na odlišnou 

terminologii v ust. § 130 odst. 1 EŘ: „Tam, kde se ve zvláštních právních předpisech 

hovoří o soudním výkonu rozhodnutí nebo výkonu rozhodnutí, rozumí se tím také 

exekuce podle tohoto zákona. Tam, kde se ve zvláštních právních předpisech hovoří 

                                                 
6 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 17 
7 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 23-26 
8 srov. ust. § 261 odst. 1 OSŘ 
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o nařízení výkonu rozhodnutí, rozumí se tím také vedení exekuce podle tohoto zákona.“ 

Vykonávací řízení a pojem exekuce znají i jiná právní odvětví. Zvláštní úpravu 

nalezneme ve správním řádu (správní exekuce)9, daňovém řádu (daňová exekuce)10, 

ale i v trestním řádu upravujícím výkon uložených trestů11. Pro případ střetu těchto 

exekucí (exekucí a soudního výkonu rozhodnutí) se použijí pravidla určená zákonem 

č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů 

rozhodnutí.12  

Exekucí se rozumí konkrétní vynucení jednotlivé povinnosti stanovené 

exekučním titulem.13 Účelem exekuce má být nucený, rychlý a účelný výkon 

exekučního titulu, který nebyl vykonán dobrovolně, při současné ochraně práv 

účastníků řízení i třetích osob dotčených exekucí. Cílem exekučního práva je sjednat 

oprávněnému uspokojení jeho přiznaného nároku i bez vůle povinného a proti ní.  

Hlavními účastníky exekučního řízení jsou věřitel, v exekučním řízení označován 

jako oprávněný, a dlužník, v exekučním řízení označován jako povinný.14 Při splnění 

určitých předpokladů i manžel povinného. Exekučním titulem je např. vykonatelné 

rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti 

nebo postihuje majetek, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci, 

nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští 

zákon.15 Naproti tomu v exekučním řízení nelze vynucovat soudní rozhodnutí o péči 

o nezletilé děti (ledaže jde o vymáhání výživného) ani soudní rozhodnutí ve věcech 

ochrany proti domácímu násilí. To je vyhrazeno soudnímu výkonu rozhodnutí.16  

 

Považuji za přínosné učinit v této kapitole i menší historický exkurs do vývoje 

exekučního práva v českých zemích. Josefínská úprava exekuce dle tehdejšího civilního 

řádu byla značně nedokonalá, řízení bylo zdlouhavé a neustálé opakování některých 

                                                 
9 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
11 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
12 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 26 
13 JUDr. KURKA, Vladimír; JUDr. DRÁPAL, Ljubomír. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha : 

Linde Praha, 2004, s. 9 
14 JUDr. PRUDILOVÁ, Miloslava. Veřejné dražby a exekuce. Praha : Linde Praha, 2001, s. 155 
15 srov. ust. § 40 odst. 1 EŘ 
16 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 24 
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úkonů přinášelo nepřiměřenou námahu a růst nákladů ze strany vymáhajícího věřitele. 

Nový exekuční řád byl zaveden zákonem č. 78/1896 ř. z. ze dne 27.05.1896, o zavedení 

zákona o řízení exekučním a zajišťovacím, a zákon č. 79/1896 o řízení exekučním 

a zajišťovacím (exekuční řád), který rozlišoval exekuci prozatímní, zajišťovací, 

která se vedla před vydáním rozsudku, výměru, usnesení anebo po jeho vydání, 

avšak před nabytím právní moci a exekuci definitivní, která se vedla po právní moci 

rozsudku, výměru nebo usnesení, nebo po marném uplynutí lhůty ke smíru. Exekuce 

definitivní se rozdělovala na exekuci mobiliární na movité jmění a exekuci reální 

na nemovité jmění. Zákon znal též exekuci pro vydobytí povinnosti konat či nekonat. 

Exekuční řád chránil povinného před uvedením do hmotné nouze např. negatorním 

výčtem věcí, které nebylo možné postihnout. Zejména věci v podobě jmění, příjmů, 

které měl dlužník nezbytně pro sebe, svou rodinu a příslušníky domácnosti k další 

existenci zapotřebí (šatstvo, peřiny, kuchyňské nářadí, dojnou krávu nebo dvě kozy 

nebo tři ovce, školní a kostelní knihy, snubní prsten apod.). Exekuce povolená 

se vykonávala mocí úřadu buďto bezprostředně soudy civilními nebo orgány 

výkonnými, kteří při tom ku příkazu a za řízení soudu jsou činni. Platil usus, 

že výkonné orgány vykonávají exekuce na movité věci a exekuce na nemovité věci 

provádějí soudci. Působnost výkonných orgánů vykonávali výkonní úředníci, zřízení 

u jednotlivých soudů, úředníci soudní kanceláře a zřízenci, popř. notáři. Exekuční 

činnost soudu byla soustředěna v rukou exekučního komisaře. Výkonné orgány byly 

oprávněny prohledat byt dlužníka, jeho schránky i šaty, které měl dlužník na sobě. 

Za tímto účelem mohly žádat podporu bezpečnostních orgánů včetně četnictva. Zákon 

upravoval právo podat stížnost na to, jak byla exekuce vykonána. Pokud však 

proti usnesení bylo možné podat opravný prostředek, musel nejprve využít tohoto 

opravného prostředku. Stížnost se uplatňovala proti úkonům, u kterých možnost podat 

opravný prostředek absentovala. Na svou dobu se jednalo o kvalitní kodex upravující 

exekuce, který se stal základním kamenem novodobého českého exekučního práva.17 

Další exkurs můžeme učinit prostřednictvím díla Soustava exekučního práva 

(Se zřetelem ke Slovensku a Podkarpatské Rusi) z roku 1930 významného profesora 

Univerzity Karlovy, Václava Hory (1873 – 1959). Toto dílo stanovilo základní principy 

exekučního práva a řadu z nich lze nalézt i v platné právní úpravě. Československo 

                                                 
17 WOLFOVÁ, Jitka; ŠTIKA, Martin. Aktuálnost exekučního řádu z roku 1896. Komorní listy. 2014, č. 2. 
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zprvu převzalo ne zcela dokonalý rakouský exekuční řád. Občanský soudní řád z roku 

1950,18 který nahradil rakouský exekuční řád, úpravu exekucí zredukoval a nastoupil 

s koncepcí jednotnosti řízení19 (např. odstranil institut vazby dlužníka jako pozůstatek 

personální exekuce k vydobytí nezastupitelného jednání), ale obsahově se nikterak 

nelišil a většinu stávajících exekučních prostředků převzal (zejména obecnou část 

exekučního práva).  

Horovo dílo vymezuje exekuční řízení do dvou fází, a to povolení exekuce 

a výkon exekuce. V některých případech může nastat i fáze třetí, a to rozvrh výtěžku 

mezi více věřitelů. „Jako řízení sporné je i řízení exekuční vybudováno na principu 

dvou stran: té, v jejíž prospěch a (zpravidla) i na jejíž návrh se exekuce vede 

(vymáhající věřitel, exekvent), a té, proti níž se exekuce vede (dlužník, exekut).“20 

O povolení exekuce rozhodoval soud, který exekuční titul vydal v prvním stupni. 

Příslušnost soudu pro samotný výkon exekuce je však jiná, kdy je použito hledisko 

místa, kde se postihovaný majetek nalézá. Do usnesení o povolení exekuce byl 

přípustný opravný prostředek.  

Dnešní institut návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) byl v minulosti 

užíván prostřednictvím opoziční či impugnační žaloby. „Žádná exekuce není obmezena 

svými účinky jenom a výlučně na soukromou právní sféru věřitele a dlužníka, naopak 

každá dotýká se, tu více tu méně citelně, i zájmu veškerenstva. Proto musí stát 

při úpravě exekučního řízení vždy vzíti v bedlivou úvahu, jak zasáhne donucovací moc 

poskytnutá jednotlivci k uspokojení jeho soukromoprávního zájmu do celkového soužití, 

a podle toho rozhodnouti, zdali a pokud nemá tomuto uplatňování soukromého zájmu 

vytknouti meze v zájmu veřejném.“21 I Horovo dílo přiznávalo řadu možností obrany 

povinného, v tehdejší terminologii exekuta. Soudní rozhodnutí v exekučním řízení bylo 

usnesení. Opravným prostředkem byl rekurs přípustný zásadně proti všem usnesením, 

pokud jej zákon nevylučoval vůbec nebo alespoň pokud neodpíral rekurs samostatný. 

Obrannými prostředky u povolení exekuce mohly být rekurs, žaloba k prohlášení 

exekuce za nepřípustnou, žaloba proti nároku (oposiční), žaloba proti povolení exekuce 

                                                 
18 zákon č. 142/1950 Sb. 
19 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 21 
20 HORA, Václav. Soustava exekučního práva. Soudní řízení nesporné. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2016, s. 30 
21 HORA, Václav. Soustava exekučního práva. Soudní řízení nesporné. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2016, s. 34 
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(impugnační), návrh na zrušení exekuce a odpor proti povolení exekuce. V druhé fázi 

u výkonu exekuce záleželo na nařízeném způsobu výkonu. Pokud bude exekuce 

vymožena, řízení končí. V případě, že exekuce byla bezvýsledná, se o jejím zrušení 

nerozhodovalo. Již v tomto Horově díle bylo počítáno i s odkladem exekuce 

pro překážky dočasné povahy, které jakmile odpadnou, bude exekuce pokračovat. 

Důvody pro odklad exekuce byly obdobné, avšak dlužníkovi mohla být uložena 

povinnost složit jistotu, kterou bylo zajištěno úplné uspokojení nároku, který měl být 

vynucen. Překážky trvalé povahy uvedené v zákoně (obdobné dnešním zastavovacím 

důvodům) měly být řešeny zrušením exekuce. Dílo počítalo i s případem, 

kdy se zrušovací důvody vztahovaly jen na část exekvovaného nároku, kdy exekuce 

měla být poměrně omezena (dnešní částečné zastavení exekuce). Po právní moci 

rozhodnutí o zrušení exekuce nemohlo být v exekuci pokračováno. O odkladu i zrušení 

exekuce rozhodoval soud povolující exekuci, nikoli soud exekuční.22 

Dluhovou problematiku však znaly už např. v Řecku, kdy aténský státník Solón 

zrušil mezi lety 594-593 před Kristem otroctví pro dluhy a za státní peníze vykoupil 

mnoho Atéňanů z otroctví a provedl tzv. setřesení dluhů (seisachteia). Za jeho vlády 

vznikl i institut hypotéky jako nový způsob zajištění závazku.23 

Změny přinesl občanský soudní řád z roku 1963.24 Šlo zejména o změny 

v terminologii a v systematickém uspořádání (např. místo exekuce je užíván pojem 

výkon rozhodnutí), ale také o samostatnou a podrobnou úpravu výkonu rozhodnutí 

srážkami ze mzdy. Zároveň však byly vypuštěny osvědčené instituty např. dražba, 

exekuční zástavní právo. Praxe ale ukázala, že je těžké se bez nich obejít, a instituty 

se novelizacemi do zákona navracely, zejména po roce 1989 byla přijata řada novelizací 

občanského soudního řádu.25 V neposlední řadě došlo k přijetí nového exekučního 

řádu,26 který zavedl instituci samostatně působících soudních exekutorů jako dalšího 

svobodného povolání, kteří odbřemení přetížené soudy a zvýší efektivitu vykonávacího 

                                                 
22 HORA, Václav. Soustava exekučního práva. Soudní řízení nesporné. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2016 
23   BALÍK, Stanislav. Zrušení otroctví pro dluhy za Solóna. Komorní listy. 2014, č. 2. 
24 zákon č. 99/1963 Sb., v platnosti 
25 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 21-22 
26 zákon č. 120/2001 Sb., v platnosti 
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resp. exekučního řízení.27 Úprava jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí se však 

nadále použije i v řízení u soudních exekutorů.28  

 

 Zajištění vymahatelnosti práva je jedním ze znaků právního státu. Také ostatní 

státy včetně těch na jiných kontinentech zajišťují výkon práva. Například ve státě 

Florida za předpokladu, že soudem uznaný dlužník nesplnil peněžitou kompenzaci 

vznesenou proti němu, je konečným postupem k vykonání tohoto peněžního rozsudku 

(pouze pro úhradu peněz) „exekuce, úřední nařízení, obstavení nebo obdobný vhodný 

proces“. Obstavení je „exekuční řízení“ vedené ve prospěch soudem uznaného věřitele; 

jeho cílem je požadovat úhradu nebo sekvestraci prostředků, které vlastní třetí strana, 

jako například banka nebo zaměstnavatel, z „účtu“ dlužníka (například jako vkladatel 

nebo zaměstnanec banky), přičemž tento příkaz má přednost před ostatními věřiteli. 

(Právnický slovník Black´s Law Dictionary, s. 794-795, 10. vydání, 2014). Toto řízení 

může zahájit soudem uznaný věřitel nebo jeho právní zástupce. Pokud soudem uznaný 

dlužník v rámci soudního řízení nezaplatí věřiteli u soudu plně to, co dluží, může věřitel 

zažádat o pomoc šerifa (vládního úředníka), který zabaví majetek dlužníka. Zabavení 

majetku šerifem umožňuje šerifovi prodat majetek dlužníka a zaplatit soudem 

uznanému věřiteli peníze, které takovým prodejem utrží. Ve Spojených státech 

amerických je však klíčovou a jednotnou metodou pro vypořádání dluhů jednotlivců 

nebo podnikatelských subjektů, které nemohou splatit dluhy v době jejich splatnosti, 

bankrot. Takto mohou soudem uznaní dlužníci využít procesu vyhlášení konkurzu 

(bankrotu).29 

 

 

1.2 Prameny právní úpravy 

 

Dvoukolejnost vykonávacího/exekučního řízení souvisí s tím, že jsou zčásti 

odlišné i prameny právní úpravy. Pramenem práva pro vykonávací řízení soudní je část 

šestá, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
27 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 22 
28 srov. ust. § 52 odst. 1, § 60, § 65, § 71, § 73 EŘ 
29 EMERSON, Robert W. Florida and U.S. Enforcement of Debts (Vymáhání dluhů na Floridě 

a ve Spojených státech amerických). Komorní listy. 2019, č. 3. 
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Vykonávací řízení je zde systematicky začleněno do části šesté pod názvem výkon 

rozhodnutí, která je dále členěna do osmi hlav, a to nařízení a provedení výkonu 

rozhodnutí, srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, správa nemovité věci, prodej 

movitých věcí a nemovitých věcí, zřízení soudcovského zástavního práva 

na nemovitých věcech, postižení závodu, uspokojení práv na nepeněžité plnění. 

Dle ust. § 254 odst. 1 OSŘ dále platí: „Na výkon rozhodnutí se užije ustanovení 

předcházejících částí, není-li v této části uvedeno jinak. Rozhoduje se však vždy 

usnesením.“ Dále vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu 

pro okresní a krajské soudy a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla 

pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.30 

Exekuční řízení nemá samostatný a výlučný kodex a je upraveno mnoha právními 

předpisy. Základním pramenem je zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 

a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, který byl již vícekrát 

novelizován, a jehož další vývoj je předmětem diskuzí odborné i laické veřejnosti. 

Významným pramenem je také zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Vzájemný vztah OSŘ a EŘ je vztahem subsidiarity a je zakotven 

v ust. § 52 odst. 1 EŘ, které stanoví: „Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí 

se přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.“ EŘ je tedy lex specialis k OSŘ. 

OSŘ se použije na úpravu otázek, které nejsou řešeny ve speciálním zákoně (EŘ). 

Zároveň při interpretaci a aplikaci ustanovení OSŘ je nutné přihlédnout k povaze 

exekučního řízení. Exekuční řád se skládá ze čtrnácti hlav, a to základní ustanovení, 

exekutor, exekuční činnost, způsoby provedení exekuce, další činnost exekutora, 

náklady exekuce a náklady oprávněného, odměna exekutora, manipulace se spisy 

a jejich úschova, samospráva exekutorů, kárná odpovědnost exekutora, kandidáta 

a koncipienta, zvláštní ustanovení o doručování, správní delikty, centrální evidence 

exekucí, přechodná a závěrečná ustanovení.    

Na exekuční řád navazuje řada prováděcích předpisů. Z vyhlášek Ministerstva 

spravedlnosti je to vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech 

při výkonu exekuční a další činnosti, vyhláška Ministerstva spravedlnosti 

č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě 

hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody 

                                                 
30 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 23 
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způsobené exekutorem, vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální 

evidenci exekucí, vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny 

správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů. Dále 

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, zákon č. 119/2001 Sb., 

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 

a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Činnost exekutora upravují také 

stavovské předpisy Exekutorské komory České republiky.31  

 

 

1.3 Hlavní zásady exekučního řízení 

 

Jak již bylo uvedeno shora, exekuční (vykonávací) řízení je samostatným druhem 

civilního procesu a je tak ovládáno procesními zásadami, které plní významnou roli 

a ovlivňují průběh řízení a procesní postavení subjektů, jichž se to týká. S ohledem 

na dvoukolejnost vykonávacího řízení v civilním procesu, kdy výkon rozhodnutí 

je prováděn výhradně soudem v souladu se zákonnou úpravou obsaženou v OSŘ 

a exekuce je prováděna soudním exekutorem v souladu s EŘ za subsidiárního použití 

OSŘ, není použití zásad u soudního výkonu rozhodnutí a exekuce vždy stejné. 

Jednotlivé druhy exekucí/výkonu rozhodnutí či jejich způsoby se někdy odlišují a jsou 

ovládány odlišnými zásadami. „Obecné základní zásady civilního řízení se uplatňují 

i v řízení exekučním, ovšem některé se prosazují výrazně intenzivněji, jiné jsou naopak 

potlačeny, což je podmíněno povahou exekučního řízení.“32   

V exekučním řízení se důsledně prosazuje zásada dispoziční, při které je procesní 

iniciativa dána do rukou účastníků, tedy toho, kdo uplatňuje či brání svůj právní zájem. 

Tato zásada je vyjádřena v ust. § 37 odst. 1 EŘ, které stanoví, že exekuci lze vést jen 

na návrh oprávněného. Exekuci nelze vést proti vůli oprávněného. V okamžiku, 

kdy oprávněný navrhne zastavení exekuce, musí být exekuce zastavena. Osobu 

                                                 
31 SCHELLEOVÁ, Ilona a kolektiv. Civilní proces. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2006, s. 787-789 

32 SCHELLEOVÁ, Ilona; LAMKA, Roman. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I. Průběh exekučního 

řízení.  Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 18 
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exekutora si volí oprávněný, jedinou překážkou je případné vyloučení soudního 

exekutora pro podjatost.   

V určitých případech je exekuční řízení ovládáno i zásadou oficiality, tj. postupem 

z moci úřední, tedy bez návrhu. Není třeba dalších procesních úkonů účastníka k tomu, 

aby řízení směřovalo k naplnění svého účelu, kterým je co nejrychlejší vymožení 

přiznaného plnění.33 Tato zásada je vyjádřena např. v ust. § 46 odst. 2 EŘ, kdy exekutor 

činí i bez návrhu úkony směřující k provedení exekuce. Dále exekuční soud může 

kdykoliv probíhající exekuci zastavit i bez návrhu, vyjdou-li najevo okolnosti, 

se kterými OSŘ spojuje zastavení exekuce.34 Podle ust. § 269 odst. 1 OSŘ soud exekuci 

zastaví na návrh nebo i bez návrhu. Výjimku tvoří zastavení exekuce na návrh 

oprávněného dle ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ a na návrh povinného 

podle ust. § 35 odst. 1 RozŘ.35        

S dispoziční zásadou je úzce propojena zásada projednací. Projednací zásada 

spočívá v povinnosti účastníků uvést rozhodné skutečnosti a označit důkazy k jejich 

prokázání. Oprávněný je v exekučním návrhu mimo jiné povinen uvést přesné označení 

exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, 

zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil. Oprávněný 

je dále povinen prokázat svoji pohledávku připojením exekučního titulu opatřeného 

potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti.36   

Vyšetřovací zásada nebo také vyhledávací, inkviziční zásada nevylučuje 

povinnost účastníků uvádět rozhodné skutečnosti a označovat důkazy, ale odpovědnost 

za objasnění skutkového stavu nese exekutor (soud). Soudní exekutor ze své iniciativy 

provádí šetření ohledně majetku povinného a posuzuje, jakým způsobem provede 

exekuci.37           

 V exekučním řízení najdou své uplatnění i další zásady např. zásada materiální 

pravdy, veřejnosti, ústnosti, přímosti, hospodárnosti38. Exekuční řízení je zásadně 

                                                 
33 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 28 
34 srov. ust. § 55 odst. 5 EŘ, ust. § 269 odst. 1 OSŘ 
35 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 350 
36 srov. ust. § 38 EŘ 
37 srov. ust. § 35 odst. 3 EŘ, ust. § 47 odst. 1 EŘ 
38 Ust. § 46 odst. 1, věta první, EŘ stanoví: „Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně.“ Zásada 

hospodárnosti byla taktéž promítnuta do exekučního řádu zákonem č. 396/2012 Sb., který zavedl 
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ovlivněno zásadou volného hodnocení důkazů, kdy exekutor (soud) posuzuje provedené 

důkazy volně, dle své úvahy. Naše civilní procesní právo je založeno na zásadě volného 

hodnocení důkazů vyjádřené v ust. § 132 OSŘ. Pokud zákon stanoví důkazní sílu 

jednotlivých důkazních prostředků, hovoříme o zásadě legální důkazní teorie. 

Tato zásada se uplatňuje v ust. § 134 OSŘ u veřejných listin, pro které platí presumpce 

správnosti.39 Takto může být podkladem pro vedení exekuce notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti či exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti.40  

Další zásadou je zásada přiměřenosti exekuce. Zajistit majetek k provedení 

exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, 

jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným 

po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných 

nákladů exekuce.41 Zásada přiměřenosti sleduje také přiměřený vztah mezi vymáhaným 

plněním a způsobem, jímž se vymáhá.42 

Zásadou specifickou pro exekuční řízení je zásada zákonné ochrany a obrany 

povinného. Exekutor je povinen dbát na ochranu práv účastníků řízení i třetích osob 

dotčených jeho postupem.43 Cílem exekuce je uspokojení práva oprávněného. Exekuce 

nesmí povinnému způsobit újmu ve větším rozsahu a neúměrně snížit jeho existenční 

úroveň.44 Princip ochrany povinného sleduje to, aby exekuce vedla ke svému cíli, 

tj. k uspokojení práv oprávněného, ale aby přitom nebyl do práv povinného zasahováno 

nadměrným a nepřiměřeným způsobem. Exekuce se týká majetku povinného, nesměřuje 

proti osobě povinného. 

Právní normy stanoví určité principy ochrany povinného, které se uplatňují 

ex offo a nevyžadují aktivní činnost ze strany povinného. Exekuční řízení smí být 

                                                                                                                                               
do ust. § 37 EŘ spojování exekucí ke společnému řízení ex lege (odst. 3) a spojování exekucí na návrh 

povinného ke společnému řízení (odst. 4). 
39 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: Řízení 

nalézací. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde Praha, 2014, s. 77 
40 Dle čl. II, bod 10. Přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb.: „Exekutorské zápisy 

podle § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

které byly sepsány do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou titulem pro výkon rozhodnutí 

podle § 251 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i po dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Obdobně čl. IV, bod 4. Přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb. 
41 srov. ust. § 58 EŘ 
42 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 28 
43 srov. ust. § 46 odst. 1, věta druhá, EŘ 
44 SCHELLEOVÁ, Ilona; LAMKA, Roman. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I. Průběh exekučního 

řízení.  Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 20 



16 

 

prováděno jen k uspokojení práv skutečně existujících a jen za podmínek stanovených 

zákonem a pouze způsoby, které zákon stanoví (OSŘ a EŘ). Exekuční řízení může být 

prováděno jen v rozsahu, jaký stačí k uspokojení vymáhaného nároku oprávněného. 

Je vyloučeno, aby exekuce byla zneužívána a byla vedena nepřiměřenými prostředky.45 

Každý případ je nutno posuzovat jednotlivě a zvolit takový způsob, který je přiměřený 

okolnostem případu. 

Zásada ochrany povinného nachází své vyústění mimo jiné v taxativně určeném 

výčtu způsobů provedení exekuce. Exekuce tedy může být vedena jen způsoby, 

které zákon předvídá, srov. ust. § 58 odst. 1 EŘ. Ust. § 58 EŘ stanoví obligatorní pořadí 

způsobů provedení exekuce. Podle zákona musí exekutor postupovat nejprve od méně 

radikálních způsobů provedení exekuce (např. postižení pohledávky z účtu, srážky 

ze mzdy), až pokud tyto nepostačují, může přistoupit k větším zásahům do majetkové 

sféry povinného (např. prodej nemovité věci v dražbě). Exekuce nemůže být prováděna 

několika různými způsoby, pokud by k dosažení cíle postačil pouze jeden z nich.  

Princip ochrany povinného dále nedovoluje, aby exekuce ohrožovala 

nebo nadměrně snižovala životní úroveň povinného. Zvláštní předpisy stanoví, 

které věci nemohou být exekučně prodány či exekuci nepodléhají (ust. § 321, 

§ 322 OSŘ). Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže exekuce týkat těch, 

které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny 

nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl 

v rozporu s morálními pravidly. Dále je u jednotlivých způsobů provedení exekuce 

stanovena další ochrana životní úrovně povinného. Pro ilustraci uvádím několik 

příkladů. Ustanovení § 304b OSŘ oslabuje arrestatorium, resp. inhibitorium 

dle ust. § 304 OSŘ tím, že fyzické osobě umožňuje disponovat s peněžními prostředky 

do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. 

Je zde naplněn princip ochrany povinného, který může důvodně potřebovat peněžní 

prostředky na úhradu svých základních životních potřeb. Obdobná ochrana povinného 

je i u srážek ze mzdy v ust. § 278 OSŘ, kdy povinnému nesmí být z měsíční mzdy 

sražena základní (nezabavitelná) částka. Ve větším rozsahu, než dovoluje zákon, nelze 

provádět srážky ze mzdy a jiných příjmů, a to i kdyby s tím povinný souhlasil.46 

                                                 
45 MACUR, Josef. Kurs občanského práva procesního – Exekuční právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

1998, s. 64 
46 srov. ust. § 281 OSŘ a ust. § 299 odst. 1 OSŘ 
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Dále dle ust. § 317 OSŘ se exekuce nevztahuje na zde uvedené pohledávky. 

Např. peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní 

sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální 

podpory a pěstounské péče. Zákonná ochrana povinného se projevuje taktéž v možnosti 

odkladu exekuce dle ust. § 266 odst. 2 OSŘ.47 Zásadu ochrany povinného však nelze 

vykládat extenzívně tak, aby jí byl účel exekuce mařen, neboť cílem exekutora je 

provést exekuci rychle a účelně.48 

Obrana povinného spočívá v zákonem stanovených institutech, přičemž je na vůli 

povinného, zda je využije či nikoliv (na rozdíl od ochrany povinného, která procesní 

iniciativu povinného nevyžaduje). Povinný je účastníkem řízení, kterému jsou přiznána 

procesní práva . Jde například o právo podat odvolání, návrh na odklad exekuce a návrh 

na zastavení exekuce, právo podat odporovou žalobu a právo na poučení.49   

V exekučním řízení se uplatní i další specifické zásady vztahující se k použití 

výtěžku docíleného exekucí v těch případech, kdy se na něm má účastnit více 

oprávněných. Jde o zásadu přednosti, kdy určité druhy pohledávek musí být uspokojeny 

přednostně (např. pohledávky daní a poplatků, pohledávky výživného). Zásada priority, 

při které jsou oprávnění uspokojováni v určitém časovém pořadí.50 Dále zásada 

proporcionality, podle které se pohledávky stejného pořadí, pokud nemohou být plně 

uspokojeny, uspokojují poměrně k docílenému výtěžku.51   

Exekuční řád v ust. § 46 odst. 3 také ukládá soudnímu exekutorovi povinnost, 

aby jednotlivé případy exekucí vyřizoval v pořadí, v jakém jsou mu doručovány 

exekuční návrhy.       

Opomenout nelze zákaz použití zásady restitutio in integrum obsažený 

v ust. § 57 EŘ, které stanoví: „Uvedení v předešlý stav je v exekučním řízení 

vyloučeno.“ Podle důvodové zprávy k EŘ zajišťuje ochranu práv třetích osob nabytých 

v exekuci pro případ změny postupu v exekučním řízení nebo zastavení exekuce. 

Projevuje se zde princip nezvratnosti stavu vzniklého v důsledku exekuce, závazný 

                                                 
47 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 29 
48 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 833 
49 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 28 
50 srov. ust. § 280 odst. 3, § 309 OSŘ 
51 SCHELLEOVÁ, Ilona; LAMKA, Roman. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I. Průběh exekučního 

řízení.  Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 21 
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pro účastníky řízení, exekutora i pro třetí osoby, které v důsledku postupu v exekučním 

řízení jsou na svých právech omezeny.52 Zákaz uvedení v předešlý stav dopadá 

i na případy, kdy v exekuci dojde k nesprávnému postupu. V takovém případě se mohou 

účastníci řízení i třetí osoby domáhat náhrady újmy v peněžní formě za podmínek 

uvedených v ust. § 32 EŘ.         

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                 
52 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 372 
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2. Prostředky obrany povinného obecně 

 

Znakem právního státu je zajistit vynutitelnost práva, která se uskutečňuje 

v exekučním řízení. Je povinností každého splnit svou povinnost, a pokud tato není 

plněna, podrobit se donucení k jejímu splnění státní mocí v přímé i přenesené formě. 

I druhá (donucovaná) strana musí mít možnost se vůči tomuto donucení bránit 

zákonnými prostředky. Při exekučním řízení je zasahováno do právní sféry povinného 

a třetích osob (jde např. o zásahy do nedotknutelnosti osoby, jejího soukromí, obydlí 

a majetku), proto je nutné nastavit takový mechanismus ochrany a obrany povinného 

i třetích osob v exekučním řízení, aby nedocházelo k náhodnému, nedbalému 

či záměrnému poškozování povinného či třetích osob.  

Obrana povinného vyžaduje aktivní jednání povinného prostřednictvím využívání 

prostředků stanovených zákonem, které slouží k odvrácení popř. prevenci dalších 

nepříznivých následků exekuce. Je třeba si uvědomit, že i exekuční řízení musí 

proběhnout s respektem k právu povinného na spravedlivý proces.53  

Procesní předpisy pak přiznávají povinnému celou řadu prostředků procesní 

obrany. Zde již povinný aktivně koná za využití jednotlivých zákonných možností 

obrany a je zcela na rozhodnutí povinného, zda jich využije a bude se bránit. Mezi 

prostředky obrany řadíme např. podání návrhu na odklad, zastavení exekuce, námitek 

do příkazu k úhradě nákladů exekuce, námitky podjatosti, odvolání atd. Tyto jednotlivé 

procesní prostředky obrany povinného budou rozebrány v následujících kapitolách této 

práce. 

 

 

2.1 Dobrovolné splnění povinnosti 

 

I dobrovolné splnění povinnosti může být v širším smyslu chápáno 

jako prostředek obrany povinného. EŘ poskytuje povinnému možnost splnění své 

povinnosti ještě předtím, než exekutor zasáhne do jeho práv všemi zákonem 

                                                 
53 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 28 
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poskytnutými prostředky, a současně mu dává možnost zabránit provedení (samotné 

realizaci) exekuce. 

V momentě, kdy soud pověří exekutora provedením exekuce, zašle exekutor 

povinnému vyrozumění souběžně s výzvou k dobrovolnému splnění povinnosti, 

exekučním návrhem a kopií exekučního titulu. Ust. § 46 odst. 6  EŘ zavádí 30ti denní 

lhůtu54 ke splnění vymáhané povinnosti od doručení vyrozumění o zahájení exekuce, 

ke kterému exekutor připojí výzvu k zaplacení, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu 

na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného. Po splnění povinnosti a úhradě 

nákladů exekuce vydá exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce, 

kde vyčíslí náklady exekuce. Právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce je exekuce 

považována za provedenou.          

 Pokud povinný splní vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady 

exekuce a náklady oprávněného ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění 

vymáhané povinnosti, má povinný nárok na snížené náklady exekuce 

dle ust. § 11 odst. 1 ET55 a ust. § 13 odst. 3 ET56. Zákon zde dává na počátku 

exekučního řízení povinnému možnost minimalizovat náklady exekuce, které by byly 

při provádění exekuce uplatněny již v plné výši v souladu s ET.     

 Nesplní-li povinný ve lhůtě 30 dnů celou vymáhanou povinnost a neuhradí-li 

celou zálohu na nákladech exekuce, exekutor exekuci provede. Ust. § 47 odst. 2 EŘ 

stanoví, že exekuci nelze mimo jiné provést před uplynutím lhůty 

podle ust. § 46 odst. 6 EŘ. Exekuci tedy nelze provést dříve, než uplyne lhůta 

k dobrovolnému plnění. To však nevylučuje, aby exekutor doručil povinnému exekuční 

příkaz již spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce a výzvou ke splnění povinnosti. 

Exekuční příkaz je rozhodnutím exekutora, kterým určuje způsob provedení exekuce 

proti povinnému. Vydání exekučního příkazu je úkonem zajišťovací povahy, není samo 

o sobě „provedením“ exekuce postihující v něm uvedený majetek.57    

 V praxi povinný často uhradí ve lhůtě pouze vymáhanou povinnost či zálohu 

                                                 
54 Zákonem č. 396/2012 Sb. byla s účinností od 1.1.2013 prodloužena stávající 15denní lhůta 

pro dobrovolné splnění na lhůtu 30 dnů. 
55 Exekutorovi náleží odměna ve výši 50 % odměny podle § 6 ET, jde-li o exekuci ukládající zaplacení 

peněžité částky a odměna ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10 ET, jde-li o exekuci ukládající jinou 

povinnost než zaplacení peněžité částky. 
56 Nepřevyšuje-li vymožené plnění 10 000 Kč, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů v paušální 

částce 1 750 Kč. 
57 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 302 
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na snížené náklady exekuce. V takovém případě je po uplynutí lhůty k dobrovolnému 

splnění exekuce provedena a náklady exekuce stanoveny v plné výši, neboť nebyly 

splněny předpoklady ust. § 46 odst. 6 EŘ. Lze polemizovat, zda v rámci exekuce, 

jejímž cílem je nucený výkon autoritativně uložených povinností, které nebyly 

dobrovolně splněny, můžeme vůbec hovořit o „dobrovolném“ splnění. Dlužník 

(povinný) má před exekucí několik možností, jak povinnost splnit dobrovolně. Primárně 

by měl reagovat na předžalobní výzvy58 věřitelů a měl by akceptovat rozhodnutí soudu 

či jiného oprávněného orgánu v nalézacím řízení a splnit svou povinnost ve lhůtě 

uložené v rozhodnutí. Exekuce je zde až „nepříjemný“ následek, protože dlužník 

(povinný neplnil).   

Povinný může splnit vymáhanou povinnost také v průběhu provádění exekuce, 

a to zejména v případě, kdy exekutor nedohledal postižitelný majetek povinného 

a nenalezl způsob provedení exekuce, kterým by exekuce mohla být úspěšně provedena. 

Takové plnění povinného však již nezakládá nárok na snížené náklady exekuce. 

 Po skončení (provedení) exekuce zašle exekutor oznámení o skončení exekuce 

všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající 

exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost. Oznámení není 

rozhodnutím. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením 

exekuce zanikly.59 

 

 

2.2 Námitka podjatosti soudního exekutora 

 

Ust. § 29 EŘ zajišťuje účastníkům, aby exekuci prováděl nepodjatý a nestranný 

exekutor, a zároveň realizuje jejich právo na spravedlivý proces. Exekutor je vyloučen 

z řízení, pokud má určitý zvláštní poměr k věci, k účastníkům a jejich zástupcům, 

přičemž není podstatné, zda je tento poměr kladný či záporný. Důvod pro vyloučení 

musí mít objektivní povahu a musí být řádně doložen a vymezen.60 Subjektivní pohled 

účastníka na vyloučení exekutora je nedostačující. Důvodem k vyloučení exekutora 

                                                 
58 Zákonem č. 396/2012 Sb. bylo s účinností od 1.1.2013 zavedeno nové ust. § 142a OSŘ, které dalo 

vzniknout institutu výzvy k plnění. Dlužník (povinný) v této výzvě dostává možnost splnit povinnost svému 

věřiteli dříve, než je proti němu podána žaloba, případně později zahájeno exekuční řízení. 
59 srov. ust. § 46 odst. 8 EŘ 
60 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 120 
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nejsou ani okolnosti, které spočívají v postupu exekutora v exekučním řízení 

o projednávané věci. Pokud je exekutor přesvědčen o své podjatosti, je povinen 

neprodleně oznámit tuto skutečnost exekučnímu soudu. V řízení pak může činit pouze 

neodkladné úkony (např. doručit usnesení o odkladu exekuce), nikoli vydávat exekuční 

příkazy.    

Procesním právem účastníka řízení je možnost vyjádřit se k osobě exekutora. 

O tomto právu musejí být účastníci prokazatelně poučeni. Uplatnění námitky podjatosti 

je ovládáno koncentrační zásadou, tedy povinností účastníka uplatnit námitku podjatosti 

v objektivní lhůtě osmi dnů, která běží ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění 

o zahájení exekuce, popř. vznikl-li důvod podjatosti později, může účastník uplatnit 

námitku do 8 dnů, co se o důvodu dozvěděl. V případě nesplnění poučovací povinnosti 

exekutorem, může účastník uplatnit námitku podjatosti později. Důvodem uplatnění 

koncentrační zásady je omezení možnosti zneužít námitku podjatosti pro oddálení 

samotné exekuce,61 přičemž námitky povinného k osobě exekutora nemají odkladný 

účinek. Námitka podjatosti musí kromě obecných náležitostí podání62 obsahovat 

označení exekutora, popis okolností, které zakládají důvod pochybnosti 

o jeho nepodjatosti, datum, kdy se účastník o důvodu dozvěděl a označení důkazů 

k prokázání tvrzení.      

Námitku podjatosti předloží exekutor bez odkladu exekučnímu soudu 

k rozhodnutí. Aby se zabránilo průtahům v řízení, stanoví zákon případy, kdy k námitce 

exekutor nepřihlédne a pokračuje v řízení. Nepřihlíží se k námitce uplatněné nejpozději 

v den skončení exekučního řízení či jeho zastavení, k námitce zdůvodněné okolnostmi, 

o nichž již bylo rozhodnuto, či ke zjevně opožděné námitce. O vyloučení exekutora 

rozhoduje vždy exekuční soud. Rozhodnutí se doručí oprávněnému, povinnému 

a exekutorovi a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek.   

Při vyloučení exekutora z provádění exekuce navrhne oprávněný nového 

exekutora, na kterého se přímo obrátí a který se zapíše do rejstříku zahájených exekucí. 

Nový exekutor si vyžádá spis od vyloučeného exekutora a provádí další úkony. 

Pověření nového exekutora exekučním soudem zákon nepožaduje. Nový exekutor 

                                                 
61 HLAVSA, Petr; DÁVID, Radovan; KOJAN, Michal. Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se 

stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Praha : Leges, 2013, s. 50 
62 srov. ust. § 42 odst. 4 OSŘ 
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rozhodne po předání spisu příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých 

nákladech vyloučeného exekutora.63        

O podjatosti svého koncipienta, kandidáta, jiného zaměstnance exekutora, znalce 

nebo tlumočníka, rozhoduje exekutor usnesením, proti kterému není přípustný opravný 

prostředek. 

V souvislosti s touto problematikou uvádím rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně 

sp. zn. 21 Nc 4292/2005 ze dne 09.05.2005, podle kterého lze k rozhodnutí o vyloučení 

exekutora podle ust. § 29 EŘ přistoupit i před nařízením exekuce, jestliže exekučnímu 

soudu jsou známy skutečnosti, jež vylučují, aby tento exekutor byl pověřen provedením 

exekuce. Vyloučí-li soud exekutora z provádění exekuce, vyzve usnesením 

oprávněného, aby doplnil exekuční návrh o navržení jiného exekutora, a současně 

jej poučí o tom, že pokud nebude návrh doplněn, exekuční řízení bude zastaveno.64 

Názor Okresního soudu v Děčíně potvrdil i Nejvyšší soud České republiky 

ve svém rozhodnutí65, ve kterém shledal, že navržení exekutora nezpůsobilého 

k pověření provedením exekuce je pro exekuční soud důvodem pro postup dle § 39 EŘ, 

tj. pro výzvu oprávněnému, aby opravil exekuční návrh tak, aby obsahoval označení 

exekutora k provedení exekuce způsobilého s tím, že buď bude vada návrhu odstraněna, 

nebo bude exekuční řízení zastaveno. Zároveň byl soudem vysloven názor, který se zdá 

již z logiky věci jasný a předvídatelný, že pokud bude sám exekutor vystupovat 

v exekučním řízení na straně oprávněného, je vyloučen z provedení této exekuce 

pro poměr k věci.  

Zároveň dle stanoviska Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 200/2005 (Rc 31/2006) 

nemůže exekuci provést exekutor, který je současně zmocněncem oprávněného 

(ust. § 74 odst. 1 písm. a) EŘ). Totéž platí, jestliže před nařízením exekuce jsou soudu 

známy jiné okolnosti, pro které je exekutor vyloučen.66 Taktéž je dle rozhodnutí 

Krajského soudu v Hradci Králové soudní exekutor vyloučen z provedení exekuce, je-li 

zástupcem některého z účastníků exekučního řízení manžel pověřeného exekutora.67 

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl o tom, že kárného provinění se dopustí 

exekutor, který nepředloží exekučnímu soudu k posouzení jeho podjatosti případ, kdy 

                                                 
63 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 122 
64 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 124 
65 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3098/2006 ze dne 25.07.2007 
66 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 124 
67 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 634/2004 ze dne 26.01.2005 
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jediným společníkem a jednatelem oprávněného je manželka exekutora. Tato skutečnost 

totiž může zakládat pochybnost o nepodjatosti exekutora.68  

 

 

2.3 Stížnost proti postupu soudního exekutora   

 

Jako specifická obrana povinného (i dalších osob) může sloužit i možnost podat 

stížnost na soudního exekutora, exekutorského kandidáta, koncipienta a další 

zaměstnance exekutora dohledovým orgánům. Dohled nad zákonností postupu shora 

uvedených osob je vykonáván z iniciativy dohledových orgánů nebo při vyřizování 

stížností na postup exekutora.        

Státní dohled nad exekuční činností a nad další činností exekutora vykonává 

Ministerstvo spravedlnosti, které prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, 

dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení. Státní dohled 

je vykonáván jen v těch částech exekutorovy činnosti, která je výkonem státní moci 

(při výkonu exekuční činnosti, činnosti vykonávanou z pověření soudu, při sepisování 

exekutorských zápisů, úschově exekučních spisů). V ostatních činnostech (např. právní 

pomoc) se státní dohled neuplatní.69  Státní dohled vykonává rovněž předseda okresního 

soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován. Jde-li o dohled v jednotlivé věci, provádí 

jej i předseda okresního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce. Předseda 

okresního soudu provádí státní dohled i na základě písemných podnětů právnických 

nebo fyzických osob.70         

Dalším orgánem, který vykonává dohled nad prováděním všech činností 

exekutora a vedením jeho úřadu je Exekutorská komora České republiky. Jedná se 

o stavovskou organizaci a právnickou osobu, která sdružuje soudní exekutory. Členství 

v ní je pro všechny exekutory povinné a vzniká okamžikem jmenování exekutora. 

Dle ust. § 111 odst. 6 písm. b) a ust. § 113a odst. 3 písm. b) EŘ je dohledová pravomoc 

svěřena prezidiu Komory a kontrolní komisi, orgánu fakticky provádějícímu úkony 

při dohledové činnosti. Dohled Komory nad činností exekutora a nad vedením 

exekutorských úřadů provádí komise kontrolou spisů, listin, evidenčních pomůcek 

                                                 
68 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 14 Kse 13/2012-78 ze dne 26.09.2013 
69 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 23 
70 srov. ust. § 7 odst. 6 EŘ 
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exekutora, sledováním dodržování postupů při výkonu exekuční a další činnosti 

a prověřováním délky exekučního řízení.71 

Kontrolní komise připravuje podklady, zpracovává zprávy a navrhuje opatření 

týkající se vyřizování stížností. Za tím účelem může komise provést šetření v dotčeném 

exekutorském úřadě.72 Podrobnou úpravu postupu při vyřizování stížností na postup 

exekutora či jeho zaměstnanců upravuje stavovský předpis.73 Stížnost je zaevidována, 

předběžně přezkoumána pověřeným zaměstnancem Komory a postoupena dotčenému 

exekutorovi k vyjádření. Pověřený zaměstnanec následně vypracuje zprávu o prošetření 

stížnosti a zašle ji stěžovateli, popř. předloží věc příslušnému členu komise k posouzení 

a rozhodnutí o dalším postupu. V případě důvodné stížnosti předá pověřený 

zaměstnanec Komory či člen komise věc společně s navrhovanými opatřeními 

předsedovi komise, který věc bez zbytečného odkladu posoudí a rozhodne o způsobu 

řešení, jímž může být mimo jiné i podání kárné žaloby.    

Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědni za kárný delikt 

nebo závažný kárný delikt (souhrnně označovány jako kárné provinění). Jejich kárná 

odpovědnost je zakotvena v ust. § 116 odst. 1 EŘ. Kárného deliktu se dopustí 

při porušení povinností stanovených právním nebo stavovským předpisem 

nebo usnesením Komory; jednáním, jímž narušuje důstojnost exekutorského povolání 

nebo ohrožuje důvěru v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční 

činnosti, případně odborný výkon další činnosti. Kárným deliktem je i jednání kandidáta 

či koncipienta narušující důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožující důvěru 

v odborný výkon činnosti exekutora. Za závažný kárný delikt se považuje závažné 

porušení shora uvedených povinností či závažné shora uvedené jednání. Exekutor nese 

kárnou odpovědnost i pro případ, že se porušení uvedených povinností nebo narušení 

důstojnosti povolání či ohrožení důvěry ve výkon exekuční činnosti, případně odborný 

výkon další činnosti, dopustí zaměstnanec exekutora.      

O kárném provinění a uložení kárného opatření se rozhoduje v kárném řízení, 

které se zahajuje na návrh nazývaný kárnou žalobou. Subjekty oprávněné podat kárnou 

                                                 
71 ust. § 8 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky č. 3/2013 Věstníku ze dne 

01.09.2012, o kontrolní komisi Exekutorské komory České republiky 
72 srov. ust. § 113a odst. 3 písm. a) EŘ 
73 Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky č. 3/2013 Věstníku ze dne 01.09.2012, 

o kontrolní komisi Exekutorské komory České republiky 
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žalobu vyjmenovává ust. § 117 odst. 2 EŘ.74 Kárná žaloba musí být podána 

v prekluzivní lhůtě 3 let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo. Po uplynutí 

této lhůty kárná odpovědnost exekutora, kandidáta nebo koncipienta za kárné provinění 

zaniká. Zákon taxativně stanoví kárná opatření, která mohou být uložena. Exekutorovi 

lze uložit kárné opatření v podobě písemného napomenutí, veřejného napomenutí, 

pokuty, odvolání z exekutorského úřadu. Obdobná opatření zákon stanoví 

i pro exekutorského kandidáta a koncipienta.75     

K určité nepřímé obraně povinného může sloužit i povinnost exekutora nahradit 

újmu tomu, komu ji způsobil v souvislosti s exekuční činností. Exekutor odpovídá 

taktéž za škodu způsobenou jeho zaměstnancem. Odpovědnost exekutora je objektivní 

(bez ohledu na jeho zavinění) s liberačním důvodem, podle kterého se exekutor zprostí 

povinnosti nahradit újmu, pokud prokáže, že újmě nemohlo být zabráněno 

ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.76 Náhrada škody 

je možná pouze v penězích, neboť uvedený v předešlý stav je dle ust. § 57 EŘ 

v exekučním řízení vyloučeno. Pro takové případy stanoví exekuční řád povinnost 

exekutora uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout 

v souvislosti s exekuční činností. Pojištění musí trvat po celou dobu výkonu 

exekutorského úřadu.77    

Exekuční řád odkazuje taktéž na zvláštní zákon78, který upravuje odpovědnost 

státu za škodu. Odpovědnost exekutora nastupuje jen tam, kde se podle zvláštního 

zákona neuplatní odpovědnost státu za škodu. Odpovědnost státu za činnost exekutora 

je omezena jen na výkon exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a činnost 

vykonávanou exekutorem z pověření soudu. Stát má poté proti exekutorovi nárok 

                                                 
74 Kárnou žalobu je oprávněn podat ministr proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo 

koncipientovi; předseda revizní komise a předseda kontrolní komise ve věcech působnosti těchto komisí 

proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi; předseda krajského soudu proti 

exekutorovi, který má sídlo v obvodu tohoto soudu, kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora či 

zástupci exekutora; předseda okresního soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu tohoto soudu, 

kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora; předseda exekučního soudu proti exekutorovi, který 

tuto exekuci vede, proti kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora nebo zástupci exekutora. 
75 srov. ust. § 116 odst. 7 a násl. EŘ 
76 srov. ust. § 32 EŘ 
77 srov. ust. § 11 EŘ 
78 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem 
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na regresivní náhradu, byla-li škoda způsobena zaviněným porušením právní 

povinnosti79. 

 

 

2.4 Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a vylučovací žaloba 

 

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu80 je obranným prostředkem třetích osob, 

který může být realizován pouze při provádění exekuce prodejem movitých věcí. 

Jde ve své podstatě o druh vylučovacího řízení, které je řešeno v rámci probíhajícího 

exekučního řízení (na rozdíl od vylučovací žaloby, která je řešena v nezávislém řízení 

podle části třetí OSŘ). Dojde-li k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob v rámci 

jiného způsobu provedení exekuce (často při prodeji nemovitých věcí či jiných 

majetkových hodnot), jsou tyto osoby oprávněny přímo k podání vylučovací žaloby.  

Průběh exekuce prodejem movitých věcí může citelně zasáhnout do života 

povinného i třetích osob, neboť exekutor resp. vykonavatel je oprávněn učinit osobní 

prohlídku povinného, prohlídku bytu a jiných místností povinného, kde má povinný 

svůj majetek. Za tím účelem si může zjednat do bytu či jiné místnosti povinného 

přístup. Na rozdíl od jiných způsobů provedení exekuce (např. přikázáním pohledávky 

z účtu či srážkami ze mzdy) zde dochází k přímému kontaktu povinného a exekutora, 

resp. zaměstnance exekutora. Ze strany veřejnosti a zákonodárců se tak projevuje snaha 

ochránit majetek třetích osob i majetek povinného, který by měl být z postihu exekucí 

vyloučen. Zákonodárce v ust. § 322 OSŘ demonstrativním výčtem stanoví majetek 

povinného, kterého se nesmí exekuce týkat a zaručuje tak ochranu věcem, které povinný 

potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění 

svých pracovních úkolů a věcem, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. 

Blíže k tomuto tématu hovoří kapitola 4.6 této práce.     

Návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu se mohou bránit třetí osoby, jimž svědčí 

právo nepřipouštějící exekuci (právo vlastnické či právo držby). Odborná veřejnost 

zastává odlišné názory na to, zda návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, popř. vylučovací 

žalobu může podat i povinný. Z doslovného znění ust. § 68 odst. 1 věta první EŘ: 

                                                 
79 ust. § 18 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. 
80 srov. ust. § 68 EŘ 
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„Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh 

na vyškrtnutí věci ze soupisu.“ vyplývá, že takovou osobou by mohl být i povinný 

(nikoli pouze třetí osoby), postihne-li exekutor povinnému věc, která nepodléhá exekuci 

z důvodu dle § 321 a 322 OSŘ. Povinný by využil návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu 

jako rychlého a efektivního prostředku obrany při zabavení věcí, které jsou zákonem 

z postihu exekucí vyloučeny. V takovém případě však zákon umožňuje povinnému 

podat návrh na částečné zastavení provedení exekuce prodejem movitých věcí ohledně 

té konkrétní věci dle § 268 odst. 1 písm. d) OSŘ. Dle JUDr. Svobody, k jehož názoru 

se přiklání i autorka práce, nenáleží povinnému obrana prostřednictvím excindační 

žaloby s odvoláním, že exekucí postižený majetek patří někomu jinému. V takovém 

případě nepůjde ani o návrh na zastavení exekuce 

dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) či h) OSŘ.81 Je totiž výhradně záležitostí třetí osoby, 

aby prokázala, že k majetku postiženému exekucí má právo nepřipouštějící exekuci.82 

Exekutor je povinen sdělit k žádosti osoby, která tvrdí, že věc pojatá do soupisu je 

v jejím vlastnictví, této osobě údaje potřebné k podání návrhu na vyškrtnutí věci 

ze soupisu. Obdobně exekutor postupuje, pokud shledá pravděpodobným tvrzení osoby 

přítomné při soupisu, že věc je ve vlastnictví třetí osoby. V takovém případě jí exekutor 

doručí písemné vyrozumění o provedení soupisu věci a poučí ji o právu podat návrh 

na vyškrtnutí věci ze soupisu.83 „Při soupisu nelze vždy náležitě posoudit, 

které z nalezených věcí nepodléhají exekuci. Nesepíší se proto jen ty věci, které jsou 

nepochybně z exekuce vyloučeny (ust. § 321 a 322 OSŘ) a ty, o nichž oprávněný 

výslovně prohlásí, že nemají být sepsány.“84 Současná právní úprava totiž staví 

na domněnce, že věci, se kterými může povinný disponovat, jsou v jeho vlastnictví.85 

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu se podává přímo u soudního exekutora, který 

soupis provedl. Podání návrhu je omezeno třicetidenní lhůtou ode dne, 

kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, tj. získal veškeré údaje nutné k tomu, aby 

uplatnila své právo na vyškrtnutí věci ze soupisu. Nezbytně nutnými údaji je znalost 

vůči komu a kdy byl soupis proveden, a identifikace exekutora, jenž soupis uskutečnil. 

                                                 
81 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 220 
82 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 3104/2013 ze dne 16.07.2014 
83 Do EŘ zavedeno zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to s účinností od 1. 1. 2013. 
84 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 3029/2009 ze dne 28.04.2011 
85 HLAVSA, Petr; DÁVID, Radovan; KOJAN, Michal. Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se 

stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Praha : Leges, 2013, s. 132 
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Naopak není nutné, aby navrhovatel znal i spisovou značku, pod kterou je exekuce 

vedena.86 Jde tedy o lhůtu se subjektivně určeným počátkem. Včasnost návrhu musí 

navrhovatel prokázat, není však nezbytně nutné uvést přesné datum, kdy se o soupisu 

dozvěděl. „Lhůta běží od okamžiku, kdy má navrhovatel úplnou vědomost o provedení 

soupisu věci a o tom, který exekuční úřad soupis provedl. Není však nutné, aby věděl 

další skutečnosti o exekuci, ve které byl soupis proveden.87 V případě, že z návrhu 

na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyplývají okolnosti odůvodňující včasnost návrhu, 

vyžádá si exekutor od navrhovatele k prokázání této skutečnosti listinné důkazy. 

Povinnost prokázat včasnost návrhu má třetí osoba, která návrh na vyškrtnutí podává. 

Pozdě podaný návrh exekutor usnesením odmítne. Protože však odmítnutí návrhu 

pro opožděnost není meritorním rozhodnutím, je proti usnesení přípustné odvolání.88 

 Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne o něm exekutor do 15 dnů 

od jeho doručení, a to na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, 

fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, 

předložených navrhovatelem společně s návrhem. Exekutor vždy vyškrtne věc 

ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný, nebo pokud během exekuce vyjde najevo, 

že povinnému nepatří či patřit nemůže. Novela provedená zákonem č. 396/2012 Sb. 

stanovila exekutorovi povinnost předat věc bez zbytečného odkladu na místě, 

kde ji zajistil, popř. na jiném dohodnutém místě. Pokud třetí osoba neposkytne 

exekutorovi potřebnou součinnost při předávání věci, předá se věc v sídle exekutora.89 

 Proti usnesení, kterým exekutor vyhoví či zamítne návrh, není odvolání přípustné. 

Problematice odvolání proti rozhodnutí soudního exekutora o vyloučení věci ze soupisu 

se zabýval i Ústavní soud České republiky, který konstatoval, že nepřípustnost odvolání 

dopadalo pouze na rozhodnutí exekutora, kterými bylo meritorně rozhodnuto o návrhu 

třetí osoby na vyškrtnutí věci ze soupisu. Pokud bylo návrhu třetí osoby na vyškrtnutí 

věci vyhověno, došlo k plné ochraně jejího práva a k odpadnutí exekučního postihu 

movité věci. Pokud by návrh byl zamítnut, byla by třetí osoba oprávněna domáhat se 

ochrany svých práv cestou vylučovací žaloby. Nepřípustnost odvolání proti těmto 

rozhodnutím tak nepůsobí třetí osobě žádná omezení týkající se jejích práv.90  

                                                 
86 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 215 
87 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 424 
88 srov. ust. § 55c odst. 3 písm. a) EŘ 
89 srov. ust. § 68 odst. 7 EŘ 
90 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 2770/11 ze dne 15.10.2013 
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Otázkou však je, jak se bude postupovat v případě, že exekutor vyškrtne věc 

(i bez návrhu) ze soupisu, protože povinnému nepatří či patřit nemůže a tímto postupem 

se bude oprávněný cítit poškozen, neboť takovým rozhodnutím bylo zasaženo do jeho 

majetkové sféry tím, že se zmenšil rozsah exekvovatelného majetku, z něhož mohl být 

uspokojen. V takovém případě by měla být poskytnuta ochrana práv oprávněnému 

a odvolání oprávněného by mělo být přípustné, neboť důvodem, pro který není 

přípustné odvolání proti rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí, je možnost 

obrany vylučovací žalobou, kterou však oprávněný nemůže využít.91  

Takovým postupem by došlo ke znevýhodnění procesního postavení 

oprávněného, kterému by pro obranu svých práv „zbyla“ pouze ústavní stížnost. 

Dle názoru JUDr. Svobody je oprávněný účastníkem nejen řízení o vylučovací žalobě, 

ale i vyškrtnutí věci ze soupisu. Exekutor by tedy měl vyrozumět oprávněného 

o podaném návrhu na vyškrtnutí a dát mu možnost se vyjádřit a předložit listiny a uvést 

skutečnosti, na jejichž základě má exekutor dojít k závěru, že návrhu nemá vyhovět. 

Jiný výklad by vedl k popírání principu rovnosti účastníků.92 

Zákon také dává možnost obrany proti rozhodnutí exekutora, kterým zcela 

či částečně nevyhověl včasně podanému návrhu na vyškrtnutí, a tím je vylučovací 

tzv. excindační žaloba. Žalobu musí navrhovatel podat u exekučního soudu 

v třicetidenní lhůtě od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora. I zde platí poučovací 

povinnost exekutora k navrhovateli o této možnosti. Podání návrhu na vyškrtnutí věci 

ze soupisu před podáním vylučovací žaloby není nutnou podmínkou úspěchu 

vylučovací žaloby.93 Tento názor vyslovil Nejvyšší soud České republiky: „Dle názoru 

dovolacího soudu využití institutu vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 odst. 1 až 3 

zákona č. 120/2001 Sb. není podmínkou, bez níž nelze úspěšně přikročit k podání žaloby 

na vyloučení věci z exekuce podle § 267 OSŘ.“94 Pokud však navrhovatel nevyužije 

možnosti podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a podá přímo vylučovací žalobu, 

nebude mu přiznána náhrada nákladů vylučovacího řízení, jestliže oprávněný 

                                                 
91 URBANOVÁ, Veronika. Návrh na vyškrtnutí věc ze soupisu ve světle velké novely exekučního řádu 

z roku 2012. Komorní listy. 2013, č. 2. 
92 MAISNEROVÁ, Katarína. Rovnost účastníků v exekučním řízení. Bulletin advokacie. 2015, č. 3. 

93 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 426 
94 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 418/2012 ze dne 30.10.2012 

http://www.zakony.cz/judikatyns-20-Cdo-418-2012-GNS2012497/?sb=120/2001%20Sb.
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(žalovaný) během vylučovacího řízení uzná oprávněnost požadavku na vyloučení věci 

z exekuce.95 

Exekuční řád výslovně zakotvuje ochranu třetích osob a povinného, 

neboť stanoví, že u podání řádného a včasného návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu 

a v případě, že návrh byl pravomocně zamítnut, podal v třicetidenní lhůtě vylučovací 

žalobu, nesmí exekutor sepsanou movitou věc prodat dříve, než je o vylučovací žalobě 

pravomocně rozhodnuto.96 Pokud nebyly dodrženy lhůty pro podání návrhu 

na vyškrtnutí věci ze soupisu nebo vylučovací žaloby (§ 68 odst. 1 a 4 EŘ), není podání 

vylučovací žaloby důvodem k posečkání s prodejem sepsané movité věci. Pokud však 

vylučovací žaloba není zjevně bezdůvodná, soud zpravidla exekuci odloží 

do pravomocného skončení řízení.97 

   

Pokud navrhovatel nepodal návrh na vyškrtnutí včas, nepodal jej vůbec nebo byl 

exekutorem zamítnut, je oprávněn využít tzv. vylučovací žalobu. Vylučovací 

(excindační) žaloba je obecně upravena v ust. § 267 OSŘ a může ji podat jen třetí osoba 

na exekuci nezúčastněná s tvrzením, že k věcem, jež už byly exekučně postiženy, 

ale dosud nerealizovány, má právo nepřipouštějící exekuci.98 Procesní aktivita k obraně 

svých práv leží na straně této třetí osoby. Dle ust. § 68 odst. 3 EŘ exekučně nelze 

realizovat majetkovou hodnotu, k níž zcela zjevně má někdo jiný právo nepřipouštějící 

její realizaci, je tedy povinností exekutora z moci úřední rozhodnout o vyškrtnutí věci 

ze soupisu. Pokud tak neučiní, exekuční soud dle ust. § 55 odst. 5 EŘ exekuci v té části 

zastaví, a to nikoliv podle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ (neboť neexistuje 

pravomocný rozsudek o vyloučení věci), nýbrž podle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ 

(pro jiný důvod). Exekutor ani exekuční soud však po potenciálních právech třetích 

osob aktivně nepátrají, jak vyplývá z ust. § 68 odst. 3 a 5 EŘ, která vyzývají k aktivitě 

třetí osobu.99  

V řízení na straně žalovaného stojí vždy oprávněný. Excindační žaloba 

je projednávána ve sporném řízení podle části třetí OSŘ a příslušným k jejímu 

projednání je okresní soud, u něhož je prováděna exekuce. Jedná se o procesní žalobu 

                                                 
95 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 387- 491 
96 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 217 
97 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2573/2007 ze dne 10.06.2009 
98 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1277/2003 ze dne 30.03.2004 
99 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 220 - 221 
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konstitutivní, kdy skutečnost podstatná z hlediska hmotného práva (to, že majetková 

hodnota náleží osobě odlišné od povinného), může být relevantní i z hlediska 

exekučního (procesního) práva.100  

Probíhající řízení o excindační žalobě může být důvodem odkladu exekuce 

podle ust. § 266 odst. 2 OSŘ, a to i bez návrhu. Pravomocné rozhodnutí soudu 

o vyloučení majetkové hodnoty z exekuce, je důvodem k (částečnému) zastavení 

exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ. Excindační žaloba však nebude úspěšná, 

jestliže věci již byly prodány v dražbě či práva nebo jiné majetkové hodnoty již byla 

vybrána nebo zpeněžena. Pokud tedy exekuce stále probíhá, ale věc, která má být 

vyloučena, již byla realizována, soud excindační žalobu zamítne.101 Jestliže však 

exekuce skončila, soud řízení o excindační žalobě zastaví. Vylučovací řízení je tak 

procesně navázané na skutečnost, že exekuce stále probíhá.102  

Třetí osoba popř. manžel povinného má však právo domáhat se po oprávněném 

vydání výtěžku z dražby, vybrání nebo jiného zpeněžení předmětu exekuce na základě 

tzv. žaloby z lepšího práva (žaloby na získání plnění z bezdůvodného obohacení).103 

Případné nepodání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nebo vylučovací žaloby 

ve shora uvedených lhůtách tedy neomezuje třetí osoby v právu domáhat se vydání 

bezdůvodného obohacení, dojde-li k prodeji věci. Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR 

dochází k přechodu vlastnického práva k vydražené věci na vydražitele příkledem 

v dražbě, i když povinný nebyl vlastníkem dražené věci. Předchozí vlastník se nemůže 

úspěšně domáhat jejího vydání vydražitelem; má k dispozici jen žalobu z lepšího práva 

proti tomu, komu byl vyplacen výtěžek z prodeje věci.104 Dle JUDr. Svobody se však 

třetí osoba, jejíž majetek byl v exekuci nepřípustně realizován, nemůže domáhat vydání 

bezdůvodného obohacení vůči oprávněnému, ale jen ve vztahu k povinnému, 

protože pouze povinný se bezdůvodně obohatil tím, že realizací majetku třetí osoby 

v rámci exekuce byl majetek povinného ušetřen. Pravomocný rozsudek návrhu 

na vyloučení majetkové hodnoty z exekuce nemá ve vztahu k povinnému účinky 

                                                 
100 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 220  
101 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3484/2009 ze dne 19.11.2009 
102 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 223 
103 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 926 
104 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 1229/2003 ze dne 27.01.2004 
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(ust. § 159a odst. 3 OSŘ).105 Avšak jen těžko si lze v praxi představit situaci, kdy by 

povinný zatížený řadou exekucí měl ještě další postižitelný majetek, z nějž by bylo 

možné uspokojit nárok třetí osoby na vydání bezdůvodného obohacení. 

Dále by měla být odlišena situace, kdy třetí osoba nepodala včas excindační 

žalobu, byť o exekuci prokazatelně věděla. V takovém případě nemá třetí osoba právo 

podat po skončení exekuce žalobu z lepšího práva nebo žalobu o vydání bezdůvodného 

obohacení. Pokud ale o exekuci svého majetku nevěděla, může podat excindační žalobu 

i po skončení exekuce s odůvodněním, že jde o výjimečnou situaci, kdy má být 

rozhodnuto v případě vyhovění excindační žalobě o (částečném) zastavení již skončené 

exekuce. Exekuce tak bude znovu v běhu a i pro oprávněného se otevře prostor 

pro opětovné vymožení té části plnění, které muselo být navráceno třetí osobě.106 

Takový názor a postup by tedy paradoxně znamenal, že zastavením exekuce se exekuce 

částečně obnoví a mělo by být pokračováno ve vymáhání. V praxi by takové řešení však 

mohlo být matoucí. Jakým způsobem by se posílalo např. oznámení zaměstnavateli 

povinného, který má již exekuci evidovanou jako skončenou. JUDr. Svoboda 

se nezmiňuje o tom, zda by takové rozhodnutí obnovilo exekuci s následky ex tunc 

či ex nunc, tedy okolnosti důležité pro určení pořadí např. srážek ze mzdy, které by si 

ponechaly pořadí původní exekuce, či by se musel vydat nový exekuční příkaz, který by 

však uspokojení pohledávky oprávněného v pořadí značně posunul. 

Naopak povinný se může bránit odpůrčí (odporovou) žalobou107 vůči uplatněným 

pohledávkám věřitelů. Při exekuci se často střetne několik pohledávek, které mají být 

uspokojeny z výtěžku jedné exekuce. Povinný má zájem na tom, aby z hodnot jeho 

majetku, které byly exekucí postiženy, byly uspokojeny pouze pohledávky, které jsou 

pravé, v řádné výši, v příslušné skupině a ve stanoveném pořadí. Odporová žaloba 

slouží k tomu, aby oprávněný nebo přihlášený věřitel nebo povinný uplatnil své výhrady 

vůči pravosti, pořadí nebo příslušnosti do skupiny. Žalobní petit odporové žaloby 

směřuje k vyloučení pohledávky, jejíž pravost, výše nebo příslušnost ke skupině 

pohledávek nebo pořadí jsou žalobou napadány, z rozvrhu výtěžku.108 

 

                                                 
105 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 226 
106 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 228 
107 srov. ust. § 267a OSŘ 
108 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 39-40 
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2.5 Námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce 

 

Příkaz k úhradě nákladů exekuce je rozhodnutím soudního exekutora, kterým 

určuje náklady exekuce a náklady oprávněného. Jedná se o zvláštní typ rozhodnutí, 

na jehož základě je povinnému uložena povinnost uhradit exekutorovi náklady exekuce 

a oprávněnému náklady oprávněného. Tyto náklady exekutor vymáhá v rámci exekuce. 

Způsob jejich vymáhání však zvolí až v exekučním příkaze k provedení exekuce 

ukládající zaplacení peněžité částky.109 Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

určuje soudní exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce konkrétní výši a jednotlivé 

složky nákladů exekuce, aniž by stanovil způsob, kterým budou vymoženy; příkaz 

je ve spojení s usnesením o nařízení exekuce110 exekučním titulem, který se vykonává 

v exekučním řízení, v němž byl vydán.111
 Příkaz k úhradě nákladů exekuce je tedy 

vykonatelný v zostřeném režimu, neboť ve srovnání s "běžnými" exekučními tituly 

dojde k jeho realizaci přímo z úřední povinnosti, a to během řízení, v němž byl tento 

exekuční titul vydán.112  

Příkaz k úhradě nákladů exekuce doručí soudní exekutor oprávněnému 

a povinnému. Je-li účastníkem řízení i manžel povinného z důvodu postižení součásti 

společného jmění manželů, doručí soudní exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce 

i manželovi povinného.        

Ustanovení § 87 odst. 2 a 3 EŘ vychází z principu tzv. presumovaného procesního 

úspěchu oprávněného a zavinění povinného. Povinný zavinil zahájení exekučního řízení 

tím, že nesplnil vymáhanou povinnost ještě před jeho zahájením, a proto odpovídá 

za náhradu nákladů, které při vymáhání nároku vznikly.113   

Náležitosti příkazu k úhradě nákladů exekuce jsou vyjmenovány 

v ust. § 88 odst. 2 EŘ. Jelikož rozhodnutí exekutora musí vycházet z principu 

přezkoumatelnosti, je nutné klást při vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce důraz 

na odůvodnění, přičemž náklady musí být určeny takovým způsobem, aby bylo možné 

následně posoudit a ověřit správnost jejich vyčíslení. Z odůvodnění musí být patrné 

                                                 
109 srov. ust. § 87 odst. 4 EŘ 
110 Od 01.01.2013 nahrazeno tzv. pověřením soudního exekutora vedením exekuce, které není soudním 

rozhodnutím. 
111 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 5223/2007 ze dne 10.03.2008 
112 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3039/2008 ze dne 28.07.2010 
113 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 501  
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jednotlivé druhy nákladů (odměna, hotové výdaje, DPH apod.), jak vznikly, čím jsou 

tvořeny a jakým způsobem je soudní exekutor vypočítal.114 Náklady oprávněného 

musejí být vyčísleny odděleně od nákladů exekutora.     

 Zvláštním typem opravného prostředku proti příkazu k úhradě nákladů exekuce 

jsou námitky, které jsou upraveny v ust. § 88 odst. 3 a 4 EŘ. K podání námitek jsou 

aktivně legitimováni oprávněný a povinný. Pokud je účastníkem exekučního řízení 

i manžel povinného, je aktivně legitimován rovněž manžel povinného. 

Aktivně legitimován může být i soudní exekutor, a to v případě vyloučení exekutora 

z provedení exekuce dle ust. § 29 EŘ a při změně exekutora dle ust. § 44b EŘ, 

kdy o vzniklých nákladech exekuce rozhoduje příkazem k úhradě nákladů exekuce nový 

exekutor. 

Námitky se podávají u soudního exekutora. Lhůta pro podání námitek činí 8 dnů 

od doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce a zůstává zachována, jsou-li podány 

u exekučního soudu.115 Lhůta pro podání námitek je lhůtou procesní, tzn. že podání 

námitek bylo učiněno včas, pokud byly předány nejpozději poslední den lhůty 

doručujícímu orgánu. Prominutí zmeškání lhůty je v exekuci vyloučeno.116 Opožděné 

námitky exekutor postoupí exekučnímu soudu, který je analogicky 

dle § 208 odst. 1 OSŘ odmítne. Proti takovému rozhodnutí je odvolání přípustné.117 

Pokud by se však exekuční soud námitkami nezabýval, protože je nesprávně považoval 

za podané po zákonem stanovené lhůtě, upřel by takovým postupem povinnému právo 

domáhat se svého práva u nestranného a nezávislého soudu, který by přezkoumal 

rozhodnutí soudního exekutora, a tím by porušil jeho ústavně zaručené základní právo 

ve smyslu čl. 36 odst. 1 LZPS.118 

Námitky musejí splňovat jak obecné náležitosti podání 

podle ust. § 42 odst. 4 OSŘ, tak i důvod nesouhlasu účastníka s předmětným příkazem. 

Obsahem uvedeného důvodu je soudní exekutor i exekuční soud při rozhodování 

vázán.119 Dle názoru Ústavního soudu České republiky pokud podá advokátem 

zastoupený účastník námitky vůči příkazu k úhradě nákladů exekuce, nemůže namítat, 

                                                 
114 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 503 
115 srov. ust. § 55b odst. 4 EŘ 
116 srov. ust. § 52 odst. 1 EŘ ve spojení s ust. § 254 odst. 2 OSŘ 
117 srov. rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 7 Co 2581/2006 ze dne 22.11.2006  
118 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 290/09 ze dne 04.03.2010 
119 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 506 
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že jej exekutor a posléze soud měli vyzvat k odstranění vad tohoto podání. Pokud byly 

totiž námitky podány pouze blanketní formou, ale prostřednictvím právního zástupce, 

který si byl vědom nedostatků a sám dal najevo, že nedostatek dodatečně odstraní, 

nejedná se o porušení práva na spravedlivý proces a na přístup k soudu, pokud exekutor 

ani exekuční soud právního zástupce účastníka k odstranění vad nevyzval.120  

Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného 

odkladu spolu s důkazy a vyjádřením exekučnímu soudu, který o námitkách rozhodne 

do 15 dnů. Ústavní soud České republiky ve svém nálezu uvedl: „Obecný soud 

rozhodující o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů soudního exekutora je povinen 

rozhodovat v souladu s procesní situací ve věci a s obsahem spisového materiálu, řádně 

reagovat na uplatněné námitky účastníka řízení a své rozhodnutí náležitě odůvodnit. 

V opačném případě bude jeho rozhodnutí v rozporu s ústavním zákazem libovůle 

zakotveným v čl. 2 odst. 2 Listiny a ústavně garantovaný právem na spravedlivý proces 

zakotveným v čl. 36 odst. 1 Listiny a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy.“121 Soudní exekutoři v praxi 

vyhovují námitkám účastníka tím, že vydají nový příkaz k úhradě nákladů exekuce, do 

nějž pojmou výrok o zrušení napadaného příkazu k úhradě nákladů exekuce. Účastník 

řízení má poté právo podat námitky do nového příkazu k úhradě nákladů exekuce. 

Při rozhodování o námitkách jsou přiměřeně aplikovány ustanovení občanského 

soudního řádu upravující odvolací řízení s přihlédnutím k charakteru námitek a jejich 

zákonné úpravy. Exekuční soud rozhodne o námitkách do 15 dnů. Pokud soud shledá 

příkaz k úhradě nákladů exekuce věcně správným, námitky zamítne. Soud může příkaz 

změnit, pokud má dostatek podkladů pro rozhodnutí. Může rozhodnout i o zrušení 

příkazu k úhradě nákladů exekuce, pokud není dostatečně odůvodněn a nelze jej 

přezkoumat anebo pokud příkaz vydal vyloučený exekutor. Soudní exekutor 

je při vydání nového příkazu k úhradě nákladů exekuce vázán právním názorem, 

který soud ve zrušovacím rozhodnutí uvedl.122 V takovém případě rozhodne exekutor 

v novém příkazu k úhradě nákladů exekuce i o nákladech námitkového řízení.  

Zákon nepřiznává proti rozhodnutí soudu o námitkách žádný opravný prostředek, 

rozhodnutí exekučního soudu o námitkách je tak rozhodnutím konečným.123 

                                                 
120 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 350/11 ze dne 29.03.2011 
121 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 1066/12 ze dne 06.06.2013 
122 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 507 
123 srov. ust. § 88 odst. 4 EŘ 
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Jednoznačným cílem zákonodárce byla rychlost exekučního řízení a omezení možnosti 

účastníků řízení působit podáváním dalších opravných prostředků průtahy v řízení. 

Proti rozhodnutí exekučního soudu je přípustná pouze ústavní stížnost, jestliže bylo 

porušeno základní právo či svoboda účastníka zaručená ústavním pořádkem, 

např. pokud se soud nevypořádal s námitkami či své rozhodnutí dostatečně 

neodůvodnil. Taková právní úprava však v praxi naráží na vzestupnou tendenci 

účastníků řízení využívat ústavní stížnost, resp. Ústavní soud České republiky, 

jako další „odvolací instanci“ a jeho pojímání do soustavy obecných soudů. Pro budoucí 

vývoj legislativy by se tak mohla jevit efektivnější taková úprava, která by umožňovala 

proti rozhodnutí exekučního soudu o námitkách podat opravný prostředek dle OSŘ. 

Námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce tak mohou být obranou 

povinného v případě, kdy nesouhlasí s výší nákladů exekuce. Jak ve svém usnesení 

uvedl Nejvyšší soud České republiky, obranou proti výši nákladů exekuce, stanovené 

příkazem k úhradě nákladů exekuce, jsou námitky; jen v rámci nich lze jejich výši 

zpochybnit.124 Povinný podáním námitek oddálí nabytí právní moci příkazu k úhradě 

nákladů exekuce a jejich vymožení. Povinný je totiž povinen soudnímu exekutorovi 

zaplatit náklady po právní moci příkazu k úhradě nákladů exekuce. Ústavní soud České 

republiky svým nálezem jednoznačně vymezil, že s ohledem na zásadu minimalizace 

zásahů Ústavního soudu je možno ústavní stížností napadnout pouze rozhodnutí 

exekučního soudu o včas podaných námitkách vůči příkazu k úhradě nákladů exekuce. 

Ústavní stížností naopak nelze napadnout samotný příkaz exekutora k úhradě nákladů 

exekuce.125 

 

 

2.6 Odvolání proti rozhodnutí soudního exekutora 

 

Na základě novely exekučního řádu, přijaté zákonem č. 396/2012 Sb., s účinností 

od 1. 1. 2013, bylo stanoveno, že oproti předchozí právní úpravě soud již nenařizuje 

exekuci a nepověřuje exekutora k jejímu provedení formou usnesení. Exekuční řízení 

je nadále zahájeno dnem doručení exekučního návrhu. Nově je exekutor pověřován 

                                                 
124 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 3239/2013 ze dne 29.01.2014 
125 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 3328/09 ze dne 29.04.2010  
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provedením exekuce a možnost exekutora zjišťovat a zajišťovat majetek povinného 

je nově vázána na soudní pověření exekutora k provedení exekuce. Pověření není 

soudním rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení126 jako dosavadní usnesení 

o nařízení exekuce. Možnost povinného podat odvolání proti usnesení o nařízení 

exekuce tak zcela zanikla a jediným obranným prostředkem povinného proti nařízení 

exekuce se stal návrh na zastavení exekuce.      

V exekučním řízení však mohou účastníci řízení, tedy i povinný, nadále využít 

možnosti odvolání proti rozhodnutí soudního exekutora. Odvolání jako řádný opravný 

prostředek proti rozhodnutí exekutora upravuje ust. § 55c EŘ. 

Dle ust. § 28, věta druhá, EŘ se úkony exekutora považují za úkony exekučního soudu. 

Dle ust. § 52 odst. 2 EŘ je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský 

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

soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu. Dle ust. § 55b odst. 1 EŘ 

postupuje exekutor při rozhodování obdobně podle občanského soudního řádu a činí 

úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně. Z uvedeného 

vyplývá, že rozhodnutí soudního exekutora jsou postavena na úroveň rozhodnutí soudu 

prvního stupně. Toto pojetí potvrzuje i znění ust. § 55c odst. 6 EŘ, které výslovně 

stanoví, že úkony, které podle § 208 až 210a OSŘ činí soud prvního stupně, činí 

v exekučním řízení exekutor. Jedná se zejména o rozhodnutí o opožděném odvolání, 

které exekutor usnesením odmítne. Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. 

Exekutor se taktéž stará o odstranění vad ve včas podaném odvolání tím, že usnesením 

vyzve k odstranění vad či doplnění odvolání. Pokud se nepodaří vady odstranit 

nebo odvolání podal ten, kdo k tomu není oprávněn nebo odvolání není přípustné, 

předloží exekutor po uplynutí odvolací lhůty odvolání společně se zprávou o tom 

odvolacímu soudu. V ostatních případech doručí exekutor odvolání proti rozhodnutí, 

kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, ostatním účastníkům. Odvolání proti usnesení, 

kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé, doručí těm účastníkům, jejichž práv 

a povinností se týká, je-li to vhodné a účelné.127 K uvedené problematice se opakovaně 

vyjádřil i Ústavní soud České republiky, který uvedl: „Doručením stejnopisu odvolání 

protistraně se jí má umožnit, aby byla seznámena se skutkovými a právními argumenty 

uvedenými v odvolání a aby mohla, bude-li to pokládat za potřebné k obraně svých 

                                                 
126 srov. ust. § 43a odst. 5 EŘ 
127 srov. ust. § 210 odst. 1 OSŘ 
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zájmů, předložit soudu své skutkové a právní protiargumenty." Nedoručení odvolání 

oprávněného proti usnesení exekutora povinnému je v rozporu s právem na spravedlivý 

proces podle čl. 36 odst. 1 LZPS a porušuje princip rovnosti účastníků řízení 

podle čl. 37 odst. 3 LZPS.128 Stejný závěr dovodil Ústavní soud České republiky 

i v případě nedoručení stejnopisu odvolání povinnému, kterým oprávněný napadl 

usnesení soudního exekutora o odkladu exekuce.129 Soudní exekutor také prověřuje, 

zda jsou splněny podmínky řízení, opatřuje zprávy a listiny, jichž se odvolatel 

popř. jiný účastník dovolává a provede i jiná šetření. Po uplynutí odvolací lhůty 

a provedení šetření, předloží exekutor věc odvolacímu soudu.    

    

Odvoláním lze napadnout všechna rozhodnutí exekutora, pokud to zákon 

nevylučuje. Funkčně příslušným k rozhodnutí o odvolání je krajský soud, 

v jehož obvodu působí exekuční soud. Zákon uvádí některá rozhodnutí, proti kterým 

není odvolání přípustné. Jedná se o rozhodnutí o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu 

dle ust. § 68 odst. 2 a 3 EŘ. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, může navrhovatel podat 

vylučovací žalobu dle ust. § 267 OSŘ (kapitola 2.4). Odvolání není přípustné 

ani proti exekučnímu příkazu130, jeho změně nebo zrušení. Odvolání je rovněž 

vyloučeno proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, neboť zde jsou opravným 

prostředkem námitky (kapitola 2.5). Dále není přípustné odvolání do rozhodnutí 

soudního exekutora, jímž se upravuje vedení řízení, usnesení, jímž byl účastník vyzván, 

aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil, usnesení, 

jímž bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí.131 Jedná se tedy 

o rozhodnutí procesní. Dále není přípustné odvolání proti odmítnutí opožděných 

nebo neúplných přihlášek132 a s účinností od 01.01.2013 také odvolání proti dražební 

vyhlášce.133  

Lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů od doručení předmětného rozhodnutí 

exekutora. Odvolání se podává přímo u exekutora, proti jehož rozhodnutí odvolání 

směřuje. Lhůta zůstává zachována, pokud je odvolání podáno včas u exekučního soudu. 

                                                 
128 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 3/11 ze dne 22.06.2011  
129 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 3428/11 ze dne 17.05.2012  
130 srov. ust. § 47 odst. 4 EŘ 
131 srov. ust. § 202 OSŘ 
132 srov. ust. § 336f odst. 4 OSŘ 
133 srov. ust. § 328b odst. 3, § 336c odst. 5 OSŘ 



40 

 

Ustanovení § 204 odst. 2 OSŘ se uplatní analogicky pro případ, že rozhodnutí 

exekutora obsahuje nesprávné poučení o odvolání nebo je neobsahuje vůbec. Pokud se 

účastník řídil nesprávným poučením exekutora, je odvolání podáno včas. Neobsahuje-li 

rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, 

nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat 

odvolání do tří měsíců od doručení rozhodnutí.134 

V odvolání musí být vedle obecných náležitostí podání dle ust. § 42 odst. 4 OSŘ 

uvedeno, proti kterému rozhodnutí exekutora směřuje, v jakém rozsahu se napadá, 

v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu exekutora a čeho se 

odvolatel domáhá. V odvolání lze uvádět nové skutečnosti a důkazy.135 K novým 

skutečnostem nebo důkazům lze však přihlédnout, jen když byly uplatněny.136 

Ačkoliv v odvolání ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze uvádět nové skutečnosti 

a důkazy, nelze jimi uplatnit nový nárok ve smyslu ust. § 216 odst. 2 OSŘ, zakládající 

v odvolacím řízení změnu návrhu.137 Vzdání se práva odvolání je možné až po vydání 

rozhodnutí exekutora. Účastník řízení může odvolání vzít zpět, a to do doby než bude 

o odvolání rozhodnuto. Odvolací soud poté odvolací řízení zastaví. Jestliže vezme 

účastník odvolání zpět, nemůže je podat znovu. 

Při rozhodování o odvolání postupuje odvolací soud podle ust. § 211 a násl. OSŘ. 

Ustanovení § 214 OSŘ stanoví, ve kterých případech není třeba nařizovat jednání. 

Pro exekuční řízení však platí další pravidla stanovená v ust. § 254 OSŘ. 

Ustanovení § 254 odst. 8 OSŘ uvádí, že k projednání odvolání není třeba nařizovat 

jednání také tehdy, jestliže se v odvolacím řízení neprovádí šetření nebo dokazování 

nebo jestliže exekutor rozhodl v souladu se zákonem bez nařízení jednání. 

Dále dle ust. § 254 odst. 7 OSŘ rozhodne-li exekutor o ceně prodávané nemovité věci 

nebo podniku a o nařízení dražebního jednání u exekuce postižením podniku, 

může odvolací soud rozhodnutí zrušit jen z důvodů uvedených v ust. § 219a OSŘ, 

jinak musí rozhodnutí potvrdit či změnit. Změní-li odvolací soud rozhodnutí, rozhodne 

i o nákladech řízení u soudního exekutora. Zruší-li odvolací soud rozhodnutí a vrátí věc 

exekutorovi k dalšímu řízení, rozhodne o náhradě nákladů v novém rozhodnutí soudní 

                                                 
134 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 420 
135 srov. ust. § 254 odst. 6 OSŘ 
136 srov. ust. § 212a odst. 3 OSŘ 
137 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1860/2007 ze dne 28.05.2009 
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exekutor.138 V případě zrušení rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení je exekutor 

vázán právním názorem odvolacího soudu.139 Soudní exekutor doručí rozhodnutí 

odvolacího soudu, pokud je nedoručil odvolací soud přímo. 

Přípustností dovolání v exekucích se zabýval také Nejvyšší soud České republiky. 

Jestliže je tedy exekuce vedena pro vymožení částky do 50 000 Kč, není dovolání 

do rozhodnutí uskutečněných v rámci takového řízení přípustné.140 

 

 

2.7 Návrh na odklad exekuce 

 

Jedním z nejdůležitějších procesních prostředků ochrany a obrany povinného je 

institut odkladu exekuce, který poskytuje bezprostřední ochranu a obranu povinného 

před provedením exekuce a jejími nepříznivými následky pro povinného. Jak již samo 

označení tohoto institutu napovídá, je odklad exekuce takový stav řízení, v němž 

exekuční soud a exekutor posečká v provádění exekuce a nečiní úkony, kterými se 

realizuje donucení povinného ke splnění vymáhané povinnosti. Cílem tedy je oddálení 

provedení exekuce a časově vymezené neprovádění exekuce, přičemž se zabrání 

nevratným následkům samotného provedení exekuce i s ohledem na ust. § 57 EŘ, které 

stanoví, že uvedení v předešlý stav je v exekučním řízení vyloučeno. To však 

neznamená, že by odkladem exekuce byly dotčeny dosud provedené úkony. Během 

odkladu exekuce také zůstává v platnosti generální arrestatorium a generální 

inhibitorium141, jakož i všechna arrestatoria142 a inhibitoria speciální, přičemž ostatní 

účinky závisí na tom, jaký konkrétní způsob provedení exekuce byl exekutorem zvolen. 

Institut odkladu exekuce je reakcí na přechodné osobní, ekonomické a sociální 

mimořádné důsledky exekuce na povinného a jeho rodinu, ale i nejistotu, zda bude 

možné exekuci provést nebo jestli ji nebude nutné zastavit.143 Návrh na odklad 

                                                 
138 srov. ust. § 224 OSŘ 
139 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 368 
140 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3849/2013 ze dne 27.11.2013 
141 srov. ust. § 44a odst. 1 EŘ 
142 srov. ust. § 282 odst. 1, 304 odst. 1, § 313 odst. 1 OSŘ 
143 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 333-334 
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provedení exekuce spojený zároveň s návrhem na částečné zastavení exekuce může být 

přiměřenou obranou povinného proti nepřiměřenému rozsahu exekuce.144   

Ze zavedení institutu odkladu exekuce můžeme rovněž vyvozovat snahu 

zákonodárce odstranit přílišnou tvrdost ust. § 35 odst. 5 EŘ vůči povinnému, 

dle kterého není v exekučním řízení možné přerušení řízení. To však neznamená, 

že exekuci nelze přerušit s odkazem na zvláštní zákon, kterým je např. zákon 

č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů 

rozhodnutí. Dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 199/2001 Sb., postihují-li exekuce souběžně 

stejnou movitou věc povinného, provede se ta exekuce, v níž byla tato věc nejdříve 

sepsána; řízení v ostatních exekucích se ohledně této věci dnem právní moci jejich 

nařízení přerušují. Obdobné pravidlo platí i pro souběžný postih stejné nemovité věci 

povinného.145 Stále častějším důvodem pro přerušení provádění exekuce jsou 

insolvenční řízení, kdy ust. § 109 odst. 1 písm. c)  InsZ stanoví, že exekuci, která by 

postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží 

do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze ji však provést. Stejně tak je 

v exekučním řízení vyloučeno využití institutu předběžného opatření, jímž by bylo 

nařízeno oprávněnému, aby se zdržel provádění exekuce. Odporuje tomu sama povaha 

a účel exekučního řízení, jakož i okolnost, že k ochraně a obraně povinného jsou 

k dispozici odklad či zastavení exekuce.146 

 

Ne každý procesní úkon účastníka a kontakt účastníka s exekutorem je možné 

považovat za podání. Účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, 

tj. písemně v listinné nebo elektronické podobě, ústně do protokolu, telegraficky 

či telefaxem, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu. Není tedy 

vyloučené, aby se účastník řízení telefonicky objednal k nahlédnutí do spisu.147 Každý 

úkon posuzuje soud resp. soudní exekutor podle jeho obsahu, i když je úkon neprávně 

označen.148 Dle stanoviska Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpj 40/83 se posoudí 

                                                 
144 DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 2214 
145 ust. § 14 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 

probíhajících výkonů rozhodnutí 
146 Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. III.ÚS 937/06 ze dne 27.06.2007  
147 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 170 
148 srov. ust. § 41 OSŘ 
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podle svého obsahu podání povinného jako návrh na odklad provedení výkonu 

rozhodnutí (exekuce) označené jako odvolání, jestliže se povinný domáhá pouze 

odkladu provedení výkonu rozhodnutí (exekuce).  

Zákon proto stanoví obecné náležitosti podání, které jsou uvedeny 

v ust. § 42 OSŘ. Podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné 

nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem. 

Elektronické podání je třeba podepsat uznávaným elektronickým podpisem. V případě 

podání učiněného prostřednictvím datové schránky, je takové podání okamžitě účinné 

a není třeba jej doplňovat.149 Taková podání totiž umožňují přesnou identifikaci 

podávajícího účastníka a jsou považována za podání subjektu, jemuž byla datová 

schránka zřízena nebo jehož elektronický podpis byl použit. Pokud však účastník zašle 

podání obsahující návrh ve věci samé bez elektronického podpisu prostřednictvím 

veřejné datové sítě, elektronickou poštou (e-mailem) či telefaxem, musí jej nejpozději 

do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného 

znění. Pokud nejsou takto doplněna, soudní exekutor k nim nepřihlíží a nerozhoduje 

o nich.     

Návrh na odklad exekuce je návrhem, kterým se zahajuje řízení a musí proto 

splňovat řadu náležitostí. Každé podání, tedy i návrh na odklad exekuce, musí splňovat 

obecné náležitosti podání dle ust. § 42 odst. 4 OSŘ. Z podání musí být patrno, kterému 

soudnímu exekutorovi je určeno a kdo jej činí. Dále je nutné uvést, které věci se týká, 

a to nejčastěji uvedením spisové značky exekučního řízení, popř. označením účastníků 

řízení, uvedením vymáhané částky apod. Velmi důležité je, aby z podání bylo patrné, 

co se podáním sleduje, a to srozumitelným a určitým způsobem tak, aby bylo 

odvoditelné, čeho se účastník domáhá. Povinnou náležitostí je podpis osoby, 

která podání činí, nebo zmocněné osoby. Podpis musí být vlastnoruční. U podání 

učiněných prostřednictvím datové schránky podpis není třeba. Pokud je účastník 

zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového 

razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Dále je třeba, 

aby podání bylo datováno. Datum není třeba uvádět na podání učiněné prostřednictvím 

datové schránky. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem 

stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudního exekutora 

                                                 
149 zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi 

dokumentů 
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a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Potřebný počet 

stejnopisů však nemusí být nutně předložen tam, kde soudní exekutor vede exekuční 

spisy v elektronické podobě a dalším účastníkům řízení doručuje do datové schránky 

či prostřednictvím hybridní pošty150. V takovém případě soudní exekutor podání 

účastníka v listinné podobě konverzí převede do elektronické podoby, připojí ověřovací 

doložku151 a zašle dalšímu účastníkovi v elektronické podobě. Podání v jiných formách 

se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také 

všechny jeho přílohy v elektronické podobě. Návrh musí splňovat náležitosti pro návrh 

na zahájení řízení dle ust. § 79 OSŘ, kdy jako v případě žaloby musí být předloženy 

listinné důkazy současně s návrhem.    

Ustanovení § 43 OSŘ pak upravuje postup při odstranění vad podání, o němž se 

v krátkosti zmíním, byť, jak uvádím níže, v případě návrhu na odklad exekuce je jeho 

aplikace vyloučena. Soudní exekutor vyzve účastníka usnesením, proti kterému není 

odvolání přípustné,152 aby ve stanovené lhůtě opravil nebo doplnil podání, 

které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelné nebo neurčité. 

Zároveň účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není-li přes výzvu 

podání řádně doplněno nebo opraveno a v řízení nelze pokračovat, soudní exekutor 

podání, kterým se zahajuje řízení, usnesením odmítne. Proti tomuto usnesení 

je odvolání přípustné. K ostatním podáním nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena 

či doplněna. V případě podání odvolání proti usnesení o odmítnutí návrhu na odklad 

exekuce, která v době rozhodování soudu již byla skončena, lze konstatovat, 

že odvolání je bezpředmětné. Takové odvolání pak bude odmítnuto 

podle ust. § 218 OSŘ.153  

Mimo obecnou úpravu obsaženou v ust. § 42 OSŘ jsou náležitosti návrhu 

na odklad exekuce upraveny v ust. § 54 EŘ. Jak již bylo shora zmíněno, návrh 

na odklad exekuce je návrhem na zahájení řízení, a proto musí obsahovat všechny 

obecné náležitosti dle ust. § 42 odst. 4 OSŘ, musí být srozumitelný a určitý a musí 

k němu být přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu. S ohledem na cíl 

                                                 
150 Jde o službu České pošty, s.p., kdy exekutor předává data ke zpracování v elektronické podobě 

a PostServis je transformuje do fyzické podoby. Vyrobené zásilky okamžitě předává k doručení. 
151 ust. § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi 

dokumentů 
152 srov. ust. § 202 odst. 1 písm a) OSŘ 
153 Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 961/18 ze dne 09.10.2018 
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exekučního řízení postupovat v exekuci rychle a účelně, je použití shora uvedeného 

ust. § 43 OSŘ zákonem vyloučeno. Výzvy k doplnění by v takovém případě oddalovaly 

provedení exekuce, neboť již od okamžiku doručení návrhu na odklad nesmí soudní 

exekutor činit úkony směřující k provedení exekuce. Pokud tedy návrh nebude splňovat 

uvedené náležitosti či nebudou přiloženy listiny, soudní exekutor usnesením návrh 

odmítne. Odmítnutím návrhu na odklad není povinný poškozen, neboť může podat nový 

řádný návrh.154 Shrnutí podmínek pro odmítnutí návrhu na odklad provedení exekuce 

učinil Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí, a to následovně. O návrhu nelze 

rozhodnout pro jeho neúplnost, nesrozumitelnost či neurčitost, anebo tehdy, 

jestliže návrh nelze považovat za neúplný, neurčitý či nesrozumitelný, ale tvrzení v něm 

uvedená nejsou prokázána, neboť k navrženým listinným důkazům nejsou žádné listiny 

připojeny, pokud je takových listin třeba. Přikládat listiny je třeba pouze tam, 

kde povinný tvrdí skutečnosti, k jejichž prokázání listiny slouží a jsou označeny 

jako důkazní prostředky. Není třeba vyžadovat přiložení listin k návrhu na odklad 

exekuce, pokud jsou již obsahem exekučního spisu.155 Stejný soud vyjádřil názor, 

že přiložení byť jediné listiny k návrhu na odklad exekuce, kterou povinný dokládá 

tvrzení uplatněná v návrhu, neumožňuje rozhodnout o odmítnutí návrhu 

podle ust. § 54 odst. 1 EŘ.156  

Dle Krajského soudu v Hradci Králové mezi náležitosti návrhu na odklad exekuce 

nepatří lhůta, na kterou se exekuce odkládá.157 Dle mého názoru je však vhodné, aby 

povinný již v návrhu na odklad exekuce uvedl dobu, na kterou se exekuce má odložit, 

neboť odklad exekuce je pouze přechodné povahy a povinný musí prokázat dočasnost 

svého nepříznivého postavení. Tuto dobu může povinný vyjádřit dnem, do kdy se 

exekuce má odložit, uplynutím určitého časového období, určením okamžiku nabytí 

právní moci usnesení o zastavení exekuce popř. pravomocného skončení jiného řízení, 

které může mít zásadní vliv na exekuci, tj. události, u které je jisté, že nastane, ale není 

zřejmé, kdy se tak stane.  

                                                 
154 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 335 
155 Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 20 Co 118/2010 ze dne 31.01.2011 
156 Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 26 Co 362/2012 ze dne 13.11.2012 
157 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 116/2012 ze dne 30.04.2012 
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Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. V případě, 

že je návrh na odklad exekuce adresován exekučnímu soudu, použije se 

ust. § 55b odst. 4 EŘ, který jej neprodleně zašle exekutorovi. 

Aktivní legitimaci k podání návrhu na odklad exekuce má povinný, přičemž 

v závislosti na důvodu odkladu lze odklad exekuce povolit i bez návrhu. Tím je odklad 

exekuce dle ust. § 266 odst. 2 OSŘ, též ust. § 54 odst. 6 EŘ. Oprávněnému při výkonu 

rozhodnutí nenáleží oprávnění podat návrh na odklad soudního výkonu rozhodnutí 

podle ust. § 266 odst. 1 a 2 OSŘ.158 Opačný názor vyslovil JUDr. Jaroslav Mádr, 

který nevylučuje podání návrhu na odklad oprávněným. Jedná se o zcela výjimečné 

případy, kdy odklad exekuce může být i v zájmu oprávněného např. za situace, 

kdy povinný začne oprávněnému jeho pohledávku splácet a tento způsob povede 

k plnému uspokojení pohledávky oprávněného na rozdíl od nejistého výtěžku 

z okamžitého provedení exekuce, který by nemusel k plnému uspokojení oprávněného 

stačit. Oprávněnému by dle jeho názoru nemělo být upíráno právo navrhnout odklad 

provedení exekuce přinejmenším dle ust. § 266 odst. 2 OSŘ.159  

 

O návrhu na odklad exekuce rozhoduje exekuční soud, nevyhoví-li návrhu 

na odklad exekuce soudní exekutor ve lhůtě 7 dnů. Exekuční soud o návrhu rozhodne 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.160 O odkladu exekuce je možno 

rozhodnout až po pověření exekutora provedením exekuce, neboť teprve po vydání 

pověření může exekutor zjišťovat majetek povinného a činit úkony k zajištění takového 

majetku, tedy až v tomto okamžiku je možné exekuci odložit.161 V současné době platí, 

že o odkladu exekuce může rozhodnout vedle exekučního soudu také exekutor. 

Od 01.01.2013 bylo navíc soudnímu exekutorovi umožněno odložit exekuci 

i bez návrhu, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena, přičemž právní úprava účinná 

do 31.12.2012 tuto možnost přiznávala pouze exekučnímu soudu.162  

                                                 
158 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 12 Co 367/85 ze dne 15.07.1985 
159 JIRSA, Jaromír (vedoucí autorského týmu); BERAN, Vladimír; KORBEL, František; LICHOVNÍK, 

Tomáš; MÁDR, Jaroslav; PETR, Bohuslav; VOJTEK, Petr (autoři); HAVLÍČEK, Karel (editor). 
Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251 – 376 občanského soudního řádu (podle 

stavu k 1.4.2014). Praha : JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team, 2014, s. 92 
160 srov. ust. § 54 odst. 7 EŘ 
161 srov. ust. § 35 odst. 3 EŘ 
162 srov. ust. § 54 odst. 6 EŘ ve znění účinném do 31.12.2012 a ve znění účinném od 01.01.2013 
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Exekuční soud rozhodne o odkladu bez návrhu tehdy, pokud má u exekutora 

ověřen průběh řízení a má zjištěno, že exekutor nerozhodl o odkladu k návrhu 

účastníků.163 O odkladu exekuce se rozhoduje usnesením, proti kterému je odvolání 

vždy přípustné. Usnesení se doručuje všem účastníkům řízení a je vykonatelné 

okamžikem doručení, pokud není výslovně stanoveno jinak. Doručením usnesení, 

kterým bylo rozhodnuto o odkladu exekuce, povinnému nastávají účinky spojené 

s tímto rozhodnutím. Pokud byl návrh na odklad exekuce zamítnut, lze pokračovat 

v provádění exekuce, aniž je třeba vyčkat nabytí právní moci tohoto usnesení.  Dovolání 

není přípustné. Odklad exekuce je dočasným opatřením, proto musí být obligatorně 

v usnesení o odkladu uvedena doba, na kterou byl odklad povolen, popř. další 

podmínky, za nichž se odklad povoluje (např. stanovení splátek, jejich výše a lhůty, 

které bude povinný splácet vymáhanou povinnost). Neuvedení doby, na níž je odklad 

povolován, je nedostatkem, ale nečiní usnesení o odkladu neúčinným.164 Poté by musela 

být doba odkladu vyvozována podle okolností konkrétního případu, v němž byl odklad 

exekuce povolen. Z rozhodnutí musí být dále zřejmé, zda se odklad týká celé exekuce 

či pouze některé části a které. V odůvodnění usnesení je dále třeba uvést, zda jde 

o odklad exekuce dle ust. § 266 odst. 1 a 2 OSŘ.  

Na rozdíl od zastavení exekuce, jímž se exekuce končí, je odklad exekuce pouze 

dočasným institutem. Po uplynutí doby odkladu nevydává exekutor, na rozdíl 

od výkonu rozhodnutí dle OSŘ, usnesení o pokračování v exekuci, ale pokračuje v jejím 

provádění z úřední povinnosti. Část výroku, jíž je určena doba odkladu, pouze upravuje 

vedení řízení dle ust. § 170 odst. 2 OSŘ, a lze tedy, jestliže se podstatně změní 

okolnosti podstatné pro odklad, pokračovat ve výkonu exekuce i předtím, než stanovená 

doba uplynula.165    

V usnesení o povolení odkladu výkonu rozhodnutí (exekuce) je nutné rozhodnout 

dle ust. § 270 OSŘ o nákladech řízení, které při rozhodování o odkladu vznikly 

oprávněnému. Dle ust. § 270 odst. 2 OSŘ má oprávněný nárok na náhradu všech 

účelných nákladů výkonu rozhodnutí, tedy i účelných nákladů vzniklých oprávněnému 

v řízení o povolení odkladu. Podle tohoto ustanovení není možné přiznat náhradu 

                                                 
163 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 337 
164 SCHELLEOVÁ, Ilona; LAMKA, Roman. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I. Průběh exekučního 

řízení. Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 48; srov. stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 18.02.1981 

sp.zn. Cpj 159/79 
165 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 336 
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nákladů řízení povinnému vůči oprávněnému, i když byl se svým návrhem na odklad 

úspěšný. Je však možné přisouzení náhrady nákladů vzniklých povinnému v odvolacím 

řízení.166     

Dle ust. § 253 OSŘ platí i zde, že soud zpravidla rozhoduje bez nařízení jednání. 

Je-li to však na základě úvahy soudu nutné, soud jednání nařídí, a to zejména v případě, 

že je třeba provést dokazování či slyšení účastníků.167     

K odkladu exekuce může dojít z několika důvodů, které podrobněji zmíním 

v následujících podkapitolách. Jedná se o odklad exekuce pro poměry povinného 

dle ust. § 266 odst. 1 OSŘ nebo pro očekávané zastavení exekuce 

dle ust. § 266 odst. 2 OSŘ, shodně ust. § 54 odst. 6 EŘ.  

Ustanovení § 54 odst. 5 EŘ zavádí institut složení jistoty ve výši vymáhané 

pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce za současného odložení provedení 

exekuce na návrh povinného do právní moci rozhodnutí o návrhu povinného 

na zastavení exekuce.  

Dále dle ust. § 54 odst. 4 EŘ musí exekutor popř. exekuční soud odložit provedení 

exekuce, pokud je odložena vykonatelnost exekučního titulu, a to do doby 

pravomocného skončení řízení, ve kterém soud rozhoduje o odložení vykonatelnosti 

exekučního titulu. Odklad vykonatelnosti je institutem nalézacího řízení. Soud může 

odložit vykonatelnost rozsudku, pokud opravuje výrok rozhodnutí dle ust. § 164 OSŘ, 

dle ust. § 235c OSŘ, pokud je pravděpodobné, že bude žalobě na obnovu řízení 

či pro zmatečnost vyhověno. Dle ust. § 235g OSŘ se povolením obnovy řízení odkládá 

vykonatelnost napadaného rozhodnutí ze zákona. I dovolací soud dle ust. § 243 OSŘ 

může i bez návrhu odložit vykonatelnost napadaného rozhodnutí před rozhodnutím 

o dovolání. Dovolací řízení skončí tak, že soud rozhodne meritorně (odmítne, zamítne 

dovolání nebo napadané rozhodnutí zruší), nebo pro existenci překážek, 

které meritornímu přezkoumání napadaného rozhodnutí brání, dovolání odmítne 

nebo dovolací řízení zastaví. Účinky spojené s odkladem vykonatelnosti jsou vázány 

na pravomocné skončení dovolacího řízení, přičemž nezáleží, jakým způsobem dovolací 

soud rozhodl (ať již meritorně či nemeritorně).168 Odklad vykonatelnosti rozhodnutí 

                                                 
166 srov. ust. § 254 odst. 1, § 224 odst. 1, § 142 a n. OSŘ 
167 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 153 
168 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1272/2013 ze dne 27.08.2013 
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není překážkou, aby byl exekutor pověřen provedením exekuce, ale zároveň je nutné 

exekuci odložit.  

V poslední době se mohou jevit problematickým exekučním titulem rozhodčí 

nálezy, které jsou často rušeny, neboť nebyla např. platně uzavřena rozhodčí doložka. 

Dle ust. § 32 odst. 2 RozŘ může soud, který rozhoduje o návrhu na zrušení rozhodčího 

nálezu, odložit jeho vykonatelnost. Dále dle ust. § 35 odst. 2 RozŘ přeruší soud 

exekuční řízení a uloží povinnému, aby do 30 dnů podal u příslušného soudu návrh 

na zrušení rozhodčího nálezu. Takové přerušení odpovídá odkladu výkonu exekuce.169    

Probíhající řízení o excindační žalobě může být taktéž důvodem odkladu exekuce, 

a to i bez návrhu. V takovém případě zákon výslovně stanoví nemožnost prodat 

nemovité či movité věci povinného.170 Podání žaloby na vyloučení věci z exekuce 

dle ust. § 267 OSŘ odůvodňuje odložení provedení exekuce dle ust. § 266 odst. 2 OSŘ 

až do pravomocného rozhodnutí o excindační žalobě.171 To však neplatí, je-li žaloba 

zjevně bezdůvodná. V praxi bývá společně s excindační žalobou podáván návrh 

na odklad exekuce v části vztahující se k postižené věci, jež má být dle excindační 

žaloby z exekuce vyloučena. Cílem těchto návrhů je zabránit prodeji věci, 

dokud nebude rozhodnuto o excindační žalobě. Exekuční soudy v uvedených případech 

exekuci odkládají. Takové návrhy na odklad exekuce však vnímám jako nadbytečné, 

neboť zákon na takové situace pružně reaguje, konkrétně v ust. § 328b odst. 6, 

§ 336i odst. 1, § 338v odst. 1 OSŘ, § 68 odst. 4 EŘ, které obsahují speciální úpravu 

výslovně zakazující prodat takové nemovité či movité věci povinného. 

Odklad exekuce se nemusí výhradně týkat celé exekuce, ale pouze její části. 

Částečný odklad exekuce připadá v úvahu zejména tam, kde by mohlo dojít k vyloučení 

konkrétní věci na základě úspěšné excindační žaloby a částečnému zastavení exekuce. 

 Odložit provedení exekuce lze u všech způsobů provedení exekuce s výjimkou 

(dle ust. § 338e odst. 1 OSŘ) exekuce zřízením exekutorského zástavního práva 

na nemovitých věcech, které slouží pouze k zajištění vymáhané pohledávky.172 

U exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité 

pohledávky a postižením jiných majetkových práv nesmí poddlužník vyplatit 

                                                 
169 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 336 
170 srov. ust. § 336i odst. 1 OSŘ, § 68 odst. 4 EŘ 
171 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 19 Co 532/2003 ze dne 06.05.2003 
172 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 910 
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pohledávku oprávněnému (resp. soudnímu exekutorovi) a zároveň ji nesmí vyplatit 

povinnému. Dle ust. § 308 odst. 1 OSŘ musí poddlužník vyčkat vyrozumění 

od exekutora, že byl odklad exekuce zrušen. V exekuci prodejem movitých věcí nesmí 

být věci prodány v dražebním jednání, ale může být proveden jejich soupis s výjimkou 

jejich zajištění, které již směřuje k provedení exekuce. Stejně tak pro exekuci prodejem 

nemovitých věcí a prodejem závodu platí, že nesmí být po dobu odkladu exekuce 

prodány. 

Odklad exekuce slouží zejména k předcházení nepříznivým účinkům na povinné, 

nemůže být však na újmu oprávněných zájmů oprávněných v exekuci. V praxi často 

dochází k opakovanému podávání návrhů povinných na odklad exekuce, 

z jejichž odůvodnění je nepochybné, že návrhu nemůže být vyhověno či povinný uvádí 

okolnosti, o nichž již bylo dříve rozhodnuto. Na takové případy pružně reaguje 

ust. § 54 odst. 2 EŘ, který stanoví, že exekutor může konat, pokud jde o návrh 

na odklad exekuce, který je zjevně svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním 

nebo bráněním práva, či pokud obsahuje stejné okolnosti, o nichž již bylo meritorně 

rozhodnuto. „Navrhl-li povinný odklad exekuce z toho důvodu, že podal dovolání 

k Nejvyššímu soudu, jakož i proto, že mu dřívější soudní exekutor nesdělil aktuální výši 

dluhu, jde o návrh, který je nutno označit za zřejmě bezúspěšné bránění práva. 

Pokud jde o návrh, který je zjevně svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním 

nebo bráněním práva, či pokud návrh obsahuje stejné okolnosti, o nichž již bylo 

rozhodnuto, může soudní exekutor konat.“173 I návrh, který je odmítnut jako neúplný, 

nemusí být svévolný nebo zřejmě neúspěšný. Účastník nemůže uplatňovat stejné 

námitky jako v předchozím návrhu, který byl pravomocně zamítnut. To neplatí 

pro uplatnění stejných námitek v novém návrhu na odklad exekuce jako v návrhu, 

který byl odmítnut pro neúplnost. Opakované podávání neúplného či nesrozumitelného 

návrhu je zřejmým bezúspěšným uplatňováním práva.174 Opětovný návrh na odklad 

exekuce podaný z týchž důvodů soud věcně neprojednává a řízení o tomto návrhu 

zastaví. Je-li přesto návrh téhož obsahu podán znovu (potřetí), soud podle okolností 

zváží, zda je třeba o něm rozhodovat (třeba i výrokem o zastavení řízení o odkladu). 

                                                 
173 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1465/2014 ze dne 24.06.2014 
174 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 335 
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Opakované návrhy téhož obsahu ze strany povinného totiž nemohou vést k průtahům 

během exekuce.175 

 

 

 

2.8 Návrh na zastavení exekuce 

 

Stejně jako návrh na odklad exekuce je návrh na zastavení exekuce návrhem, 

kterým se zahajuje řízení a musí proto splňovat řadu náležitostí. Musí splňovat obecné 

náležitosti podání dle ust. § 42 odst. 4 OSŘ. Další náležitosti návrhu na zastavení 

exekuce jsou upraveny v ust. § 55 odst. 2 EŘ. Návrh na zastavení exekuce musí 

obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro zastavení exekuce a musí být připojeny 

listiny k prokázání tvrzených skutečností. Návrh povinného na zastavení exekuce je 

vázán lhůtami na rozdíl od oprávněného, který žádnou lhůtou omezen není. Povinný 

může podat návrh na zastavení exekuce ve lhůtě podle ust. § 46 odst. 6 EŘ, tj. 30 dnů 

od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti. Pro případ, že nastanou důvody 

pro zastavení exekuce až po uplynutí lhůty podle ust. § 46 odst. 6 EŘ, má povinný 

dle ust. § 55 odst. 1 EŘ právo podat návrh na zastavení exekuce do 15 dnů ode dne, 

kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. V takovém případě musí návrh povinného 

obsahovat okolnosti, za nichž se o důvodu zastavení dozvěděl a prokázat, že byl návrh 

podán včas. Soudní exekutor je povinen přezkoumat náležitosti návrhu na zastavení 

exekuce, zejména zda je takový návrh určitý, úplný a srozumitelný. V případě vad 

podání vyzve exekutor navrhovatele k odstranění vad návrhu nebo k doplnění postupem 

dle ust. § 43 odst. 1 OSŘ. Pokud nejsou vady odstraněny a návrh na zastavení exekuce 

neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému 

nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo byl podán 

opožděně, exekutor odmítne. Proti usnesení o odmítnutí návrhu je přípustné odvolání. 

Pokud bude odvolání podáno, soudní exekutor usnesením zruší usnesení o odmítnutí 

návrhu a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu. 

Lhůta 15 dnů uvedená v ust. § 55 odst. 1 EŘ není lhůtou prekluzivní 

("propadnou"); ostatně, podle ust. § 55 odst. 2 EŘ ve znění účinném ode dne 01.01.2013 

                                                 
175 Usnesení Okresního soudu Plzeň-město sp. zn. 74 EXE 6168/2010 ze dne 30.05.2011 
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soudní exekutor opožděně podaný návrh sice odmítne, ale v případě podání odvolání 

své rozhodnutí zruší a návrh předloží soudu k rozhodnutí. Smysl lhůty 15 dnů uvedené 

v ust. § 55 odst. 1 EŘ spočívá v tom, že vede povinné k tomu, aby podávali návrh 

na zastavení exekuce "včas" a exekuci neprodlužovali; vyplývají-li však z listin 

předložených povinným k návrhu na zastavení exekuce skutečnosti, které jsou důvodem 

pro zastavení exekuce, je soud povinen k nim přihlédnout a i o opožděném návrhu 

věcně rozhodnout.176 Je však věcí povinného, aby tyto skutečnosti doložil, soud je 

z vlastní iniciativy po marném uplynutí lhůty neprověřuje. Soud za výše uvedené 

situace nemůže dát exekutorovi pokyn, aby návrh na zastavení exekuce odmítl pro jeho 

opožděnost.177  

K podání návrhu na zastavení exekuce je legitimován povinný i oprávněný. Návrh 

se podává k soudnímu exekutorovi. Pokud je návrh na zastavení exekuce podán 

exekučnímu soudu, postoupí jej soud dle ust. § 55b odst. 4 EŘ exekutorovi k dalšímu 

postupu. Lhůta zde zůstává zachována. Protože v exekučním řízení platí dispoziční 

zásada, je návrh oprávněného na zastavení exekuce podmínkou pro rozhodnutí 

o zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ. V případě, že oprávněný 

podá návrh na zastavení exekuce, musí exekutor exekuci zastavit, neboť exekuce 

nemůže být vedena proti vůli oprávněného. Jestliže tedy ten, kdo podal exekuční návrh, 

navrhne zastavení exekuce, musí mu exekutor vždy vyhovět. Návrhem oprávněného 

na zastavení exekuce je exekutor vázán ve všech jeho částech. Návrh oprávněného 

na zastavení má vždy přednost před návrhem povinného; zastaví-li exekutor exekuci 

na návrh oprávněného, nemusí se již zabývat případným návrhem povinného 

na zastavení, který z hlediska rozsahu nepřekračuje návrh oprávněného.178 

Ve stanovisku Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 2. 1981, sp. zn. Cpj 159/79, 

uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9-10, ročník 1981 pod č. 21 

bylo vyloženo, že soud již o návrhu povinného nerozhoduje, pokud byl výkon 

rozhodnutí (exekuce) zastaven k návrhu oprávněného (blíže kapitola 4.5). 

V praxi jsou rozlišovány účinky podání návrhu povinného na zastavení exekuce 

ve lhůtě podle ust. § 46 odst. 6 EŘ a obecné 15 denní lhůtě dle ust. § 55 odst. 1 EŘ. 

                                                 
176 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3439/2013 ze dne 20.02.2014 
177 Usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 14 Co 574/2013 ze dne 03.12.2013 
178 DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 2240-2241 
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Zatímco zákon přiznává návrhu podanému ve lhůtě dle ust. § 46 odst. 6 EŘ odkladný 

účinek, kdy exekutor může pouze zajišťovat majetek povinného179, návrhu podanému 

po uplynutí lhůty dle ust. § 46 odst. 6 EŘ odkladný účinek přiznán není a je možné 

provádět všechny úkony směřující k provedení exekuce. K této problematice můžeme 

zmínit rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky180, dle nějž samotné podání 

návrhu na zastavení exekuce není vždy důvodem k odročení dražebního jednání; k jeho 

odročení je třeba přistoupit, jestliže je pravděpodobné, že návrhu soud vyhoví. Jestliže 

oprávněný podal návrh na zastavení exekuce z důvodu, že jí povinný vymáhanou 

pohledávku zaplatil a že exekuci bude třeba vést jen pro náklady exekuce, které nebyly 

do konání dražby vyčísleny, a nebylo známo, zda zvolený způsob provedení exekuce je 

nadále vhodný, soudní exekutor měl dražební jednání odročit.  

 

Ustanovení § 55 odst. 3 a 4 EŘ upravuje předpoklady, při jejichž splnění 

rozhodne o zastavení exekuce exekutor, a to na základě skutečné či presumované vůle 

účastníků exekuce. Tato ustanovení představují zjednodušenou proceduru, na jejímž 

základě může exekuci z některého z důvodů předpokládaných ust. § 268 odst. 1 OSŘ 

zastavit sám exekutor.181  

Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, postoupí jej exekutor ve lhůtě 

15 dnů dalším účastníkům s výzvou, zda se zastavením exekuce souhlasí, a nesouhlasí-

li, aby se k návrhu vyjádřili a předložili listinné důkazy k prokázání svých tvrzení. 

Zákon v ust. § 55 odst. 3 EŘ používá označení účastník, které je však nepřesné, neboť 

povinnost exekutora postoupit návrh na zastavení k vyjádření se použije na případ, 

kdy zastavení exekuce navrhuje povinný a je nutné vyjádření oprávněného. 

Dle předchozí kapitoly totiž platí v exekučním řízení dispoziční zásada, kdy návrhem 

oprávněného na zastavení exekuce je exekutor vázán (exekuce je vedena v zájmu 

oprávněného, povinnému nepřísluší námitka ve smyslu ust. § 96 odst. 3 OSŘ). 

Postoupení návrhu oprávněného k vyjádření povinnému je tak nadbytečné a v praxi se 

postup dle ust. § 55 odst. 3 EŘ používá pouze při podání návrhu povinného na zastavení 

exekuce. K výzvě soudní exekutor připojí doložku, že nevyjádří-li se ve stanovené 

lhůtě, bude exekutor postupovat dle § 55 odst. 3 věty druhé EŘ předpokládat, 

                                                 
179 srov. § 47 odst. 2 písm. b) EŘ a § 52 odst. 3 písm. b) EŘ 
180 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 108/2010 ze dne 15.08.2011 
181 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 167 
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že se zastavením souhlasí, a poučení o možném zastavení exekuce182. Délka lhůty je 

stanovena exekutorem individuálně podle obsahu návrhu na zastavení exekuce 

a složitosti exekuce. Pokud o to oprávněný požádá, může exekutor lhůtu k vyjádření 

prodloužit. Výzva je činěna usnesením, kterým se upravuje vedení řízení, 

a proti kterému není dle ust. § 202 odst. 1 písm. a) OSŘ přípustné odvolání. 

Pokud oprávněný s návrhem povinného vysloví souhlas anebo se ve stanovené 

lhůtě nevyjádří, rozhodne exekutor o zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí 

lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. V takovém 

případě nemusí usnesení dle ust. § 169 odst. 2 OSŘ obsahovat odůvodnění, neboť mu 

nikdo neodporoval. V usnesení o zastavení exekuce rozhodne i o nákladech exekuce 

a nákladech účastníků řízení. I když dle ust. § 169 odst. 2 OSŘ usnesení nemusí 

odůvodnění obsahovat, z důvodu rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů exekuce 

a případné povinnosti vrátit již vymožené plnění je však podstatné v usnesení 

o zastavení exekuce uvést, co skutečně bylo důvodem zastavení exekuce a odkázat 

na konkrétní ustanovení § 268 odst. 1 OSŘ.183 Dle JUDr. Svobody má exekutor 

i v případě shodného tvrzení účastníků zvážit, zda okolnosti, v nichž se účastníci 

shodují, jsou skutečně důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 OSŘ. 

Pokud nejsou, je exekutor povinen návrh postoupit exekučnímu soudu k rozhodnutí.184  

V případě, že oprávněný zašle exekutorovi nesouhlasné vyjádření dříve než 

exekutor rozhodne o zastavení exekuce, a to i po uplynutí stanovené lhůty, exekutor 

nemůže návrhu vyhovět a tento postoupí s exekučním spisem exekučnímu soudu 

k rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od doručení vyjádření popř. do 30 dnů od uplynutí 

lhůty k vyjádření, pokud došlo po uplynutí lhůty.185 

Novelou exekučního řádu, zákonem č. 139/2015 Sb., s účinností od 01.07.2015, 

byla do exekučního řádu vložena mimo jiné speciální úprava postupu exekutora 

při podání návrhu na zastavení exekuce manželem povinného podle ust. § 262b OSŘ, 

který stanoví, že při postižení majetku ve společném jmění manželů nebo majetek 

manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo 

nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, se může manžel povinného domáhat v této 

                                                 
182 srov. § 101 odst. 4 OSŘ 
183 PAŘÍZEK, Igor. K zastavení exekuce dle § 55 odst. 3 EŘ. Právní rozhledy. 2014, č. 23-24. 
184 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 170 
185 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 389 
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části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen. Zároveň byl 

novelizován i exekuční řád, konkrétně ust. § 55 odst. 1 EŘ. Podá-li manžel povinného 

návrh na zastavení exekuce podle ust, § 262b OSŘ, rozhodne o tomto návrhu exekutor 

na základě písemných dokladů i bez souhlasu oprávněného do 15 dnů ode dne doručení 

návrhu. Nevyhoví-li exekutor návrhu, postoupí jej společně s exekučním spisem 

v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne. Ustanovení 

odstavce 3 se nepoužije. Z uvedeného je zřejmé, že soudní exekutor nemá povinnost 

v případě podání návrhu na zastavení exekuce manželem povinného ust. § 262b OSŘ 

postupovat takový návrh k vyjádření oprávněnému. Soudní exekutor sám posoudí, 

zda skutečnosti uvedené v návrhu na zastavení a přiložené důkazy, zakládají důvod 

pro zastavení exekuce dle ust. § 262b OSŘ a návrhu buď sám vyhoví, nebo jej postoupí 

exekučnímu soudu k rozhodnutí.  

Ze strany zákonodárce bylo záměrem urychlení řízení, avšak nepostoupení návrhu 

oprávněnému k vyjádření, neshledávám být vždy žádoucím. V praxi tak mohou nastat 

případy, kdy soudní exekutor má za to, že nejsou naplněny předpoklady k vyhovění 

návrhu na zastavení a postoupí návrh exekučnímu soudu k rozhodnutí. V řízení 

před exekučním soudem však může být oprávněný dotázán k vyjádření k návrhu a může 

s návrhem vyslovit souhlas a sám navrhnout zastavení, a to i z hlediska dispoziční 

zásady. Pokud by však byl návrh manžela postoupen oprávněnému k vyjádření ještě 

před postoupením návrhu exekučnímu soudu k rozhodnutí, mohlo by být řízení 

o návrhu skončeno již u soudního exekutora, který by se souhlasem oprávněného 

návrhu manžela vyhověl. Domnívám se, že ze strany soudních exekutorů bude návrh 

manžela povinného na zastavení exekuce dle ust. § 262b OSŘ postupován oprávněnému 

k vyjádření před přímým postoupením návrhu exekučnímu soudu (podrobněji v kapitole 

4.8).  

Exekuční soud si sám posuzuje, zda je návrh na zastavení exekuce srozumitelný, 

určitý a úplný. Pokud v návrhu shledá vady, může jej vrátit exekutorovi k odstranění 

vad postupem podle ust. § 43 OSŘ. Exekuční soud taktéž sám vyhodnotí, zda byl návrh 

podán včas dle ust. § 55 odst. 1 EŘ. Za tímto účelem může provést dokazování. 

Rozhodnutí může soud vydat bez nařízení jednání (zejména, kdy jde pouze o právní 

posouzení, výklad právní normy či rozhodnutí závisí na skutkových okolnostech, které 

nejsou mezi účastníky sporné nebo plynou z listinných důkazů, o jejichž pravosti 
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a správnosti není důvod pochybovat). Jednání soud nařídí, jestliže je to nutné186, 

a to v případech, kdy se provádí dokazování a zjišťování skutečností, které jsou mezi 

účastníky sporné, převážně u zastavovacích důvodů dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) a h) 

OSŘ, u nichž zákon stanoví, že v těchto případech vydání rozhodnutí má zpravidla 

předcházet jednání.187 Posouzení, zda bude jednání nařízeno či nikoli, vždy závisí 

na konkrétních okolnostech případu.188 Soud rozhodující o návrhu povinného 

na zastavení exekuce z kteréhokoliv důvodu podle ust. § 268 odst. 1 OSŘ není povinen 

nařídit jednání, jestliže posuzuje právní otázku (včetně otázky procesního práva) 

podstatnou pro rozhodnutí o zastavení exekuce výhradně na základě obsahu spisu, 

který bez pochyb poskytuje kompletní a ucelený přehled o této otázce. Za takových 

okolností není důvod očekávat, že by nařízení jednání mohlo způsobit jiné rozhodnutí 

o návrhu a nařízení jednání by vedlo jen k oddálení rozhodnutí.189 Skutečnost, 

že o návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí podle ust. § 268 odst. 1 písm. g) nebo h) 

OSŘ bylo rozhodnuto bez jednání, ačkoli okolnost, zda povinný učinil vůči 

oprávněnému projev směřující k započtení, byla mezi účastníky sporná, může být 

důvodem pro podání žaloby pro zmatečnost.190 Krajský soud v Hradci Králové - 

pobočka v Pardubicích ve svém usnesení191 dále vyjádřil názor, že u návrhu povinných 

na zastavení exekuce z důvodu přiměřenosti či nepřiměřenosti vedené exekuce musí 

soud provést dokazování, které se provádí při jednání. 

Usnesení o zastavení exekuce je vykonatelné doručením, ledaže by bylo 

rozhodnuto, že vykonatelnost usnesení nastává až po jeho právní moci 

(ust. § 254 odst. 1, § 171 odst. 3 OSŘ). Např. zaměstnavatel přestane provádět srážky 

ze mzdy okamžikem doručení usnesení o zastavení exekuce, nemusí tedy čekat 

na vyrozumění o právní moci usnesení. 

Dle ust. § 55 odst. 4 EŘ může exekutor rozhodnout o zastavení exekuce sám 

i bez návrhu účastníků ze všech důvodů, které jsou uvedeny v OSŘ. Takové rozhodnutí 

                                                 
186 srov. § 253 OSŘ 
187 Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 2 Cdon 1624/96 ze dne 26.06.1997: 

„O zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. g) a h) o.s.ř. (zánik práva, nepřípustnost 

výkonu) soud může rozhodnout bez jednání, jestliže tvrzení účastníků o těch skutečnostech, v nichž soud 

spatřuje důvod k zastavení výkonu, jsou shodná.“ 
188 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 953 
189 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 4978/2016 ze dne 01.12.2016 
190 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1329/2003 ze dne 29.04.2004 
191 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích sp. zn. 23 Co 629/2011 

ze dne 31.01.2012 
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je však vázáno na souhlas oprávněného. Soudní exekutor tedy musí před vydáním 

rozhodnutí o zastavení exekuce zjistit stanovisko oprávněného a vyzvat jej k vyjádření, 

zda se zastavením exekuce souhlasí. V praxi je dle názoru JUDr. Kasíkové192 ve výzvě 

oprávněnému používán odkaz na ust. § 101 odst. 4 OSŘ, kdy nevyjádří-li se oprávněný 

v určené lhůtě, bude se předpokládat, že se zastavením exekuce nemá námitky. 

Pokud se oprávněný ve lhůtě nevyjádří (§ 101 odst. 4 OSŘ) či zašle exekutorovi souhlas 

se zastavením exekuce, exekutor exekuci usnesením zastaví a rozhodne o nákladech 

exekuce a nákladech účastníků. Usnesení musí obsahovat odůvodnění. 

Pokud oprávněný se zastavením exekuce nesouhlasí (reaguje na výzvu exekutora 

podáním, ve kterém vysloví nesouhlas se zastavením exekuce), exekutor postoupí spis 

exekučnímu soudu se žádostí o zastavení exekuce. Exekuční soud rozhodne o zastavení 

exekuce bez návrhu anebo exekutorovi přípisem sdělí, z jakých důvodů exekuci 

nezastaví.  

Jiného názoru než JUDr. Kasíková je však JUDr. Svoboda, který tvrdí, 

že ust. § 55 odst. 3 EŘ by ztratilo význam, protože exekutor by při mlčení oprávněného 

vždy postupoval podle ust. § 55 odst. 4 EŘ. Logický záměr zákonodárce by tedy byl, 

aby exekuce byla bez ohledu na stanovisko účastníků zastavena 

podle ust. § 55 odst. 4 EŘ jen tehdy, když oprávněný se zastavením výslovně, nikoliv 

jen presumovaně, souhlasí.193 Exekutor má být oprávněn rozhodovat pouze nesporné 

věci, tj. takové, v nichž mezi účastníky ohledně dané otázky panuje shoda.194 Souhlas 

oprávněného dle ust. § 55 odst. 4 EŘ tedy není možné presumovat, neboť toto 

ustanovení neumožňuje učinit kvalifikovanou výzvu k vyjádření se k zastavení exekuce 

ve smyslu ust. § 101 odst. 4 OSŘ. Doložka podle ust. § 101 odst. 4 OSŘ může být 

využita jen v případě, že se účastník má vyjádřit k návrhu, který se dotýká postupu 

a vedení řízení. Za vyjádření se k postupu a vedení řízení se nepovažuje vyjádření 

k návrhu na zastavení exekuce z meritorních důvodů (např. plnění povinného 

před zahájením exekuce). Výjimky z tohoto pravidla může stanovit zákon. 

Ustanovení § 55 odst. 3 EŘ tak výslovně předpokládá (oproti ust. § 55 odst. 4 EŘ), 

                                                 
192 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 390 
193 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 168 
194 

KLAPKA, Štěpán. Zastavení exekuce soudním exekutorem na základě fikce souhlasu účastníků. 

Komorní listy. 2011, č. 3. 
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že exekutor má účastníky řízení vyzvat, zda souhlasí s návrhem povinného na zastavení 

exekuce.195 

Dle doslovného znění zákona (EŘ) může exekuci zastavit bez návrhu 

a bez vyžádání souhlasu oprávněného pouze exekuční soud, vyjdou-li najevo okolnosti, 

se kterými OSŘ spojuje zastavení exekuce. Důvody zastavení exekuce mohou být 

zjištěny z různých zdrojů (podněty státních orgánů, jiných osob než osob zúčastněných 

na exekuci, z činnosti soudu v jiných agendách).196 Je otázkou, proč zákonodárce nedal 

takovou možnost i exekutorovi. V rámci provádění exekuce, kdy jsou pravidelně 

prováděna šetření majetku povinného, exekuční spis je aktivně spravován, dochází 

ke zjištěním důvodů, pro které by exekuce měla být zastavena i bez návrhu. Není 

výjimkou, že exekuční řízení jsou vedena řadu let, když v průběhu let může dojít 

ke změnám na straně účastníků. Častým případem bývá úmrtí povinného. V takovém 

případě je soudní exekutor oprávněn (§ 33 EŘ) od soudu a notáře získat informace, 

které mohou být podkladem pro rozhodnutí o procesním nástupnictví či právě 

pro rozhodnutí o zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. písm. h) OSŘ, protože povinný 

zemřel bez nástupce, který by vstoupil do jeho povinnosti, jejíž splnění je vymáháno 

v exekuci. Obdobně pokud zanikne právnická osoba bez právního nástupce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 167-168 
196 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 344 
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3. Odklad exekuce 

 

Odklad exekuce je stav, který znamená, že se exekuce dočasně neprovádí. 

Důvody odkladu exekuce jsou totožné jako důvody odkladu soudního výkonu 

rozhodnutí a budou rozebrány v následujících podkapitolách. Odklad exekuce, 

který navrhl povinný z důvodu tíživých poměrů na straně povinného 

dle ust. § 266 odst. 1 OSŘ, je obranou povinného. K obraně povinného řadíme i právo 

povinného navrhnout odklad exekuce dle ust. § 54 odst. 5 EŘ. Odklad exekuce dle ust. 

§ 266 odst. 2 OSŘ, podle kterého může soud (exekutor) i bez návrhu povinného odložit 

provedení exekuce, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena, řadíme naopak 

k prostředkům ochrany povinného.197 

 

 

3.1 Odklad exekuce dle ust. § 266 odst. 1 OSŘ 

 

Odklad exekuce dle ust. § 266 odst. 1 OSŘ nebo-li „odklad pro poměry 

povinného“, je v zákoně upraven následovně: „soud může na návrh odložit provedení 

výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, 

že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny 

zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně 

poškozen“. Aby mohl být odklad exekuce povolen pro poměry povinného, musí být 

současně splněno několik podmínek: 

 jen na návrh, 

 nepříznivá sociální situace povinného, 

 v sociální situaci se povinný ocitl bez své viny, 

 přechodnost takové situace, 

 neprodlený výkon exekuce by mohl mít pro povinného 

nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky, 

 oprávněný nebude odkladem exekuce vážně poškozen. 

                                                 
197 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2018, s. 53,54,70 
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Pro povolení odkladu musí být zkoumáno splnění každé ze shora uvedených 

podmínek v konkrétním případě. Pro odklad pro poměry povinného je obligatorní návrh 

povinného, protože pouze povinný může posoudit svou situaci jako důvod pro odklad 

exekuce ze sociálních příčin. Jde o dispoziční oprávnění povinného a žádná jiná osoba 

za něj toto právo nemůže uplatnit.198        

 Bez své viny se povinný ocitne v nepříznivém postavení tehdy, pokud nelze 

shledat jeho zavinění na tomto nepříznivém postavení, v němž se po vydání exekučního 

titulu ocitl, a zároveň povinný zachoval přiměřenou míru pečlivosti, kterou lze po něm 

požadovat.199 Nejčastějším důvodem může být nemoc povinného, která se projevila 

po vydání exekučního titulu a z nezaviněných příčin na straně povinného. Např. situace, 

kdy se povinný po pověření exekutora provedením exekuce ocitl v léčebně z důvodu 

závislosti na návykových látkách, nelze považovat za situaci nezaviněnou. Obdobně lze 

nahlížet na situaci, kdy povinný byl odsouzen v průběhu exekuce 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, v němž nemůže být pracovně zařazen a plnit 

tak vymáhanou povinnost. Na tomto případě lze demonstrovat i následující podmínku 

odkladu exekuce dle ust. § 266 odst. 1 OSŘ, kterou je přechodnost takové situace.  

Ilona Schelleová a Roman Lamka definují přechodnost jako časově krátkodobou 

ohraničenost trvání svízelného postavení povinného.200 Přechodnost nepříznivého 

postavení znamená, že lze reálně předpokládat, že tento stav v přiměřené době pomine 

a bude možné v exekuci opět pokračovat. Povinný by proto již v návrhu na odklad 

exekuce měl uvádět takové skutečnosti, z nichž bude zřejmé, že jeho nepříznivý stav je 

pouze dočasný a kdy pomine. Pokud je zřejmé, že nepříznivé postavení povinného má 

dlouhodobý či dokonce trvalý charakter, nelze jeho návrhu na odklad exekuce vyhovět. 

Častým důvodem návrhu na odklad exekuce může být přechodná nezaměstnanost 

povinného, např. z důvodu sezónního charakteru některých prací. Dlouhodobě trvající 

nezaměstnanost však již v zásadě podmínku dočasnosti splňovat nebude. Posouzení 

přechodnosti bude vždy na úvaze soudu, který by měl při rozhodování přihlédnout 

ke konkrétním okolnostem případu a zároveň musí mít na zřeteli, že jde sice o opatření, 

                                                 
198 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 149 
199 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 911 
200 SCHELLEOVÁ, Ilona; LAMKA, Roman. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I. Průběh exekučního 

řízení.  Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 48 
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které má chránit povinného, ale stejně významné je zajistit rychlou a účinnou ochranu 

práv oprávněného, jemuž mělo být již plněno a jemuž se odkladem exekuce uspokojení 

jeho práva opět oddaluje.201         

Dále je nutné, aby byla naplněna podmínka, že neprodleným provedením exekuce 

by nastaly pro povinného nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky. 

Je nutné si uvědomit, že provedení exekuce má pro povinného vždy nepříznivé 

následky. Proto je pro povolení odkladu nutné, aby šlo o podstatně zvýšenou intenzitu 

těchto nepříznivých následků pro povinného nebo pro příslušníky jeho rodiny právě 

v důsledku přechodně nepříznivého postavení povinného.202 Nejednoznačnou zůstává 

však otázka, koho lze považovat za příslušníky rodiny povinného. Zákonodárce zde 

konkrétně nestanoví, zda příslušníky rodiny definovat podle ust. § 115 obč. zák. jako 

členy domácnosti, kterou tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují 

náklady na své potřeby, či extenzívněji dle ust. § 116 obč. zák. jako osoby blízké, 

kterými jsou příbuzní v řádě přímé, sourozenec, a manžel, partner; jiné osoby v poměru 

rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně 

pociťovala jako újmu vlastní. Obdobně též ust. § 22 odst. 1 NOZ, které stanoví právní 

domněnku, že osobami blízkými jsou také osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu 

trvale žijí.    

Dle soudce Okresního soudu v Benešově Mgr. Tomáše Behra: „Řízení o odkladu 

exekuce představuje vyřešení střetu dvou zákonem chráněných zájmů, jak uspokojení 

zájmu oprávněného, tak zachování základní majetkové možnosti povinného uspokojit 

své nezbytné potřeby a potřeby rodiny. Požadavek časové meze odkladu vychází 

z myšlenky, že uspokojení oprávněného nelze oddalovat donekonečna. Uplatní se zde 

princip přiměřenosti, který nemá mechanicky negovat zájmy povinného, ani přeceňovat 

favorizovaného oprávněného. Důvodnost odkladu se musí zjistit dokazováním, shodně 

jako riziko pro oprávněného.“203 Odkladem provedení exekuce nesmí být oprávněný 

vážně poškozen. Oprávněný je ten, jehož zájem na vynucení práva má být exekucí 

sledován, a proto lze provedení exekuce odložit jen tehdy, jestliže je možné požadovat 

po oprávněném, aby se splněním povinnosti bylo ještě vyčkáno, a to s přihlédnutím 

                                                 
201 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 150 
202 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 911 
203 BEHR, Tomáš. K čemu je povinnému odklad výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 1 o.s.ř. dobrý? 

Komorní listy, 04/2013. Praha: Exekutorská komora ČR, 2013, s. 17 
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ke konkrétním okolnostem případu. Lze tak uvažovat, že s největší pravděpodobností 

nebudou odkladem exekuce vážně poškozeni „velcí“ oprávnění (banky, pojišťovny 

apod.). Naopak by odkladem exekuce mohl být vážně poškozen zájem oprávněného 

nezletilého dítěte, které vymáhá výživné po povinném a jehož zájem je zákonodárcem 

prostřednictvím mnoha institutů staven do popředí (např. absolutní priorita pohledávky 

výživného u srážek ze mzdy dle ust. § 280 odst. 2 OSŘ).    

Veškerá uvedená hlediska musí být zohledněna soudem při rozhodování, zda má 

být odklad exekuce povolen a zároveň na jakou dobu. V soudní praxi dochází nejčastěji 

k odkladu exekuce dle ust. § 266 odst. 1 OSŘ při provedení exekuce vyklizením bytu. 

Dle ust. § 65 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, 

je provedení výkonu nepřípustné, zjistí-li vykonavatel při vyklizení nemovité věci, 

stavby, bytu (dále jen „vyklizení bytu“) nebo místnosti, že ten, kdo má být vyklizen, 

je pro nemoc upoután na lůžko, nebo že jde o ženu v šestinedělí nebo ve vyšším stupni 

těhotenství a že by výkon vyklizení mohl vážně ohrozit zdravotní stav takové osoby. 

Zvláštní úprava odkladu exekuce je upravena u výkonu rozhodnutí (exekuce) 

prováděné srážkami ze mzdy povinného, a to konkrétně v ust. § 289 OSŘ. Pokud byl 

povolen odklad exekuce pro poměry povinného (ust. § 266 odst. 1 OSŘ) neprovádí 

plátce mzdy ze mzdy povinného srážky ode dne, kdy mu bylo doručeno usnesení 

o povolení odkladu, dokud mu nebude doručeno vyrozumění soudního exekutora o tom, 

aby ve srážkách pokračoval. V takovém případě neprovádí plátce mzdy srážky vůbec 

a povinnému vyplácí mzdu v plném rozsahu. Tímto je naplněn princip odkladu exekuce 

po přechodnou dobu pro nepříznivou sociální situaci povinného. V případě rozhodnutí 

o odkladu exekuce by měl soud popř. soudní exekutor uvést v usnesení, zda se jedná 

o odklad exekuce dle ust. § 266 odst. 1 OSŘ nebo dle ust. § 266 odst. 2 OSŘ, 

neboť účinky odkladů nejsou v obou případech stejné. 

   

 

3.2 Odklad exekuce dle ust. § 266 odst. 2 OSŘ 

 

Další důvod pro odklad exekuce je upraven v ust. § 266 odst. 2 OSŘ, 

podle kterého může soud (exekutor) i bez návrhu povinného odložit provedení exekuce, 

lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena. Obdobnou úpravu převzal i EŘ konkrétně 
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v ust. § 54 odst. 6 EŘ, které stanoví, že i bez návrhu může exekuční soud či exekutor 

odložit provedení exekuce, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena. V praxi se tento 

důvod odkladu exekuce objevuje nejčastěji a povinný jím může účinně odvrátit 

nepříznivé důsledky provedení exekuce do doby předpokládaného rozhodnutí 

o zastavení exekuce.    

Zásadní rozdíl oproti odkladu exekuce pro poměry povinného 

dle ust. § 266 odst. 1 OSŘ je ten, že odklad exekuce dle ust. § 266 odst. 2 OSŘ 

nevyžaduje obligatorně návrh účastníka řízení a je tak možné, aby exekutor či exekuční 

soud o odkladu exekuce rozhodli ex offo i bez návrhu. Předpokladem je, 

že u příslušného orgánu bylo zahájeno řízení, jehož výsledek bude představovat důvod 

k zastavení exekuce či lze důvodně předpokládat zastavení exekuce pro naplnění 

některého z důvodů ust. § 268 OSŘ. Nepostačuje pouhé nedoložené tvrzení účastníka, 

že zahájil u příslušného orgánu řízení. V běžné praxi povinní podávají návrh 

na zastavení exekuce spojený s návrhem na odklad exekuce dle ust. § 266 odst. 2 OSŘ. 

Pokud má soudní exekutor za to, že skutečnosti uvedené a doložené v návrhu 

na zastavení exekuce budou podkladem pro rozhodnutí o zastavení exekuce 

dle ust. § 268 OSŘ, provedení exekuce odloží i bez návrhu. Příkladem může být situace, 

kdy je pravděpodobné, že exekuční titul bude na základě objektivních skutečností 

zrušen. Často bývá v rámci exekuce vymáhána pohledávka oprávněných osob 

na dlužném i běžném výživném (dítěte, manžela či rozvedeného manžela). Vyživovací 

práva a povinnosti často procházejí v průběhu exekuce v duchu zásady 

rebus sic stantibus změnami. Protože ust. § 269 odst. 3 OSŘ výslovně stanoví, 

že jako důvod zastavení exekuce nelze uplatňovat změnu okolností rozhodných pro výši 

a trvání dávek nebo splátek, nelze v takovém případě povolit ani odklad exekuce. 

Důvodem pro odklad exekuce však bude, pokud povinný doloží, že podal návrh 

na zrušení vyživovací povinnosti vůči oprávněnému a že oprávněný již dosahuje 

výdělku, který je ke krytí jeho potřeb dostačující. Soudní praxe204 uznala v oblasti 

vymáhání výživného důvodem k odkladu exekuce vydání dosud nepravomocného 

                                                 
204 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 1 Cz 55/68 ze dne 14.10.1968: „O případném 

odkladu výkonu rozhodnutí k vydobytí pohledávky výživného pro nezletilého podle § 266 odst. 2 OSŘ je 

možno uvažovat tehdy, jestliže bylo v řízení o popření otcovství povinného k nezletilému zjištěno, že již 

pro plnění výživného ze strany povinného zřejmě nebudou dány podmínky (např. tehdy, když v řízení 

provedená krevní zkouška vyloučila hodnověrným způsobem povinného z otcovství k nezletilému, 

případně když soud dospěl jinak do takového stadia řízení, že je možno očekávat úspěch žaloby o popření 

otcovství povinného k nezletilému).“ 
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rozhodnutí o snížení výživného či vylučující posudek krevní zkouškou v řízení 

o popření otcovství.205  

V případě exekuce prováděné srážkami ze mzdy jsou důsledky odkladu exekuce 

dle ust. § 266 odst. 2 OSŘ speciálně upraveny v ust. § 289 odst. 2 OSŘ, kdy plátce 

mzdy nadále provádí srážky ze mzdy povinného, ale nevyplácí je oprávněnému 

(soudnímu exekutorovi), dokud odklad exekuce trvá. Další postup plátce mzdy se odvíjí 

od skutečnosti, zda soud exekuci zastaví, v jakém rozsahu, popř. od jaké doby, 

nebo zda bude v exekuci pokračováno. Pokud bude exekuce zastavena, vyplatí plátce 

mzdy sražené a deponované částky povinnému. V opačném případě bude plátce mzdy 

vyrozuměn o skončení odkladu exekuce a srážky vyplatí soudnímu exekutorovi. 

Dle exekučního řádu ve znění od 01.01.2013 žádá soudní exekutor, kterému došel 

exekuční návrh, exekuční soud o pověření a nařízení exekuce. Pověření není soudním 

rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení.206 Na rozdíl od právní úpravy účinné 

do 31.12.2012 tedy již není vydáváno usnesení o nařízení exekuce, které bylo soudním 

rozhodnutím, a zákon přiznával proti usnesení o nařízení exekuce řádný opravný 

prostředek, tj. odvolání. Odvolání do pověření soudního exekutora provedením exekuce 

tedy není možné a návrh na zastavení exekuce se tak stává generálním prostředkem 

obrany povinného již na počátku exekučního řízení. V případě, že povinný podá návrh 

na zastavení exekuce ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané 

povinnosti, má takový návrh ze zákona odkladný účinek. K tomuto závěru lze dojít 

výkladem ust. § 52 odst. 3 písm. b) EŘ a ust. § 47 odst. 2 písm. b) EŘ, které stanoví, 

že právní mocí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu 

se v exekučním řízení rozumí právní moc rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, 

pokud byl podaný v 30 denní lhůtě od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti. 

Obdobně do právní moci rozhodnutí o takovém návrhu na zastavení exekuce nelze 

exekuci provést podle již vydaného exekučního příkazu. Taková situace v praxi nastává 

často, neboť soudní exekutor může první exekuční příkaz vydat již spolu 

s vyrozuměním o zahájení exekuce a výzvou ke splnění vymáhané povinnosti. 

Pokud si tedy vyložíme tato ustanovení, je zřejmé, že musí být v každém případě 

nejprve pravomocně rozhodnuto o návrhu povinného na zastavení exekuce, 

než přistoupí soudní exekutor k provedení exekuce. Takový návrh povinného na odklad 

                                                 
205 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 152 
206 srov. ust. § 43a EŘ 
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exekuce dle ust. § 54 odst. 6 EŘ (ust. 266 odst. 2 OSŘ) učiněný v 30 denní lhůtě 

od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti se tak jeví zcela nadbytečný a mám 

za to, že může být exekučním soudem zamítnut z uvedených důvodů jako nedůvodný.  

         

Pro účely této podkapitoly považuji za důležité zmínit novelu exekučního řádu207, 

která negativní definicí stanovila, co se nepovažuje za provedení exekuce. 

Do ust. § 47 EŘ byl zmíněnou novelou vložen nový odstavec 3, který zní: „Pro účely 

odstavce 2 písm. d) není provedením exekuce úkon učiněný k zajištění majetku 

povinného pro účely jeho postižení takovou exekucí.“ Do exekučního řádu bylo vneseno 

ustanovení, jehož význam je nemalý, když dává soudním exekutorům jasné vodítko 

při stanovení hranice zajišťovací a prováděcí fáze exekuce. Exekuční řízení můžeme 

rozčlenit na dvě fáze, a to zajišťovací a prováděcí. Úkonem učiněným k zajištění 

majetku povinného pro účely postižení exekucí se rozumí exekuční příkaz soudního 

exekutora. Takový úkon se dle nově vloženého odstavce ust. § 47 odst. 3  EŘ 

nepovažuje za provedení exekuce. Obdobnou úpravu můžeme najít i u k exekučnímu 

řízení konkurujícího insolvenčního řízení. Dle ust. § 109 odst. 2, věta první InsZ totiž 

platí: „Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný 

k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí.“ I v rámci konkurenčního insolvenčního řízení se tedy vydání exekučního 

příkazu nepovažuje za provedení exekuce a lze tak i v době zahájeného insolvenčního 

řízení, kdy není dosud rozhodnuto, zda bude insolvenční návrh odmítnut, insolvenční 

řízení zastaveno či prohlášen úpadek insolvenčního navrhovatele, vydat exekuční příkaz 

a zajistit tak majetek povinného pro případ, že insolvenční řízení bude skončeno jinak 

než prohlášením úpadku a bude možné v exekuci pokračovat.  

Jasné vymezení fází exekučního řízení přispívá i k výkladu dalších ustanovení 

exekučního řádu. Ve spojení s ust. § 54 odst. 2 EŘ, kdy exekutor nečiní do vydání 

rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce žádné úkony směřující k provedení exekuce, 

přináší ust. § 47 odst. 3 EŘ možnost exekutorovi zajistit exekučním příkazem majetek 

povinného, i když je podán návrh na odklad exekuce. Takový postup se jeví účelný 

zejména v případě, kdy hrozí, že by oprávněný přišel o pořadí své pohledávky 

např. při exekuci srážkami ze mzdy povinného či při exekuci prodejem nemovité věci, 

                                                 
207 zákon č. 164/2015 Sb. 
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a to z hlediska zásady priority. Dle mého názoru by tak bylo možné, aby soudní 

exekutor vydal např. exekuční příkaz srážkami ze mzdy jako zajišťovací úkon 

i v případě, kdy je podán návrh na odklad exekuce pro poměry povinného 

dle ust. § 266 odst. 1 OSŘ, když soudní exekutor vydáním a doručením exekučního 

příkazu zaměstnavateli zajistí oprávněnému pořadí pohledávky a jakmile doba odkladu 

exekuce pomine, bude možné s již zajištěným pořadím pohledávky oprávněného 

v exekuci dále pokračovat. Současně s exekučním příkazem vyrozumí zaměstnavatele 

o podaném návrhu na odklad exekuce či již o odkladu exekuce dle ust. § 266 odst. 1 

OSŘ a poučí jej, že po dobu odkladu exekuce pro poměry povinného nesmí srážky ze 

mzdy povinného vůbec provádět, čímž bude chráněno postavení povinného208. 

 

 

3.3 Odklad exekuce dle ust. § 54 odst. 5 EŘ 

 

Nepříliš často v praxi využívaným institutem zavedeným zákonem 

č. 286/2009 Sb. je možnost složení jistoty do exekuce. „Je-li u exekutora složena jistota 

ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor 

nebo exekuční soud na návrh povinného odloží provedení exekuce do právní moci 

rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, 

že povinný není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47 odst. 6 ode dne 

vydání rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li k zastavení exekuce, použije se jistota 

na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak se 

vrátí složiteli jistoty.“209    

Obrana povinného spočívá v tom, že složením jistoty může odvrátit důsledky 

provedení exekuce v situaci, kdy napadá některou z okolností rozhodných 

pro provedení exekuce. Zároveň je chráněn zájem oprávněného, který má pro případ 

zamítnutí návrhu na zastavení exekuce zajištěnou úhradu své pohledávky ze složené 

jistoty. Praktický problém při stanovení výše jistoty může nastat v případě, kdy je 

pohledávka oprávněného úročena (např. úroky z poskytnutého úvěru) či penalizována 

(např. penále z dlužného pojistného na zdravotním pojištění). Délku rozhodování 

                                                 
208 srov. ust. § 289 odst. 1 OSŘ 
209 srov. ust. § 54 odst. 5 EŘ 



67 

 

exekučního soudu o návrhu povinného na zastavení exekuce taktéž nelze předjímat, 

a to s přihlédnutím k vytíženosti exekučního soudu, složitosti dokazování v řízení, 

příp. možného následujícího odvolacího řízení. Dle názoru JUDr. Martiny Kasíkové je 

přiměřené, aby povinný složil jistotu minimálně v rozsahu dalšího půl roku.210 V praxi 

však není výjimkou řízení o návrhu na zastavení exekuce, jehož trvání přesáhne dobu 

jednoho roku. Povinný by tak při složení jistoty měl zohlednit nárůst vymáhané 

pohledávky oprávněného a nákladů exekuce do doby rozhodnutí o návrhu na zastavení 

exekuce, v případě dlouhotrvajícího soudního řízení jistotu dále doplňovat. Složitelem 

jistoty však nemusí být nutně vždy povinný, ale i třetí osoba, v praxi se bude jednat 

zejména o příbuzné či blízké osoby. 

Jak bylo zmíněno, pro povinného je složení jistoty dle § 54 odst. 5 EŘ možností, 

jak rychlým jednáním dosáhnout zrušení generálního i speciálního inhibitoria 

a možnosti volně nakládat s veškerým svým majetkem, aniž by musel vyčkat 

na rozhodnutí exekučního soudu o jeho návrhu. Zároveň v případě, že bude exekuce 

zastavena, vrátí se jistota složiteli. Pokud bude návrh na zastavení exekuce zamítnut, 

bude jistota použita na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů 

exekuce.  

Tento odklad exekuce může být dobrým řešením pro velké společnosti napadající 

platnost rozhodčího nálezu, které by mohly být postižením bankovního účtu ve své další 

podnikatelské činnosti ochromeny. I v rámci obchodních vztahů může také plomba 

na katastru nemovitostí vzbuzovat u obchodního partnera nedůvěru v takové míře, že 

s povinným neuzavře kontrakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 337 
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4. Zastavení exekuce 

 

Cílem exekuce je vynucení splnění povinnosti, která nebyla povinným dobrovolně 

splněna, a zajistit tak oprávněnému uspokojení jeho nároku. Účel exekučního řízení 

tedy spočívá ve splnění povinnosti, které bývá označováno jako provedení exekuce, 

jímž se exekuční řízení končí. V takovém případě se řízení bez dalšího končí 

a nevydává se usnesení o zastavení exekuce.211 Pro zastavení exekuce je typické, 

že ukončuje exekuci dříve, než byla vymáhaná povinnost skutečně nuceně vymožena, 

a to za situace, kdy se až po pověření exekutora provedením exekuce zjistí, že nebyly 

splněny podmínky pro zahájení exekuce a pověření soudního exekutora k provedení 

exekuce, nebo mohou nastat skutečnosti, které neodůvodňují další provádění 

exekuce.212 Zastavení exekuce je dalším institutem, který můžeme přiřadit k možnostem 

obrany povinného v exekuci. Jak bylo zmíněno v kapitole 3.4 po novele exekučního 

řádu č. 396/2012 Sb. účinné od 01.01.2013, jímž byl zrušen proces nařizování exekuce 

rozhodnutím soudu, se stal návrh na zastavení exekuce generálním a klíčovým 

prostředkem obrany povinného, neboť již není vydáváno usnesení soudu o nařízení 

exekuce, proti kterému bylo přípustné odvolání.      

K zastavení exekuce může dojít pouze v případě, jestliže byl soudní exekutor 

pověřen provedením exekuce. Zastavení exekuce je třeba odlišit od zastavení 

exekučního řízení, které je možné pouze před pověřením soudního exekutora 

provedením exekuce např. za situace, kdy oprávněný vezme zpět exekuční návrh a tam, 

kde chybí podmínky řízení definované v § 104 OSŘ.213   

                                                 
211 Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2706/2007 ze dne 22.09.2008 byla 

stanovena výjimka, kdy musí soud zastavit výkon rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ i poté, 

co pohledávka s příslušenstvím a náklady výkonu rozhodnutí byly vymoženy, jestliže se podkladové 

rozhodnutí nestalo vykonatelným. Soud tak učiní proto, že provedení exekuce nařízené podle exekučního 

titulu, který zde nikdy nebyl, nebo titulu, který je způsobilý vykonatelnosti nabýt, ale dosud se tak 

nestalo, anebo titulu, který vykonatelnosti před nařízením exekuce pozbyl, představuje neoprávněný 

zásah do majetkových práv povinného a právě rozhodnutím o zastavení výkonu rozhodnutí je najisto 

postaveno, že výkon byl proveden bez způsobilého podkladu a vymožené plnění může být identifikováno 

s bezdůvodným obohacením. 
212 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 937 
213 srov. ust. § 96 odst. 2 OSŘ 
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Zastavením exekuce se řízení končí a exekutor ustane v provádění exekuce. 

Zastavením exekuce se neruší exekuční titul a dosud provedené úkony a zpravidla 

ani rozhodnutí vydaná v průběhu provádění exekuce. Další úkony se již neprovádějí.214  

K zastavení exekuce dochází, pokud nastane důvod, pro který nelze exekuci 

provést. Konkrétní důvody zastavení exekuce jsou uvedeny v § 268 OSŘ a budou blíže 

rozebrány v následujících podkapitolách: 

a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; 

b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno 

nebo se stalo neúčinným; 

c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení; 

d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle ust. § 321 a 322 OSŘ 

vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit; 

e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, 

nepostačí ani ke krytí jeho nákladů; 

f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, 

k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267); 

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon 

rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, 

bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním 

tohoto rozsudku; 

h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který 

rozhodnutí nelze vykonat; 

 

Občanský soudní řád stanoví zastavovací důvody i pro jednotlivé způsoby 

provedení exekuce např.: 

1) jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku 

stanovenou zvláštními předpisy a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, 

a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést; 

2) exekuce prodejem zástavy bude zastavena tehdy, jestliže zaniklo zástavní 

právo; 

                                                 
214 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 154 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast6h5.aspx#par321
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast6h5.aspx#par322
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast6h1.aspx#par267
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3) exekutor zastaví na návrh plátce mzdy nebo povinného exekuci srážkami 

ze mzdy, když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu buď vůbec, 

nebo alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny 

(§ 290 odst. 1 OSŘ); 

4) na návrh povinného, jestliže jsou srážky ze mzdy prováděny již jen pro běžné 

výživné a lze předpokládat, že povinný vzhledem ke svému chování i poměru 

k práci bude výživné plnit dále dobrovolně (§ 290 odst. 2 OSŘ); 

5) nepodaří-li se v bytě (sídle, místu podnikání) povinného ani na jiném známém 

místě sepsat žádnou věc, oznámí to exekutor oprávněnému a vyzve jej, 

aby označil místo, kde jsou věci povinného, které by mohly být prodány. 

Jestliže oprávněný exekutorovi ve stanovené lhůtě takové místo nesdělí 

nebo jestliže ani na jím označeném místě nebyly žádné věci sepsány, exekutor 

exekuci zastaví (§ 326a OSŘ). 

 

Jednotlivé důvody pro zastavení exekuce se liší i v tom, že mohou či nemusí 

vytvářet překážku věci pravomocně rozhodnuté. Usnesením o zastavení exekuce, které 

nezakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté, je rozhodnutí podle ust. § 268 odst. 1 

písm. c) OSŘ, které je promítnutím dispozičního oprávnění navrhovatele 

(oprávněného). Naopak absolutní překážku věci pravomocně rozhodnuté vytváří 

usnesení o zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. b), d), f), g) a zpravidla 

i písm. h) OSŘ. Okolnosti pro zastavení exekuce mají zde původ zejména v hmotném, 

někdy i procesním právu a jsou absolutní překážkou pro vedení exekuce. Usnesení 

o zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. a), e) OSŘ jsou překážkou věci 

pravomocně rozhodnuté pouze relativně, a to za předpokladu, že dojde ke změně 

okolností (změna majetkových poměrů povinného, nabytí vykonatelnosti exekučního 

titulu).215 

 

 

 

 

                                                 
215 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 136 
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4.1 Zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ 

 

První ze zastavovacích důvodů je uveden v ustanovení 

§ 268 odst. 1 písm. a) OSŘ, kdy výkon rozhodnutí (exekuce) bude zastaven, jestliže byl 

nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným. Jedná se o případ, 

kdy po pověření exekutora provedením exekuce vyjde najevo, že exekuční titul nebyl 

v době pověření po stránce formální nebo materiální vykonatelný. Exekuční titul 

požadované vlastnosti nikdy neměl nebo je ještě před pověřením exekutora ztratil. 

V kterékoliv fázi řízení musí soud nebo exekutor i bez návrhu exekuci zastavit.  

O zastavení exekuce z důvodu nevykonatelnosti exekučního titulu se rozhodne 

i poté, co byla pohledávka s příslušenstvím vymožena. Provedení exekuce, tj. vymožení 

pohledávky s příslušenstvím a nákladů exekuce, nařízené podle titulu, který zde nikdy 

nebyl, nebo titulu, který je způsobilý vykonatelnosti nabýt, ale dosud se tak nestalo, 

anebo titulu, který vykonatelnosti před nařízením exekuce pozbyl, představuje 

neoprávněný zásah do majetkových práv povinného. Je-li - právě rozhodnutím 

o zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ - najisto postaveno, 

že exekuce byla provedena bez způsobilého podkladu, může vymožené plnění být 

identifikováno s bezdůvodným obohacením. Vymožení pohledávky s příslušenstvím 

a nákladů exekuce tak nevylučuje (věcné) projednání návrhu povinného na zastavení 

exekuce z důvodu uvedeného v ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ.216  

Zastavení exekuce pro nedostatek vykonatelnosti exekučního titulu připadá 

v úvahu v situaci, kdy titul je způsobilý k nabytí formální vykonatelnosti, ale nestalo se 

tak (např. nedoručení rozhodnutí). Dalším případem je situace, kdy exekuční titul zde 

vůbec nebyl217 nebo byl, ale před pověřením exekutora provedením exekuce pozbyl 

vykonatelnosti či v případech, kdy exekuční titul není vykonatelný materiálně. 

Exekuční titul musí tedy splňovat náležitosti, které předepisuje zákon (tzv. formální 

vykonatelnost) a zároveň jím uložená povinnost musí být objektivně realizovatelná 

(tzv. materiální vykonatelnost).   

                                                 
216 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2706/2007 ze dne 22.09.2008 
217 Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2443/2011 ze dne 26.07.2011 lze 

pod důvod nepřípustnosti výkonu rozhodnutí (exekuce), jež má vazbu na vadu titulu, mimo jiné přiřadit 

též okolnost, že výkon rozhodnutí (exekuce) byl nařízen podle titulu, který nebyl vydán příslušným 

orgánem (jedná se o tzv. nulitní, nicotný akt, paakt).  
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Rozhodnutí vydané v občanském soudním řízení může pozbýt vykonatelnosti 

např. tím, že bylo zrušeno na základě žaloby pro zmatečnost, dovolání, postupem 

podle ust. § 77 odst. 2 OSŘ, § 78f odst. 2 OSŘ, § 163 OSŘ, v důsledku žaloby 

podle ust. § 99 odst. 3 OSŘ, v řízení o ústavní stížnosti Ústavním soudem, případně tím, 

že byl odstraněn výrok, kterým byla vyslovena předběžná vykonatelnost rozhodnutí.218 

Rozhodčí nález pozbude vykonatelnosti, pokud je zrušen soudem dle ust. § 31 RozŘ.  

Po zahájení exekučního řízení může být nedostatek vykonatelnosti zhojen, je tak 

nutné, aby byl vymezen okamžik, ke kterému musí být exekuční titul vykonatelný. 

Protože exekutor žádá exekuční soud o pověření k provedení exekuce, soud musí 

nezávisle na exekutorovi zkoumat, zda jsou splněny všechny zákonem stanovené 

předpoklady pro vedení exekuce.219 Rozhodnutí vydané v občanském soudním řízení 

ukládající zaplacení peněžité částky musí splňovat podmínku formální vykonatelnosti 

v době, kdy je exekuční řízení zahájeno; případný nedostatek jeho doručení povinnému 

nemůže odstranit sám exekuční soud. Vykonatelnost exekučního titulu exekuční soud 

zkoumá k okamžiku zahájení exekučního řízení. Pokud k tomuto okamžiku nebyl 

exekuční titul vykonatelný, soud uloží exekutorovi exekuční návrh zamítnout. 

Není rozhodné, zda v okamžiku, kdy bude exekutor o exekučním návrhu rozhodovat, 

již exekuční titul vykonatelnosti nabude.220 I kdyby exekuční titul získal vlastnost 

vykonatelnosti až během exekučního řízení, bude exekuce přesto zastavena.221 

Důvodem je zejména skutečnost, že by oprávněný, který podal exekuční návrh 

předčasně, byl vůči ostatním věřitelům neoprávněně zvýhodněn 

(např. ust. § 337c odst. 5 písm. a) OSŘ).222 

 Ze strany povinných bývá nejčastěji namítán nedostatek formální vykonatelnosti 

exekučního titulu. To znamená, že exekuční titul nemá zákonem požadované vlastnosti 

co do svého obsahu, původu a předpokladů jeho výkonu stanovených zákonem 

nebo exekučním titulem. Povinní (fyzické osoby) namítají, že jim byl exekuční titul 

doručen až v rámci exekučního řízení. Jde většinou o případy, kdy v nalézacím řízení 

nastala fikce doručení rozhodnutí uložením rozhodnutí. Novelou OSŘ č. 7/2009 Sb. 

                                                 
218 DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 2239 
219 srov. § 43a EŘ 
220 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 250 
221 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1152/2010 ze dne 23.08.2011 
222 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 142 
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bylo zavedeno náhradní doručování postupem dle ust. § 49 odst. 4 OSŘ 

a ust. § 50 odst. 1 OSŘ, kdy lze písemnosti doručit náhradním způsobem, není-li adresát 

na doručovací adrese zastižen bez ohledu na to, zda se na ní fakticky zdržuje. Nadále již 

není přihlíženo k tvrzení povinných, že se trvale nezdržovali na doručovací adrese, když 

dle ust. § 46a odst. 3 OSŘ je adresát povinen bez zbytečného odkladu soudu sdělit 

veškeré změny významné pro doručování. Ne výjimečně jde ze strany povinných 

o účelová tvrzení za účelem oddálit provedení exekuce. 

 Materiální vykonatelnost se vztahuje k té části exekučního titulu, kterou se ukládá 

povinnost. Z exekučního titulu musí být zřejmé, jaká konkrétní povinnost má být 

vynucena, tato musí být reálně splnitelná (i podle práva), dále musí být patrné, kdo je 

oprávněným a povinným a lhůta ke splnění povinnosti223. Za lhůtu k plnění se zde 

považuje i případ, kdy exekuční titul ukládá povinnost k plnění ve splátkách pod ztrátou 

jejich výhody. Pokud by byl exekuční návrh podán chybně, neboť nedošlo ke ztrátě 

výhody splátek, může se povinný domáhat zastavení exekuce právě 

podle ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ.  

Uložená povinnost musí být vymezena objektivně určitým způsobem tak, že je 

dostatečně vymezena i z pohledu osob, které stojí mimo rámec vztahu, na jehož základě 

byla povinnost uložena.224 Nedostatek materiální vykonatelnosti exekučního titulu se 

projevuje např. nepřesnou individualizací oprávněného a povinného, nepřesným 

vymezením práv a povinností k plnění, rozsahem i obsahem plnění (stanovisko NS 

sp. zn. Cpj 159/79), chybějící lhůtou ke splnění povinnosti v rozporu s právními 

předpisy, nebo pokud není v případě exekuce vyklizením bytu v exekučním titulu byt 

dostatečně určitě225 označen (stanovisko Nejvyššího soudu České republiky 

sp. zn. Cpj 40/83). K nutnosti obrany povinného podáním návrhu na exekuci z důvodu 

nedostatku materiální vykonatelnosti exekučního titulu by v praxi mělo docházet pouze 

                                                 
223 Ustanovení § 40 odst. 2 EŘ obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, že neobsahuje-li exekuční titul 

určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti uložené exekučním titulem je třeba splnit 

do 3 dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.  
224 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1119/2004 ze dne 23.06.2004 
225 Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 2 Cdon 1236/97 ze dne 31.03.1999 je-li 

vyklizovaný byt ve vykonávaném rozhodnutí identifikován dostatečně určitě tak, aby jej při výkonu 

rozhodnutí nebylo možné zaměnit s bytem jiným, nelze rozhodnutí upřít vykonatelnost jen proto, 

že neuvádí patro nebo podlaží, v němž byt je. Okolnost, že nedostatečné označení bytu brání výkonu 

rozhodnutí (že podle něj nelze vyklidit konkrétní byt), je zpravidla spolehlivě zjistitelná až při provedení 

výkonu rozhodnutí. Jestliže v době nařízení výkonu již nájemní poměr zanikl i druhému z manželů - 

společných nájemců bytu, pak okolnost, že vykonávané rozhodnutí ukládá povinnost byt vyklidit jen 

jednomu z nich, nařízení výkonu rozhodnutí vůči tomuto povinnému nebrání.  



74 

 

výjimečně. Před podáním žádosti exekutora exekučnímu soudu k pověření provedením 

exekuce zkoumá exekutor náležitosti exekučního návrhu a také zkoumá, zda jsou 

splněny další zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, tedy i požadavek 

materiální vykonatelnosti exekučního titulu. Jestliže exekuční návrh pro nedostatek 

materiální vykonatelnosti nezamítne sám exekutor dle ust. § 39 odst. 3 EŘ, měl by 

exekuční soud udělit exekutorovi dle ust. § 43a odst. 6 EŘ závazný pokyn k zamítnutí 

exekučního návrhu. 

 K problematice nedostatku materiální vykonatelnosti exekučního titulu se vyjádřil 

i Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení sp. zn. 20 Cdo 3989/2007 ze dne 16.12.2009, ve 

kterém vyslovil názor, že "nezbytným předpokladem pro nařízení exekuce je, aby práva 

a jim odpovídající povinnosti byly ve vykonávaném rozhodnutí či jiném titulu určeny 

přesným a nepochybným způsobem. Není-li možné dovodit z rozhodnutí náležitosti 

materiální vykonatelnosti podle § 261a odst. 1 OSŘ ani výkladem s přihlédnutím k 

povaze uložené povinnosti či ke způsobu exekuce, nelze takové rozhodnutí vykonat; soud 

návrh na nařízení jeho výkonu zamítne. Z povahy exekučního řízení plyne, že - z 

hlediska požadavku materiální vykonatelnosti titulu chybějící - okolnosti soud v 

exekučním řízení již zásadně zjišťovat nemůže, a že tedy v exekučním řízení není 

přípustné titul navržený k exekuci o tyto okolnosti doplňovat, a to ani rešeršemi do 

nalézacího řízení, ani (až na výjimky) k příslušnému právnímu předpisu, natožpak tyto 

okolnosti zjišťovat dokazováním". Část novější judikatury dokonce připouští, že 

povinnost může konkretizovat i odůvodnění rozsudku. Při zkoumání povahy uložené 

povinnosti k nepeněžitému plnění soud vychází z výroku rozhodnutí; z jeho odůvodnění 

tehdy, je-li to nutné k výkladu výroku, tedy k odstranění případných pochybností o 

obsahu a rozsahu výrokem uložené povinnosti.226 V některých případech lze připustit i 

provedení místního šetření (ohledání pozemku, který má být vyklizen)227. 

Od zastavovacího důvodu dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ je třeba odlišovat 

odklad vykonatelnosti exekučního titulu např. v dovolacím řízení, který není důvodem 

pro zastavení. Je pouze důvodem k odložení provedení exekuce 

podle ust. § 266 odst. 2 OSŘ.  

 

 

                                                 
226 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 145 
227 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 1421/2003 ze dne 27.05.2004 
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4.2 Zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. b) OSŘ 

 

 Druhý zastavovací důvod řeší situace, kdy je po pověření exekutora zrušen 

exekuční titul či kdy se exekuční titul stal před pověřením nebo se stane po pověření 

ze zákona nebo důsledkem jiného rozhodnutí či právní skutečnosti neúčinným.  

Rozdíl mezi ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ a ust. § 268 odst. 1 písm. b) OSŘ 

spočívá v časovém vymezení, kdy došlo k tomu, že exekuční titul nemůže být 

podkladem pro vedení exekuce. Pokud došlo ke zrušení nebo k neúčinnosti exekučního 

titulu poté, co nastaly účinky nařízení exekuce (ust. § 47 odst. 2 EŘ), exekuce bude 

zastavena podle ust. § 268 odst. 1 písm. b) OSŘ, jestliže k takové události došlo 

před tímto okamžikem, exekuce bude zastavena dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ 

(exekutor by neměl být v takovém případě pro neexistenci exekučního titulu vůbec 

pověřen provedením exekuce).228  

K problematice použití těchto zastavovacích důvodů se vyjádřil také Nejvyšší 

soud ČR, který stanovil, že "podkladové rozhodnutí je neúčinné, jestliže – 

ač neodstraněno jiným rozhodnutím - sice stále existuje, ale pozbylo způsobilosti mít 

vliv na právní vztahy, k jejichž regulaci původně sloužilo. Ztrátu účinnosti rozhodnutí, 

které je podkladem výkonu, zákon výslovně zmiňuje jako důvod pro zastavení 

(již nařízeného) výkonu, a to i bez návrhu. Jestliže však neúčinnost titulu je zjevná již 

v řízení, které předchází nařízení výkonu rozhodnutí, nelze k ní nepřihlédnout jen proto, 

že prostor k jejímu posouzení se typicky přesouvá do stadia řízení o zastavení výkonu. 

Titul, který zjevně není v době rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí 

účinný, nemůže být způsobilým titulem, na jehož podkladě by mohla být nařízena 

(a prováděna) exekuce; nařízení výkonu, který by musel být ihned zastaven, odporuje 

rozumnému a praktickému exekučnímu režimu"229. Podle judikatury Nejvyššího soudu 

ČR230 je také nutným předpokladem pro zastavení exekuce podle 

ust. § 268 odst. 1 písm. b) OSŘ právní moc zrušujícího rozhodnutí. 

 Zrušením exekučního titulu se rozumí jeho výslovné a pravomocné zrušení. 

Důsledkem tedy musí být zastavení exekuce, neboť exekuční titul, na základě kterého 

byla exekuce zahájena, zde již není. K zastavení exekuce může dojít na návrh 

                                                 
228 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 158 
229 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 761/2005 ze dne 30.11.2005 
230 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 4 Cz 118/65 ze dne 28.09.1965 
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i bez návrhu. Ke zrušení exekučního titulu a tedy jeho zániku může dojít pouze 

na základě zákonem upraveného postupu a podle příslušných ustanovení procesního 

předpisu. Nejčastěji půjde o zrušení v odvolacím řízení dle ust. § 219a OSŘ (exekuce 

podle předběžně vykonatelného rozhodnutí - výživné) nebo v řízení dovolacím 

dle ust. § 243e OSŘ. Rozhodnutí vydané v občanském soudním řízení může být zrušeno 

dle ust. § 77 odst. 2 OSŘ (zrušení předběžného opatření předsedou senátu), 

§ 99 odst. 3 OSŘ (zrušení usnesení o schválení smíru), § 235e odst. 2 OSŘ (zrušení 

rozhodnutí v řízení o žalobě pro zmatečnost) či dle § 82 zák. č. 182/1993 Sb., 

o Ústavním soudu (zrušení rozhodnutí Ústavním soudem). Dle JUDr. Jaroslava Mádra 

je důvodem pro zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. b) OSŘ též změna 

rozhodnutí o plnění v budoucnu splatných dávek spočívající v jejich snížení 

dle ust. § 163 OSŘ (exekuce bude částečně zastavena v rozsahu, který odpovídá rozdílu 

původně a nově stanovené výše dávek) či změna rozhodnutí v řízení po povolení 

obnovy dle ust. § 235h odst. 1 OSŘ za předpokladu, že změna je představována 

snížením či zánikem dříve uložené povinnosti.231 Zrušeny mohou být i jiné exekuční 

tituly (nejčastěji v případě rozhodčích nálezů) dle ust. § 274 OSŘ, a to postupem 

upraveným v předpisech, dle kterých byly vydány. 

 Od zrušení exekučního titulu, kdy exekuční titul zaniká, je třeba odlišit neúčinnost 

exekučního titulu. Neúčinný exekuční titul není zrušen, existuje a zůstává platný, avšak 

ztrácí právní účinnost a nemůže být způsobilým podkladem pro provedení exekuce. 

Nejvyšší soud ČR definoval neúčinnost exekučního titulu následovně: "Neúčinným je 

takový titul, který sice nebyl (jiným rozhodnutím nebo ze zákona) zrušen, resp. nenastaly 

účinky, jež se tomu kladou naroveň, pročež jako takový existuje dále, avšak pozbyl 

způsobilosti mít vliv na ty právní vztahy, k jejichž regulaci původně sloužil"232. 

 Neúčinnost exekučního titulu nastává přímo ze zákona nebo v důsledku jiných 

zákonem předvídaných skutečností. Neúčinnost nastává dle JUDr. Drápala233 zejména: 

 

                                                 
231 JIRSA, Jaromír (vedoucí autorského týmu); BERAN, Vladimír; KORBEL, František; LICHOVNÍK, 

Tomáš; MÁDR, Jaroslav; PETR, Bohuslav; VOJTEK, Petr (autoři); HAVLÍČEK, Karel (editor). 

Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251 – 376 občanského soudního řádu (podle 

stavu k 1.4.2014). Praha : JUDr. Karel Ha vlíček, Havlíček Brain Team, 2014, s. 104 
232 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1331/2006  ze dne 24.04.2007 
233 DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 2240 
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 ze zákona (např. dle ust. § 77 odst. 1 písm. a) OSŘ zaniká předběžné opatření, 

jestliže navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh 

na zahájení řízení); 

 

 v důsledku jiného rozhodnutí (např. účinnost rozhodnutí o uložení vyživovací 

povinnosti mezi manžely podle ust. § 697 NOZ zaniká nabytím právní moci 

rozsudku o rozvodu manželství);   

 

 na základě právní skutečnosti, která znamená zánik hmotněprávního stavu, na němž 

byl exekuční titul založen (např. rozhodnutí o příspěvku na výživu rozvedeného 

manžela podle ust. § 760 NOZ se stává neúčinným dnem uzavření nového 

manželství oprávněného rozvedeného manžela nebo dnem vstoupení oprávněného 

rozvedeného manžela do registrovaného partnerství); 

 

 v případě exekučních titulů, v nichž je povinnost doložena časem, jeho uplynutím 

(např. zánikem předběžného opatření podle § ust. § 77 odst. 1 písm. d) OSŘ). 

 

 JUDr. Drápal do případů neúčinnosti zahrnuje i právní skutečnost, jež je obsahem 

rozvazovací podmínky, typicky dosažení určité věkové hranice oprávněným podle ust. § 

548 NOZ (dříve ust. § 36 odst. 2 obč. zák.). Opačný názor, ke kterému se přiklání i 

autorka této práce, však zastává JUDr. Svoboda a kolektiv autorů,234 který říká, že "v 

případě, že exekučním titulem uložená povinnost je vázána na rozvazovací podmínku 

podle ust. § 548 NOZ nebo je omezena doložením času, kdy v souladu s ust. § 550 NOZ 

je účinnost právního jednání omezena konečnou dobou, nejedná se o neúčinnost 

exekučního titulu, ale jedná se o zánik práva přiznaného exekučním titulem po jeho 

vydání, což může být důvodem k zastavení exekuce nikoli podle ust. § 268 odst. 1 písm. 

b) OSŘ, ale podle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ".  

  

 

                                                 
234 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 941-942 
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4.3 Zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ 

 

 Pod ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ je uveden třetí zastavovací důvod, 

kdy exekuci lze zastavit, navrhne-li to oprávněný. Exekuční řízení je ovládáno 

dispoziční zásadou, kdy exekuční řízení je zahajováno pouze na návrh oprávněného. 

Ustanovení § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ je vyjádřením této dispoziční zásady, 

kdy oprávněný může kdykoliv, s odkazem na ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ 

či bez uvedení důvodů navrhnout zastavení exekuce.  

Zastavení exekuce dle tohoto ustanovení je vázáno výlučně na návrh, 

a to na návrh oprávněného, který musí obsahovat výslovný projev vůle oprávněného, 

aby exekuce byla zastavena. Takovému návrhu musí být vždy vyhověno, stanovisko 

povinného nemůže zastavení exekuce ovlivnit, když proti vůli oprávněného v exekuci 

nelze pokračovat. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí235 shrnul, že "výkon rozhodnutí 

jako soudní řízení svého druhu je natolik ovládáno dispoziční zásadou, že je 

nemyslitelné, aby v něm bylo pokračováno bez vůle oprávněného jen pro zájem 

povinného; zastavení řízení je pojmově vždy v zájmu povinného. Oprávněný má 

k ukončení nařízeného výkonu k dispozici i jeho zastavovací důvod 

dle ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ; ve vztahu k takovému jeho úkonu je stanovisko 

povinného zásadně zcela bezvýznamné". Důvody pro zastavení exekuce a stanovisko 

povinného mohou mít význam při rozhodování o náhradě nákladů mezi účastníky 

řízení.236 

 Pokud se oprávněný rozhodne podat návrh na zastavení exekuce, jedná se o jeho 

procesní rozhodnutí, za které musí nést odpovědnost v podobě započtení doby 

exekučního řízení do promlčecí doby. Po dobu trvání exekuce promlčecí doba neběží, 

respektive se staví, tzn. že promlčecí doba, která započala běžet dříve v minulosti, 

v důsledku zahájení exekučního řízení „dočasně“ přestala běžet, přičemž po odpadnutí 

uvedené překážky bránící v běhu promlčecí doby tato pokračuje tam, kde přestala běžet 

(promlčecí doba se prodlužuje o dobu, po kterou došlo ke stavení promlčecí doby).237 

                                                 
235 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 4511/2011 ze dne 28.08.2012 
236 srov. § 271 OSŘ 
237 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1800/2018 ze dne 29.05.2018 
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 Jestliže zastavení exekuce navrhne oprávněný, rozhodne o zastavení exekuce 

exekutor bez jednání dle ust. § 55 odst. 4 EŘ z důvodu pro zastavení 

podle ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ s účinky ex nunc. Zastavení exekuce podle tohoto 

důvodu nebrání tomu, aby exekuce byla později opět zahájena. Návrhem oprávněného 

na zastavení exekuce je exekutor vázán ve všech jeho částech např. i v určení data 

zastavení exekuce k uspokojení pohledávek výživného. Je však nutné upozornit, že 

exekuce má být přednostně zastavena z tzv. prioritních důvodů. Jde např. o situaci, kdy 

je exekuce vedena na základě nevykonatelného exekučního titulu či exekuční titul 

v průběhu exekuce zanikl. Exekuci je tak nutné zastavit nikoliv proto, že to navrhl 

oprávněný, ale podle ust. § 268 odst. 1 písm. a) či b) OSŘ.238  

Dispoziční zásada se neuplatňuje neomezeně, neboť soud se musí zabývat 

i důvody, které oprávněného k podání návrhu na zastavení exekuce vedly. Vyřízení 

návrhu oprávněného na zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ nemá 

a priori přednost před vyřízením dříve podaného návrhu povinného na zastavení 

exekuce. Např. splní-li povinný povinnost ještě před zahájením exekučního řízení a jeho 

návrhu na zastavení exekuce je vyhověno, má takové zastavení účinky ex tunc (exekuce 

neměla být od samého počátku vedena).239 

Protože se jedná o procesní úkon oprávněného, kterým může disponovat 

do té doby, než o něm exekutor rozhodne, může ho oprávněný vzít do té doby i zpět.240 

Pokud však bylo o návrhu oprávněného na zastavení exekuce již rozhodnuto, je jím 

oprávněný vázán a ani případným podáním odvolání by nemohl dosáhnout pokračování 

exekuce. Odlišný názor vyslovili JUDr. Pařízek a JUDr. Svoboda, dle nichž lze 

se zastavením exekuce nesouhlasit i v odvolacím řízení, a to do doby, než o návrhu 

na zastavení exekuce rozhodne odvolací soud.241 Od shodných skutkových tvrzení totiž 

může kdokoliv z účastníků odstoupit až do doby, než je na jejich základě rozhodnuto, 

nestanoví-li zákon výslovně jinak.242 

 Návrh oprávněného na zastavení exekuce má zpravidla přednost před návrhem 

povinného; zastaví-li exekutor exekuci na návrh oprávněného, nemusí se již zabývat 

                                                 
238 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 170 
239 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 176 
240 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2675/2011 ze dne 24.08.2011 
241 PAŘÍZEK, Igor. K zastavení exekuce dle § 55 odst. 3 EŘ. Právní rozhledy. 2014, č. 23-24. 
242 SVOBODA, Karel. Nové instituty českého civilního procesu. Praha : Wolters Kluwer, 2012, s. 61 
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případným návrhem povinného na zastavení exekuce, který z hlediska rozsahu 

nepřekračuje návrh oprávněného.243  

 Navrhnout zastavení exekuce může oprávněný i bez uvedení důvodů kdykoliv 

poté, kdy bylo vydáno pověření exekutora k provedení exekuce.244 Ve fázi od podání 

exekučního návrhu do pověření exekutora k provedení exekuce je nutné podat návrh 

na zastavení exekučního řízení (samotná exekuce dosud neběží). Oprávněný by však 

uvedení zastavovacího důvodu v návrhu na zastavení exekuce měl zvážit, 

a to z hlediska rozhodování exekutora popř. exekučního soudu o povinnosti zaplatit 

náklady exekuce a rozhodování o právu účastníků na náhradu nákladů řízení. Usnesení 

o zastavení exekuce je rozhodnutí, jímž se exekuční řízení končí a exekutor je povinen 

v usnesení o zastavení rozhodnout i o nákladech řízení. Dle ust. § 89 EŘ je exekuční 

řízení ovládáno zásadou zavinění, když při zastavení exekuce hradí náklady exekuce 

a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. Uvedení a doložení zastavovacího 

důvodu tak bude zásadní pro rozhodnutí exekutora o uložení povinnosti účastníku řízení 

zaplatit náklady exekuce a přiznání náhrady nákladů exekučního řízení účastníkům 

řízení. 

 Návrhu oprávněného nelze vyhovět, pokud byla exekuce již skončena úspěšným 

vymožením povinnosti včetně nákladů exekuce. Z nemožnosti zastavit exekuci 

skončenou vymožením však existují výjimky. Jde o případy, kdy jsou naplněny zásadní 

zastavovací důvody dle ust. § 268 odst. 1 písm. a), b), g) a h) OSŘ. Jde např. o případy, 

kdy exekuce nemohla být vedena, neboť neexistoval exekuční titul (je třeba zohlednit 

dobu, která uplynula od skončení exekuce a zájem povinného na takovém zastavení 

exekuce) či povinný před zahájením exekuce povinnost splnil (povinný podal návrh 

na zastavení ještě před skončením exekuce vymožením, ale exekuční soud o něm 

do skončení exekuce nestihl rozhodnout).245 Pokud tedy existuje důvod pro zastavení 

exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. a) či b) OSŘ, případně pokud je dán důvod 

pro zastavení exekuce ex post, protože povinný podal ještě před rozhodnutím o návrhu 

oprávněného na zastavení exekuce návrh na zastavení podle ust. § 268 odst. 1 písm. g) 

či h) OSŘ, nelze exekuci zastavit podle zastavovacího důvodu 

                                                 
243 stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpj 159/79, Rc 21/1981 
244 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 392 
245 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 19 
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dle ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ.246 Takové zastavení exekuce bude mít účinky 

ex tunc a povinný bude mít právo na vrácení vymoženého plnění jako bezdůvodného 

obohacení. 

Pokud nejsou zaplaceny náklady exekuce, nelze exekuci na návrh zastavit zcela, 

ale bude zastavena částečně a ponechána pro vymožení nákladů exekuce.247 

 

 

4.4 Zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) OSŘ 

 

Čtvrtým zastavovacím důvodem je případ, kdy exekuce postihuje věci, které jsou 

z exekuce podle ust. § 321 a 322 OSŘ vyloučeny nebo postihuje majetek, ze kterého 

nelze vymáhanou pohledávku uspokojit. Ustanovení § 321 a § 322 OSŘ kogentním 

způsobem chrání povinného tím, že nepřipouštějí exekuci na veškeré věci povinného 

před neúměrnými dopady exekuce, jež by mohly způsobit jeho ekonomickou 

(podnikatelskou) zkázu. V ustanovení § 321 OSŘ je vyjádřen princip, podle něhož 

takové věci nemohou být postiženy ani tehdy, když s nimi povinný disponuje tak, že by 

mohly být postiženy jiným způsobem exekuce (např. vyplacené peníze z dávky pomoci 

v hmotné nouzi v rámci exekuce přikázáním pohledávky či prodejem movitých věcí). 

Na takovou skutečnost musí povinný exekutora upozornit a prokázat, že je zde důvod 

nepřipouštějící exekuci.248 

 

Jde o věci, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví povinného 

nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela a které 

 nemohou být postiženy, protože jejich prodej je podle zvláštních předpisů 

zakázán, nebo které podle zvláštních předpisů exekuci nepodléhají 

 povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých 

a své rodiny (např. běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, 

školní potřeby, dětské hračky) nebo k plnění svých pracovních úkolů, 

jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy 

                                                 
246 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 178 
247 srov. § 55a EŘ 
248 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 185 
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(např. snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky, 

zdravotnické potřeby) a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým 

majetkovým poměrům 

 povinný nezbytně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; 

to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení 

pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna 

 jsou technickými prostředky, na nichž se podle zvláštního právního 

předpisu (zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) vede 

evidence investičních nástrojů nebo se uchovávají dokumenty týkající 

se údajů v této evidenci, a dále technické prostředky sloužící 

k poskytování údajů o vlastnících investičních nástrojů podle zvláštního 

právního předpisu (zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu) 

 povinný nabyl jako substituční jmění249; to neplatí, má-li povinný právo 

s věcí volně nakládat nebo jde-li o exekuci, kterou jsou vymáhány 

zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých 

jako substituční jmění. 

 

Zákon neobsahuje taxativní výčet věcí vyloučených z postihu exekucí, 

proto při posuzování, které věci lze zahrnout pod ust. § 321 a 322 OSŘ, hraje 

významnou roli judikatura. Obvyklé vybavení domácnosti definuje 

následovně „skutečnost, že určité věci - se zřetelem k aktuálním sociálním standardům - 

tvoří i typické vybavení domácnosti (kupř. barevný televizor, přehrávací aparatura, 

sedací souprava apod.), ještě neznamená, že jsou věcmi nezbytně potřebnými. I když 

jsou tedy součástí tzv. obvyklého vybavení domácnosti, nemusí být z výkonu vyloučeny, 

jestliže jsou současně věcmi (posuzováno především z objektivního hlediska) 

k uspokojování potřeb povinného zbytnými. Okolnost, že tyto věci byly dosud povinným 

užívány běžně a přirozeně v sledovaných souvislostech významná není; měřítko 

                                                 
249 Substituční jmění je institut dědického práva. Je upraven v ust. § 1521 NOZ: „Nesvěřil-li zůstavitel při 

nařízení svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat, je vlastnické právo dědice 

k tomu, co nabyl děděním, jakož i k tomu, co nabyl náhradou za zničení, poškození nebo odnětí věci 

z dědictví, omezeno na práva a povinnosti poživatele. To neplatí, je-li věc z dědictví zcizena nebo zatížena 

za účelem úhrady zůstavitelových dluhů.“ Jedná se tedy o případ, kdy je v dědictví nabyt majetek pouze 

za účelem jeho správy pro následného dědice. 
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nezbytnosti se totiž neodvíjí pouze od četnosti a způsobu užívání věcí, nýbrž má základ 

v úvaze, zda lze na povinném požadovat, aby se při uspokojování základních životních 

potřeb svých a své rodiny bez uvedených věcí obešel, případně je uspokojoval 

na kvalitativně nižší úrovni, s nižšími náklady, dávaje přednost plnění svých zákonných 

povinností“.250 Pokud tedy věc slouží k uspokojení základních potřeb povinného a jeho 

rodiny a tato věc je nadstandardní, obrana povinného není na místě za předpokladu, 

že lze jeho potřeby zabezpečit levnější standardní věcí stejného druhu.251  

Snaha zákonodárce definovat pojem obvyklého vybavení domácnosti vyústila 

novelou OSŘ provedenou zákonem č. 164/2015 Sb. s účinností od 01.09.2015. 

Podle zákona je tak obvyklým vybavením domácnosti zejména lůžko, stůl, židle, 

kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí 

těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje 

cenu obvyklého vybavení domácnosti.  

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí dále pokusil vyznačit limity 

obrany povinného dle tohoto zastavovacího důvodu a to tak že „ačkoli ustanovení § 322 

o.s.ř. vyjadřuje princip ochrany povinného v exekučním řízení, nelze ztratit ze zřetele, 

že tato ochrana je limitována tím, o co v tomto řízení především jde, totiž vymoci 

(a nikoli naopak) plnění, jež bylo povinnému uloženo exekučním titulem (srov. usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 20 Cdo 180/2003, uveřejněné v Soudní 

judikatuře č. 3, ročník 2004 pod č. 62). Ustanovení § 322 o.s.ř. je proto třeba vykládat 

restriktivně a podřadit pod něj pouze věci, které povinný nemůže postrádat, aniž by tím 

byla snížena jeho lidská důstojnost. To platí i pro nemovitosti; byt by byl takovou věcí 

kupříkladu tehdy, jestliže by jeho jedinečné stavebně technické uspořádání dané 

specifickým tělesným postižením povinného neumožňovalo přestěhování povinného 

do jiného – stejně nezařízeného – bytu (srov. i usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 28.06.2005, sp. zn. 20 Cdo 508/2004). Restriktivně je třeba vykládat i zákaz 

exekučního prodeje věcí, jenž by byl v rozporu s morálními pravidly. Uvádí-li § 322 

odst. 2 o.s.ř. v tomto směru příkladmo snubní prsten a jiné předměty podobné povahy 

(např. písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy 

týkající se povinného nebo členů jeho rodiny), je zřejmé, že zákon tu má na mysli pouze 

věci, k nimž má povinný silný osobní vztah a jejichž přechod do vlastnictví jiné osoby 

                                                 
250 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 180/2003 ze dne 26.02.2004 
251 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 193 
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by byl z etického hlediska nevhodný. Okolnosti ryze majetkové povahy (k nimž patří 

i dovolatelkou tvrzené splácení úvěru zajištěného zástavním právem k bytu) zde 

významné nejsou.“252. 

Při posouzení, zda bude věc vyloučena z postihu exekucí, je třeba zohlednit 

všechny okolnosti případu. Např. „jinak se bude posuzovat rozsah postižitelných věcí 

u povinného, který je svobodný, a jinak u povinného, který pečuje o větší počet malých 

dětí.“253 

Judikatura taktéž hodnotila i hledisko nezbytně nutné potřeby povinného, který je 

podnikatelem a „které je významné jen ve vztahu k podnikání vymezenému předmětem 

jeho podnikatelské činnosti a uplatní se pouze v míře, která podnikateli zajistí alespoň 

v minimálním rozsahu provozovat podnikání v souladu s předmětem činnosti. Postižení 

věcí nesmí mít za následek znemožnění dalšího pokračování podnikání povinného“254. 

V projednávané věci byl postiženou věcí automobil, který povinná využívala k výkonu 

advokacie podle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle názoru soudu si povinná mohla zařídit náhradní dopravu jiným odpovídajícím 

způsobem, ať už hromadnou dopravou či půjčkou jiného vozidla, mimořádně mohl 

dopravu zajistit provozovatel taxislužby. Obtíže v přepravě (objemné spisy, talár), 

spojené s pokračováním v podnikání bez osobního automobilu nejsou z pohledu 

ust. § 322 odst. 3 OSŘ významné; rozhodující je, že další podnikání povinné nebylo 

zcela vyloučeno. Ochrana podnikání povinného podle ust. § 322 odst. 3 OSŘ tedy není 

bezmezná. Jde o zachování základní ekonomické nezávislosti a důstojnosti povinného 

a jeho rodiny, avšak jen tehdy a do té míry, v níž povinný nemá možnost uspokojit své 

potřeby a potřeby rodiny jinak než podnikáním.255 Zabaveny nebudou jen takové věci, 

které umožňují povinnému podnikat alespoň v minimálním rozsahu.256  Věci nezbytné 

k podnikání jsou takové majetkové hodnoty, bez nichž by bylo nepředstavitelné, 

aby podnikání bylo výdělečné, vedlo k uspokojení základních životních potřeb 

povinného a jeho rodiny a bylo tak zdrojem obživy.257 

                                                 
252 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 509/2006 ze dne 19.07.2006 
253 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 389  
254 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 238/2013 ze dne 26.02.2014 
255 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 189-190 
256 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 698/2000 ze dne 19.09.2000 
257 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. R I 13/26 ze dne 19.01.1926 
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Zákon uvádí výjimku, kdy se právní úprava vyloučených věcí z exekuce 

dle ust. § 321 a 322 OSŘ nepoužije. V takovém případě zákon v ust. § 322 odst. 7 OSŘ 

stanoví tři podmínky, a to na návrh oprávněného a jde-li o věci, které povinný, který 

úmyslným trestným činem způsobil škodu, nabyl z majetkového prospěchu získaného 

tímto trestným činem, je-li oprávněným poškozený z tohoto trestného činu. Předpoklady 

pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) OSŘ se neuplatní, jestliže sám 

povinný věci, které jsou z exekuce vyloučeny podle ust. § 322 odst. 1 až 3 OSŘ, vydal 

dobrovolně za účelem jejich exekuční realizace.258  

Zastavovací důvod dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) OSŘ lze užít při exekuci 

prodejem movitých či nemovitých věcí. Pokud jsou exekucí postiženy věci, které jsou 

dle ust. § 321 a 322 OSŘ vyloučeny, exekuční soud ohledně těchto věcí v každém 

stadiu řízení i bez návrhu zastaví. To neplatí u nemovitých věcí, ke kterým bylo dříve 

zřízeno soudcovské zástavní právo. Zastavení exekuce dle tohoto důvodu je zpravidla 

v exekuci prodejem movitých věcí zastavením částečným, které se týká konkrétní věci. 

I kdyby však exekuce byla zastavena ohledně všech sepsaných věcí, je objektivně 

otevřena možnost dle ust. § 326 odst. 8 OSŘ soupis doplnit o další, dosud nesepsané 

věci.259  

JUDr. Svoboda zastává názor, že v dotčených ustanoveních je vyjádřen obecný 

princip prostupující celou exekucí, že exekuce nesmí nepřiměřeně zasáhnout 

do ekonomické soběstačnosti, důstojnosti povinného a jeho rodiny a nesmí být dotčeny 

zákonem chráněné zájmy třetích osob příp. i povinného, včetně práv zaručených 

ústavou. Výjimečně při zvláštních okolnostech případu lze tedy připustit, že se tento 

princip použije i v dalších způsobech exekuce, jestliže tyto neposkytují dostatečnou 

ochranu.260  

Obranou povinného je tedy v případě sepsání věcí vyloučených z postihu exekucí, 

postižení nemovitých věcí nebo majetku, ze kterého nelze vymáhanou povinnost 

uspokojit podání návrhu na zastavení exekuce právě z tohoto důvodu. Zda se skutečně 

jedná o věci vyloučené nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku 

uspokojit, posuzuje exekuční soud při rozhodování o zastavení exekuce. Lze dokonce 

                                                 
258 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1648/2012 ze dne 27.11.2013 
259 DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 2241 
260 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 182 
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říci, že exekučně nesmějí být postiženy věci vyloučené z postihu ust. § 321 

a § 322 OSŘ bez ohledu na to, komu náleží, neboť jejich nepostižením se chrání zájem 

povinného a jeho rodiny, který musí být zabezpečen tak, že se věci nechají povinnému 

a jeho rodině. Vlastník těchto věcí podá návrh na částečné zastavení exekuce v rozsahu 

těchto věcí dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) OSŘ. Předchozí rozhodnutí ve zvláštním 

řízení není vyžadováno, není třeba uplatňovat vylučovací (excindační) žalobu.261 

Obdobná ochrana povinného je upravována i v cizích právních řádech. Floridské 

právo například umožňuje soudem uznaným dlužníkům získat výjimky ze zabavení 

v případě hospodářských usedlostí, což je chrání před zabavením jejich vlastního 

bydlení (objektu, ve kterém žijí), a mohou si pro obstavení namísto toho zvolit osobní 

majetek (automobil a jiné předměty) v hodnotě do relativně malé částky. Soudem 

uznaní dlužníci, kteří nejsou fyzickými osobami (společnosti, partnerství apod.), takové 

výjimky nemají. Federální i státní zákony Spojených států amerických dále omezují 

obstavení, pokud jde o procenta příjmů nebo požadované minimální příjmy; 

například na Floridě mají dlužníci, kteří jsou hlavními živiteli rodiny, právo vyhnout se 

obstavení, pokud jejich příjmy nepřevyšují 750 dolarů týdně. (Fla. Stat. § 222.11, 2019). 

Čtyři státy (Severní Karolína, Pensylvánie, Jižní Karolína a Texas) „zakazují obstavení, 

s výjimkou zvláštních okolností, jako jsou například nezaplacené daně nebo podpora 

dítěte“. (Robert W. Emerson, Business Law, s. 262, 6. vydání, 2015). Nutno 

poznamenat, že Florida má oproti jiným americkým státům mnohem větší výjimky 

(např. pro zmiňované hospodářské usedlosti).262 

 

 

4.5 Zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ 

 

Výkon rozhodnutí (exekuce) bude zastaven, jestliže průběh výkonu rozhodnutí 

(exekuce) ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho 

nákladů. Tzv. bezvýslednost exekuce, resp. nemajetnost povinného je dalším důvodem 

pro zastavení exekuce. Ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ upravuje obecné 

předpoklady zastavení exekuce pro bezvýslednost, je právní normou s relativně 

                                                 
261 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 184 
262 EMERSON, Robert W. Florida and U.S. Enforcement of Debts (Vymáhání dluhů na Floridě 

a ve Spojených státech amerických). Komorní listy. 2019, č. 3. 
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neurčitým obsahem, jež exekučnímu soudu umožňuje uvážení, zda zastaví exekuci 

pro zjevnou bezúčelnost způsobenou nemajetností povinného. Proto má být aplikováno 

zdrženlivě, okolnosti odůvodňující zastavení musí působit intenzívně a v podstatné 

míře; smyslem exekuce je, aby byla provedena, nikoli zastavena.263 

Pokud v průběhu exekuce nebyly nalezeny majetkové hodnoty povinného, které 

by pokryly alespoň náklady exekuce264, nemá pokračování exekuce smysl 

a z ekonomického hlediska by další vedení exekuce vedlo ke zvýšení nákladů, 

které nemohou být z výtěžku pokryty. Z logiky věci plyne, že závěr o bezvýslednosti 

exekuce lze učinit až po určité době, kdy exekutor v rámci řízení provedl veškeré 

lustrace majetku povinného, a to i opakovaně. Předčasným tak bude shledán návrh 

povinného na zastavení exekuce za předpokladu, že exekutor ještě neuskutečnil všechny 

úkony, jimiž se provádí zjišťování majetku povinného.265 Exekuční soud však musí 

vlastními zjištěními ověřit, že další úkony exekutora jsou racionální a mohou přinést 

výsledek v podobě zjištění majetku povinného.266 Fakt, že exekuce bezúspěšně probíhá 

již po delší dobu, není sám o sobě důvodem pro zastavení exekuce, lze-li v budoucnu 

očekávat změnu v majetkových poměrech povinného a tato změna je reálně 

očekávatelná v dostupné době a nikoliv jen hypotetická.267 Např. aktuálně nemajetný 

povinný, který se dlouhodobě nachází ve výkonu trestu odnětí svobody s propuštěním 

stanoveným za několik let, pokud je zdravý a i po propuštění z výkonu trestu se bude 

ještě delší čas nacházet v produktivním věku. Při posouzení budoucí perspektivy 

exekuce soud postupuje podle zásady zdrženlivosti k právu povinného, který neplnil 

dobrovolně, a tím způsobil, že je exekuce vedena.268 To však neznamená, že by exekuce 

měla být vedena navždy.269 

Návrh na zastavení exekuce dle tohoto zastavovacího důvodu bývá častým 

obranným prostředkem povinného, kterým poukazuje na svou nemajetnost a další 

bezvýsledné vedení exekuce. Pokud ale pohledávka není zcela zjevně nedobytná, může 

                                                 
263 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 338/2018 ze dne 02.05.2018; usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 798/2019 ze dne 20.03.2019 
264 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 467/2013 ze dne 31.07.2013 
265 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 4051/2011 ze dne 31.10.2012 
266 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 449/2018 ze dne 28.03.2018 
267 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3574/2016 ze dne 29.09.2016 
268 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 414/2018 ze dne 14.02.2018 
269 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 807/2015 ze dne 08.04.2015 
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se exekutor dále snažit pohledávku vymoci. Exekuční soud by exekutorovi měl 

tuto možnost poskytnout a návrh povinného na zastavení exekuce zamítnout.270  

Dle tohoto zastavovacího důvodu však může zastavit exekuci i sám exekutor 

se souhlasem oprávněného. Pokud by oprávněný se zastavením exekuce nesouhlasil, 

podá exekutor exekučnímu soudu podnět k zastavení exekuce. K podání podnětu je však 

oprávněn pouze soudní exekutor nikoli povinný. V podnětu exekutor uvede, jaké úkony 

provedl ke zjištění majetku a jaký byl výsledek takového zjištění. Pokud oprávněný 

nesouhlasí se zastavením exekuce z důvodu, že exekutor zjistil majetek nedostatečně, 

soud jej vyzve ke sdělení, které další úkony mají být ke zjištění majetku provedeny, 

a posoudí jejich možnou úspěšnost předtím, než exekuci zastaví. Neshledá-li soud 

důvody pro zastavení exekuce, vyzve exekutora, aby v exekuci pokračoval. Výzva 

nemusí mít formu usnesení, musí však obsahovat důvody, pro něž se soud domnívá, 

že ještě lze nalézt postižitelný majetek povinného. Exekutor je v takovém případě 

povinen pokračovat v exekuci.271  

Aby exekuční soud mohl učinit rozhodnutí o návrhu povinného, vyžádá 

od exekutora zprávu o tom, jaký majetek povinného zjistil, popřípadě jaká je jeho 

hodnota, jaké jsou náklady exekuce a jeho stanovisko k návrhu na zastavení exekuce.272 

Na základě vyjádření exekutora pak posoudí, zda je dán důvod k zastavení exekuce 

podle ust. § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ.273 Soud je však povinen z úřední povinnosti 

zjišťovat skutečnosti rozhodné pro rozhodnutí o zastavení exekuce a nečerpat výhradně 

jen z tvrzení jiného, jestliže to tak ze zákona jednoznačně nevyplývá.274 Zpráva 

a stanovisko exekutora jsou přímým zdrojem informací ohledně budoucích kroků, 

které exekutor zamýšlí v exekuci dále učinit. Soud pak sám na základě obsahu spisu 

provede zhodnocení rozhodných skutečností.275 Pokud soud nemůže učinit závěr pouze 

na základě spisu, nařídí jednání. 

Při rozhodování o zastavení exekuce podle exekučního řádu lze vyjít z nauky 

i judikatury k ustanovení § 268 OSŘ upravujícímu zastavení výkonu rozhodnutí, 

avšak s výjimkou (kromě jiného) právě jeho odstavce 1 písm. e), kde je odlišný náhled 

                                                 
270 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 2954/2013 ze dne 03.06.2014 
271 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1062/2005 ze dne 31.10.2006 
272 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 609/2013 ze dne 23.04.2013 
273 srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 4106/2008 ze dne 27.10.2010 
274 srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 5510/2016 ze dne 10.01.2017, 

usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 798/2019 ze dne 20.03.2019 
275 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 4128/2016 ze dne 20.09.2016 
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odůvodněn principem, že způsob, jímž bude exekuce provedena, volí (podle výsledků 

šetření o existenci postižitelného majetku povinného) v souladu s ustanoveními 

§ 58 odst. 3 a 47 odst. 1 EŘ soudní exekutor. Pokud jde o nepříznivé majetkové 

a příjmové poměry povinného, ty samy o sobě důvodem k zastavení exekuce 

podle žádného z ustanovení § 268 odst. 1 písm. a) – h) OSŘ nejsou.276  

 

 

4.6 Zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ 

 

Výkon rozhodnutí (exekuce) bude zastaven, jestliže bylo pravomocně rozhodnuto, 

že výkon rozhodnutí (exekuce) postihuje majetek, k němuž má někdo právo 

nepřipouštějící výkon rozhodnutí (exekuci) podle ust. § 267 OSŘ.  

Základním nosným principem exekuce je skutečnost, že oprávněný bude 

uspokojen z postiženého majetku povinného. Postižení majetku jiných osob exekucí 

je nepřípustné. Pokud má třetí osoba k postiženému majetku právo nepřipouštějící 

exekuci (např. právo vlastnické, spoluvlastnické, právo držby), musí se bránit podáním 

vylučovací žaloby. Podle ust. § 267 OSŘ lze právo k majetku, které nepřipouští výkon 

rozhodnutí, uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu 

rozhodnutí v řízení podle třetí části OSŘ. 

Tento zastavovací důvod bude užit v případě, že v nalézacím řízení o vylučovací 

(excindační) žalobě byl vydán pravomocný rozsudek, které určité věci z exekuce 

vyloučil. Exekuční soud nebo sám exekutor podle ust. § 55 odst. 4 EŘ exekuci zastaví 

co do majetku uvedeného ve výroku rozsudku, a to i na základě podnětu osoby, 

která úspěšně excindační žalobu uplatnila.277 Tento zastavovací důvod je nejčastěji 

využíván u exekuce prodejem movitých věcí či exekuce prodejem nemovitých věcí. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4, je vylučovací žaloba mimo jiné možností obrany 

proti rozhodnutí exekutora, kterým zcela či částečně nevyhověl včasně podanému 

návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu u exekuce prodejem movitých věcí. Žalobu musí 

navrhovatel podat u exekučního soudu v 30denní lhůtě od doručení zamítavého 

                                                 
276 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 571/2013 ze dne 29.01.2015 
277 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 347 
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rozhodnutí exekutora. Podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu před podáním 

vylučovací žaloby však není nutnou podmínkou úspěchu vylučovací žaloby. 

Vylučovací žaloba je žalobou procesní (nikoli hmotněprávní), na základě níž 

je rozhodnuto v exekuční věci. Tato skutečnost je důsledkem zásady, 

podle které exekuční soud nezkoumá sporné okolnosti týkající se hmotněprávního stavu 

(výjimkou je rozhodování o zastavení dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ a výjimečně 

i podle písm. h) OSŘ.). Příslušným k rozhodnutí o vylučovací žalobě je okresní soud, 

u něhož je prováděna exekuce. Aktivně legitimovaným (žalobcem) je osoba, 

jejíž majetek byl exekucí postižen, pasivně legitimovaným (žalovaným) je oprávněný 

z exekuce. Povinný se vylučovacího řízení může účastnit pouze jako vedlejší účastník 

obvykle na straně žalobce. Břemeno tvrzení a důkazní břemeno nese v řízení 

o vylučovací žalobě žalobce. Žaloba musí směřovat na nepřípustnost exekuce 

na konkrétní věci, tj. žalobce musí dostatečně určitě označit věci, jejichž vyloučení 

z exekuce se domáhá, tak aby je bylo možno na základě tohoto označení odlišit 

od jiných věcí.  

Zahájení řízení o žalobě na vyloučení nemovité věci z exekuce je důvodem 

pro odročení dražebního jednání až do pravomocného rozhodnutí o žalobě 

dle ust. § 336i odst. 1 OSŘ, obdobně u prodeje závodu dle ust. § 338v odst. 1 OSŘ 

a prodeje movitých věcí dle ust. § 328b odst. 6 OSŘ. Exekuční řád v ust. § 68 odst. 4 

stanoví, že od podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu do uplynutí lhůty k podání 

žaloby na vyloučení věci a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat. 

V případě, že i přes vylučovací řízení dojde ke zpeněžení dotčeného majetku, je to 

důvod pro tzv. žalobu z lepšího práva nebo náhradu škody. 

Vylučovací žaloba jako žaloba exekuční může být podána a projednána jen 

za trvání exekuce. Pokud došlo k zastavení exekuce, dříve než došlo k rozhodnutí 

o vylučovací žalobě, je třeba, aby žalobce vzal svou žalobu zpět, čímž dojde 

dle ust. § 96 OSŘ k zastavení řízení o žalobě. Pokud tak neučiní, bude žaloba 

pro bezdůvodnost zamítnuta.278 Vylučovací žalobu nelze podat také tehdy, jestliže věci 

nebo podniky již byly prodány v dražbě nebo jestliže práva nebo jiné majetkové 

hodnoty již byly vybrány nebo zpeněženy. Třetí osoba se v takovém případě může 

domáhat po oprávněném vydání výtěžku prodeje, vybrání nebo jiného zpeněžení 

                                                 
278 TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 170 
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předmětu exekuce na základě tzv. žaloby z lepšího práva. Jde o žalobu na plnění, 

kterou se třetí osoba domáhá po osobě, které byla v exekuci vyplacena pohledávka 

povinného nebo výtěžek z prodeje věci, zaplacení částky ve výši odpovídající přijatému 

plnění, které bylo vyplaceno neprávem, když žalobce měl lepší právo k předmětu 

exekuce a správně náleželo plnění třetí osobě. Předmětem žaloby je nárok 

z bezdůvodného obohacení, který vzniká, jestliže žalovaný získal na úkor třetí osoby 

(žalobce) majetkový prospěch plněním bez právního důvodu. Není přitom významné, 

jak bylo postupováno v exekuci. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4 

tak dle JUDr. Svobody se však třetí osoba, jejíž majetek byl v exekuci nepřípustně 

realizován, nemůže domáhat vydání bezdůvodného obohacení vůči oprávněnému, 

ale jen ve vztahu k povinnému, protože pouze povinný se bezdůvodně obohatil tím, 

že realizací majetku třetí osoby v rámci exekuce byl majetek povinného ušetřen. 

Pravomocný rozsudek návrhu na vyloučení majetkové hodnoty z exekuce nemá 

ve vztahu k povinnému účinky (ust. § 159a odst. 3 OSŘ).279  

Rozhodnutí soudu o žalobě se týká vždy pouze konkrétní exekuce a nemůže 

přesáhnout její rámec. Je nutné zmínit, že v exekuci má význam pouze rozhodnutí 

o vylučovací žalobě, nikoliv rozhodnutí, jímž bylo určeno, že vlastníkem věci není 

povinný, nýbrž třetí osoba. Bezvýznamné je tedy i tvrzení povinného, že není 

vlastníkem věci. Pokud soud vylučovací žalobu pravomocně zamítne, znamená to, 

že exekuce na tuto věc je přípustná. Naopak pravomocně vyslovená nepřípustnost 

exekuce na určitou věc nemá automaticky za následek vyloučení věci z exekuce. 

Toto vyloučení z exekuce musí provést soud (exekutor) v exekučním řízením tím, 

že zastaví exekuci podle zastavovacího důvodu písm. f) a až právní mocí zastavení 

exekuce je věc z exekuce vyloučena. 

Od novely OSŘ provedené zákonem č. 30/2000 Sb. účinné od 01.01.2001 

do novely OSŘ provedené zákonem č. 139/2015 Sb. účinné od 01.07.2015 obsahoval 

OSŘ zvláštní úpravu pro podání vylučovací žaloby manželem povinného, který je 

účastníkem řízení.280 Podle původního ustanovení § 267 odst. 2 OSŘ se obdobně podle 

odstavce 1 postupovalo, byl-li nařízeným výkonem rozhodnutí postižen majetek, patřící 

do společného jmění manželů nebo který se považoval za součást společného jmění 

                                                 
279 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 226 
280 srov. ust. § 255 odst. 2 OSŘ a 36 odst. 2 EŘ 
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manželů, avšak vymáhaný závazek vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů 

při používání majetku, který: 

a) podle smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů 

nebo podle smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství 

nepatřil do společného jmění manželů, a oprávněnému byl v době vzniku vymáhané 

pohledávky znám obsah smlouvy, 

b) náležel výhradně povinnému proto, že jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem, 

za majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci 

majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo který mu byl vydán 

jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo že slouží podle své povahy jen jeho 

osobní potřebě. 

 Jedná se o způsob obrany manžela povinného proti postižení majetku, který podle 

hmotného práva nemůže být použit k uspokojení pohledávky oprávněného. Dle ust. § 

732 NOZ vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který 

nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, 

v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen 

jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před 

uzavřením manželství, může být společné jmění postiženo jen do výše, 

jíž by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno 

podle ust. § 742 NOZ. Manžel povinného by tedy byl s vylučovací žalobou úspěšný 

tehdy, pokud prokázal naplnění některého z předpokladů dle ust. § 732 NOZ a současně 

prokázal, že majetek postižený exekucí přesahuje podíl, který by připadl povinnému 

v případě zrušení a vypořádání společného jmění manželů. Dle JUDr. Mádra se nová 

úprava v NOZu snaží o lepší vyvážení zájmů věřitelů na straně jedné a o ochranu 

manželů povinných na straně druhé, avšak za současného snížení vymahatelnosti práv 

a zahlcení soudnictví, když řízení o vypořádání společného jmění manželů patří 

k nejsložitějším soudním řízením často trvajícím i několik let. Ve vylučovacím řízení 

by totiž měl soud jako předběžnou otázku nejprve vyřešit vymezení rozsahu majetku 

náležejícího do společného jmění manželů a zároveň i okolnosti pro vypořádání 
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dle ust. § 742 NOZ. Soud by tedy před rozhodnutím o vylučovací žalobě prováděl 

náročné potenciální zrušení a vypořádání společného jmění manželů.281 

 Novelou OSŘ provedenou zákonem č. 139/2015 Sb. účinnou od 01.07.2015 došlo 

k významnému přesunu obrany manžela povinného z institutu vylučovací žaloby dle 

ust. § 267 odst. 2 OSŘ, který byl zrušen, do institutu návrhu na zastavení výkonu 

rozhodnutí (exekuce) dle ust. § 262b OSŘ, který stanoví: „Je-li výkonem rozhodnutí 

postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného 

ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem 

rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu 

rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen. Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky 

z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní 

prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán 

opak, má se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného by náležely 

do společného jmění manželů.“  

Tento závěr učinil i Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí, 

ve kterém shrnul, že návrh manžela povinného na zastavení exekuce na majetek patřící 

do společného jmění manželů dle ust. § 262b OSŘ současně od 01.07.2015 nahrazuje 

jeho možnost podat vylučovací žalobu dle ust. § 267 odst. 2 OSŘ, které naopak bylo 

zákonem č. 139/2015 Sb. ke dni 30.06.2015 bez náhrady zrušeno.282 

 Důvodová zpráva odůvodňuje nahrazení vylučovací žaloby 

dle ust. § 267 odst. 2 OSŘ návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) 

dle ust. § 262b OSŘ potřebou zefektivnit ochranu manžela povinného v případě, že je 

výkonem rozhodnutí (exekucí) postihován majetek ve společném jmění manželů, 

který nelze postihnout, nebo jej nelze postihnout v takovém rozsahu. Vylučovací žaloba 

dle ust. § 267 odst. 2 OSŘ je prostředek zdlouhavý a nepružný, rozhodnutí o návrhu 

na zastavení výkonu rozhodnutí je prostředek obrany zpravidla rychlejší a návrh 

na zastavení není na rozdíl od vylučovací žaloby zatížen soudním poplatkem. 

Oproti vylučovací žalobě odpadá jeden krok, neboť po právní moci rozhodnutí soudu 

o vylučovací žalobě je třeba ještě rozhodnout o (zpravidla částečném) zastavení výkonu 

                                                 
281 JIRSA, Jaromír (vedoucí autorského týmu); BERAN, Vladimír; KORBEL, František; LICHOVNÍK, 

Tomáš; MÁDR, Jaroslav; PETR, Bohuslav; VOJTEK, Petr (autoři); HAVLÍČEK, Karel (editor). 

Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251 – 376 občanského soudního řádu (podle 

stavu k 1.4.2014). Praha : JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team, 2014, s. 95 
282 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 24 Co 353/2015 ze dne 22.09.2015 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmrwg4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge2v6mjthe
aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Sb.%2523267'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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rozhodnutí (ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ). Jak již bylo zmíněno shora, 

samo rozhodnutí o vylučovací žalobě tento následek nemá. Manžel povinného je ostatně 

dle ust. § 255 odst. 2 OSŘ (srov. ust. § 36 odst. 2 EŘ) účastníkem řízení, a není tedy 

důvod, aby se nemohl domáhat svým návrhem (částečného) zastavení výkonu 

rozhodnutí (exekuce), a musel využívat zdlouhavější cesty vylučovací žaloby, která je 

primárně určena pro třetí osoby, které nejsou účastníky řízení.  

Nově bylo rozšířeno i ust. § 55 odst. 1 EŘ, které stanoví, že podá-li manžel 

povinného návrh na zastavení exekuce podle ust. § 262b OSŘ, rozhodne o tomto návrhu 

exekutor na základě písemných dokladů i bez souhlasu oprávněného do 15 dnů ode dne 

doručení návrhu. Nevyhoví-li exekutor návrhu, postoupí jej společně s exekučním 

spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne. 

Ustanovení odstavce 3 § 55 EŘ se nepoužije.  

Dle gramatického výkladu je zřejmé, že návrh se pro účely postupu 

podle ust. § 55 odst. 1 EŘ pokládá za nedělitelné podání, neboť exekutor mu může 

buď zcela vyhovět, nebo jej jako celek postoupit exekučnímu soudu.283 Nová úprava 

z důvodu zrychlení řízení nově přiznává exekutorovi možnost rozhodnout o návrhu 

manžela povinného na zastavení exekuce podle ust. § 262b OSŘ v případě, že návrhu 

na základě předložených listin a jeho posouzení vyhoví. Může tak učinit i bez souhlasu 

oprávněného, odpadá tedy povinnost exekutora oprávněného vyzývat k vyjádření 

k návrhu. Pokud však návrhu exekutor nevyhoví, postoupí jej bez dalšího k rozhodnutí 

exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne.  

Nová úprava se snaží reagovat na urychlení rozhodování o návrhu v případě, 

že je z předložených listin zcela jasně patrné, že návrh je důvodný a je nutné mu 

vyhovět a exekuci (částečně) zastavit. V takovém případě lze novou úpravu vnímat 

pozitivně a progresivně. Jiná situace nastává v případě, kdy exekutor návrhu nevyhoví 

a měl by jej bez dalšího postoupit exekučnímu soudu k vyjádření. Zde nelze zcela 

souhlasit se záměrem zákonodárce postoupit návrh manžela povinného přímo soudu 

bez vyjádření oprávněného, a to z hlediska kontradiktornosti řízení, kdy by oprávněný 

měl mít možnost vyjádřit se ještě ve fázi řízení před exekutorem k návrhu manžela 

povinného. I když o způsobu vedení exekuce rozhoduje exekutor, nelze opominout také 

dispoziční oprávnění oprávněného, který může ovlivnit způsob vedení exekuce tím, 

                                                 
283 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 9 
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že bude souhlasit se zastavením konkrétního způsobu provádění exekuce a uspokojí se 

jiným způsobem vedení exekuce. S návrhem manžela povinného totiž může být stejně 

jako s návrhem povinného spojena v případě jejich úspěchu v řízení o zastavení 

povinnost oprávněného nahradit manželu povinného náklady řízení o zastavení 

exekuce. V soudní praxi nebude jistě výjimkou, že exekuční soud bude nařizovat ústní 

jednání a vyžádá si stanovisko oprávněného. Je tak zcela relevantní, aby exekutor zjistil 

stanovisko oprávněného ještě před předložením věci exekučnímu soudu.  

K podobnému názoru dospěl i JUDr. Karel Svoboda, Ph.D., který tvrdí, 

že skutečnost, že exekutor může rozhodnout bez souhlasu oprávněného, nemůže 

znamenat, že by si exekutor neměl vyžádat stanovisko oprávněného, 

případně i povinného k návrhu, když lze očekávat, že oprávněný nebo povinný vnesou 

do řízení takové skutečnosti, které by mohly být důvodem pro úplné nebo částečné 

zamítnutí návrhu. Nelze také připustit, aby exekutor jen na základě návrhu manžela 

povinného a listin jím dodaných (a bez slyšení oprávněného nebo povinného) prováděl 

fiktivní vypořádání společného jmění povinného a jeho manžela, aby mohl stanovit 

maximální postižitelnou hodnotu společného jmění povinného a manžela povinného 

ve smyslu ust. § 732 ObčZ.284  

 

 

4.7 Zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ 

 

Jedním z nejčastějších důvodů zastavení exekuce je skutečnost, že po vydání 

rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byla exekuce již provedena; bylo-li právo 

přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude exekuce zastavena i tehdy, jestliže právo 

zaniklo před vydáním tohoto rozsudku.  

Zastavovacím důvodem podle tohoto ustanovení je zánik práva přiznaného 

exekučním titulem, z jakéhokoliv důvodu, s nímž zejména hmotné právo spojuje zánik 

závazků285, pokud k němu došlo po vydání exekučního titulu. Rozhodným okamžikem 

je okamžik, kdy bylo rozhodnutí vydáno, nikoliv doba, kdy rozhodnutí nabylo právní 

moci. Jestliže tedy povinný namítá, že pohledávka oprávněného vůbec či alespoň zčásti 

                                                 
284 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 7 
285 např. ust. § 1908 – 2009 NOZ 
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nevznikla, nebo vznikla, ale byla uspokojena v době před vydáním exekučního titulu, 

nejde o návrh na zastavení exekuce podle tohoto ustanovení. Tímto tvrzením 

je zpochybňována věcná správnost exekučního titulu, kterou však exekuční soud není 

oprávněn jakkoliv přezkoumávat. Zánik práva, který nastal ještě před vydáním 

exekučního titulu, je třeba uplatnit v řízení nalézacím. Výjimku tvoří rozsudek 

pro zmeškání, kde lze zohlednit zánik práva, k němuž došlo i před vydáním rozhodnutí, 

a to z důvodu, že není prováděno dokazování a rozsudek je vydáván na základě tvrzení 

obsažených v žalobě.286 U notářských nebo exekutorských zápisů se svolením 

k vykonatelnosti se tento zastavovací důvod použije, i když vymáhané právo zaniklo 

před vyhotovením zápisů (nejde o rozhodnutí, která nabývají právní moci a netvoří 

překážku věci pravomocně rozhodnuté).287  

Skutečnosti, se kterými zákon spojuje zánik práva oprávněného, mohou nastat 

kdykoliv v průběhu exekučního řízení, je tedy třeba, aby k těmto skutečnostem 

exekuční soud (exekutor) přihlédl, neboť v exekuci lze vymáhat pouze právo existující. 

Důvodů zániku práva je mnoho, nejčastěji jde o splnění a započtení, dále dohoda, 

nemožnost plnění, smrt dlužníka nebo věřitele, prekluze a další.  

 

V rámci tohoto zastavovacího důvodu je nutné odlišit promlčení pohledávky 

oprávněného a vznesení takové námitky povinným v návrhu na zastavení exekuce. 

Taková námitka je důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ, 

neboť promlčením pohledávka nezaniká (na rozdíl od prekluze), stává se pouze 

nevymahatelnou a nadále existuje ve formě tzv. naturálního práva. Pokud povinný plní 

dobrovolně oprávněnému i po promlčení pohledávky, nejedná se o bezdůvodné 

obohacení.288 Se zastavením dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ u promlčení však 

nesouhlasí JUDr. Svoboda, který smysl ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ a pojmu zánik 

práva shledává v zabránění nucené realizace povinnosti, která se stala po vydání 

exekučního titulu hmotným právem nevynutitelnou. Proto i promlčení povinnosti 

                                                 
286 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 234-235 
287 
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1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 2237 a násl. 
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z exekučního titulu je důvodem pro zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. g) 

OSŘ, kdy jiný výklad by vedl k nadužívání sběrného ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ.289  

Častěji v praxi dochází k uplatnění námitky promlčení vymáhané pohledávky 

oprávněného. Nejde zde o zánik práva a její uplatnění či neuplatnění je ponecháno 

v dispozici povinného. Soudní exekutor ani exekuční soud není oprávněn posuzovat, 

zda je vymáhaná pohledávka promlčená, pokud povinný sám námitku promlčení 

ve svém návrhu na zastavení exekuce nevznesl.290 Promlčení vymáhané pohledávky 

tedy bude důvodem k zastavení exekuce, jen pokud povinný námitku promlčení 

uplatnil.291 Ve výjimečných případech, pokud se povinný dozví o exekuci v době 

od podání návrhu do doby rozhodnutí o tomto návrhu, a důvodně namítne promlčení 

vymáhané pohledávky, soudní exekutor, popř. k pokynu exekučního soudu, exekuční 

návrh zamítne.292 Při posouzení otázky, zda došlo k promlčení práva přiznaného 

exekučním titulem, je exekuční soud vázán posouzením právního vztahu mezi účastníky 

nalézacím soudem. Posoudil-li nalézací soud právní vztah mezi účastníky 

jako obchodněprávní, je exekuční soud tímto posouzením vázán. Takový postup 

je v souladu s požadavkem právní jistoty, neboť účastníci nalézacího řízení jsou 

srozuměni s tím, do kdy musí exekuční návrh podat.293 Pokud jde o exekuční titul 

přiznaný dle starého obchodního zákoníku, musí být exekuční řízení zahájeno 

v desetileté lhůtě, počítané ode dne, kdy lhůta počala běžet poprvé (tj. u práva na plnění 

závazku dle ust. § 392 odst. 1 obch. zák. ode dne, kdy měl být závazek splněn) 

a v určitých případech v desetileté lhůtě prodloužené o další tři měsíce 

od vykonatelnosti rozhodnutí (ust. § 408 odst. 1, 2 obch. zák.). Promlčecí doba 

podle ust. 408 odst. 1 obch. zák. tedy začíná běžet dnem splatnosti pohledávky nikoli 

teprve dnem vykonatelnosti exekučního titulu.294 Pro stavení promlčecí doby se v těchto 

věcech za úkon považovaný za zahájení soudního řízení pokládá žaloba, nikoliv návrh 

na výkon rozhodnutí (exekuci).295 Nově dle ust. § 648 NOZ dochází ke stavení 

promlčecí lhůty i podáním exekučního návrhu. I v řízení o zastavení exekuce však platí, 
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že námitka promlčení může být výrazem výkonu práva v rozporu s dobrými mravy.296 

Naproti tomu se právo vlastníka domáhat se výkonu rozhodnutí ukládajícího povinnost 

k vyklizení bytu nepromlčuje. Základ vymáhaného nároku má původ ve vlastnickém 

právu. Podle ust. § 100 odst. 2 věty první obč. zák. se promlčují všechna práva 

majetková s výjimkou práva vlastnického. Obdobně ust. § 614 NOZ. Proto je právo 

vlastníka domáhat se vyklizení bytu nepromlčitelné.297 

Ústavní soud České republiky se ve svém nálezu zabýval i možností zastavení 

exekuce z důvodu uzavření dohody mezi povinným a oprávněným. Ve svém nálezu 

konstatoval, že pokud povinný navrhne, aby soud zastavil výkon rozhodnutí (exekuci) 

ve smyslu ust. § 268 OSŘ s tím, že uzavřel s oprávněným dohodu o tom, že zaplatí-li 

do určité doby určitou částku, pak dluh povinného, jenž je předmětem výkonu 

rozhodnutí (exekuce), zanikne, je příslušný soud povinen se otázkou vzniku a splnění 

takové dohody zabývat; jiný postup by totiž mohl vést k porušení práva na spravedlivý 

proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.298 Jako důvod 

pro zastavení exekuce tedy bude posuzována i dohoda povinného s oprávněným 

o plnění dluhu ve splátkách, ačkoli již existuje vykonatelné rozhodnutí. 

 

Způsobem zániku práva je i splnění. Splnění vymáhané povinnosti v době, 

kdy již probíhá exekuce, ačkoliv bylo splněno jinak než na základě exekučního příkazu, 

který exekutor vydal, a byly zaplaceny náklady exekuce, je provedením exekuce 

dle ust. § 46 odst. 6 EŘ. Exekuční soud by měl od exekutora vyžádat zprávu, 

zda byla exekuce provedena či v jakém rozsahu bylo splněno a zda byly zároveň 

uhrazeny i náklady exekuce. Pokud nebyly uhrazeny náklady exekuce, nastupuje užití 

ust. § 55a EŘ, když soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplaceny 

náklady exekuce. Pokud povinný v průběhu exekuce splní vymáhanou povinnost 

k rukám oprávněného, tedy již pod tíhou exekuce, a exekutorovi uhradí náklady 

exekuce, exekuce končí vymožením a rozhodnutí o zastavení exekuce se nevydává. 

Exekutor vydá pouze oznámení o skončení exekuce, které však není rozhodnutím a není 

jej třeba doručovat účastníkům řízení (pouze na žádost).299 S tím souvisí i možnost 

                                                 
296 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 595/2010 ze dne 31.01.2012 
297 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1424/2007 ze dne 28.03.2007 
298 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 231/03 ze dne 15.04.2004 
299 srov. ust. § 46 odst. 8 EŘ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmrwha
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgnq
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obrany povinného, který se domnívá, že oprávněný resp. soudní exekutor vymáhá 

částku vyšší, než mu po částečném zaplacení náleží. V takovém případě je možná jen 

návrhem na zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ.300 

U zániku závazku splněním je třeba upozornit, že v průběhu probíhajícího 

exekučního řízení pro vymožení peněžitého plnění nemá již oprávněný povinnost 

poskytnout povinnému součinnost pro zaplacení dluhu dle ust. § 1968 a 1975 NOZ 

a nemůže tak nastat jeho prodlení. Povinnost oprávněného (věřitele) poskytnout 

součinnost se váže k době stanovené ke splnění, tedy v době splatnosti pohledávky, 

nikoli v době, kdy již byla splatná pohledávka přisouzena a kdy je - proto, že nebyla 

dobrovolně plněna povinnost vyplývající z vykonatelného rozhodnutí - prováděna 

exekuce.301  

Splněním podle tohoto zastavovacího důvodu se rozumí i případ, kdy povinný 

uskuteční plnění po vydání exekučního titulu po zahájení exekuce, a to mimo rámec 

exekuce, o niž jde (případ, kdy jiný exekutor prodá v dražbě nemovitou věc povinného, 

z níž částečně uspokojí pohledávku oprávněného, který svou pohledávku přihlásil 

do dražebního jednání u jiného exekutora či případ, kdy v exekuci vedené proti ručiteli 

dojde k (částečnému) vymožení pohledávky a uspokojení věřitele).  

Částka, kterou dle dohody za povinného zaslala exekutorovi třetí osoba s cílem 

splnit vymáhanou povinnost, je vymožené plnění, které přivodilo zánik exekuce jejím 

provedením. Není tedy důvod v rozsahu tohoto plnění exekuci zastavovat.302 Při plnění 

třetí osoby je třeba přihlédnout k úpravě ust. § 1935 a § 1936 NOZ. Plní-li povinný 

pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. Použije-li tedy povinný k plnění 

jinou osobu, neodpovídá oprávněnému tato třetí osoba, nýbrž povinný. Je pak věcí 

povinného, jak se vypořádá s tím, koho k plnění použil.  

Zastavení exekuce pro splnění povinnosti je možné i u exekucí vedených 

pro vymožení jiné povinnosti než zaplacení peněžité částky. Dle judikatury musí být 

zastaven výkon rozhodnutí ukládající odstranění stavby, jestliže se v jeho průběhu 

oprávněný stal vlastníkem stavby, jež má být odstraněna.303 Dojde-li tedy po zahájení 

exekuce, které ukládá jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, ke splynutí 

                                                 
300 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2898/2008 ze dne 14.07.2010 
301 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 689/2003 ze dne 25.03.2004  
302 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 1714/2013 ze dne 13.04.2016 
303 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1899/2003 ze dne 23.09.2004 
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vymáhané povinnosti s jí odpovídajícím subjektivním právem oprávněného, právo 

i povinnost zanikají a je dán důvod k zastavení exekuce pro zánik vymáhaného práva. 

 

Komplikovanějším zánikem závazku je započtení dle ust. § 1982 až § 1991 NOZ. 

Dle ust. § 1982 NOZ je k započtení nezbytný jednostranný úkon jednoho z účastníků 

právních vztahů, kteří mají vzájemné pohledávky, a to v podobě prohlášení vůči druhé 

straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce její. K započtení lze přistoupit, 

jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit 

svůj vlastní dluh. Zánik pohledávek nenastává okamžikem doručení projevu vůle 

druhému účastníku, ale ust. § 1982 NOZ tento okamžik váže na okamžik setkání (střetu) 

pohledávek, tedy ve chvíli, kdy se obě vzájemné pohledávky stanou splatnými.  

Dle JUDr. Mádra304 mohou v exekuci nastat tři situace: 

 Povinný učiní v době po vydání exekučního titulu kompenzační projev směřující 

k započtení své pohledávky za oprávněným, která se stala splatnou rovněž 

až v době po vydání exekučního titulu. V takovém případě v důsledku započtení 

pohledávka oprávněného zanikne též až v době po vydání exekučního titulu 

a exekuci lze zastavit právě dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ. 

 Povinný učiní v době po vydání exekučního titulu kompenzační projev směřující 

k započtení své pohledávky za oprávněným, která se stala splatnou v době 

před vydáním exekučního titulu. V takovém případě zanikne následkem 

započtení pohledávka oprávněného před vydáním exekučního titulu, avšak 

v důsledku úkonu, který nemohl být v nalézacím řízení zohledněn, 

neboť k němu ještě nedošlo. Exekuci lze v takovém případě zastavit podle 

ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ. S tímto názorem nesouhlasí JUDr. Svoboda, 

který považuje za klíčové učinit právní jednání, jehož se povinný v exekuci 

dovolává, v době po vydání exekučního titulu. Jestliže k zápočtu došlo 

po vydání exekučního titulu, je námitka započtení důvodem pro zastavení 

                                                 
304 JIRSA, Jaromír (vedoucí autorského týmu); BERAN, Vladimír; KORBEL, František; LICHOVNÍK, 

Tomáš; MÁDR, Jaroslav; PETR, Bohuslav; VOJTEK, Petr (autoři); HAVLÍČEK, Karel (editor). 

Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251 – 376 občanského soudního řádu (podle 

stavu k 1.4.2014). Praha : JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team, 2014, s. 107 
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exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ bez ohledu na to, zda k účinkům 

zápočtu došlo před vydáním nebo po vydání exekučního titulu.305 

 Povinný učiní kompenzační projev směřující k započtení své pohledávky 

za oprávněným, jež se stala splatnou před vydáním exekučního titulu, rovněž již 

v době před vydáním exekučního titulu. V takovém případě měla být povinným 

uplatněna námitka započtení již v nalézacím řízení. Pokud tak neučinil, nemůže 

být námitka započtení v důsledku zásady nepřezkoumatelnosti exekučního titulu 

v exekučním řízení zohledněna. Exekuce tak nemůže být zastavena306, pokud 

však nebude exekuční titul změněn či zrušen na základě opravného prostředku 

(dovolání, ústavní stížnost, žaloba pro zmatečnost, žaloba na obnovu řízení). 

Povinný může vznést námitku započtení vzájemné pohledávky v exekuci, 

i když není přiznána soudním rozhodnutím. Postačí, pokud má reálný základ ve vztahu 

mezi účastníky (z právního úkonu, právní skutečnosti). Jak již bylo řečeno v obecném 

výkladu o rozhodování soudu o návrhu na zastavení exekuce, nařídí v tomto případě 

exekuční soud jednání. Soud zjišťuje, zda vznikla tvrzená pohledávka, zda byl učiněn 

kompenzační projev, zda a kdy se pohledávky setkaly a v jakém rozsahu. 

Ne všechny pohledávky jsou však způsobilé k započtení. Judikatura dovodila, 

že v řízení o výkon rozhodnutí (exekuce) se nemůže žádný z rodičů dovolávat započtení 

částečného plnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti učiněného 

před rozhodnutím o určení rozsahu vyživovací povinnosti, ať již soud – 

který rozhodoval o rozsahu vyživovací povinnosti – k takovému plnění nepřihlédl 

z jakýchkoli důvodů, nebo je započetl jakýmkoli způsobem.307  

 

                                                 
305 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 240 
306 Z odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1570/2003 ze dne 

16. 12. 2004: „Důvod zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. sice - oproti 

důvodu podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. - postihuje i zánik vymáhané pohledávky, který nastal před 

vydáním titulu, avšak nikoli na základě skutečností, jež zde tehdy byly, nýbrž na základě kompenzačního 

projevu povinného, který byl učiněn později, tj. - a to právě - potom, co byl titul vydán. Exekuční titul jako 

takový tím dotčen není. Jinou situací však je, jestliže titul byl vydán, ačkoli již povinný kompenzační 

projev učinil, a na jeho základě ještě před vydáním titulu se jeho pohledávka s pohledávkou oprávněného 

setkala. Pakliže pohledávka oprávněného (v nalézacím řízení žalobce) skutečně - zcela nebo zčásti - 

zanikla (§ 580 obč. zák.), byla tato okolnost způsobilá založit procesní důsledky již v řízení, jež vydání 

titulu předcházelo.“ 
307 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR uveřejněné pod č. R 47/1970 Sbírky soudních rozhodnutí 

a stanovisek Nejvyššího soudu ČR 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmrwha
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmrwha
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmnjyga


102 

 

Zvláštní případ je situace, kdy je exekučním titulem uložena alternativní 

povinnost, kdy volba plnění je na povinném, ale tím, že povinnost nesplnil dobrovolně, 

přešla volba plnění při zahájení exekuce na oprávněného. Zastavovacím důvodem bude 

v tomto případě i alternativní plnění povinného, kterým se povinný zprostil závazku 

bez ohledu na to, že splnění alternativní povinnosti nebylo na povinném v exekuci 

vymáháno. Obdobně byla-li povinnému rozhodnutím soudu uložena povinnost k plnění 

s tím, že se jí může zprostit poskytnutím jiného plnění (tzv. alternativa facultas), je toto 

rozhodnutí exekučním titulem pouze pro plnění, které je jím uloženo; jiné plnění, jímž 

se povinný může zprostit uložené povinnosti, nelze podle tohoto rozhodnutí vymáhat. 

Skutečnost, že povinný dobrovolně plní podle alternativy, je důvodem k zastavení 

exekuce.308  

Obrana povinného, který se domnívá, že oprávněný resp. soudní exekutor vymáhá 

částku vyšší, než mu po částečném zaplacení náleží, je v takovém případě možná jen 

návrhem na zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ.309 

 

 

4.8  Zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ 

 

Dle tohoto ustanovení je výkon rozhodnutí (exekuce) nepřípustný, protože je tu 

jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat. Jedná se o všechny zbývající případy, 

které nelze zahrnout do předešlých zastavovacích důvodů a pro které není možné 

vykonat rozhodnutí pro jeho nepřípustnost (resp. provést exekuci pro její nepřípustnost). 

Dle Nejvyššího soudu České republiky musí jít o takové okolnosti, pro které další 

provádění výkonu je způsobilé založit kolizi s procesními zásadami (byť mohou mít 

podklad v právu hmotném), na nichž je výkon rozhodnutí (jakožto procesní institut) 

vybudován anebo je protichůdné účelu, který se jím sleduje. Musí jít o okolnosti, které 

se v uvedených směrech vyznačují odpovídající relevancí, resp. působí intenzívně a v 

podstatné míře; přirozeným smyslem výkonu totiž je, aby byl proveden, nikoli zastaven. 

Tomu odpovídá i míra ochrany, jež je poskytována povinnému, a která je (osobně) 

limitována též tím, že dobrovolně nesplnil to, co mu bylo autoritativním výrokem 

                                                 
308 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 360/2003 ze dne 29.04.2004 
309 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2898/2008 ze dne 14.07.2010 
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uloženo.310 Toto ustanovení je sběrným ustanovením a lze jej použít jen tehdy, pokud 

není možné ani systematickým výkladem dovodit, že exekuce má být zastavena podle 

jiného ust. § 268 odst. 1 OSŘ. Jiným důvodem nepřípustnosti je zcela výjimečná 

hmotněprávní okolnost, která brání v exekuci.311  

Zastavení exekuce podle tohoto ustanovení má účinky ex tunc či ex nunc 

v závislosti na tom, zda důvod nepřípustnosti byl dán od samého počátku, tj. s účinky 

ex tunc (např. šikanózní exekuční návrh) nebo nastal až v průběhu exekuce (oprávněný 

neposkytuje součinnost při provádění exekuce), kdy k zastavení exekuce dochází 

s účinky ex nunc právní mocí usnesení o zastavení exekuce. S ohledem na uvedené by 

měl exekuční soud ve výroku usnesení o zastavení exekuce uvést i termín účinků.312 

 

JUDr. Mádr313 shrnul dle odborné literatury a soudní praxe důvody zastavení 

do čtyř kategorií podle jejich společných znaků: 

 s vadami exekučního titulu (mimo důvod zastavení dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) 

OSŘ) 

 s pochybeními při nařízení exekuce (nyní již pověření exekutora provedením 

exekuce) 

 s rušivými okolnostmi při provádění exekuce (např. odmítnutí poskytnutí 

součinnosti) 

 se specifickým jednáním povinného (např. vznesená důvodná námitka 

promlčení, kompenzační projev povinného k započtení pohledávky 

za oprávněným, která se stala splatnou v době před vydáním exekučního titulu). 

 

Vady exekučního titulu, u nichž se nejedná o důvod k zastavení 

podle ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ jsou případy, kdy oprávněnému nesvědčí 

hmotněprávní nárok k plnění povinného a exekuční titul nemá účinky závaznosti 

pro účastníky řízení. V praxi bývá nejčastějším případem vadného exekučního titulu 

notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti. Exekutorské zápisy 

                                                 
310 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1508/98 ze dne 27.09.2000 
311 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 238, 248 
312 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 257-258 
313 JIRSA, Jaromír (vedoucí autorského týmu); BERAN, Vladimír; KORBEL, František; LICHOVNÍK, 

Tomáš; MÁDR, Jaroslav; PETR, Bohuslav; VOJTEK, Petr (autoři); HAVLÍČEK, Karel (editor). 

Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251 – 376 občanského soudního řádu (podle 

stavu k 1.4.2014). Praha : JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team, 2014, s. 108 
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se svolením k vykonatelnosti byly vydávány soudními exekutory až do novely 

exekučního řádu zák. č. 396/2012 Sb., tj. do 31.12.2012. Tyto zápisy slouží jako 

podklad pro exekuci a jsou zahrnuty ve výčtu exekučních titulů dle ust. § 40 odst. 1 EŘ, 

nejsou však soudními rozhodnutími ve smyslu ust. § 152 a násl. OSŘ a nemohou mít 

tedy účinky právní moci a závaznosti pro účastníky a pro všechny orgány. Pokud bude 

v rámci řízení o zastavení exekuce posuzováno a prokázáno, že oprávněnému nesvědčí 

nárok na vymáhané plnění podle hmotného práva314, je to důvod pro zastavení exekuce 

podle tohoto ustanovení. Při pověření exekutora soud nepřezkoumává exekutorský 

či notářský zápis, proto pokud nemá oprávněný nárok na vymáhané plnění 

podle hmotného práva, musí se povinný bránit návrhem na zastavení exekuce.315 

Exekuce bude zastavena i v případě, že notář nepostupoval při zjišťování totožnosti 

účastníka notářského zápisu správně a důkladně, a proto nezjistil, že účastník již 

neexistuje nebo že na jeho místě vystupuje někdo jiný.316 

Nejvyšší soud České republiky šel ve svých závěrech podstatně dál, a to i do fáze, 

kdy již byla exekuce skončena vymožením, když vyslovil, že soud musí rozhodnout 

o návrhu povinného i poté, co pohledávka s příslušenstvím a náklady exekuce byly 

vymoženy. „Podle judikatorních závěrů Nejvyššího soudu České republiky, podle nichž 

notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je exekučním titulem, který není sám o sobě 

samostatným zavazovacím důvodem a ani se jím nezakládá domněnka o existenci dluhu 

v době jeho sepsání a který notář sepíše na základě dohody oprávněné a povinné osoby, 

aniž by byl oprávněn zkoumat její podklad v hmotném právu, a podle nichž vymáhání 

plnění, na něž nemá oprávněný nárok a které by byl povinen po jeho přijetí z důvodu 

bezdůvodného obohacení povinnému vrátit, nelze považovat za přípustné, vyplývá, 

že byla-li by vymožena pohledávka s příslušenstvím podle notářského zápisu 

se svolením k vykonatelnosti a náklady exekuce, avšak oprávněný by neměl na vymožené 

plnění podle hmotného práva nárok (např. proto, že hmotněprávní úkon, který byl 

podkladem pro notářský zápis, je neplatný), došlo by k neoprávněnému zásahu 

do majetkových práv povinného a na straně oprávněného by takto vymožené plnění 

představovalo bezdůvodné obohacení.”317 

                                                 
314 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 267/2000 ze dne 10.10.2000 
315 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1232/2004 ze dne 25.08.2004 
316 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3231/2017 ze dne 15.08.2017 
317 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3266/2013 ze dne 25.03.2014 
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Obdobně může být přezkoumávána v rámci řízení o zastavení exekuce správnost 

výkazů daňových nedoplatků, výkazu nedoplatků u zdravotního pojištění či sociálního 

zabezpečení. Jedná se o výjimky z pravidla, že v exekuci nepřísluší exekučnímu soudu 

věcný přezkum exekučních titulů. Pokud byl exekučním titulem výkaz nedoplatků 

sestavený podle ust. § 104g zákona č. 582/1991 Sb. ještě před účinností zákona 

č. 424/2003 Sb., jímž bylo k 01.01.2004 novelizováno ust. § 104g zákona č. 582/1991 

Sb., kdy ještě nebylo možné proti výkazu nedoplatků podat námitky, je možné zohlednit 

ve vykonávacím řízení nejistotu o existenci vymáhané povinnosti, kterou povinný 

namítne v návrhu na zastavení exekuce pro její nepřípustnost.318 Obdobně může 

povinný návrhem na zastavení exekuce dle tohoto zastavovacího důvodu zpochybnit 

věcnou správnost výkazu daňových nedoplatků, podle kterého byla nařízena exekuce.319 

Vadou bude i případ, kdy byl soudní exekutor pověřen provedením exekuce 

na základě titulu, který nebyl vydán příslušným orgánem, a jde tedy o nicotný akt. 

V případě cizozemských titulů bude exekuce zastavena, jestliže bude zjištěno, že nebyly 

splněny podmínky pro uznání a nařízení výkonu rozhodnutí podle zák. č. 91/2012 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém. 

 

Právní ochrany nemůže požívat ani exekuční titul přisuzující pohledávku 

oprávněnému, jež byla získána v důsledku trestného činu oprávněného.320 Směnečný 

platební rozkaz, který byl vydán na základě směnky, k jejímuž podpisu byl povinný 

přinucen jednáním oprávněného naplňujícím skutkovou podstatu trestného činu 

vydírání, je exekučním titulem, který nepřipouští výkon rozhodnutí ani exekuci.321 

Důvodem pro zastavení exekuce tedy bude úmyslné protiprávní jednání oprávněného, 

na které navazuje úmyslné jednání oprávněného spočívající v opatření exekučního titulu 

založeného na protiprávním jednání oprávněného. Dokonce není nutné, aby oprávněný 

sám se úmyslného trestného činu nebo přestupku vůči povinnému dopustil, stačí, 

že o něm věděl a zneužil je k tomu, aby získal exekuční titul.322 

 

                                                 
318 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 30/2005 ze dne 12.04.2005 
319 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3554/2006 ze dne 23.10.2007 
320 Dle ust. § 6 NOZ má každý povinnost jednat v právním styku poctivě. Nikdo nesmí těžit ze svého 

nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal 

nebo nad kterým má kontrolu. 
321 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1394/2012 ze dne 19.02.2013 
322 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 253 



106 

 

Důvodem pro zastavení exekuce bude i zrušení exekučního titulu Ústavním 

soudem České republiky. Dle ust. § 71 ZÚS nelze vykonat práva a povinnosti 

z pravomocných rozhodnutí vydaných na základě právního předpisu, části právních 

předpisů, popřípadě některých jejich ustanovení, které byly zrušeny nálezem Ústavního 

soudu České republiky. Pokud byl však na základě právního předpisu, který byl zrušen, 

vydán soudem v trestním řízení rozsudek, který nabyl právní moci, ale nebyl dosud 

vykonán, je zrušení takového právního předpisu důvodem pro obnovu řízení 

podle ustanovení zákona o trestním řízení soudním. Jinak práva a povinnosti z právních 

vztahů vzniklých před zrušením právního předpisů zůstávají nedotčena. Na základě 

tohoto ustanovení se rozhodnutí (s výjimkou rozsudku v trestní věci) stávají neúčinnými 

a nelze podle nich pověřit soudního exekutora provedením exekuce a v případě 

probíhající exekuce musí být exekuce zastavena podle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ. 

I u předpisů uplatňovaných v rámci soudního výkonu rozhodnutí a exekucí prováděných 

soudními exekutory v posledních letech došlo např. ke zrušení vyhlášky 

č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka 

advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním 

řízení, a to dne 07.05.2013, kdy byl pod č. 116/2013 Sb. publikován ve Sbírce zákonů 

nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17.04.2013. 

Podle sdělení Ústavního soudu, které bylo rovněž zveřejněno ve Sbírce zákonů 

pod č. 117/2013 nemá zrušení vyhlášky retroaktivní účinky, a nemělo by se v zásadě 

 dotýkat soudních řízení, v nichž byla vydána pravomocná rozhodnutí, kterými soud 

rozhodl o nákladech řízení. Nároky z těchto rozhodnutí tedy mohou být předmětem 

exekuce. 

Nálezem Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ze dne 31.03.2015 

bylo zrušeno přechodné ustanovení obsažené v bodě 2 článku LII zákona 

č. 303/2013 Sb. Dle Ústavního soudu České republiky: „Toto přechodné ustanovení je 

v rozporu se zásadou zákazu pravé retroaktivity. Tato retroaktivní změna použitelných 

způsobů exekuce a rozsahu exekučně postižitelného majetku manžela povinného mohla 

vést k vyloučení zákonné výluky ze společného jmění manželů a tak k porušení práva 

manžela vlastnit a pokojně užívat majetek ve smyslu článku 11 Listiny. Napadené 

přechodné ustanovení vyvolává retroaktivní účinky, jež lze označit jako účinky pravé 

retroaktivity, a to ve vztahu k exekučním řízením zahájeným do 31.12.2012, 
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neboť (od 01.01.2014) na ně vztahuje právní úpravu exekučního příkazu účinnou 

až od 01.01.2013, a to navzdory výslovnému znění přechodných ustanovení k zákonu 

č. 396/2012 Sb., dle nichž řízení zahájená přede dnem 01.01.2013 se dokončí 

podle dosavadních právních předpisů (čl. IV, bod 1 zákona č. 396/2012 Sb.).“ 

 

Za pochybení při pověření soudního exekutora lze považovat nedostatek 

podmínky řízení, který byl zjištěn až po pověření exekutora a zároveň tento nedostatek 

nelze odstranit. Může se jednat například o nedostatek způsobilosti být účastníkem 

řízení (neexistující subjekt, úmrtí účastníka bez právního nástupnictví) či nedostatek 

pravomoci exekučního soudu (např. pověření exekutora krajským soudem či místně 

nepříslušným soudem), postižení majetku povinného v cizině. Dle JUDr. Svobody by 

však měla být taková exekuce zastavena podle ust. § 52 odst. 1 EŘ a § 254 odst. 1 OSŘ 

pro tzv. neodstranitelnou podmínku řízení dle ust. § 104 odst. 1 OSŘ.323  

Po pověření exekutora může dále vyjít najevo, že listina o přechodu práv 

a povinností podle ust. § 256 OSŘ je obsahově nesprávná či v případě vázanosti plnění 

z exekučního titulu na splnění vzájemné povinnosti oprávněného je obsahově nesprávná 

listina potvrzující splnění nebo zajištění vzájemného plnění oprávněného 

podle ust. § 262 OSŘ. Pověření soudního exekutora provedením exekuce 

je pochybením, pokud právo přiznané exekučním titulem již v této době zaniklo 

následkem prekluze. Nepřípustná je exekuce přikázáním pohledávky z účtu v případě, 

kdy je postihován účet třetí osoby, tj. majitelem je osoba odlišná od povinného. 

U prodeje nemovitých věcí, závodu nebo u zřízení zástavního práva exekutorského 

je exekuce nepřípustná, není-li povinný vlastníkem těchto věcí. Při exekuci vyklizením 

je nepřípustné vztáhnout exekuci na osoby, které byt užívají na základě práva, jež není 

odvozeno od práva povinného.  

 

Rušivou okolností při provádění exekuce může být právě skutečnost, 

že ve vyklizované nemovité věci nadále setrvávají osoby, které důvod bydlení 

neodvozují od povinného. Při exekuci odebráním věci dle ust. § 345 a násl. OSŘ bude 

rušivou okolností, pokud se oprávněný nedostaví k provedení exekuce odebráním věci 

a neposkytne potřebnou součinnost při jejím převzetí. 

                                                 
323 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 248 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6mzzgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6mzzgy
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Důvodem zastavení exekuce se specifickým jednáním povinného 

je dle JUDr. Mádra uplatnění námitky promlčení či započtení vzájemné pohledávky 

povinného vůči oprávněnému v případech, kdy došlo k setkání pohledávek 

před vydáním exekučního titulu. Povinný učiní v době po vydání exekučního titulu 

kompenzační projev směřující k započtení své pohledávky za oprávněným, 

která se stala splatnou v době před vydáním exekučního titulu. Tato jednání však 

autorka této práce podřadila pod zastavovací důvod dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ, 

neboť pohledávka se stává nevymahatelnou, resp. právo vymáhat ji zaniká. 

 

Ústavní soud České republiky dále stanovil, že exekuci lze podle tohoto 

ustanovení zastavit i z důvodu zneužití324 práva na soudní ochranu. Zvláštní případ 

zneužití práva představují tzv. šikanózní návrhy či postupy, které se vyznačují úmyslem 

účastníka způsobit protistraně škodu. Škodlivost šikanózního jednání se neomezuje 

pouze na ostatní účastníky, ale spočívá také v tom, že zbytečně zatěžuje soudní soustavu 

a „zneužívá“ ji k cílům, které neodpovídají jejímu pravému poslání, tzn. poskytování 

ochrany právům (čl. 90 Ústavy, § 2 OSŘ). Za situace, kdy má oprávněný prakticky 

jistotu, že povinný v nejbližší době (řádově dnů) svůj závazek splní, bude mít zpravidla 

exekuční návrh charakter návrhu šikanózního, neboť jeho podání není primárně 

motivováno snahou oprávněného domoci se plnění, nýbrž snahou zatížit povinného 

náhradou nákladů exekuce.325 Šikanózní exekuční návrh představuje postup příčící se 

účelu exekučního řízení, což z hlediska závažnosti bezpochyby naplňuje hypotézu 

ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ. Jedná se o vhodný procesní prostředek, který obecným 

soudům umožňuje poskytnout účastníkovi ochranu před šikanózním jednáním 

protistrany. Šikanózní je i exekuční návrh podaný v době, kdy by povinný v případě, 

že by mu oprávněný poskytl součinnost, finanční prostředky zaslal a oprávněný je již 

měl k dispozici.326 Šikanózní výkon práva oprávněného lze spatřovat též v neposkytnutí 

součinnosti oprávněného při provádění exekuce, která takovou součinnost vyžaduje 

(např. při odebrání věci).327 

                                                 
324 Dle ust. § 8 NOZ zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.  
325 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 366/2016 ze dne 28.07.2016 
326 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 3216/14 ze dne 17.12.2015  
327 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 689/2003 ze dne 25.03.2004 
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4.9 Zastavení exekuce rozhodčího nálezu 

 

„Problémovým“ exekučním titulem se ukázaly být rozhodčí nálezy, resp. otázka 

platnosti rozhodčí doložky, kdy u těchto exekučních titulů a jejich uplatnění 

v exekučním řízení v praxi vyvstává mnoho otázek, které se snaží zodpovědět řada 

judikátů Nejvyššího soudu České republiky i nálezů Ústavního soudu. Judikatura v této 

věci prošla v průběhu let vývojem, který přehledně shrnula doc. JUDr. Alena Macková, 

Ph.D. ve svém odborném článku, kdy „soudní praxe považovala rozhodčí doložky, 

které umožňovaly výběr rozhodce ze seznamu rozhodců vydaného právnickou osobou, 

který není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. § 13 RozŘ, nejprve za platné 

(rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 2282/2008). Postupně 

od roku 2009 došlo k zásadní změně judikatury, která zaujala opačný postoj a začala 

považovat předmětné rozhodčí doložky za neplatné (rozhodnutí Nejvyššího soudu České 

republiky sp. zn. 32 Cdo 2312/2007, usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

sp. zn. 31 Cdo 1945/2010). Podle tohoto usnesení neobsahuje-li rozhodčí smlouva 

přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, a odkazuje-li 

na „rozhodčí řád“ vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem 

zřízeným na základě zákona, je taková rozhodčí smlouva neplatná 

dle ust. § 39 obč. zák..“328 K obdobnému závěru o neplatnosti rozhodčí smlouvy podle 

ust. § 39 obč. zák. pro obcházení zákona došel Nejvyšší soud České republiky 

i v případě odkazu v rozhodčí smlouvě ohledně výběru rozhodce a stanovení pravidel 

rozhodčího řízení na fyzickou osobu, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným 

na základě zákona. Takový rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem.329 

Exekuční soudy se s ohledem na ustálenou judikaturu zabývají platností rozhodčí 

doložky, jakož i otázkou pravomoci rozhodce spor v takovýchto případech rozhodnout 

i v rámci exekučního řízení. „Nevydal-li rozhodčí nález takový rozhodce, jehož výběr se 

uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou 

osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak tento 

                                                 
328 MACKOVÁ, Alena. Zkoumání platnosti rozhodčí doložky ve vykonávacím řízení ve světle práva 

na soudní ochranu. Bulletin advokacie, 1-2/2016. Praha: Česká advokátní komora, 2016. 
329 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 174/2014 ze dne 18.03.2014 
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rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem; rozhodce takto určený na základě 

absolutně neplatné rozhodčí doložky neměl k vydání rozhodčího nálezu pravomoc. Byla-

li exekuce v takovém případě přesto nařízena a zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek 

pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stadiu 

pro nepřípustnost zastavit. Podle ustálené soudní praxe soud při nařízení exekuce 

zkoumá, zda exekuční titul byl vydán orgánem, který k tomu měl pravomoc, zda je 

vykonatelný po stránce formální a materiální, zda oprávněný a povinný jsou věcně 

legitimováni, zda je exekuce navrhována v takovém rozsahu, který stačí k uspokojení 

oprávněného a zda vymáhané právo není prekludováno. Exekuční soud není oprávněn 

přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu; obsahem rozhodnutí (jiného titulu), 

jehož exekuce se navrhuje, je vázán a je povinen z něj vycházet.“330 

Judikatura Nejvyššího soudu České republiky současně přijala a odůvodnila 

závěr, že nařízenou exekuci zastaví soud i bez návrhu (ust. § 269 odst. 1 OSŘ) vždy, 

existuje-li taková relevantní okolnost, pro kterou je provedení exekuce nepřípustné. 

Ani případná právní moc usnesení o nařízení exekuce nezhojí vady, bránící provedení 

exekuce a existující již v době jeho vydání. Nařízenou exekuci tedy lze zastavit také 

tehdy, zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul 

vydal (např. nebyla-li uzavřena rozhodčí smlouva). Nejvyšší soud již také judikoval, 

že je-li exekučním titulem rozhodčí nález, lze vedle zvláštních důvodů zastavení 

exekuce (ust. § 35 odst. 1 RozŘ ve znění účinném do 31.03.2012) zastavit exekuci 

i z důvodů uvedených v ust. § 268 OSŘ. Rovněž konstatoval, že není-li uzavřena 

rozhodčí smlouva, není vydaný rozhodčí nález způsobilým exekučním titulem 

bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy 

nenamítl. Přitom též uzavřel, že aplikace ust. § 15 odst. 2 RozŘ (ve znění účinném 

do 31.03.2012) v řízení o zastavení již nařízené exekuce není na místě 

(srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

sp. zn. 20 Cdo 3284/2008 ze dne 31.08.2010, usnesení sp. zn. 20 Cdo 168/2005 

ze dne 22.09.2005, usnesení sp. zn. 20 Cdo 2209/2011 ze dne 27.07.2011). 

Nejvyšší soud České republiky dále vyslovil právní názor, že „jiná situace by nastala 

v případě, že by rozhodčí smlouva uzavřena byla, byť neplatně. V takovém případě 

                                                 
330 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 958/2012 ze dne 10.07.2013 
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by pravomoc rozhodce k vydání rozhodčího nálezu založena byla; obrana žalovaného 

by spočívala v podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu“. 

Uvedenou problematikou se zabýval i Ústavní soud, který ve svém nálezu 

sp. zn. III. ÚS 1624/12 ze dne 27.09.2012 dovodil, že není-li spor rozhodován 

rozhodcem, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních  pravidel, nemůže být 

akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, resp. že soudy pochybí, nezabývají-li 

se otázkou pravomoci rozhodce spor rozhodnout a námitky v tomto směru vznesené 

pomíjejí. Připustil331 tak, aby exekuční soud posuzoval pravomoc rozhodce věc 

rozhodnout z hlediska toho, zda došlo ke sjednání rozhodčí smlouvy, ale i z hlediska, 

zda rozhodčí doložka odpovídá požadavkům kladeným judikaturou obecných soudů 

na rozhodčí doložky. Ústavní soud v dalším nálezu332 došel k závěru, že obecné soudy 

jsou oprávněny a dokonce povinny se zabývat platností rozhodčí doložky, 

a tedy i pravomocí rozhodce ve věci i v případě exekučního řízení. Opačný postup 

je dle názoru Ústavního soudu v rozporu s právem účastníka řízení na spravedlivý 

proces dle čl. 36 odst. 1 LZPS, jakož i požadavky vyplývajícími ze směrnice Rady 

93/13 EHS ze dne 05.04.1993 o nepřiměřených podmínkách v spotřebitelských 

smlouvách. Judikatura Evropského soudního dvora za účelem ochrany poskytované 

spotřebitelům požaduje, aby soudy vykládaly vnitrostátní právo ve světle znění a účelu 

citované směrnice – např. rozsudek Evropského soudního dvora Oceáno Grupo 

Editorial SA proti paní Rocío Murciano Quintero.333 

Zajímavý názor prezentoval ve svém rozhodnutí Krajský soud v Plzni, 

kdy absolutní neplatnost rozhodčího nálezu spočívající v nedostatečně konkrétním 

určení osoby rozhodce, není důvodem pro zastavení exekuce, pokud byl nález vydán 

ve sporu mezi podnikateli, a nikoli ve sporu ze spotřebitelské smlouvy. 

Protože neplatnost rozhodčí smlouvy nezpůsobuje nicotnost rozhodčího nálezu 

vydaného na základě takové smlouvy, přičemž povinný se neplatnosti rozhodčí smlouvy 

v rozhodčím řízení nedovolal ani nepodal žalobu na zrušení rozhodčího nálezu, 

nelze v této věci postupovat jako v případě spotřebitele, který požívá zvýšené ochrany. 

Pokud judikatura v případě spotřebitele dovodila, že lze posuzovat platnost rozhodčí 

                                                 
331 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 3779/11 ze dne 10.01.2013  
332 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 4709/12 ze dne 06.03.2013  
333 Rozsudek ESD C-240/98 Oceáno Grupo Editorial SA proti paní Rocío Murciano Quintero ze dne 

27.06.2000 
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smlouvy i v exekučním řízení, aniž se spotřebitel neplatnosti rozhodčí smlouvy dovolal 

v rozhodčím řízení nebo aniž by podal žalobu na zrušení rozhodčího nálezu, 

není důvod, aby v případě, že se nejedná o vymáhání pohledávky ze spotřebitelské 

smlouvy, nebylo postupováno v souladu s právním řádem České republiky, jehož žádné 

ustanovení přezkum rozhodčí smlouvy v exekučním řízení neumožňuje. Interpretace, 

podle níž by mělo dojít k zastavení exekuce vedené na základě rozhodčího nálezu 

neplatného pro nekonkrétně sjednané určení osoby rozhodce bez ohledu na to, v jakém 

typu sporu rozhodce rozhodoval, tedy i s dosahem do nespotřebitelských rozhodčích 

nálezů, by byla nepřiměřeně rozšiřující.334 

Zásadní význam pro exekuční řízení přinesla novela RozŘ provedená zákonem 

č. 19/2012 Sb. účinná od 01.04.2012, konkrétně ust. § 35 RozŘ. Dle důvodové zprávy 

byla cílem novely právní úprava, která by byla v souladu s rozhodovací praxí Soudního 

dvora EU ve spotřebitelských sporech (srov. např. rozhodnutí C-168/05 Mostaza Claro 

nebo rozhodnutí C-40/08 Asturcom), která zakotvila možnost domáhat se zrušení 

rozhodčího nálezu i ve vykonávacím řízení, a to z důvodů neplatnosti rozhodčí 

smlouvy. Zároveň lze postupovat v souladu s ust. § 35 RozŘ bez ohledu na skutečnost, 

zda již uplynula lhůta 3 měsíců pro podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu 

dle ust. § 32 odst. 1 RozŘ. Dle doc. JUDr. Aleny Mackové, Ph.D. se „nová právní 

úprava použije (nestanoví-li přechodná ustanovení jinak, a to se ohledně ust. § 35 RozŘ 

ve znění po 01.04.2012 nestalo) i na řízení zahájená před jejich účinností.“335 

Dle Nejvyššího soudu České republiky336 z povahy procesního práva plyne, že změny, 

které přináší procesní právo nové, mohou působit výlučně ode dne nabytí účinnosti 

nového zákona, a to i pro řízení, jež byla zahájena před jeho účinností. Právní účinky 

procesních úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, 

zůstávají zachovány. Pro procesní vztahy platí nové právo i u věcí, které nebyly dosud 

skončeny.       

V soudní praxi bývají takové exekuce exekučními soudy zastavovány na návrh 

povinného na zastavení exekuce pro nepřípustnost dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ 

nebo ve spojení s ust. § 269 OSŘ i bez návrhu. Jsou-li zároveň naplněny důvody 

                                                 
334 Usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 13 Co 155/2015 ze dne 21.05.2015 
335 MACKOVÁ, Alena. Zkoumání platnosti rozhodčí doložky ve vykonávacím řízení ve světle práva na 

soudní ochranu. Bulletin advokacie, 1-2/2016. Praha: Česká advokátní komora, 2016. 
336 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1556/2004 ze dne 15.12.2004 
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pro zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 OSŘ i důvody pro zastavení 

dle ust. § 35 odst. 1 písm. a) až c) RozŘ, je třeba exekuci zastavit i bez návrhu 

s odkazem na ust. § 268 odst. 1 OSŘ.337 Obecné důvody pro zastavení exekuce 

podle ust. § 268 odst. 1 OSŘ jsou natolik principiální, že je třeba je aplikovat 

v jakékoliv exekuci, bez ohledu na to, jakou formu má exekuční titul.338 Oprávněnému 

pak nezbyde než nově zažalovat svou pohledávku vůči povinnému u příslušného soudu 

a získat nový exekuční titul v nalézacím řízení.  

V praxi však docházelo k tomu, že soudy rozhodující o nově podané žalobě, 

považovaly nezrušený rozhodčí nález za překážku věci rozsouzené a řízení zastavovaly, 

čímž upíraly oprávněnému právo jakkoli svou pohledávku na základě exekučního titulu 

vymoci. Takový postup soudů byl důsledkem toho, že v rámci rozhodování o zastavení 

exekuce nebyl dodržen postup dle ust. § 35 odst. 2 RozŘ a povinný nebyl nucen 

navrhnout zrušení rozhodčího nálezu soudem. V současné době byl tento problém již 

vyřešen Nejvyšším soudem České republiky, který vyslovil názor:339 “Vydá-li 

rozhodnutí orgán, který k jeho vydání neměl pravomoc, nemůže takové rozhodnutí 

představovat překážku věci rozhodnuté. Nejde proto o překážku věci rozhodnuté, jestliže 

o stejné věci, týkající se stejného předmětu řízení a týchž osob bylo již rozhodnuto 

rozhodčím nálezem vydaným rozhodcem, jenž neměl k vydání takového rozhodčího 

nálezu pravomoc“.  

Dle názoru doc. JUDr. Aleny Mackové340, Ph.D. a JUDr. Vladimíra Kůrky 

a JUDr. Karla Svobody, Ph.D.341 by však měl být exekučními soudy důsledně dodržen 

postup dle ust. § 35 odst. 2 RozŘ, a to v takovém případě exekuci přerušit, kdy takové 

přerušení odpovídá odkladu výkonu exekuce, a uložit povinnému, aby do třiceti dnů 

podal u příslušného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu a pokud se tak nestane, 

aby bylo pokračováno v exekuci. Kdyby byl tento postup exekučními soudy dodržován, 

nevznikl by shora zmíněný problém s odklizením pravomocného rozhodčího nálezu. 

Ústavní soud České republiky však vyslovil opačný názor. Jádrem případu bylo, 

                                                 
337 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 29 
338 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 997/2017 ze dne 02.05.2017 
339 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 4460/2014 ze dne 30.09.2015, obdobně 

usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 14 Co 130/2015 ze dne 12.05.2015 
340 MACKOVÁ, Alena. Zkoumání platnosti rozhodčí doložky ve vykonávacím řízení ve světle práva na 

soudní ochranu. Bulletin advokacie, 1-2/2016. Praha: Česká advokátní komora, 2016. 
341 KŮRKA, Vladimír; SVOBODA, Karel. Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce. 2. 

vydání.  Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 45 
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že stěžovatelka nesouhlasila s postupem obecných soudů, které přistoupily k zastavení 

výkonu exekučního titulu (rozhodčího nálezu) na základě ust. § 268 odst. 1 písm. h) 

OSŘ a nezvolily postup podle ust. § 35 RozŘ. Důvody, pro které lze podat návrh 

na zastavení výkonu rozhodnutí a exekuce, lze rozdělit do dvou kategorií – obecné 

a zvláštní. Do obecné kategorie spadají důvody uvedené v ust. § 268 OSŘ, přičemž 

výkon rozhodnutí a exekuci lze zastavit i bez návrhu. Pokud jde o zvláštní kategorii, 

tj. důvody uvedené v ust. § 35 RozŘ, tak u těch lze výkon rozhodnutí a exekuci zastavit 

pouze na návrh. Pokud tedy exekuční soud přistoupil k zastavení řízení z důvodu 

vadného exekučního titulu, mohl tak učinit i bez návrhu účastníka řízení. Ústavní soud 

považuje v předmětné věci za podstatné především to, že procesu výkonu rozhodnutí 

a exekuce lze podrobit pouze některé exekuční tituly, a to ty, jež nejsou zatíženy žádnou 

vadou. Pokud lze na exekuční titul nahlížet jako na vadný, nelze jej vykonat. To 

znamená, že úvaha o aplikaci ust. § 35 RozŘ je bezpředmětná. Jinými slovy řečeno, i 

kdyby obecný soud postupoval podle shora upřednostňovaného procesního postupu, nic 

to nemění na skutečnosti, že rozhodčí nález vydaný subjektem, jež není nadán 

pravomocí k jeho vydání, nelze vykonat. Není možné nahlížet na danou procesní situaci 

tak, že pokud by povinný nevyužil svého práva podle ust. § 35 odst. 2 RozŘ a nepodal 

ve třicetidenní lhůtě návrh na zrušení rozhodčího nálezu, bylo by možno rozhodčí nález, 

zatížený výše zmíněnou vadou, vykonat. Nedostatek pravomoci je obecnou vadou 

jakéhokoliv rozhodnutí a musí vždy nutně vést k zastavení vykonávacího řízení.342 

Stejně i Nejvyšší soud České republiky vyslovil názor, že pokud před pověřením 

exekutora soud zjistí, že rozhodčí doložka nebyla uzavřena nebo je absolutně neplatná 

dle ust. § 39 obč. zák. a rozhodce přesto vydal rozhodčí nález, ačkoliv k tomu neměl 

pravomoc, dá soudnímu exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh oprávněného zamítl. 

Okolnost, zda osoba povinná podle vydaného rozhodčího nálezu podala návrh 

na jeho zrušení a na odložení jeho vykonatelnosti, na uvedeném nic nemění.343  

V souvislosti s uvedeným vyvstala i otázka, zda došlo ke stavení promlčecí doby 

v případě zahájení rozhodčího řízení na základě neplatné rozhodčí smlouvy. 

Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud České republiky, který stanovil, že „promlčecí 

                                                 
342 Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 1380/15 ze dne 25.02.2016  
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doba neběží v důsledku podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení bez ohledu na to, 

zda bylo rozhodčí řízení zahájeno na základě platné či neplatné rozhodčí doložky“.344 

V reakci na problémovou situaci ohledně sjednávání rozhodčích smluv pro řešení 

sporů ze spotřebitelských smluv byl přijat zákon č. 258/2016 Sb. ze dne 14.07.2016, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, 

který novelizoval zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů s účinností od 01.12.2016. Nově již nebude možné, aby spory ze smluv, 

které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, rozhodoval jeden nebo více rozhodců 

anebo stálý rozhodčí soud. Ustanovení RozŘ týkající se rozhodčích smluv 

u spotřebitelských úvěrů jsou od 01.12.2016 bez náhrady zrušena.345  

Přechodná ustanovení zákona č. 258/2016 Sb. Čl. IX. bod 1. a 2. stanovila, 

že se platnost rozhodčí smlouvy posuzuje podle RozŘ ve znění účinném v době 

uzavření rozhodčí smlouvy a že rozhodčí řízení zahájená na základě rozhodčích smluv 

uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou 

podle dosavadních právních předpisů. Podle ust. § 1 písm. c) RozŘ se pod rozhodčí 

řízení podřadí i výkon rozhodčích nálezů. To znamená, že rozhodčí nálezy vydané 

na základě rozhodčích smluv uzavřených do 30.11.2016 tak budou i nadále tématem 

mnoha probíhajících i nově zahajovaných exekucí.346  

 

Dle Nejvyššího soudu České republiky347 existují tzv. problémové body, které 

mohou vést k závěru, že exekuci je třeba k návrhu povinného – spotřebitele 

podle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ zastavit. Těmito problémovými body jsou: 

1) míra a zjevnost rozporu rozhodcem přisouzeného plnění s dobrými mravy 

z pohledu hmotného práva (např. vysoká smluvní pokuta), 

2) úprava rozhodčí smlouvy (formulářová), 

3) zneužití finanční tísně spotřebitele ze strany podnikatele, 

4) míra indicií, které podporují závěr o ekonomické provázanosti rozhodce 

s oprávněným, 

                                                 
344 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 ICdo 19/2015 ze dne 01.06.2016 
345 např. ust. § 3 odst. 3 až 6, § 4 odst. 3 RozŘ a řada dalších navazujících ustanovení RozŘ 
346 SVOBODA, Karel. Zastavení exekuce. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 32 
347 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3844/2018 ze dne 06.11.2018 
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5) míra a odůvodněnost pasivity povinného – spotřebitele, který své námitky 

ke způsobu určení rozhodce a k průběhu rozhodčího řízení, 

jakož i hmotněprávní výhrady k plnění, které bylo v rozhodčím řízení přiznáno, 

nevznesl již při podpisu rozhodčí smlouvy, popř. v rozhodčím řízení 

nebo v žalobě podle ust. § 31 RozŘ.348 

Tyto body je třeba posuzovat nejen jednotlivě, ale i v celkovém kontextu. Teprve poté 

je možné dojít k závěru, že exekuce má být zastavena pro nepřiměřený následek 

pro povinného spotřebitele.  

Problémové body budou soudy patrně přezkoumávány i po závazném právním 

názoru Ústavního soudu České republiky,349 který říká, že uloží-li exekuční titul 

dlužníku zjevně nemravné plnění (např. přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené 

výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem, tj. ve výši 0,5 % denně a vyšší350), 

je to samo o sobě důvodem pro úplné nebo částečné zastavení exekuce. Bývá totiž 

pravidlem, že v případě, že rozhodčí nález odsuzuje dlužníka k nemravnému plnění, 

existují podle obsahu spisu i další indicie, že veškeré konání věřitele jako poskytovatele 

úvěru, uzavřením formulářové smlouvy o úvěru a sjednáním rozhodčí doložky počínaje, 

pokračujíc přes získání exekučního titulu ve formě rozhodčího nálezu a konče podáním 

exekučního návrhu, bylo jednáním vedoucím k poškození dlužníka – spotřebitele.351 

Záměrem zákonodárce k zákonu č. 258/2016 Sb. bylo, aby řešení spotřebitelských 

sporů přešlo zpět do klasického soudního řízení a byla řádně zajištěna ochrana 

spotřebitele jako slabší smluvní strany. Negativním důsledkem tohoto zpětného přesunu 

spotřebitelských sporů na soudy však může být jejich zahlcení o co do rozsahu 

nezanedbatelný nápad spotřebitelských sporů. Mohlo by docházet i k průtahům v řízení. 

Řešením by mohlo být jmenování nových soudců a administrativních pracovníků, 

nicméně by tím zároveň došlo k zatížení státního rozpočtu.  

Odborné diskuse v rámci Exekutorské komory ČR otevírají další možnost řešení 

tohoto problému, a to bez velkých zásahů do státního rozpočtu a zahlcení soudů novými 

spory. Podstatou tohoto řešení by v případě bagatelních pohledávek byla povinnost 

věřitele zaslat kvalifikovanou předžalobní výzvu prostřednictvím místně příslušného 

                                                 
348 SVOBODA, Karel. Aktuálně k exekuci rozhodčích nálezů. Komorní listy. 2019, č. 2. 
349 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 3194/18 ze dne 01.04.2019 
350 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 523/07 ze dne 07.05.2009, Nález Ústavního 

soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 728/10 ze dne 01.07.2010  
351 SVOBODA, Karel. Aktuálně k exekuci rozhodčích nálezů. Komorní listy. 2019, č. 2. 
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soudního exekutora. V případě, že by dlužník dluh nesporoval, mohl by dluh uhradit 

najednou nebo ve splátkách, aniž by se věcí musel zabývat soud. Pokud by dlužník 

existenci dluhu rozporoval, jeho právo na obranu by zůstalo plně zachováno a spor by 

na návrh věřitele projednal soud. Pokud by dlužník nesporný dluh neuhradil, mohl by 

věřitel požádat o zahájení exekuce. S ohledem na skutečnost, že většina bagatelních 

pohledávek není rozporována, došlo by k vymáhání pohledávek i snížení nákladů 

vymáhání jak pro dlužníky, tak pro stát.352  

Jiní upřesňují, že by se jednalo o účinnou a odbornou pomoc věřiteli, který nemá 

prozatím exekuční titul. Soudní exekutor by odborně závazek posoudil a řekl, zda má 

věřitel na uhrazení dluhu právní nárok. Takové hodnocení by bylo nezávazné, 

avšak významné v předexekučním vymáhání. Soudní exekutor by doporučil věřiteli 

postup, jak se pokusit dluh před žalobou vymoci. Zde by měl soudní exekutor možnost 

sepsat kvalifikovanou výzvu dlužníkovi popř. další zákonem vymezené možnosti. 

Zavedení předexekučního vymáhání by snížilo počet exekucí a zrychlilo vymožení 

pohledávek.353 Soudní exekutoři se jeví jako ideální nástroj k odbřemenění takové 

agendy, kdy vybraný okruh pohledávek by napadal na soudní exekutory, kteří jsou 

právníci splňující všechna kritéria pro výkon funkce soudce. Obdobný proces funguje 

v řadě dalších zemí (Nizozemí, Belgie), např. v Maďarsku, kde platební rozkazy 

vydávají v prvním stupni notáři.354 

 

 

4.10 Zastavení exekuce z jiných důvodů 

 

V řadě ustanovení OSŘ jsou mimo obecných zastavovacích důvodů zmíněných 

v předchozích kapitolách této práce obsaženy další zastavovací důvody, které se uplatní 

při konkrétním způsobu provádění exekuce a které budou popsány v této podkapitole. 

Zákon také výslovně uvádí, že jako důvod zastavení exekuce nelze uplatňovat změnu 

okolností rozhodných pro výši a trvání dávek nebo splátek (ust. § 163 OSŘ ve spojení 

s ust. 269 odst. 3 OSŘ). Nejčastěji půjde o rozsudky týkající se výživného. 

                                                 
352 SAHULA, David. Exekutoři chtějí ulevit soudům a zlevnit vymáhání malých částek. Konkursní 

noviny. 2015, č. 12. 
353 MAREŠ, Ondřej. Předexekuční vymáhání může pomoci věřitelům stejně jako dlužníkům. Konkursní 

noviny. 2015, č. 3. 
354 JÍCHA, Lukáš. Mimosoudní vymáhání pohledávek a exekutoři. Konkursní noviny. 2015, č. 5. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast3h4.aspx#par163
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Pokud povinný takovou skutečnost v exekuci namítá, je třeba, aby byla podložena 

novým rozhodnutím podle ust. § 163 OSŘ. Nejprve tedy musí být povinným iniciováno 

na základě změny okolností zahájení nalézacího řízení u příslušného soudu, 

neboť exekuční soud není oprávněn změnu okolností posuzovat. Podání návrhu 

dle ust. § 163 OSŘ může být pak důvodem k odkladu exekuce dle ust. § 55 EŘ 

a ust. § 266 odst. 2 OSŘ. 

 

 Ustanovení § 268 odst. 2 OSŘ se uplatní jako zastavovací důvod v případě, 

kdy povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou 

zvláštními právními předpisy a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, 

v jakém byl povinen tuto srážku provést. Předmětem exekuce je zde nárok, ze kterého 

povinný musí provádět srážky stanovené právními předpisy. V exekuci bude nejčastěji 

vymáhána pohledávka z pracovněprávního vztahu, která je přiznána zaměstnanci 

exekučním titulem vůči zaměstnavateli, a to v částce hrubé mzdy. Zaměstnavatel je tedy 

povinen provést srážky zálohy na daň z příjmů355, pojistného na sociální zabezpečení356 

a zdravotní pojištění357, odvést je příslušným orgánům a vyplatit povinnému čistou 

mzdu. Pokud povinný provede stanovené srážky z plnění, které bylo povinnému 

přisouzeno exekučním titulem, a odvede je příslušným orgánům, může navrhnout 

zastavení exekuce v rozsahu, v jakém srážky provedl.  

 

 Exekuce prodejem zástavy bude dle ust. § 268 odst. 3 OSŘ zastavena také tehdy, 

jestliže zaniklo zástavní právo. Exekuce prodejem zástavy může být mimo obecných 

zastavovacích důvodů v ust. § 268 odst. 1 OSŘ zastavena na návrh povinného 

nebo i bez návrhu, jestliže bylo zjištěno, že zástavní právo zajišťující vymáhanou 

pohledávku zaniklo. Soud rozhoduje v řízení o soudním prodeji zástavy dle ust. § 353a 

až § 358 ZŘS. Dle ust. § 358 ZŘS nařídí soud prodej zástavy, pokud zástavní věřitel 

doloží zajištěnou pohledávku, zástavní právo k zástavě a kdo je zástavním dlužníkem. 

Uvedené skutečnosti nemusí být v řízení prokázány, postačí, pokud budou soudu 

doloženy listiny, které rozhodné skutečnosti osvědčují, tedy jestli se takové skutečnosti 

jeví alespoň jako pravděpodobné. Podle vykonatelného rozhodnutí o nařízení prodeje 

                                                 
355 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
356 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
357 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
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zástavy lze na návrh zástavního věřitele zahájit exekuci prodejem zástavy. V usnesení, 

kterým soud vyhoví žalobě zástavního věřitele a nařídí soudní prodej zástavy, soud 

rozhodne též o povinnosti zástavního dlužníka k náhradě nákladů řízení. Pokud přizná 

zástavnímu věřiteli náhradu nákladů řízení, nemusí stanovit zástavnímu dlužníku lhůtu 

k jejich zaplacení. Přiznané náhrady nákladů řízení o soudní prodej zástavy se zástavní 

věřitel může v exekuci domáhat jen z výtěžku zpeněžení zástavy, dosaženého jejím 

prodejem; provedení exekuce k uspokojení náhrady těchto nákladů řízení z jiného 

majetku povinného je nepřípustné.358 Stejná zásada platí i pro odměnu a náhrady, 

které soudnímu exekutorovi náležejí za exekuční činnost a které lze při exekuci 

prodejem zástavy vymáhat jen z výtěžku získaného zpeněžením zastavené věci.359 

V řízení o soudním prodeji zástavy soud k obraně zástavního dlužníka spočívající 

v tvrzení o zániku zajištěné pohledávky splněním, započtením či z jiných důvodů 

nepřihlédne.360 Zánik zástavního práva (ust. § 1376, § 1377 NOZ) zkoumá exekuční 

soud až v exekučním řízení v rámci rozhodování o zastavení exekuce. Pokud povinný 

uplatní námitku promlčení zástavního práva, bude exekuce zastavena 

podle ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ, neboť promlčení pohledávky není 

podle ust. § 1377 NOZ důvodem zániku zástavního práva.361  

 

 Zvláštní důvod zastavení exekuce je upraven u srážek ze mzdy 

v ust. § 290 OSŘ. V odstavci 1 zákon reaguje na dlouhodobou neproveditelnost srážek 

ze mzdy povinného. Soud totiž zastaví na návrh plátce mzdy nebo povinného exekuci 

srážkami ze mzdy, pokud povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu vůbec 

nebo alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny (mzda je nižší 

nebo rovna základní nezabavitelné částce dle ust. § 278 OSŘ). Dobou jednoho roku je 

míněna doba dvanácti po sobě jdoucích měsíců předcházejících usnesení o zastavení362, 

kdy období kratší než dvanáct měsíců, v nichž nebylo možné srážky ze mzdy povinného 

                                                 
358 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1520/2009 ze dne 14.07.2010 
359 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 4022/2010 ze dne 30.11.2012 
360 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1467/2004 ze dne 02.12.2004 
361 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 951 
362 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích sp. zn. 22 Co 434/2005 ze dne 

30.08.2005: „Dobou jednoho roku, po kterou povinný nepobírá mzdu buď vůbec, nebo alespoň v takové 

výši, aby z ní mohly být nařízeným výkonem rozhodnutí prováděny srážky, se podle § 290 odst. 1 OSŘ 

rozumí doba dvanácti po sobě jdoucích měsíců počítaných nepřetržitě nazpět od vydání rozhodnutí 

o zastavení výkonu rozhodnutí; počátek běhu této lhůty není spojen až s nařízením výkonu rozhodnutí.“ 
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provést, nelze sčítat. Obdobně nelze sčítat ani dosaženou mzdu za jednotlivé měsíce 

a počítat s průměrnou mzdou, když možnost provedení srážky je posuzována za každý 

měsíc zvlášť. Pokud tedy alespoň v jednom měsíci v roce bude možné provést srážku 

ze mzdy povinného, není možné exekuci zastavit.363 V případě, že povinný pobírá mzdu 

či jiné příjmy od více plátců, sčítají se pro posouzení všechny příjmy povinného 

za příslušný měsíc. Možné zavinění na straně povinného na dosahování 

resp. nedosahování postižitelných příjmů není významné.364 Ustanovení o výkonu 

rozhodnutí srážkami ze mzdy a tedy i zvláštní úprava zastavení exekuce 

dle ust. § 290 odst. 1 OSŘ se použije i na exekuci srážkami z platu, z odměny z dohody 

o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo 

služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků 

a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vypláceny 

jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za 

práci nebo jsou poskytovány vedle ní (srov. ust. § 299 OSŘ).  

Dle ust. § 290 odst. 2 OSŘ může soud na návrh povinného zastavit exekuci 

prováděnou srážkami ze mzdy, jestliže jsou srážky prováděny již jen pro běžné výživné 

a lze předpokládat, že povinný vzhledem ke svému chování i poměru k práci bude 

výživné plnit dále dobrovolně. Jedná se o případ, kdy pohledávka oprávněného není 

zcela uspokojena a není zde jiný zastavovací důvod resp. překážka, pro kterou by 

musela být exekuce zastavena.  

K podání návrhu na zastavení exekuce dle ust. § 290 odst. 2 OSŘ je legitimován 

pouze povinný. Vyjádření oprávněného dle ust. § 55 odst. 3 EŘ není třeba vyžadovat. 

Oprávněný by však měl mít vždy možnost se k návrhu povinného vyjádřit, i když jeho 

negativní stanovisko nebrání tomu, aby návrhu bylo vyhověno a exekuce byla 

zastavena. I přes souhlas oprávněného se zastavením exekuce, nelze exekuci bez dalšího 

zjišťování předpokladů zastavit. Oprávněný však může sám podat návrh na zastavení 

exekuce, pak by nebylo nutné zkoumat podmínky pro zastavení 

                                                 
363 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 7 Co 450/65 ze dne 26.10.1965: „Zastavení 

výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy podle § 290 odst. 1 OSŘ předpokládá, že v žádném měsíci po dobu 

jednoho roku nesmí mzda dosáhnout částky, z níž by bylo možno provádět srážky.“ 
364 DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 2335 
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dle ust. § 290 odst. 2 OSŘ.365 Dalším předpokladem je, aby dlužné pohledávky byly 

uhrazeny a srážky ze mzdy byly prováděny již jen pro běžné výživné. Zároveň nesmí 

být na mzdu povinného vedena další exekuce pro vymožení jiné pohledávky.366 V tomto 

řízení totiž není možné posuzovat chování povinného izolovaně od toho, jak plní své 

další povinnosti, protože jde o rozhodující hledisko pro posouzení soudu, zda exekuci 

zastaví.367 O zastavení exekuce podle ust. § 290 odst. 2 OSŘ se rozhoduje bez jednání 

a usnesení je vykonatelné doručením, když plátce mzdy je povinen v okamžiku 

doručení usnesení přestat provádět srážky ze mzdy povinného. 

 

 Ačkoli ust. § 55a EŘ nelze zcela zařadit do přímé obrany povinného, je třeba jej 

s ohledem na jeho význam v této práci zmínit. Ust. § 55a EŘ stanoví, že soud nemůže 

zastavit na návrh účastníků exekuci, pokud nejsou zaplaceny její náklady, 

resp. při nezaplacení nákladů dojde pouze k částečnému zastavení exekuce. V praxi 

dochází k aplikaci tohoto ustanovení, zejména pokud oprávněný sám navrhne zastavení 

exekuce v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ. Dalším případem může být návrh 

povinného či oprávněného na zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ. 

V takovém případě je nutné zohlednit skutečnost, zda byly uhrazeny také náklady 

exekuce. Pokud náklady exekuce nebyly uhrazeny, exekuce se zastaví částečně 

pro pohledávku oprávněného a nadále pokračuje pro vymožení nákladů exekuce. 

Pokud navrhne účastník řízení zcela zastavení exekuce, protože povinný pod tíhou 

exekuce uhradil pohledávku oprávněného a náklady exekuce nebyly uhrazeny, a druhý 

účastník se zastavením exekuce souhlasí, exekutor exekuci nezastaví a předloží věc 

exekučnímu soudu k rozhodnutí. Je důležité upozornit, že soudní exekutor je ve věci 

nákladů exekuce účastníkem řízení a má právo podat odvolání nejen proti rozhodnutí 

soudu o nákladech exekuce, ale také proti rozhodnutí soudu o úplném zastavení 

                                                 
365 JIRSA, Jaromír (vedoucí autorského týmu); BERAN, Vladimír; KORBEL, František; LICHOVNÍK, 

Tomáš; MÁDR, Jaroslav; PETR, Bohuslav; VOJTEK, Petr (autoři); HAVLÍČEK, Karel (editor). 

Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251 – 376 občanského soudního řádu (podle 

stavu k 1.4.2014). Praha : JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team, 2014, s. 165 
366 Dle Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3376/2010 ze dne 24.11.2011: 

„Předpokladem pro zastavení výkonu rozhodnutí podle § 290 odst. 2 OSŘ je zjištění, že neexistují 

nedoplatky výživného za minulou dobu, že výkon rozhodnutí probíhá jen pro běžné výživné, že lze 

očekávat, že povinný bude výživné nadále platit dobrovolně, a že současně není veden výkon rozhodnutí 

pro jinou pohledávku. Rozhodnutí o zastavení takového výkonu rozhodnutí je věcí volné úvahy soudu.” 
367 DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 2336 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmrzga
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exekuce.368 Ust. § 55a EŘ nelze použít v případech, které jsou výslovně upraveny 

v ust. § 89 EŘ. Podle tohoto ustanovení hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, 

který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost hradí paušálně 

či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. V takovém případě si může 

oprávněný s exekutorem dohodnout výši účelně vynaložených výdajů předem. 

Stejně tak se ust. § 55a EŘ nepoužije u zastavení exekuce z důvodu ztráty způsobilosti 

účastníka být účastníkem řízení (např. úmrtí povinného bez právního nástupce, zánik 

a výmaz právnické osoby z obchodního rejstříku bez právního nástupce).  

 

 Jestliže se některý ze zastavovacích důvodů shora uvedených týká exekuce jen 

zčásti, soudní exekutor (exekuční soud) částečně zastaví exekuci. Návrh na zastavení 

exekuce dle ust. § 268 odst. 4 OSŘ však může využít zejména povinný jako obranu 

proti nepřiměřenému postihu exekucí, kdy soudní exekutor provádí exekuci několika 

způsoby, které jsou nepřiměřené s ohledem na výši vymáhané povinnosti. Na základě 

novelizovaného ust. § 58 odst. 2 EŘ369 byla do exekučního řízení zavedena pořadí 

jednotlivých způsobů provedení exekuce, ke kterým má soudní exekutor přistupovat 

postupně, nebrání-li to účelu exekuce. Na návrh povinného nebo s jeho souhlasem lze 

exekuci provést i v jiném pořadí, než stanoví ust. § 58 odst. 2 EŘ. 

Touto novelizací by tak mělo dojít k omezení návrhů povinných na částečné 

zastavení exekuce z důvodu nepřiměřeného postihu exekutorem. Exekuční soud by měl 

při rozhodování zkoumat přiměřenost postihu povinného z hlediska výše vymáhané 

povinnosti i nákladů exekuce, a to s přihlédnutím k délce trvání exekuce a její účel, 

                                                 
368 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 7 Co 923/2008 ze dne 26.05.2008 
369 Znění ust. § 58 odst. 2 EŘ: „Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení 

oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem 

stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit 

současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité 

částky postupně  

a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky 

z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, 

b) 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, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle 

písmena a), 

c) 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, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a 

d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob 

provedení exekuce podle písmen a) až c).“ 
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tj. rychlé a účelné uspokojení oprávněného. Soudní exekutor má také sám možnost 

zrušit exekuční příkaz dle ust. § 47 odst. 1 EŘ, pokud posoudí, že pro splnění účelu 

exekuce není již třeba nadále postihovat majetek postižený konkrétním exekučním 

příkazem.  

Byť se nejedná přímo o zastavovací důvod, považuji za důležité zmínit 

i možnost povinného podle ust. § 44a odst. 3 EŘ navrhnout soudnímu exekutorovi, 

aby rozhodl, že se zákaz podle ust. § 44a odst. 1 EŘ (generální inhibitorium) 

a podle ust. § 47 odst. 6 EŘ nevztahuje na majetek, který uvede v návrhu, jestliže 

zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení 

vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.  

 

 Soud zastaví dle ust. § 338n odst. 6 OSŘ nebo ust. § 338w odst. 3 OSŘ exekuci 

prodejem závodu, pokud zjistí, že cena majetku náležejícího k závodu spolu 

s peněžními prostředky v hotovosti a s uloženými na účtu u peněžního ústavu v měně 

České republiky nepřesahuje výši splatných peněžitých dluhů náležejících k závodu, 

pohledávek oprávněného, dalších oprávněných, a dalších přihlášených věřitelů, 

které nenáležejí k závodu, a předpokládané náklady exekuce, odměnu správce a náhradu 

jeho hotových výdajů, anebo že ji přesahuje jen nepatrně. Pokud tedy soud 

(soudní exekutor) z pravomocného usnesení o ceně závodu zjistí,370 že je závod 

předlužen nebo „pasiva“ přesahuje jen nepatrně, je to důvod pro zastavení exekuce 

prodejem závodu dle ust. § 338n odst. 6 OSŘ.  

Cena majetku náležejícího k závodu, výše peněžních prostředků v hotovosti 

a uložených na účtu u peněžního ústavu v měně České republiky, náležejících k závodu, 

zjištěná cena závodu a výše nejnižšího podání mohou být však s přihlédnutím 

ke zvýšení nebo snížení jmění závodu, k němuž dojde do dražebního jednání, 

změněny.371 Po zahájení dražebního jednání je tedy usnesením určena nová cena 

závodu. Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. Pokud z tohoto nového usnesení 

                                                 
370 Dle usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 7 Co 2116/2007 ze dne 02.11.2007: 

„Rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení výkonu rozhodnutí prodejem podniku pro předlužení podle 

§ 338n odst. 6 o.s.ř. musí předcházet pravomocné rozhodnutí o ceně podniku. Otázku předlužení podniku 

povinného nelze řešit jen jako otázku předběžnou v řízení o zastavení výkonu rozhodnutí prodejem 

podniku.“ 
371 ust. § 338o odst. 2 písm. f) OSŘ  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmzthbxa
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o ceně závodu bude patrné, že je závod předlužen nebo „pasiva“ přesahuje jen nepatrně, 

bude exekuce prodejem závodu zastavena dle ust. § 338w odst. 3 OSŘ. 

 

 Exekuci prodejem movitých věcí povinného lze zastavit, pokud se exekutorovi 

nepodařilo sepsat postižitelné věci v bytě, sídle, místě podnikání, v jiném místě známém 

soudnímu exekutorovi a oprávněný přes výzvu neoznačil místo, kde se postižitelné věci 

povinného nachází. Skutečnost, že věci povinného, jež by mohly být prodány 

při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, nebyly sepsány v bytě povinného, 

na jiném soudu známém místě a ani v místě označeném oprávněným, je důvodem 

zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) pouze podle ust. § 326a OSŘ 

(nikoli pro nemajetnost povinného).372 Oznámení o místě, kde se nacházejí movité věci 

povinného, může oprávněný učinit i při odvolání proti rozhodnutí o zastavení výkonu 

rozhodnutí (exekuce) dle ust. § 326a OSŘ.373 V exekuční praxi není toto ustanovení 

běžně využíváno, neboť soudní exekutor může zvolit vícero způsobů provedení 

exekuce, aby exekuci úspěšně provedl na rozdíl od výkonu rozhodnutí, které je vždy 

vedeno jediným způsobem dle návrhu oprávněného. 

 

 Ustanovení § 336m odst. 1 a 3 OSŘ umožňuje zastavit exekuci prodejem 

nemovité věci po neúspěšné dražbě. Zatímco odst. 1 váže zastavení na skutečnost, 

že po skončení prvního dražebního jednání nenavrhl oprávněný nebo ten, kdo přistoupil 

do řízení jako další oprávněný nařízení dalšího dražebního jednání, odst. 3 stanoví 

důvod pro zastavení prodeje nemovité věci v případě dalších neúspěšných dražebních 

jednání. Do OSŘ byla promítnuta zásada „pětkrát a dost“, která vyřešila interpretační 

problémy se stanovením počtu opakovaných dražeb, po nichž dojde k zastavení prodeje 

nemovité věci. Podle stávající úpravy lze další dražební jednání uskutečnit nejvýše 

čtyřikrát a s prvním dražebním jednáním se tedy uskuteční celkem nejvýše pět 

dražebních jednání. Nejnižší podání je s každým opakovaným dražebním jednáním 

snižováno. Při druhém dražebním jednání ve výši 50 % výsledné ceny, ve třetím 

dražebním jednání ve výši 40 % výsledné ceny, ve čtvrtém 30 % a v pátém dražebním 

jednání 25 % výsledné ceny. Obdobná úprava je obsažena i u prodeje závodu 

                                                 
372 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1624/2001 ze dne 23.01.2002 
373 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 10 Co 219/2006 ze dne 14.03.2006 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmzsgzqq
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v ust. § 338za odst. 1 a 3 OSŘ. Nejnižší podání je však u druhého dražebního jednání 

stanoveno ve výši čtvrtiny ceny majetku náležejícího k závodu, nejvýše však ve výši 

třetiny zjištěné ceny závodu. Zároveň je však nutné přihlédnout k úpravě v EŘ 

konkrétně ust. § 46 odst. 2, kdy exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k provedení 

exekuce. Dle ust. § 52 odst. 1 EŘ nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční 

řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Z uvedeného plyne a v praxi 

exekutorů tak je činěno, že další dražební jednání nařizuje soudní exekutor z úřední 

povinnosti i bez návrhu oprávněného nebo toho, kdo přistoupil do řízení jako další 

oprávněný. 

 

 Speciální úprava důvodů pro zastavení exekuce je obsažena i u exekucí 

ukládajících jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, resp. u nepeněžitých plnění. 

Ustanovení § 348 odst. 3 OSŘ stanoví, že pokud se nepodaří prodat společnou movitou 

věc nebo nemovitou věc, zastaví soud výkon rozhodnutí. U prodeje movité věci musí 

nejprve proběhnout opětovná dražba.374 Z účelu exekuce rozdělením společné věci je 

zřejmé, že ust. § 330 odst. 4 OSŘ se zde neuplatní. Exekuci prodejem nemovité věci 

a rozdělením výtěžku mezi spoluvlastníky lze zastavit podle ust. § 348 odst. 3 OSŘ jen 

tehdy, pokud při dražbě nebylo učiněno ani nejnižší podání a nepodal-li žádný 

ze spoluvlastníků do 1 roku návrh na nařízení dalšího dražebního jednání.375  

 

 Dle ust. § 55 odst. 6 EŘ exekutor rozhodne o zastavení exekuce, 

pokud oprávněný nesloží přiměřenou zálohu na náklady exekuce. Exekutor exekuci 

nezastaví pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky pro osvobození oprávněného 

podle zvláštního právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě. 

Dle ust. § 90 odst. 3 EŘ nejde-li o exekuci k vymožení výživného na nezletilé dítě, 

může exekutor požadovat, aby oprávněný složil zálohu, jejíž výši určí. Stanovená výše 

zálohy nesmí přesáhnout maximum stanovené v ust. § 12 odst. 2 ET, a to 50 % odměny 

podle ust. § 6 ET a paušální částky náhrady hotových výdajů podle ust. § 13 odst. 1 ET, 

případně odhadu účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než tato paušální 

částka. Za základ odměny se považuje výše pohledávky, která má být vymožena 

                                                 
374 srov. ust. § 330 odst. 2 OSŘ 
375 srov. ust. § 336m odst. 1 OSŘ 
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(k příslušenství pohledávky se nepřihlíží). Výše zálohy bude záviset také na výši 

odměny exekutora stanovené u jednotlivých druhů exekuce dle ust. § 5 až 10 ET, 

popř. na individuálních okolnostech případu.  

Soudní exekutor vyzve oprávněného ke složení zálohy na náklady exekuce 

a stanoví mu lhůtu. Způsob, jakým má být výzva učiněna, není zákonem výslovně 

upraven, postačí proto i výzva neformálním dopisem, který bude oprávněnému 

prokazatelně doručen. Výzva by měla obsahovat též upozornění na následek, 

že pokud oprávněný ve lhůtě zálohu nesloží, bude exekuce dle ust. § 55 odst. 6 EŘ 

zastavena.  

Pokud je záloha složena, stává se její spotřebovaná část v souladu s ust. § 90 odst. 

3 EŘ nákladem oprávněného v exekuci a tento náklad mu povinný musí nahradit 

v rámci nákladů řízení mezi účastníky. Pokud oprávněný zálohu nezaplatí, exekutor sám 

exekuci dle ust. § 55 odst. 6 EŘ zastaví. Exekuci však zastavit nemůže, pokud jsou dány 

u oprávněného podmínky pro osvobození podle zvláštního předpisu (tj. ust. § 138 odst. 

1 OSŘ). Důvody pro přiznání osvobození jsou majetkové, sociální a zdravotní poměry 

oprávněného, u kterého se nejedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Skutečnost, 

že je oprávněný ze zákona od placení soudních poplatků osvobozen, nemá na 

rozhodování o povinnosti složit zálohu žádný vliv. V exekuci je možné složení zálohy 

na náklady exekuce i v průběhu exekučního řízení. Zejména pokud pominuly důvody 

pro osvobození. V souladu s ust. § 90 odst. 3 EŘ nelze požadovat zaplacení zálohy 

na oprávněném (rodiči), který vymáhá výživné na nezletilé dítě. Proti rozhodnutí 

exekutora o zastavení exekuce pro nesložení zálohy je přípustné odvolání.376 

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky377 může soudní exekutor 

vyzvat oprávněného ke složení zálohy, pokud chce pokračovat v provádění exekuce 

poté, co v průběhu exekučního řízení ničeho k uspokojení pohledávky oprávněného 

z majetku povinného nevymůže. Ve výzvě však musí uvést, jakým způsobem bude dále 

exekuce prováděna, aby mohl oprávněný posoudit, zda by uhrazená záloha byla účelně 

vynaložena k uspokojení jeho pohledávky či nikoliv. Uložení povinnosti zaplatit zálohu 

tak musí exekutor oprávněnému odůvodnit a zálohu vyčíslit. Usnesení reaguje 

na situaci, kdy oprávněný nesouhlasí se zastavením exekuce pro nemajetnost 

povinného, ale zároveň nesouhlasí se složením zálohy na náklady exekuce, která nebyla 

                                                 
376 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 350-351 
377 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2205/2014 ze dne 23.07.2014 
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složena vůbec či v nižší výši. Pokud bude oprávněný na základě výzvy soudního 

exekutora mít za to, že je pro něj další provádění exekuce účelné, pak bude soudnímu 

exekutorovi příslušet právo na zálohu budoucích nákladů exekuce, a to bez ohledu 

na to, že oprávněný žádnou zálohu dosud nezaplatil a že dosavadní průběh exekuce 

ukazuje na nemajetnost povinného. V opačném případě bude nesouhlas oprávněného 

se zastavením exekuce pro nemajetnost i jeho neochota složit dosud nezaplacenou 

zálohu sloužit jako pádný argument na podporu podnětu soudního exekutora 

pro nemajetnost povinného. Pokud by oprávněný trval na provádění exekuce 

podle konkrétního plánu předloženého soudním exekutorem a nezaplatil by zálohu, není 

za této situace vyloučeno prioritní zastavení exekuce pro nezaplacení zálohy a nikoliv 

pro nemajetnost povinného.378 

 

 Další poměrně nový zvláštní důvod (částečného) zastavení exekuce je úzce spjat 

s přijetím NOZ účinného od 01.01.2014. NOZ totiž upravuje v ust. § 1512 a násl. 

institut svěřenského nástupnictví. Podle ust. § 1512 odst. 1 NOZ může zůstavitel nařídit, 

že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského 

nástupce jako následného dědice. Právní úprava nového důvodu zastavení navazuje 

na ust. § 1521 NOZ, který stanoví, že nesvěřil-li zůstavitel při nařízení svěřenského 

nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat, je vlastnické právo dědice k tomu, 

co nabyl děděním, jakož i k tomu, co nabyl náhradou za zničení, poškození nebo odnětí 

věci z dědictví, omezeno na práva a povinnosti poživatele. Pokud tedy zůstavitel 

výslovně dědici neumožnil se zděděným majetkem volně disponovat, bude moci 

zděděný majetek pouze držet, užívat a brát z něho plody a užitky.379 To neplatí, je-li věc 

z dědictví zcizena nebo zatížena za účelem úhrady zůstavitelových dluhů. 

Dále dle ust. § 1524 NOZ platí, že do veřejného seznamu se zapíše i svěřenské 

nástupnictví, pokud se zapisuje věc a její vlastník do veřejného seznamu. 

Tato hmotněprávní úprava byla promítnuta do procesního předpisu novelou OSŘ 

učiněnou zákonem č. 293/2013 Sb.  

Exekuci tedy nebude možno vést na majetek, který povinný nabyl jako dědic 

dědictvím, které podle nařízení zůstavitele má přejít na svěřenského nástupce 

                                                 
378 PAŘÍZEK, Igor. (Ne)možnost zastavení exekuce pro nezaplacení zálohy a pro nemajetnost. Právní 

rozhledy. 2016, roč. 24, č. 17. 
379 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku ASPI 
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jako následného dědice (legislativní zkratka substituční jmění); to nebude platit, bude-li 

povinný mít právo s majetkem volně nakládat nebo půjde-li o exekuci, kterou budou 

vymáhány zůstavitelovy dluhy.  

Povinný bude muset do 15 dnů ode dne doručení exekučního příkazu oznámit 

soudnímu exekutorovi, zda majetek nabyl jako substituční jmění, a pokud půjde 

o takový majetek, zda má právo s ním volně nakládat a zda jsou exekucí vymáhány 

zůstavitelovy dluhy, protože tyto skutečnosti nejsou zpravidla známy jiné osobě 

než povinnému. Povinnému bude dále uloženo, aby doložil tyto skutečnosti listinami 

vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. 

Doloží-li povinný, že věc nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti, 

které exekuci umožňují, nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti jinak najevo, soudní exekutor 

popř. exekuční soud exekuci zastaví.380  

V OSŘ je tato úprava obsažena u jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí. 

U přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu v ust. § 303 odst. 2 a § 304 odst. 1 

OSŘ. U přikázání jiné peněžité pohledávky v ust. § 313 odst. 1 OSŘ. U pohledávek 

nepodléhajících výkonu rozhodnutí v ust. § 317 odst. 3 OSŘ. U postižení jiných 

majetkových práv v ust. § 320 odst. 2 OSŘ. U postižení účasti povinného ve veřejné 

obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti v ust. § 320a odst. 3 

OSŘ. U postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu 

a komanditisty v komanditní společnosti v ust. § 320aa odst. 2, § 320ab odst. 1 a 8 

OSŘ. U prodeje movitých a nemovitých věcí v ust. § 322 odst. 5, § 324, § 335b odst. 1 

a 3 OSŘ. U zřízení soudcovského (exekutorského) zástavního práva na nemovitých 

věcech v ust. § 338b odst. 3, § 338c odst. 3 OSŘ. U postižení závodu 

v ust. § 338g odst. 4, § 338h odst. 1 a 3 OSŘ. 

O exekučním postihu substitučního jmění by bylo možné uvažovat u způsobu 

provedení exekuce správou nemovité věci. Pokud bude substitučním jměním věc 

nemovitá (např. bytový dům, provozovna apod.) a takový způsob provedení exekuce 

povede k vymožení pohledávky oprávněného, bude možné exekuci provést. Cílem 

tohoto způsobu provedení exekuce je uspokojení oprávněného i bez prodeje nemovité 

věci, a to prostřednictvím postihu užitků, které z nemovité věci plynou. Tyto užitky 

náleží povinnému po dobu vlastnictví a nejsou tak poškozena práva svěřenského 

                                                 
380 srov. důvodová zpráva k zákonu č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
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nástupce. OSŘ tuto možnost nevylučuje. Exekuce však bude muset být zastavena poté, 

co budou splněny podmínky pro přechod dědictví na svěřenského nástupce, 

který se stane mimo jiné i nabyvatelem užitků z nemovité věci.381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
381 VLČKOVÁ, Veronika. Svěřenské nástupnictví a ochrana práv svěřenského nástupce při exekučním 

postihu substitučního jmění. Právní rozhledy. 2016, roč. 24, č. 7. 
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Závěr 

 

Výkon povolání soudního exekutora je spojován se zásahem do právní i osobní 

sféry povinného a případně dalších osob. Zákonodárce tedy musí na druhé straně 

také zajistit takovým subjektům právní prostředky ochrany, aby byl naplněn požadavek 

fungování právního státu.  

Cílem této práce tedy bylo přiblížit čtenářům prostředky ochrany a obrany 

povinného v exekuci. S ohledem na můj rozbor prostředků ochrany povinného 

v této práci mohu konstatovat, že povinnému je přiznán celý katalog práv, který může 

při své obraně použít. Jádro mé práce spočívá zejména v analýze nejdůležitějších 

obranných institutů ve třetí a čtvrté kapitole s názvem odklad exekuce a zastavení 

exekuce, kde jsou jednotlivé instituty podrobně rozebrány. Z hlediska problémovosti 

rozhodčích nálezů jako exekučních titulů vítám změnu zákona, dle které již není možné, 

aby spory ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, rozhodoval jeden 

nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud. 

Vývoj exekučního práva za poslední roky seznal mnoho novelizací, jejichž cílem 

bylo mimo jiné posílit obranu povinného v exekuci. Instituty obrany povinného jsou 

hodnoceny v kontextu práva i dnešních celospolečenských vztahů, kdy nekoncepčními 

změnami dotčených zákonů dochází pozvolna k pohřbívání zásady pacta sunt servanda 

v rámci sociální ochrany povinných. Z obrany povinného se tak v některých případech 

stává prostředek sociální politiky státu zajišťující vyšší životní úroveň dlužníka na úkor 

věřitele.  

V neposlední řadě je exekuční řízení ovlivňováno zvyšujícím se počtem 

insolvenčních řízení, které lákavě slibují dlužníkům (tedy i povinným) benefit v podobě 

oddlužení a odpuštění zbylých dluhů. Zahájení insolvenčního řízení vnímám jako další 

možný prostředek obrany povinného proti exekuci. Zdá se, že legislativní vývoj 

v našem státě tendenčně posiluje postavení dlužníků ve společnosti. O tom svědčí 

vysoké počty odročených dražebních jednání, kdy povinní opakovaným podáváním 

insolvenčních návrhů před zahájením dražebního jednání znemožňují provedení 

exekuce. Začíná tak nekončící kolotoč nařizování dražebního jednání soudním 

exekutorem, podávání insolvenčního návrhu povinným, odročení dražebního jednání 

soudním exekutorem a poté zpětvzetím insolvenčního návrhu dlužníkem. Bohužel 
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se zdá, že původní záměr zákonodárce poskytnout benefit ve formě insolvence, 

zejména oddlužení, pouze dlužníkům s poctivým záměrem, vzal za své. Insolvenční 

zákon nikterak neomezuje možnost podat insolvenční návrh opakovaně a nereaguje tak 

na účelové podávání insolvenčních návrhů povinnými jen za účelem oddálení 

dražebního jednání. Dochází tak k nadměrnému zatěžování soudního aparátu, 

který se musí s každým insolvenčním návrhem vypořádat. Pro některé spoluobčany 

se takový postup stal i velkým „businessem“, který stavěli na navštěvování povinných 

v jejich obydlí a nabízením služby sepsání insolvenčního návrhu za nemalý peníz, 

nejčastěji v řádu desítek tisíc korun českých. Na tento problém však již zareagovala 

novela insolvenčního zákona účinná od 01. 07. 2017, která taxativně vymezila, kdo je 

oprávněn sepsat insolvenční návrh, a omezila výši vybíraného poplatku za jeho sepsání.  

Problémem však nadále zůstává nízká finanční gramotnost veřejnosti a nízká 

úroveň právního povědomí, když povinní prostředky obrany nevyužívají vůbec 

či nesprávně. Pokud by veřejnost přistupovala i ke vzniku svých nových závazků 

zodpovědně a s pochopením všech detailů obsahu závazku, nedocházelo 

by k zadlužování veřejnosti v takové míře. Pozitivní zprávou je, že v posledních letech 

byla již na základních školách zavedena povinná výuka finanční gramotnosti, jíž jsem 

se jako lektorka několikrát zúčastnila.  K povědomí povinných o možnosti jejich obrany 

přispívá i činnost řady bezplatných právních poraden a neziskových organizací. 

Exekutorská komora ČR se dlouhodobě snaží o informování a právní pomoc veřejnosti 

v problematice exekucí. Organizuje bezplatnou právní poradnu v Praze, Ostravě, Plzni, 

Brně, Hradci Králové a online poradnu, ve kterých mohou nejen účastníci řízení, 

ale i třetí osoby vznášet své dotazy.  

 Cílem zákonodárců by neměla být snaha o neustálé dílčí a nekoncepční změny 

exekučního řádu, ale o to, aby exekuční řád byl celistvým, srozumitelným a jasným 

právním předpisem, a to i s ohledem na charakter exekučního řízení. Předmětem sváru 

odborné veřejnosti a zejména samotných soudních exekutorů je otázka zavedení 

teritoriality exekutorů. De lege ferenda by její zavedení bylo pro povinné příznivé. 

Soudní exekutor by vedl proti jedné osobě ve svém obvodu všechny exekuce, 

kdy by povinný nebyl neúměrně zatížen dalšími náklady exekuce od jiných soudních 

exekutorů. Povinný by měl k soudnímu exekutorovi snazší přístup a možnost osobní 

komunikace, když by nedocházelo k situacím, kdy soudní exekutor sídlí na druhém 
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konci republiky než má bydliště povinný. Tento či podobný systém funguje v jiných 

právních profesích např. u notářů v rámci projednání dědictví. Toto řešení má však 

mnoho odpůrců ze strany věřitelů a „velkých“ exekutorů. 

Na závěr si dovolím menší úvahu. Současná právní úprava exekučního práva 

tak, jak je popsána v této práci, nemusí mít dlouhého trvání. Vlivem konkurujícího 

insolvenčního řízení, které se stává díky novelizacím přístupnějším čím dál většímu 

objemu dlužníků, je možné, že se řešení dluhů v budoucnosti v celém rozsahu přesune 

do insolvenčního řízení a instituce soudního exekutora zanikne.  
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1860/2007 

ze dne 28.05.2009 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3849/2013 

ze dne 27.11.2013 

 Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 20 Co 118/2010 ze dne 31.01.2011 

 Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 961/18 

ze dne 09.10.2018 

 Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 26 Co 362/2012 ze dne 13.11.2012 

 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 116/2012 

ze dne 30.04.2012 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1272/2013 

ze dne 27.08.2013 

 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 19 Co 532/2003 

ze dne 06.05.2003 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1465/2014 

ze dne 24.06.2014 

 Usnesení Okresního soudu Plzeň-město sp. zn. 74 EXE 6168/2010 

ze dne 30.05.2011 

 Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 937/06 

ze dne 27.06.2007  

 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 12 Co 367/85 

ze dne 15.07.1985 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 1 Cz 55/68 

ze dne 14.10.1968 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3439/2013 

ze dne 20.02.2014 
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 Usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 14 Co 574/2013 ze dne 03.12.2013 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 108/2010 

ze dne 15.08.2011 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 2 Cdon 1624/96 

ze dne 26.06.1997 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 4978/2016 

ze dne 01.12.2016 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1329/2003 

ze dne 29.04.2004 

 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích 

sp. zn. 23 Co 629/2011 ze dne 31.01.2012 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2706/2007 

ze dne 22.09.2008 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2443/2011 

ze dne 26.07.2011 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 2 Cdon 1236/97 

ze dne 31.03.1999 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3989/2007 

ze dne 16.12.2009 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1152/2010 

ze dne 23.08.2011 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1119/2004 

ze dne 23.06.2004 

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 1421/2003 

ze dne 27.05.2004 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 761/2005 

ze dne 30.11.2005 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 4 Cz 118/65 

ze dne 28.09.1965 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1331/2006  

ze dne 24.04.2007 

 Stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpj 159/79, Rc 21/1981 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1169/2012 

ze dne 27.03.2013  

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 4511/2011 

ze dne 28.08.2012 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1800/2018 

ze dne 29.05.2018 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2675/2011 

ze dne 24.08.2011 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 180/2003 

ze dne 26.02.2004 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 509/2006 

ze dne 19.07.2006 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 238/2013 

ze dne 26.02.2014 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 698/2000 

ze dne 19.09.2000 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. R I 13/26 

ze dne 19.01.1926 

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1648/2012 

ze dne 27.11.2013 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 338/2018 ze dne 

02.05.2018 

 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 798/2019 

ze dne 20.03.2019 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 467/2013 

ze dne 31.07.2013 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 4051/2011 

ze dne 31.10.2012 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 449/2018 

ze dne 28.03.2018 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3574/2016 

ze dne 29.09.2016 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 2954/2013 

ze dne 03.06.2014 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1062/2005 

ze dne 31.10.2006 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 609/2013 

ze dne 23.04.2013 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 4106/2008 

ze dne 27.10.2010 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 5510/2016 

ze dne 10.01.2017 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 4128/2016 

ze dne 20.09.2016 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 414/2018 

ze dne 14.02.2018 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 807/2015 

ze dne 08.04.2015 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 571/2013 

ze dne 29.01.2015 

 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 24 Co 353/2015 

ze dne 22.09.2015 

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 231/03 

ze dne 15.04.2004 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 689/2003 

ze dne 25. 3. 2004 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1570/2003 

ze dne  16.12.2004 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 1714/2013 

ze dne 13.04.2016 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1899/2003 

ze dne 23.09.2004 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR uveřejněné pod č. R 47/1970 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 360/2003 

ze dne 29.04.2004 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2898/2008 

ze dne 14.07.2010 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1508/98 

ze dne 27.09.2000 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 267/2000 

ze dne 10.10.2000 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1232/2004 

ze dne 25.08.2004 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3231/2017 

ze dne 15.08.2017 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3266/2013 

ze dne 25.03.2014 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 30/2005 

ze dne 12.04.2005 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3554/2006 

ze dne 23.10.2007 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1394/2012 

ze dne 19.02.2013 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2806/2009 

ze dne 23.09.2010 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 47/2006 

ze dne 25.01.2006 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2431/2010 

ze dne 19.10.2011 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2911/2004 

ze dne 17.05.2005 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 305/2009 

ze dne 31.05.2011 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 595/2010 

ze dne 31.01.2012 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1424/2007 

ze dne 28.03.2007 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 366/2016 

ze dne 28.07.2016 

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 3216/14 

ze dne 17.12.2015  

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17.04.2013  

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 1/14  ze dne 31.03.2015  

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 174/2014 

ze dne 18.03.2014 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 958/2012 

ze dne 10.07.2013 

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 3779/11 

ze dne 10.01.2013  

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 4709/12 

ze dne 06.03.2013  

 Rozsudek ESD C-240/98 Oceáno Grupo Editorial SA proti paní Rocío Murciano 

Quintero ze dne 27.06.2000 

 Usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 13 Co 155/2015 ze dne 21.05.2015 

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1556/2004 

ze dne 15.12.2004 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 4460/2014 

ze dne 30.09.2015 

 Usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 14 Co 130/2015 ze dne 12.05.2015 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 997/2017 

ze dne 02.05.2017 

 Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 1380/15 

ze dne 25.02.2016  

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3965/2014 

ze dne 09.06.2015 

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 ICdo 19/2015 

ze dne 01.06.2016 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3844/2018 

ze dne 06.11.2018 

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 3194/18 

ze dne 01.04.2019 

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 523/07 ze dne 07.05.2009  

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 728/10 ze dne 01.07.2010 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1520/2009 

ze dne 14.07.2010 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 4022/2010 

ze dne 30.11.2012 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1467/2004 

ze dne 02.12.2004 

 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích 

sp. zn. 22 Co 434/2005 ze dne 30.08.2005 

 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 7 Co 450/65 

ze dne 26.10.1965 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 3376/2010 

ze dne 24.11.2011 

 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 7 Co 923/2008 

ze dne 26.05.2008 

 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 7 Co 2116/2007 

ze dne 02.11.2007 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1624/2001 

ze dne 23.01.2002 

 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 10 Co 219/2006 

ze dne 14.03.2006 

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2205/2014 

ze dne 23.07.2014 
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Obrana povinného v exekuci (se zaměřením na odklad 

a zastavení exekuce) 

 

Abstrakt 

 

Téma této rigorózní práce je obrana povinného v exekuci se zaměřením na odklad 

a zastavení exekuce. Práce se týká exekuce prováděné soudními exekutory 

podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád). Cílem práce je popsat a zhodnotit možnosti obrany povinného, rozebrat aplikační 

problémy a případně navrhnout úpravu de lege ferenda. K jednotlivým institutům 

zmiňuji závěry judikatury, která je důležitým zdrojem k výkladu právních norem. 

Rigorózní práce se skládá ze čtyř kapitol, které se dále člení na jednotlivé podkapitoly.  

První kapitola je věnována obecně výkladu pojmu a účelu exekuce, pramenům 

právní úpravy a základním zásadám exekučního řízení. Součástí této kapitoly 

je i historický exkurs do vývoje exekučního práva v naší zemi a příklad zahraničního 

postupu při vymáhání pohledávek. Podrobně jsou vysvětleny základní zásady 

exekučního řízení včetně uvedení příkladů konkrétních zákonných ustanovení, v nichž 

jsou tyto zásady vyjádřeny. 

Druhá kapitola se obecně zmiňuje o prostředcích obrany povinného, dobrovolném 

splnění povinnosti a dále rozebírá jednotlivé prostředky obrany povinného, náležitosti 

a podmínky jejich realizace. Čtenářům jsou přiblíženy podmínky použití námitky 

podjatosti soudního exekutora, stížnosti proti postupu soudního exekutora, návrhu 

na vyškrtnutí věci ze soupisu a vylučovací žaloby, námitky proti příkazu k úhradě 

nákladů exekuce a odvolání proti rozhodnutí soudního exekutora.  

Celá třetí kapitola podrobně pojednává o odkladu exekuce od sepsání návrhu 

na odklad, rozhodování o odkladu exekuce až po jednotlivé důvody odkladu. Odklad 

exekuce je pouze dočasný institut, který poskytuje povinnému bezprostřední ochranu 

před provedením exekuce a jejími nepříznivými následky. V kapitole jsou vysvětleny 

rozdíly mezi jednotlivými druhy odkladu a jejich důsledky pro povinného. 

Nejobsáhlejším tématem této práce je však problematika zastavení exekuce 

ve čtvrté kapitole. Podrobně jsou zde rozebrány náležitosti návrhu na zastavení exekuce, 



147 

 

proces rozhodování o návrhu a dále jednotlivé zákonné důvody napříč celým 

občanským soudním řádem a exekučním řádem, které vedou k zastavení exekuce. 

V této kapitole se důkladně věnuji i problematice zastavování exekucí vedených 

na základě rozhodčích nálezů. 

 

Klíčová slova: exekuce, obrana, odklad, zastavení 
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Defence of the obliged party in the execution (deferral 

and discontinuance) 

 

Abstract 

 

The topic of this rigorous thesis is the defense of the debtor in execution 

with the focus on institutes deferral and discontinuance of execution. The thesis 

concerns execution carried out by the judicial officers according to Act No. 120/2001 

Coll., on court executors and execution activities (Execution Procedure Code). The aim 

of this thesis is to describe and evaluate the possibilities of debtor´s defense, to analyze 

application problems and to propose a modification de lege ferenda. I refer 

to the conclusions of the judicial decisions to individual institutes, which is an important 

source for the interpretation of legal rules. This rigorous thesis consists of four chapters, 

which are further separated into individual subchapters. 

The first chapter is devoted general interpretation of term and purpose 

of execution, sources of law and main principles of execution proceeding. This chapter 

also includes a historical excursion to the development of execution law in our country 

and an example of a foreign procedure in the exaction of claims. The main principles 

of execution proceeding are explained in detail, including examples of specific 

provisions of a statute in which these principles are expressed. 

The second chapter generally mentions the means of defense of the debtor, 

voluntary fulfillment of duty and further discusses the individual means of defense 

of the debtor, the elements and conditions of their application. Readers are described 

the conditions of application of the bias of the judicial officer, complaint against 

the judicial officer´s procedure, motion to striking out the claim from the list and action 

to exempt a claim from the execution, objection against order to pay costs of execution 

and appeal against the judicial officer decision. 

The entire third chapter discusses in detail the deferral of execution from writing 

a motion for deferral, deciding on the deferral of execution to individual reasons 

for deferral. Deferral of execution is only a temporary institute providing immediate 

protection to the debtor against execution and its unfavourable consequences. 
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The chapter explains the differences between individual types of deferral of execution 

and their consequences for the debtor. 

However, the most extensive topic of this thesis is the issue of discontinuance 

of execution in the fourth chapter. There are analyzed in detail the elements 

of the motion for discontinuance of execution, the process of deciding on the motion 

and further individual legal reasons across the entire Code of Civil Procedure 

and the Execution Procedure Code, which lead to discontinuance of the execution. 

In this chapter I also thoroughly deal with the issue of discontinuance of execution 

conducted on the basis of arbitration awards. 

 

Key words: execution, defence, deferral, discontinuance
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