
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, 

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. 


