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Úvod 

Exekuční právo, které je dnes bezpochyby předmětem značné kritiky jednak k samotné 

právní úpravě, jednak k přímému realizování a provádění exekuce soudními exekutory, je 

svou povahou však velmi složité. Proto ne každý může odborně posoudit, zda je nynější 

systém nastavený korektně. I právní zástupci účastníků často tápají v exekučním řízení a 

dostatečně se neorientují v procesních právech a povinnostech svých mandantů. Pokud z 

praxe často vyplývá, že i v právní vědě vzdělaný člověk nemá dostatek znalostí v oblasti 

exekucí, nelze tak očekávat stran laické veřejnosti, která má pouze minimální povědomí o 

tom, jak je exekuční řízení vedeno. Je však jisté, že jakékoliv exekuční řízení může mít pro 

povinného nedozírné následky, a to i v případě, kdy vymáhaná pohledávka není nijak vysoká. 

Tím spíše může nastat extenzivnější následek pro povinné, pokud je v exekuci postižena 

nemovitá věc. To lze snadno dovodit i z úvah zákonodárce, který postih nemovitých věcí 

zařadil až na poslední místa hierarchie způsobů exekuce. Zákonodárce také rozlišuje, zda se 

jedná o nemovitou věc, kterou povinný používá ke skutečnému bydlení, či nikoliv. 

 Z toho vyplývá, že jakékoliv užší téma ohledně exekucí se jeví jako vhodné k 

podrobnějšímu a odbornějšímu zpracování a pro účely této rigorózní práce byl zvolen právě 

způsob provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, jelikož zejména tato oblast je jednou z 

hlavních náplní mého dosavadního působení na exekutorském úřadu, kde vykonávám praxi 

exekutorského koncipienta. Mohlo by se zdát, že toto téma již bylo zpracováno řadou autorů, 

nelze však opomenout skutečnost, že právo, včetně toho exekučního, je nepřetržitě 

vyvíjejícím se fenoménem, což jednoznačně dokazuje i novela provedená zákonem 

č. 286/2021 Sb. účinná v převážné většině ustanovení od 1. 1. 2022. Přestože tato novela se 

téměř nedotkla prodeje nemovitostí, svědčí o neustálých změnách a o vhodnosti zvoleného 

tématu práce. 

Pro účely zpracování této práce budou použity různé zdroje, přičemž nejčetnějším z nich je 

pak judikatura Nejvyššího soudu České republiky, potažmo Ústavního soudu České 

republiky, se současnou kombinací komentované literatury odborníků z řad exekučního práva. 

Tyto zdroje budou podrobeny důkladné analýze a následně zpracovány v jednotlivých 

kapitolách. V této práci ale dojde i k zakomponování poznámek a poznatků z praxe autora 

přímo od „kořenů“, jelikož pohled soudního exekutora, případně jeho zaměstnanců, na různé 

aspekty a fáze exekuce je často odlišný od pohledu exekučních soudců, kteří se s exekutory 

dělí o věcnou příslušnost.  V práci bude zaujat také kritický postoj k aktuální rozhodovací 

praxi zejména dovolacího soudu a poukáži v některých kapitolách na občasnou zkostnatělost 
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dosavadní nepřekonané judikatury. Dále budou ale využity i online zdroje, odborné články či 

například přednáška paní docentky Hendrychové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  

Záměrem této rigorózní práce je tedy především zpracování výše uvedených zdrojů do co 

nejpřijatelnější formy relevantních informací a přehledného obsahu aktuální judikatury v 

jednotlivých fázích provádění exekuce prodejem nemovitých věcí, aby případně mohla sloužit 

i jako podklad zaměstnancům soudních exekutorů, samotným soudním exekutorům, ale i 

soudcům. Zároveň by mohla být přínosem rovněž pro právní zástupce účastníků řízení, 

kterým by mohla poskytnout toliko potřebný průřez značným množstvím informací, jež by 

jim mohl pozitivně pomoci při obraně práv svých klientů. Cílem je také vysvětlení některých 

mezer v zákoně a výkladových problémů.  

Rigorózní práce se člení do 4 kapitol, z nichž první bude věnována obecnému popisu 

soudních exekucí, vymezení osoby soudního exekutora a základu, na němž stojí exekuční 

řízení, jako je například exekuční titul, bez kterého nemůže k pověření exekutora zdaleka 

dojít. 

Druhá kapitola stručně přiblíží vývoj exekučního práva, a to již od dob starověkého Říma, 

přes středověk, novověk až po vývoj procesního práva ve 20. i 21. století.  

Nejobsáhlejší částí je bezpochyby třetí kapitola, která se věnuje celému jádru rigorózní 

práce. Bude rozebíráno, co je předmětem exekuce prodejem nemovitých věcí, jakým 

způsobem a kdy má exekutor vydat exekuční příkaz a co je jeho obsahem. Nadále je 

rozebírána nezbytná role znalce v exekučním řízení a následná dražební vyhláška, na jejímž 

základě dochází k přípravě samotného prodeje nemovité věci, poté také povinnosti 

vydražitele, který učinil nejvyšší podání a byl mu udělen příklep. V neposlední řadě dojde k 

analýze přihlášek ostatních věřitelů povinného a jejich uspokojení při rozvrhu rozdělované 

podstaty. Nebudou ani opomenuta práva spoluvlastníka nemovité věci, který má v určitých 

fázích exekučního řízení přednostní postavení. V rámci celé práce jsou také zmíněna i práva a 

povinnosti manžela povinného, neboť nemovité věci mohou být evidovány v režimu 

společného jmění manželů. 

Poslední kapitola bude dedikována obraně povinného a překážkám, jež mohou nastat v 

průběhu exekučního řízení, které jsou schopné zmařit dražbu nemovitých věcí, případně ji 

alespoň oddálit. Bude rovněž zhodnocena i legálnost podávaných procesních prostředků ze 

strany povinného.  
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1. Soudní exekuce a postavení soudního exekutora 

Vyjma insolvenčního řízení, soudní exekuce je současně se soudním výkonem rozhodnutí, 

jakožto vykonávací řízení, jedinou možností, kterou český právní řád nabízí k nucenému 

vymožení práva věřitele, resp. oprávněného, přičemž povinný svou uloženou povinnost 

dobrovolně nesplnil. Hlavním právním předpisem, který upravuje celkovou podobu 

exekučního řízení, je zákon č. 120/2001 Sb, exekuční řád (dále jen „e.ř.“), jenž je speciální 

právní úpravou k zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“). Nelze však 

opomenout zmínit, že o.s.ř., přestože je lex generalis, rovněž do exekučního řízení zasahuje 

ve značném rozsahu vzhledem k ustanovení § 52 odst. 1 e.ř. a také vzhledem k ustanovením 

e.ř. jednotlivých způsobů provedení exekuce, které odkazují na přiměřené použití příslušných 

hlav části VI. o.s.ř., věnující se právě způsobům provedení výkonu rozhodnutí (exekuce). 

Hlavním zdrojem pro oblast prodeje nemovitých věcí jsou pak § 335 až 338a o.s.ř. Je na místě 

upozornit, že četnými novelami došlo k rozšíření této oblasti o.s.ř. a v dnešní podobě zde 

nalezneme 31 ustanovení. Soudní výkon rozhodnutí i exekuční řízení pak tvoří fázi civilního 

řízení, kterou lze srovnat s ostatními fázemi co do důležitosti. Nebyl-li by exekuční titul 

vymahatelný skrze orgán veřejné moci, byl by jakousi bezcennou listinou, a proto díky 

vykonávacímu řízení dochází již k prve zamýšlenému cíli, kterým je právě realizace nároku, 

práva či spravedlnosti. 

K tomu, aby však vůbec mohlo dojít k nucenému výkonu uložené povinnosti, je nutný již 

výše zmíněný vykonatelný exekuční titul, který vznikl rozhodnutím soudu nebo jiného 

oprávněného orgánu a zároveň byl podán návrh k libovolně zvolenému soudnímu exekutorovi 

poté, co uběhla lhůta k dobrovolnému plnění. 

Je-li výše zmíněno rozhodnutí soudu, je tím především a zpravidla myšlen rozsudek, jenž 

soud vydal v nalézacím řízení, ve kterém posoudil, komu právo náleží a co právem je, 

latinsky quid iuris, a který se později stal vykonatelným. Vykonávací řízení je pak až další, 

nikoliv však obligatorní, fází civilního procesu.
1
 Soudní exekutor je tímto rozhodnutím vázán. 

Nepřísluší mu daný exekuční titul přezkoumávat z hlediska věcné správnosti a musí z něj při 

provádění exekuce vycházet. Povinný je tak nucen uplatňovat svá práva pouze v rámci 

nalézacího řízení a pak případně v řízení o řádném či mimořádném opravném prostředku. 

V exekučním řízení již není oprávněn uplatňovat například promlčení či prekluzi. Soudní 

praxe pak již několikrát dovodila, že případné vady podkladového rozhodnutí nejsou 

okolnostmi, které by se projevily v postupu soudního exekutora. Dokonce ani okolnost, že 

                                                 
1
 WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 60 s. 
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dané rozhodnutí bylo napadeno mimořádným opravným prostředkem, není překážkou 

v pokračování soudní exekuce, ledaže by dovolací soud odložil vykonatelnost exekučního 

titulu.
2
 Jak už tomu tak bývá, i u této zásady lze najít výjimku. Ústavní soud ve svém poměrně 

novém nálezu došel k závěru, že lze přihlížet k vadám exekučního titulu i v rámci exekučního 

řízení pro vady, které by vedly ke zjevné nespravedlnosti výkonu rozhodnutí či k porušení 

principů právního státu a v konečném důsledku porušením práva na spravedlivý proces podle 

ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny. Zásadní vadu Ústavní soud spatřil v nepoměrně vysokých 

úrocích, které v daném případě činily 365% ročně. Určité pochopení pro tento názor lze jistě 

mít, podle mého názoru však na druhé straně tímto nálezem Ústavní soud prolomil právní 

moc, a tedy konečnost nebo nezměnitelnost rozhodnutí.
3
 

Ustanovení § 40 e.ř. však vedle rozhodnutí soudů uznává demonstrativním výčtem 

exekučními tituly i jiná podkladová rozhodnutí či listiny, ať již deklaratorního či 

konstitutivního charakteru, kterými jsou kupříkladu vykonatelné rozhodčí nálezy, notářské 

zápisy se svolením k vykonatelnosti nebo jiná vykonatelná rozhodnutí orgánu veřejné moci či 

jiná vykonatelná rozhodnutí, jejichž výkon zákon připouští. V praxi tak často může být 

exekučním titulem například příkaz správního orgánu, jímž se ukládá pokuta za spáchaný 

přestupek (tedy rozhodnutí o vině a trestu) či výkaz nedoplatků na zdravotním pojištění 

vydaný zdravotní pojišťovnou.
4
  

Všechny exekuční tituly však musí být bezesporu formálně i materiálně vykonatelné. 

Formální vykonatelnost exekučního titulu představuje jednak náležitosti veřejné listiny 

(například označení orgánu, který jej vydal), jež byla rovněž řádně doručena, jednak lhůtu, ve 

které musí být uložená povinnost dobrovolně splněna, tedy okamžik, kdy je titul tzv. procesně 

dospělým. Například pro peněžité plnění je zpravidla tzv. pariční lhůta určena ze zákona, a to 

na 3 dny od právní moci rozsudku, poté se stává vykonatelným.
5
 Materiální vykonatelnost na 

druhé straně míří na samotný obsah exekučního titulu, kde pak musí být přesně identifikována 

osoba oprávněná a povinná, jasné, srozumitelné a určité právo s odpovídající povinnosti, 

                                                 
2
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 2008, sp. zn. 20 Cdo 1710/2007, usnesení Ústavního soudu ze 

dne 23. 4. 2020, sp. zn. II. ÚS 135/20. 
3
 Nález Ústavního soudu ze dne 1.4.2019, sp. zn. II.ÚS 3194/18. 

4
 Ust. § 40 e.ř. 

5
 Ust. § 160 a § 161 o.s.ř., KRASOVSKYJ, D. Zastavení exekuce pro nevykonatelnost exekučního titulu 

[online] [cit. 5.4.2021]. Dostupné z https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/zastaveni-exekuce-

pro-nevykonatelnost-exekucniho-titulu  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/zastaveni-exekuce-pro-nevykonatelnost-exekucniho-titulu
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/zastaveni-exekuce-pro-nevykonatelnost-exekucniho-titulu
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rozsah této povinnosti a přesnou lhůtu k plnění.
6
 Dané vymezení je velice důležité pro to, aby 

byla vyloučena veškerá pochybení ohledně uložené povinnosti.
7
 

Poté, co se stane exekuční titul vykonatelným, si oprávněný může vybrat libovolného 

soudního exekutora, ke kterému podá návrh na zahájení exekuce, jelikož kterýkoliv exekutor 

je oprávněn vykonávat tuto činnost na celém území ČR. Oprávněný si tedy volí fyzickou 

osobu, kterou stát pověřil exekutorským úřadem a na kterou přenesl část svých mocenských 

pravomocí. Exekutor pak za tuto činnost nese odpovědnost, ba dokonce vystupuje navenek i 

jako podnikatel podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“), když 

je jasné, že tuto činnost vykonává vlastním jménem za účelem zisku a současně nese právě to 

riziko, že povinný žádný majetek nebude mít a dosažený výtěžek nepokryje ani náklady 

exekuce.
8
 Soudní exekutor je tak orgán veřejné moci a zároveň účastník podnikatelského boje 

o „klienty“. Tato současná podoba v e.ř. je však podrobována snahou legislativců o zavedení 

tzv. místní teritoriality, kdy by soudní exekutor byl vybírán soudem na základě místa trvalého 

bydliště povinného. Prozatím však tyto snahy nebyly schváleny a je zachován současný stav. 

Nicméně v jakémkoliv případě, obdobně jako v nalézacím řízení, je exekuční řízení 

ovládáno zásadou dispoziční v podobě zmíněného návrhu na zahájení exekuce, avšak poté již 

převažuje zásada oficiality. Jakmile je totiž soudnímu exekutorovi doručen návrh na zahájení 

exekuce, musí požádat exekuční soud
9
 do 15 dnů o pověření a nařízení exekuce, a to 

prostřednictvím veřejné datové sítě na příslušném formuláři tzv. EŽOPEXu (elektronická 

žádost o pověření exekutora). Exekuční soud by měl pověření vydat rovněž do 15 dnů, 

přičemž nemá, na rozdíl od dřívějšího usnesení o nařízení exekuce, charakter soudního 

rozhodnutí, nedoručuje se účastníkům řízení
10

 a ani proti němu není přípustný opravný 

prostředek. Jakmile je exekutorovi doručeno pověření, z úřední povinnosti činí veškeré kroky 

k provedení exekuce. Zde bych chtěl zmínit poměrně značný rozdíl oproti soudnímu výkonu 

rozhodnutí, ve kterém oprávněný musí označit majetek či poddlužníky a uvést způsob 

provedení výkonu rozhodnutí. Celkově se v tomto řízení od oprávněného vyžaduje vyšší míra 

aktivity. V tomto vidím významnou výhodu exekučního řízení, kde soudní exekutor jako 

                                                 
6
 Ust. § 261a o.s.ř. 

7
 WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 64. 

8
 Tamtéž, 47-49 s. 

9
 Dle ustanovení § 45 e. ř. je exekučním soudem obecný soud povinného. Tím je okresní soud, v jehož 

obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území 

České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v 

jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo 

trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo 

v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. 
10

 KASÍKOVÁ, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 290 s. 
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profesionál s celkem širokými pravomocemi může efektivněji a sám bez přičinění 

oprávněného zvolit nejvhodnější a nejefektivnější způsob provedení exekuce, který mu zákon 

umožňuje. 

Teprve po již zmíněném pověření může soudní exekutor zjišťovat majetek povinného, 

který není zjistitelný z veřejných rejstříků a zdrojů, jimiž jsou například obchodní rejstřík či 

administrativní registr ekonomických subjektů. Ještě předtím, než dojde k nucenému 

vymožení povinností, musí být povinnému nejpozději s prvním exekučním příkazem zasláno 

vyrozumění o zahájení exekuce a výzva k dobrovolnému plnění dle ustanovení 

§ 46 odst. 6 e.ř., které povinný může splnit do 30 dnů od doručení výzvy za současného 

snížení nákladů exekuce na polovinu.
11

 

S vyrozuměním o zahájení exekuce se také pojí významný procesní institut exekučního 

řízení, a to inhibitorium, resp. generální inhibitorium, které zakazuje povinnému, aby nakládal 

s veškerým svým majetkem. Pokud tak i přesto učiní, je takové právní jednání spojeno 

s relativní neplatností tohoto jednání. Z tohoto zákazu nakládat se svým majetkem musí 

ovšem pochopitelně existovat výjimka pro možnost povinného obstarat pro sebe a svou 

rodinu základní životní potřeby a pro zachování běžné obchodní činnosti. Vedle tohoto 

institutu existuje také inhibitorium speciální a arrestatorium, jenž se vztahují k jednotlivým 

majetkovým hodnotám ve vlastnictví povinného. Speciální inhibitorium pak vzniká současně 

s doručením exekučního příkazu postihující konkrétně určitý majetek pod sankcí absolutní 

neplatnosti a arrestatorium je pak uložený zákaz dlužníku povinného nakládat s pohledávkou 

povinného.
12

 Všechny tyto procesní instituty mají zamezit nevymahatelnosti v případě 

neuváženého, ale i fraudózního jednání stran povinného i třetích osob. Poruší-li třetí osoba 

arrestatorium, může se oprávněný domáhat svého práva i po něm poddlužnickou žalobou. 

Nesplní-li povinný svou povinnost ani v těchto 30 dnech, nebo nepodá-li povinný návrh na 

zastavení exekuce, soudní exekutor přistoupí k provádění exekuce. V této fázi má již exekutor 

zajištěn majetek povinného exekučními příkazy, ať už to jsou v první řadě zejména exekuční 

příkazy přikázáním pohledávky z účtu či srážkami ze mzdy. Nic však nebrání tomu, aby byl 

vydán i exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí. Je sice pravdou, že exekutor musí volit 

takový způsob, který není nevhodný k poměru dluhu povinného a zvoleného majetku, kterým 

má být pohledávka uspokojena, ale v prvních dnech po pověření exekučním soudem exekutor 

zpravidla neví, zda bude méně invazivními způsoby dosaženo zajištění dostatečného majetku, 

                                                 
11

 Ust. § 44 odst. 1 e.ř. 
12

 KASÍKOVÁ, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 305 s. 
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a proto na vyšší dluhy, pohybující se v řádu desetitisíců či statisíců, soudní exekutor často 

vydává exekuční příkazy k prodeji nemovitých věcí již v oněch prvních dnech po pověření, a 

tak je na danou nemovitost uvaleno speciální inhibitorium a doručením všem účastníkům – 

tedy právní mocí – je dovršena první fáze exekuce prodejem nemovitých věcí. 
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2. Historický exkurz 

Pro Českou republiku je v oblasti vymáhání práva, resp. exekucí bezpochyby nejdůležitější 

rok datum 1. 5. 2001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 120/2001 Sb., který ustanovil vznik 

soudních exekutorů a exekuční činnosti. Exekutor byl tak již od počátku soukromá osoba 

zmocněná k výkonu exekuční činnosti a jmenovaná ministrem spravedlnosti. Zároveň počet 

exekutorů je státem omezen (tzv. princip numerus clausus).  

Tímto krokem stát převedl část agendy soudů na soukromé osoby, při současném 

zachování jejich pravomocí v oblasti, která následuje teprve po vydání soudního rozhodnutí, 

resp. jakéhokoliv jiného rozhodnutí orgánu, který autoritativně stanovuje práva a povinnosti 

osob. Úkony exekutora jsou tak postaveny na roveň úkonů soudů.
13

 

Může se zdát, že pojem exekucí je v České republice poměrně nový, jelikož do doby, než 

byli exekutoři zákonem zavedeni, existoval především institut soudního výkonu rozhodnutí, 

jak tomu bylo od roku 1963. Avšak pojem exekucí není zdaleka tak nový a sahá až do dob 

římského práva, proto je namístě uvést alespoň stručný historický exkurz s přiblížením 

jednotlivých fází vývoje. V historii totiž vždy existovaly nástroje k vynucení povinností, které 

nebyly splněny dobrovolně. Je dokonce možné sledovat výkon povolání exekutora zpětně do 

historie podobně, jako tomu je u soudců nebo advokátů. Ne vždy se tyto osoby však nazývaly 

exekutory. 

 

2.1. Exekuce v římském právu 

Historie exekucí sahá poměrně hluboko do dob před naším letopočtem. Již v době 

starověkého Říma existovalo řízení podobné tomu nalézacímu, jaký známe dnes. To se 

nazývalo legisakční proces, který byl však striktně formální. První fází bylo řízení před 

prétorem, který posoudil, zda je žaloba oprávněná. Druhou fází bylo řízení před soudem, který 

vyslechl svědecké výpovědi. Výsledem takového procesu bylo rozhodnutí o odsouzení, nebo 

osvobození od nároku žalobce, které bylo okamžitě pravomocné. Žaloby byly podávány na 

„formulářích“. V průběhu času se rozšiřovaly a rozlišovaly jednak na žaloby pro věcné 

nároky a nároky osobní, jednak na žaloby soukromoprávní a veřejnoprávní nebo sakrální. 

Pokud byl tedy někdo odsouzen, bylo možné na základě takového rozhodnutí vymoci 

nesplněnou povinnost, a to žalobou legis actio per manus inectionem, která byla tzv. exekuční 

                                                 
13

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a 

o změně dalších zákonů, č. 120/2001 Dz. 
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žalobou. V tomto případě mohl věřitel nakládat s osobou dlužníka a v krajním případě došlo 

až k prodeji odsouzeného do otroctví. Druhou možností byla žaloba na majetek legis actio per 

pignoris capionem, na jejímž základě se mohl věřitel svémocně zmocnit věci.
14

 

Později se celý proces vyvinul v méně formální tzv. formulový proces (v době kolem 3. 

století před naším letopočtem), kde začínají zárodky postižení i jiných práv a povinností 

ostatních osob, které lze připodobnit dnešnímu postižení účtu manžela, postižení pohledávky 

povinného vůči dlužníku povinného, aj. Rovněž měl dvě fáze podobné v procesu legisakčním. 

Věřitel pak mohl podat žalobu, na jejímž základě došlo k zaručení splnění povinnosti, a pro 

případ, že se tak nestane, kdy bude dlužník například popírat to, co má plnit, bude věřiteli 

přisouzená částka zdvojnásobena, tzv. litiscrescentio. 

Předtím, než se mohla zahájit exekuce, byla dlužníku poskytnuta dobrovolná lhůta 

k plnění. Ta shodou okolností trvala rovněž 30 dní, avšak ode dne odsuzujícího rozsudku, 

příp. doznání. Pakliže dlužník svou povinnost dobrovolně nesplnil, měl věřitel možnost 

dostavit se i s dlužníkem před prétora. Zde mohl dlužník svou povinnost popřít a poté se 

konalo další řízení před soudem. Ten pak mohl dlužníka osvobodit, nebo došlo k výše 

zmíněnému zdvojnásobení dříve přisouzeného nároku. Pokud se dlužník nebránil své 

povinnosti, byla exekuce povolena.
15

 

Již za dob římského práva se objevují i prvky dnešního insolvenčního řízení a poměrného 

uspokojování věřitelů za situace, kdy dlužník neměl dostatek majetku. Rovněž se vyskytovaly 

prvky přednostního pořadí nebo lepší skupiny, jak je známe dnes v § 337c odst. 1 o.s.ř. 

Přednostní pořadí měla například manželka vymáhající věno. Zároveň se objevují i zárodky 

vyloučených věcí z exekuce, resp. byla stanovena hierarchie, podle které se muselo 

postupovat, ba dokonce se objevil i institut prohlášení o majetku v podobě manifestační 

přísahy.
16

 

Výkon funkce soudního exekutora vykonával prétor, který byl volen lidovým 

shromážděním. Jednalo se o výkon veřejné funkce, za kterou tento úředník nedostával žádnou 

odměnu, proto jej nemohli vykonávat lidé z chudých vrstev.
17

 

 

                                                 
14

 VÁŽNÝ, J., Římský proces civilní, svazek první, Praha: Melantrich a. s., 1935, s. 21-23; WOLFOVÁ, J., 

ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 34 s. 
15

 VÁŽNÝ, J., Římský proces civilní, svazek první, Praha: Melantrich a. s., 1935, 75-76 s. 
16

 WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 35 s. 
17

 Tamtéž. 
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2.2. Exekuce ve středověku 

Za dob vymáhání nároků oprávněných ve středověku se řízení dělilo do dvou oborů, a to 

exekuce v právu městském a exekuce v právu zemském. Od tohoto rozdělení se také odvíjely 

osoby úředníků, které vykonávaly post dnešního exekutora. V právu městském měl 

k exekutorovi nejblíže rychtář nebo purkmistr, který měl v rukou široké výkonné či soudní 

pravomoci. V právu zemském měli poté nejblíže k exekutorům nejvyšší komorníci, což byla 

nejdůležitější osoba zodpovědná za správu země, nebo místokomorníci. V obou případech 

však šlo o placený výkon státní moci. Neexistoval však specializovaný úředník se zaměřením 

na vymáhání nároků věřitelů.
18

 

Zemské právo bylo značně formalistické a složité. Exekučním titulem pak mohlo být 

například rozhodnutí zemského soudu, dvorského soudu či jiného soudu, ale i zápis 

v zemských deskách. Věřitel (tzv. exekvent) se na základě takového exekučního titulu musel 

dostavit k zemským deskám a zažádat o tzv. úmluvu. Tím bylo řízení zahájeno a tato úmluva 

byla poté doručována dlužníku (tzv. exekut), jenž mohl dobrovolně splnit povinnost. 

Neučinil-li tak, nastala nucená exekuce, jejíž první fází je zvod. Pokud s tím souhlasil, musel 

odevzdat poměrnou část svých statků. V opačném případě pak bylo na věřiteli, aby znovu 

učinil příslušné jednání zažádáním o list obranní (ten se však uplatňoval pouze ve vztahu 

k nemovitým věcem). Tehdy se již mohl věřitel zmocnit statku dlužníka a provést určitý počet 

formálních kroků. Vzpíral-li se věřitel tomuto postupu, stal se poté odbojníkem či také 

rušitelem práva. V tomto případě mohl dlužník dostat i trest smrti. Věřitel si také mohl nechat 

zapsat u nejvyššího purkrabího vlastnické právo ke statku dlužníka, pokud ten skutečně nic 

neuhradil. Vlastnické právo pak mohlo být zapsáno do zemských desek.
19

 

Městské právo bylo poměrně rychlé a efektivní, jelikož bylo inspirováno římským právem, 

a již rozsudek měl funkci dnešní výzvy k dobrovolnému plnění. Upřednostňována byla 

majetková exekuce a podobně jak tomu je dnes, byl movitý majetek zabavován dříve než ten 

nemovitý. Někdy se však také uplatňovala exekuce osobní – dlužnické vězení. Nicméně 

v exekucích na peněžité plnění podobně jako v právu zemském nastával zvod a dlužník jej 

mohl přijmout. Pokud tak neučinil, proces zvodu se znovu opakoval, a pokud nedošlo k plnění 

dlužníka, byl věřiteli zaznamenán tento zvod statku dlužníka do městské knihy. Věřitel pak 

                                                 
18

 WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 36-39 s. 
19

 Tamtéž; STEINOVÁ, V. Vývoj exekučního práva na území České republiky se zvláštním zaměřením na 

vypořádání společného jmění manželů, [online], Brno, 2018 [cit. 20.1.2022]. Dostupné z 

https://is.muni.cz/th/yo7yx/rigorozni_prace.pdf. Rigorózní práce. Právnická fakulta, Masarykovy univerzity, 

Katedra dějin státu a práva. 

https://is.muni.cz/th/yo7yx/rigorozni_prace.pdf
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mohl pobírat například platy za nájem apod. Tento stav mohl trvat pouze „rok a den“. Pokud 

nebyl dluh uhrazen ani pak, mohly nastat čtyři důsledky. Prvním bylo pokračování v braní 

plodů a užitků z nemovitosti, druhým byl prodej nemovitosti z volné ruky, třetím důsledkem 

bylo odhadnutí ceny a přisouzení vlastnictví nemovitosti do dispozice věřitele a čtvrtým byla 

veřejná dražba.
20

 

Během středověku mohlo dojít i k zvláštním způsobům provedení exekuce. Pro zajímavost 

lze uvést například tzv. lání, kdy věřitel mohl veřejně vyvěšovat lácí listy, jež prohlašovaly 

dlužníka jako nečestného, který nedodržuje své závazky. Věřitel pak mohl dlužníku na 

veřejných místech nadávat a urážet ho a dlužník to musel strpět, dokud neuhradil dluh.
21

 

 

2.3. Exekuce v novověku 

Popravou 27 českých pánů bylo potlačeno stavovské povstání a rod Habsburků ukázal, že 

se nenechá nikým zastrašit. Tyto události na počátku 17. století s sebou nesly další 

konsekvence i pro oblast právní. O několik let později bylo vydáno Obnovené zřízení zemské, 

jež ustavilo panovnický absolutismus a Habsburkové tak měli v rukou plnou moc.  Některé 

reformy s dopadem na právo exekuční začaly již za vlády Marie Terezie, nicméně zásadní 

změny přinesl až Obecný soudní řád vydaný za vlády Josefa II., který platil až do roku 1895. 

Ten byl výchozím procesním právním předpisem pro civilní řízení. Zavedena byla například 

zásada dispoziční nebo projednací a objevovaly se první prvky spravedlivého procesu. 

Exekuce se rozlišovaly na uhrazovací a zajišťovací. Měl-li věřitel zájem o uhrazení své 

pohledávky, musel exekuci zahájit on sám. Dále již postupoval soud z úřední povinnosti, kdy 

exekuční věci vykonával buďto úředník soudu nebo soudní komisař. Během samotného 

provedení exekuce se diferencovaly majetkové hodnoty dlužníka. Ohledně movitých věcí se 

rozlišovala hotovost, jiné majetkové hodnoty dlužníka (například pohledávky), ale i cenné 

papíry. Bylo rovněž možné postihnout příjmy dlužníka a ustanovit vnucenou úřední správu 

majetku. Samozřejmě se mohly prodat i nemovité věci dlužníka a realizace exekuce byla 

poměrně podobná. Od úředního odhadu ceny až po rozvrh výtěžku mezi věřitele, příp. po 

vyplacení hyperochy. Zajišťovací exekuce byla realizovaná obdobně jako uhrazovací 
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 WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 36-39 s. 
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 STEINOVÁ, V. Vývoj exekučního práva na území České republiky se zvláštním zaměřením na 

vypořádání společného jmění manželů, [online], Brno, 2018 [cit. 20.1.2022]. Dostupné z 

https://is.muni.cz/th/yo7yx/rigorozni_prace.pdf. Rigorózní práce. Právnická fakulta, Masarykovy univerzity, 

Katedra dějin státu a práva. 
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exekuce. Vymožené hodnoty však nebyly vyplaceny, nýbrž byly uloženy u soudu. Nadto lze 

uvést, že také stále existovalo dlužnické vězení.
22

 

V roce 1896, kdy přestal platit josefínský obecný soudní řád, byl přijat nový zákon 

upravující přímo exekuční řízení, a to zákon č. 79/1896 ř.z. ze dne 27.5.1896 o řízení 

exekučním a zajišťovacím. Obsahoval přes 400 ustanovení a byl tak komplexním kodexem 

upravujícím vymáhání nároků věřitelů. Tento zákon byl již relativně moderní. Exekuční řízení 

se zahajovalo na návrh věřitele na základě exekučního titulu, kterým mohl být rozsudek soudu 

civilního, nálezy soudu trestního, platební rozkazy, aj. K povolení exekuce pak byly povolány 

soudy civilní, které rovněž projednávaly veškeré spory vzniklé v rámci exekučního řízení. 

Jakmile byla exekuce povolena, vykonávala se z moci úřední, nestanovil-li zákon jinak, a to 

přímo soudy nebo výkonnými orgány. Těmi byli ustanoveni výkonní úředníci u jednotlivých 

soudů, úředníci soudní kanceláře a zřízenci, příp. i notáři. Zákon samozřejmě rozlišoval 

exekuci mobiliární a imobiliární. Obsahoval ale i možnost odkladu exekuce nebo rozlišoval 

procesní zavinění na zrušení exekučního řízení a následnou úhradu exekučního nákladů. Jak 

vidno, již z několika prvních ustanovení lze shledat řadu podobností s nynější úpravou. Je 

tedy možné konstatovat, že zákonodárce se mnohdy inspiroval právě tímto zákonem, ba 

dokonce některé instituty přímo převzal (jako například institut předražku viz kapitola 3.5.3.). 

 

2.4. Vývoj exekučního práva ve 20. a 21. století   

Koncem první světové války, potažmo vznikem samostatného Československého státu 

bylo žádoucí, aby vznikla i nová právní úprava ve všech oblastech, exekuční právo 

nevyjímaje. Situace byla však značně náročná, jelikož unifikace právního řádu tu do té doby 

neproběhla, a tak právníci z různých oblastí země mnohdy netušili o platné právní úpravě 

v oblastech jiných. Pro zachování kontinuity byla značná část právního řádu Rakouska-

Uherska přejata tzv. recepční normou, kterou byl první zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. ze dne 

28.10.1918, o zřízení samostatného státu československého. Proto rakouské zákony platily 

v zemích českých a uherské v zemích slovenských (jednalo se o zákony zemské i říšské).
23

 

Tyto pak v široké míře platily de facto až do roku 1950, jelikož se Národnímu shromáždění 

nepodařilo přijmout zákony nové, které by nahradily ty dosavadní a stávající exekuční předpis 

tak zůstal v platnosti. 

                                                 
22

 WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 39-40 s. 
23

 Čl. 2 zák. č. 11/1918 Sb. 
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Po konci druhé světové války začaly snahy o vytvoření nového procesního předpisu. Stalo 

se tak zákonem č. 142/1950 Sb., o konání v občianskych právnych veciach (občiansky súdny 

poriadok), s účinnosti od 1.1.1951, jež obsahoval zrušující ustanovení, kterým zákon 

č. 79/1896 ř. z. pozbyl platnosti. Tento nový zákon upravoval řízení sporné, nesporné a v části 

třetí též řízení exekuční, ale také exekuční likvidaci, jež měla nahradit konkurzní řízení. 

Zákon vycházel z koncepce jednotného řízení, které zastávalo jednotné principy a zásady ve 

všech druzích civilních procesů s důrazem na zásadu materiální pravdy. To ale v konečném 

důsledku znamenalo převzetí státní kontroly nad veškerými vztahy (spory) v soukromém 

sektoru. V tomto předpisu se projevily výrazné změny nastolené komunistickým režimem, byl 

inspirován sovětským vzorem a znamenal odstranění soudní ochrany subjektivních práv.
24

 

Netrvalo dlouho a zákonodárce přijal nový, nám již známý, zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, který přinesl významnou změnu v podobě vypuštění části zákona 

upravující exekuce, kterou nahradil soudním výkonem rozhodnutí. Ten je platný dodnes, i 

když s výraznými novelizacemi. Zákon jako takový pokračuje v socialistickém smýšlení a 

pravomoci soudů byly dále stírány. Již od počátku obsahoval provedení výkonu rozhodnutí 

pro peněžitá plnění (zde byl uveden nový výčet způsobů provedení, který se nezměnil) a 

nepeněžitá plnění. Co se týče úpravy výkonu rozhodnutí v oblasti prodeje nemovitých věcí, ta 

byla velice strohá a obsahovala pouze 3 ustanovení. Tento stav vydržel velice dlouho a byl 

napraven teprve až společně se vznikem samostatné České republiky, kdy tato oblast 

zaznamenala výraznou novelizaci.  

Pro Českou republiku je v oblasti exekučního práva bezpochyby nejdůležitější rok 2001, 

kdy dnem 1. září nabyl účinnosti zákon o soudních exekutorech. Současně s ním však nedošlo 

k derogaci části šesté o.s.ř., nebo alespoň k omezení pravomoci soudů při SVR. Z tohoto 

důvodu vznikla v našem právním řádu dvojkolejnost při vymáhání nároků věřitelů. Ti si tedy 

mohli vybrat, zda zvolí jednu či druhou cestu, a tento stav trvá dodnes.  

  

                                                 
24

 DOBROVOLNÁ, E., DVOŘÁK, B., LAVICKÝ, P. PULKRÁBEK, Z., WINTEROVÁ, A. Věcný záměr 

civilního řádu soudního, finální znění 2. verze, 2020 [online] [cit. 22.1.20222], dostupné z: 

https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br+C%C5

%98S_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+druh%C3%A9ho+zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf/07b8f62a-d63e-

4106-baef-11c4c6d57926 

https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br+C%C5%98S_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+druh%C3%A9ho+zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf/07b8f62a-d63e-4106-baef-11c4c6d57926
https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br+C%C5%98S_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+druh%C3%A9ho+zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf/07b8f62a-d63e-4106-baef-11c4c6d57926
https://www.justice.cz/documents/12681/2549255/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br+C%C5%98S_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+druh%C3%A9ho+zn%C4%9Bn%C3%AD.pdf/07b8f62a-d63e-4106-baef-11c4c6d57926


14 

 

3. Obecně k exekuci prodejem nemovitých věcí  

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést mj. prodejem movitých věcí a, je-

li to vhodné, prodejem nemovitých věcí.
25

 U tohoto způsobu provedení exekuce je vhodné 

zmínit, že je nesmírně složitý a náročný, avšak v konečném důsledku i velice efektivní a 

nezastupitelný. Nicméně realizací prodeje samozřejmě dochází k výraznému zásahu do sféry 

povinných, a proto také často dochází k jejich intenzivní obraně. 

Tuto možnost tedy zákon soudnímu exekutorovi poskytuje, zjistí-li po důkladném uvážení, 

že je takový způsob vhodný. Soudní exekutor je však také vázán hierarchií uvedenou 

v exekučním řádu, jež je taxativně vymezena, a k prodeji nemovitých věcí tak samozřejmě 

nelze přistoupit okamžitě. K realizaci tedy může de facto dojít teprve v momentě, kdy ostatní 

způsoby provedení exekuce nestačí k uspokojení pohledávky oprávněného nebo kdy by 

k uspokojení došlo až po neúměrně dlouhé době. Uvedené tvrzení vyplývá například i 

z rozhodnutí NSS jako kárného soudu, ve kterém shledal soudního exekutora vinného, že 

provedl exekuci prodejem nemovitých věcí, kdy vymáhaná pohledávka bez nákladů exekuce 

již činila pouze necelých 16 000,00 Kč, ačkoliv mu bylo známo, že povinný vlastní movité 

věci – automobily, které měl zajištěny exekučními příkazy a jejichž prodej by byl zjevně 

vhodnější a přiměřenější.
26

 Ovšem mohou nastat případy, a to zejména u exekucí vedených na 

milionové pohledávky, kdy lze provést exekuci více způsoby či i současně všemi způsoby 

najednou. Je tedy patrné, že exekutor musí vždy v jednotlivých konkrétních případech 

důkladně zvážit, zda ostatní způsoby provedení exekuce postačují k uhrazení vymáhané 

částky či nikoliv. 

Exekutor je dále také vázán dalším omezením, které se váže k nemovitostem, kde má 

povinný trvalý pobyt ve smyslu zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. V § 336i odst. 2 

o.s.ř. je ukotvena zesílená ochrana povinného právě k těmto nemovitostem a exekutor tak 

nemůže přistoupit k jejich dražbě v případě, kdy „výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do 

řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného k okamžiku zahájení 

dražebního jednání nepřesahuje 100 000 Kč bez příslušenství“.
27

 Zákon tak chrání povinné, 

kteří by měli přijít o „střechu nad hlavou“ pro relativně nízké pohledávky a v podstatě se 

jedná o další důvod zastavení exekuce, který je jinak upraven v § 268 odst. 1 písm. h).
28

 Toto 

                                                 
25

 Ust. § 59 odst. 1 e.ř. 
26

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2021, sp. zn. 14 Kse 4/2020 – 142. 
27

 Ust. § 336i odst. 2 e.ř. 
28

 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251-376 občanského soudního 

řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 384 s. 
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ustanovení však bylo zákonem lex COVID novelizováno a před účinností tohoto zákona mohl 

soudní exekutor přistoupit k prodeji nemovitých věcí již při částce, která přesahovala 30 000 

Kč. Z tendencí legislativce je tedy zřejmé, že ochrana dlužníků vzrůstá. 

K postižení a následnému prodeji však zpravidla nedochází i z jiných důvodů. Osoby 

mohou mít na nemovitých věcech rovněž podíly, a to i velice malé. Pokud by povinný vlastnil 

například tisícinu ideálního podílu na pozemku, jeho prodej by se očividně jevil jako finančně 

a ekonomicky neefektivní a náklady na provedení exekuce by pak výrazně převyšovaly 

dosažený výtěžek. Na druhé straně se také nezřídka stává, že povinný vlastní ve výhradním 

vlastnictví fakticky neprodejnou nemovitost. Tou může být kupříkladu proužek pole u silnice 

o výměře několika m
2
. Nelze přepokládat, že by si taková nemovitost našla svého kupce, a 

proto i v takových případech soudní exekutor nepřistupuje k realizaci takového způsobu.   

Exekuce prodejem nemovitých věcí je upravena do pěti fází a každá z nich pak musí 

skončit samostatným rozhodnutím, a to zpravidla usnesením, z čehož je patrno, že se účastníci 

mohou proti takovýmto rozhodnutím odvolávat s výjimkou exekučního příkazu, proti kterému 

se lze bránit pouze návrhem na (částečné) zastavení exekuce podle § 268 o.s.ř. Proto od 

vydání exekučního příkazu do samotného vyplacení vydražených finančních prostředků může 

uplynout řada měsíců a v hraničních případech i let. Jednotlivými fázemi, o kterých bude 

pojednáno v samostatných kapitolách, jsou: 

 exekuční příkaz 

 určení ceny nemovitých věcí 

 vydání dražební vyhlášky a dražebního roku 

 samotná dražba a usnesení o příklepu 

 rozvrh výtěžku
29

 

Jak již bylo zmíněno, účastníci se mohou v jednotlivých fázích odvolávat proti 

rozhodnutím soudního exekutora, avšak dojde-li k pravomocnému rozhodnutí, nastanou 

účinky vylučující možnost v další fázi znovu řešit otázky, o kterých již bylo rozhodnuto. Tím 

je zajištěn plynulý postup v řízení.
30

 Současně je po účastnících vyžadována bdělost, aby svá 

práva chránili včas. 

V závěru bych rád doplnil, že oproti exekučnímu řízení je soudní výkon rozhodnutí 

v tomto způsobu provedení výkonu (exekuce) mnohem přísnější, kdy procesní aktivita 

oprávněného tkví v označení nemovité věci, jejíž prodej navrhuje. Nestane-li se tak, je jeho 

                                                 
29

 TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, 470 s. 
30

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2006, sp. zn. 20 Cdo 668/2005.  
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návrh neúplný a soud pak vyzývá oprávněného k doplnění podání a celé řízení se tak znovu 

protahuje. Nadto však samozřejmě oprávněný musí znát nemovitost povinného a to může být 

další komplikace, která může znamenat průtahy v řízení. Tuto nepříjemnost pak oprávněný 

řešit nemusí, podá-li exekuční návrh soudnímu exekutorovi. (viz kapitola 3.2.) 

 

3.1. Předmět exekuce prodejem nemovitých věcí 

Jak již ze samotného názvu vyplývá, tento způsob exekuce se týká nemovitých věcí 

(res immobiles). Věc je v právním smyslu vše, co slouží k potřebě lidí a zároveň je rozdílné 

od osoby.
31

 Tuto definici bezpochyby nemovitosti naplňují. 

Věc nemovitá je specifikována v ustanovení § 498 o.z., jež definuje že „nemovité věci jsou 

pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a 

práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí 

pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato 

věc nemovitá.“ Všechny další věci jsou věcmi movitými.
32

 Dlužno dodat, že rekodifikací 

občanského zákoníku byla znovu zavedena stará římskoprávní zásada superficies solo cedit, 

kdy nemovitými věcmi jsou především pozemky, jejíchž součástí jsou i stavby, oproti 

ustanovení § 120 odst. 2 o.z. 64. To jasně definovalo, že stavba součástí pozemku není. Tato 

úprava má dodnes jisté konsekvence, a to za užití přechodného ustanovení § 3055 o.z. Pokud 

byl vlastník pozemku i vlastník stavby stejný, stala se daná stavba součástí pozemku ke dni 

1.1.2014 (nabytí účinnosti o.z.). Vlastník pozemku však byl mnohdy odlišný od vlastníka 

stavby a oběma vlastníkům zůstalo zachováno jejich vlastnické právo i po nabytí účinnosti 

o.z., přičemž jim vůči sobě navzájem vzniklo zákonné předkupní právo. To ovšem nemění nic 

na skutečnosti, že i dnes lze dražit stavbu jako samostatnou nemovitou věc na pozemku jiného 

vlastníka (v praxi se často jedná o garáže, kůlny, aj., ale i o bytové domy). 

Druhou, neméně častou, draženou nemovitou věcí bývají bytové jednotky, které za 

nemovité věci podle výše uvedené definice prohlašuje zákon, a to v § 1159 in fine o.z. 

jednoduchou větou: „Jednotka je věc nemovitá“. Přičemž tato zahrnuje výslovně vzájemné 

spojení neoddělitelného podílu na společných částech nemovitosti. Tato úprava je definována 

obecněji od vymezení bytu podle již neúčinného § 2 písm. b) byt.z., který stanovoval, že 

bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny 

k bydlení. Toto pojetí v praxi (například při převodu či daru a v konečném důsledku i tedy 

                                                 
31

 Ust. § 489 o.z. 
32

 Ust. § 498 o.z. 
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v rámci exekuce) často působilo potíže při vymezení těsného spojení spoluvlastnictví osob ke 

stavbě a pozemku a vlastnického práva těchto osob k bytu či nebytovému prostoru a pokaždé 

se vyžadovala důkladná citace této spojitosti. Dnes je tedy k bytu jako k jednomu celku 

neoddělitelně stanoven podíl na společných částech stavby i pozemku.
33

 

Podzemními stavbami se samostatným účelovým určením, jež lze postihnout v exekučním 

řízení, mohou být například vinné sklepy, podzemní garáže, aj. Pro posouzení, zda se o 

takovou stavbu jedná, se zkoumá, zda lze tuto stavbu skutečně využívat samostatně či nikoliv. 

Je-li například možné se k dané podzemní stavbě dostat pouze vchodem z jiné nemovité věci, 

bude se spíše jednat o součást věci hlavní (viz níže).
34

 

Pro úplný výčet nemovitých věcí je tedy nutné zmínit i věcná práva k věci cizí, které jsou 

pak podle zákona věcí nemovitou (například zástavní právo), ale také právo stavby, které je 

věcí nemovitou, podle ustanovení § 1240 a násl. o.z. Právo stavby je zvláštní věcně právo 

stavebníka (nikoliv podle stavebního práva ale podle občanského práva) zřídit či mít dočasně 

na cizím pozemku stavbu, která se nestane součástí pozemku, ale součástí práva stavby. 

Jelikož je možné právo stavby jako nemovitou věc převést podle § 1252 odst. 1 o.z. na třetí 

osoby,
35

 domnívám se, že ji lze i postihnout exekučním příkazem, a případně ji i dražit, 

nicméně právo stavby je prakticky nevyužívaný institut a není tak pravděpodobné, že 

k takovým případům skutečně dojde. 

 

3.1.1. Součásti a příslušenství 

Předmětem exekuce prodejem nemovitých věcí jsou dále dozajista veškeré součásti a 

příslušenství nemovitosti, a to s ohledem na § 335a odst. 2 o.s.ř. Pro definici součásti a 

příslušenství věci je nutné znovu užít příslušná ustanovení o.z., konkrétně pak § 505 a násl. 

o.z. a § 510 a násl. o.z. 

Již výše byla zmíněna zásada „povrch ustupuje půdě“, to tedy znamená, že stavby (s 

výjimkami stanovenými zákonem) se dnes stávají bez dalšího součástí pozemku, a takto jsou 

pak i zaznamenány na listech vlastnictví vedených katastrálními úřady. Součástí pozemku je 

                                                 
33

 KABELKOVÁ, E. § 1159 [Jednotka]. In: KABELKOVÁ, E, SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové 

spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 15-16 s. 
34

 BÍLKOVÁ, J. K podzemní stavbě jako samostatné věci v právním smyslu. Právní rozhledy, 2011, č. 12, 

443 s. 
35

 Právnická fakulta UK, 2017, Občanské právo hmotné II - doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc., 

5.4.2017, YouTube video. [2021-10-07]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=lLuRUp6YTMY&t=6s&ab_channel=Pr%C3%A1vnick%C3%A1fakulta

UK 

https://www.youtube.com/watch?v=lLuRUp6YTMY&t=6s&ab_channel=Pr%C3%A1vnick%C3%A1fakultaUK
https://www.youtube.com/watch?v=lLuRUp6YTMY&t=6s&ab_channel=Pr%C3%A1vnick%C3%A1fakultaUK
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pak i vše, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech, podzemní stavba, pokud není 

samostatnou nemovitou věcí a rostlinstvo. 

Příslušenství je věc vedlejší, které je určeno pro trvalé užívání s věcí hlavní (pozemkem). 

Věcí hlavní se pak rozumí se zřetelem na ustanovení § 512 o.z. i stavba, ovšem pouze pokud 

je součástí pozemku. V takovém případě jsou pak příslušenstvím i věci, které se trvale užívají 

se stavbou. Kupříkladu lze uvést krbová kamna v rodinném domě, jídelní stoly a židle 

v restauraci, aj. 

Pro úplnost je nutno zmínit i přídatné spoluvlastnictví. To má akcesorickou povahu, a 

sleduje tedy osud věci hlavní, proto z povahy samotného institutu s ním nelze disponovat 

samostatně. Kupříkladu se může jednat o pozemek, který je jedinou přístupovou cestou 

k několika dalším pozemkům. Obdobně jako u součástí a příslušenství tak ustanovení § 335a 

o.s.ř. stanovuje, že exekuce se vztahuje i na věci v přídatném spoluvlastnictví. 

Pro samotné exekuční řízení má dnes toto rozlišování však podřadný význam. Znalec totiž 

ocení nemovitou věc jako celek, jelikož je mu zpravidla ukládáno, aby ocenil nemovitou věc 

s veškerými součástmi a příslušenstvím. V usnesení o ceně pak příslušenství ani součásti 

nejsou oceněny zvlášť a pouze se v něm uvede to příslušenství, kterého se exekuce týká. 

V pochybnostech, zda je něco příslušenstvím či součástí, je pro jistotu vhodnější takovou věc 

v usnesení uvést.  

 

3.1.2. Nemovité věci ve společném jmění manželů 

Jsou-li oba manželé účastníky řízení jako povinní, není rozhodné, zda mají manželé 

společný majetek či, nikoliv. Lze pak postupovat v exekuci všemi zákonnými způsoby. Je 

však třeba zpozornit, když je manžel povinného účastníkem pouze ve smyslu § 36 odst. 2 e.ř. 

Z dikce ustanovení § 708 odst. 1 o.z. je patrno, že „to, co manželům náleží, má majetkovou 

hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů“. Soudní 

exekutor je však povinen zkoumat, zda manželé mají smluvený či zákonný majetkový režim. 

To může samozřejmě významně omezit možnost postihu majetku manžela povinného. 

V případě existence smluveného režimu, který je s postupem času stále využívanější, 

exekutor při své činnosti vždy ze žádosti o součinnost zjistí, zda je v Seznamu listin o 

manželském majetkovém režimu (dále také „Seznam listin“) evidována smlouva upravující 

smluvený majetkový režim manželů a exekutor je pak povinen z ní vycházet, vznikl-li 
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závazek po zápisu smlouvy do Seznamu listin.
36

 V takovém případě není možné nemovitou 

věc manžela postihnout, jelikož se nestala součástí SJM. Tato ochrana manžela povinného 

byla ještě umocněna nálezem ÚS ze dne 24.4.2019 sp. zn. I.ÚS 1587/17, ve kterém se 

neztotožnil s obecnými soudy, jež nepřihlédly ke smlouvě budoucích manželů o sjednání 

režimu oddělených jmění, jelikož dluh vznikl před jejím zápisem do Seznamu listin, ale i před 

vznikem manželství a následně aplikovaly § 732 o.z. Ten umožňuje postihnout majetek 

v SJM i pro dluh vzniknuvší před uzavřením manželství do výše podílu povinného, který by 

mu náležel po zrušení a vypořádání SJM. V daném případě však budoucí manžel povinného 

věděl o jeho dluzích, a proto snoubenci uzavřeli smlouvu o režimu oddělených jmění, kterou 

po uzavření manželství nechali zapsat do Seznamu listin. Tuto skutečnost obecné soudy 

vnímaly tak, že tím bylo porušeno právo třetí osoby (§ 719 odst. 2 o.z.), avšak ÚS judikoval, 

že tímto postupem bylo porušeno právo stěžovatelky (manžela povinného) vlastnit majetek a 

právo na soudní ochranu, přičemž je zcela legitimní a legální projevit vůli nebýt vázán dluhy 

budoucího manžela po uzavření manželství.
37

 Tato ochrana majetku manžela povinného se 

užije především u postižení peněžitých pohledávek na účtech u peněžních ústavů. V rámci 

exekuce prodejem nemovitých věci lze zpravidla z listu vlastnictví zjistit, zda postihovaná 

nemovitost je či není v SJM, není to však pravidlem. Poté je však na povinném či manželu 

povinného, aby tvrdili a doložili, že nemovitost není součástí SJM, a případně se bránili 

návrhem na zastavení exekuce. V praxi takové případy budou ojedinělé, ale je například 

možné, že si manželé sjednají smluvený režim až po uzavření manželství a nemovitost 

(nabytou za trvání zákonného režimu) převedou do výlučného vlastnictví jednoho z nich, 

načež nepodají návrh na vklad na příslušném katastrálním pracovišti, poté zápis v katastru 

nemusí odpovídat skutečnému stavu. 

Na druhé straně stále převažuje zákonný režim, tedy režim, kdy majetek nabytý za trvání 

manželství spadá do SJM, přičemž zároveň je v zákoně obsažen taxativní výčet výjimek. Pro 

účely exekučního řízení je třeba vždy zkoumat, zda se neuplatní § 709 odst. 1 písm. b) o.z., 

tedy případ, kdy manžel povinného nabyl nemovitou věc darem či děděním, tato se pak nikdy 

nemohla stát součástí SJM. To lze zjistit z části „E“ listu vlastnictví zachycující nabývací 

tituly, které si exekutor může případně i vyhledat ve sbírce listin. Taková nemovitost by pak 

nikdy neměla být postižena exekučním příkazem. Pokud ani taková výjimka neexistuje a 

vznikl-li dluh za trvání SJM, věřitel se v exekuci může uspokojit i z toho, co je ve společném 

                                                 
36

 Ust. § 42 odst. 1 a 2 e.ř. 
37

 Nález Ústavního soudu ze dne 24.4.2019, sp. zn. I.ÚS 1587/17. 
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jmění
38

, tedy samozřejmě i z prodeje nemovité věci. Tato obecná zásada je však korigována 

ustanovením § 732 o.z. poskytujícím částečnou ochranu manželu povinného, vznikl-li dluh 

proti jeho vůli, z povinnosti povinného plnit výživné, z protiprávního činu povinného či ze 

závazku, který vznikl před uzavřením manželství, a bez zbytečného odkladu se ohradil vůči 

věřiteli. Pak bude nutné zjistit výši podílu na SJM, přičemž veškeré důkazní břemeno tíží 

povinného, resp. manžela povinného. Vyvstává ale otázka (vedle celé řady dalších), zda 

předmětem dražby bude celá nemovitost, či nikoli. V komentované literatuře lze nalézt 

názory, že postižená nemovitost se vydraží jako celek, přičemž až poté je možno vyhovět 

návrhu manžela povinného na zastavení exekuce co do částky představující jeho podíl na 

SJM. Oprávněný by se pak uspokojil pouze z podílu povinného. Kasíková má však opačný 

názor, a pokud se prokáží předpoklady v ustanovení § 732 o.z., není důvodu zamítat návrh 

manžela povinného na (částečné) zastavení exekuce před dražbou a vyplácet mu pak již pouze 

tu část výtěžku, jenž mu náleží.
39

 Osobně se přikláním k názoru Kasíkové, byť v určitých 

případech by i sám manžel povinného měl dozajista větší zájem na prodeji celé nemovité věci 

s vidinou jistého podílu na výtěžku z dražby, než se následně „dělit“ o nemovitost s dalším 

spoluvlastníkem. 

 

3.2. Exekuční příkaz 

Poté co byl soudní exekutor pověřen k provedení exekuce ve smyslu § 43a odst. 3 e.ř., 

může začít zjišťovat majetek povinného, jak již bylo nastíněno v předchozí kapitole. K tomu 

slouží exekutorovi řada pravomocí, mezi které také patří součinnost ČÚZK, jakožto orgánu 

pověřeného vedením veřejného rejstříku, a sice katastru nemovitostí. Ten je povinen zřídit 

bezplatný přístup ke všem údajům, které jsou zapsány v tomto veřejném rejstříku v souladu s 

§ 55 odst. 4 k.z. a s § 33 odst. 3 e.ř. 

V momentě, kdy exekutor zjistí postižitelný nemovitý majetek ve sféře povinného a dojde 

k závěru, že jeho postihnutí je nezbytné a nutné, vydá exekuční příkaz a specifikuje postižené 

nemovitosti ve výroku. Takový příkaz je svou povahou zvláštním procesním rozhodnutím, 

vydávaným výhradně soudním exekutorem, příp. exekutorským kandidátem v exekučním 

řízení, a proto je pak také za provedení exekuce odpovědný, jelikož pravomoc vydávat 

                                                 
38

 Ust. § 731 o.z. 
39

 KASÍKOVÁ, M. Aplikace § 732 občanského zákoníku v exekuci prodejem nemovité věci, Soukromé 

právo, roč. VIII, č. 7–8/2020, Wolters Kluwer ČR , a. s., 34-37 s. 
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exekuční příkazy nemá ani exekuční soud.
40

 Exekuční příkaz pak po formální stránce musí 

splňovat následující náležitosti: 

 exekuční soud, který vydal pověření, 

 označení exekutora, který vede exekuční řízení, 

 exekuční titul a orgán, který jej vydal, nebo osobu, která jej vyhotovila, 

 označení účastníků včetně rodného čísla povinného, lze-li je zjistit, 

 označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, 

 způsob provedení exekuce a číslo účtu oprávněného nebo exekutora vedeného u 

peněžního ústavu, je-li číslo účtu potřebné pro způsob vedení exekuce, 

 označení osob, kterým se doručuje exekuční příkaz, 

 výrok, poučení o odvolání
41

, den a místo jeho vydání a podpis exekutora.
42

  

Vedle těchto formálních náležitostí musí být v exekučních příkazech často uváděny i další 

náležitosti, které jsou uvedeny v jednotlivých hlavách o.s.ř. Pro exekuční příkaz prodejem 

nemovitých věcí je tak stěžejní i § 335b odst. 1 písm. a) až d). Z pohledu exekutora jsou však 

první dvě písmena nejdůležitější, jelikož ty mají pro samotné provedení exekuce nejširší 

význam.  

V exekučním příkazu tak podle písm. a) exekutor zakáže povinnému nakládat s nemovitou 

věcí. Tato úprava je do jisté míry duplicitní k § 47 odst. 6 e.ř., podle kterého je generální 

inhibitorium již po vydání exekučního příkazu (postihujícího nejen nemovité věci) doplněno 

tzv. speciálním inhibitoriem, tj. zákazem nakládat s konkrétním majetkem postiženým 

exekučním příkazem.
43

 Nesouhlasím však s názorem NS v citovaném usnesení, a sice že 

speciální inhibitorium je účinné již „po vydání“ exekučního příkazu. Ustanovení § 335b 

odst. 1 písm. a) o.s.ř. hovoří o zákazu „po doručení daného rozhodnutí“, z čehož je jasně 

patrné, že se povinný musí o tomto zákazu dozvědět. Nadto je třeba zohlednit i právní jistotu, 

tedy zachování legality nejen při aplikaci práva, jako jednu ze základních zásad právního státu 

a zákon přímo povinuje exekutora tento zákaz uvést ve vyhotoveném příkazu, a tak je 

povinný o něm tímto způsobem jednoduše informován. V případě, že tento zákaz poruší, bylo 

                                                 
40

 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., DOLEŽÍLEK, J. a kol. Občanský soudní řád. 3. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2021, 339 s. 
41

 Jedná-li se o poučení o odvolání, je tím myšleno poučení o nepřípustnosti odvolání proti exekučnímu 

příkazu v souladu s § 47 odst. 5 e.ř. 
42

 Ust. § 48 e.ř. 
43

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 20 Cdo 833/2007. 
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by takové právní jednání pro rozpor se zákonem neplatné dle § 580 o.z.
44

 Stejný závěr 

můžeme spatřit i v judikatuře NS, který dovodil, že s právním jednáním, které odporuje 

zákonným imperativům ať již z hlediska obsahu nebo účelu, nemůžeme spojit zamýšlené 

účinky.
45

 Spadá-li pak nemovitá věc do společného jmění, měl by se správně tento zákaz 

vztahovat i k manželovi povinného, a to i z hlediska § 713 odst. 2 o.z. Toto ustanovení 

stanovuje, že povinnosti ke společnému jmění manželů náleží oběma manželům společně a 

nerozdílně, a proto by měl soudní exekutor zákaz nakládat s nemovitou věcí uložit i 

manželovi povinného již v exekučním příkazu. 

Podle písm. b) výše citovaného ustanovení o.s.ř. je pak povinnému uložena povinnost 

oznámit exekutorovi věcná břemena či jiné závady, které váznou na nemovité věci 

(nejčastějšími závadami mohou být například nájem, pacht či věcná břemena užívání 

nemovitosti jinou osobou). O nich totiž v následující fázi soudní exekutor rozhoduje, zda je 

zruší, anebo ponechá. Výsledná cena nemovitostí tak bude reflektovat dané rozhodnutí 

exekutora. Je však pravdou, že v praxi tuto oznamovací povinnost povinní zpravidla 

nedodržují a jediným způsobem, jak se o těchto závadách může exekutor dozvědět, zůstává 

výpis z katastru nemovitostí. Všechny závady a práva odpovídající věcným břemenům nelze 

vždy zjistit z katastru a povinný pak odpovídá za případnou škodu, která by mohla vzniknout 

v důsledku nedodržení této povinnosti. Existence takových závad, jež nejsou v důsledku 

neoznámení zjištěny, je způsobilá velice nepříznivě ovlivnit výslednou cenu předmětné 

nemovité věci. Také omezení vlastnického práva (například v podobě nájmu), která v dražbě 

nezaniknou, aniž by se o nich vydražitel dozvěděl, mohou způsobit materiální škodu.
46

 

V neposlední řadě, tedy podle písm. c) výše citovaného ustanovení o.s.ř., se exekutor 

dotáže povinného, zda nemovité věci nabyl jako substituční jmění a zda má právo s takovou 

nemovitou věcí volně nakládat a zda jsou v exekučním řízení vymáhány zůstavitelovy dluhy, 

a případně tyto skutečnosti doložil příslušnými listinami. Toto ustanovení míří na 

hmotněprávní institut svěřenského nástupnictví, kdy svěřenský nástupce (následný dědic) 

nastupuje po předním dědici v případě, kdy nastane casus substitutionis, tedy důvod, jenž 

zůstavitel stanovil. Relevantní pro exekuční řízení je § 1521 o.z., který zní následovně: 

„Nesvěřil-li zůstavitel při nařízení svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně 

nakládat, je vlastnické právo dědice […] omezeno na práva a povinnosti poživatele.“ 

                                                 
44

 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251-376 občanského soudního 

řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 351 s. 
45

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 20 Cdo 2662/2003. 
46

 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251-376 občanského soudního 

řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 351 s. 
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Následující ustanovení dále zakazuje zcizit či zatížit věc z toho, co přední dědic nabyl, bez 

souhlasu následného dědice. Jsou-li tedy doloženy skutečnosti prokazující, že nemovitá věc 

byla nabyta předním dědicem jako substituční jmění, je povinností soudního exekutora 

exekuci částečně zastavit, i když se stane vlastníkem zůstavitelových aktiv, byť na omezenou 

dobu.47 Jednotné názory k tomuto institutu lze spatřovat i historicky, kdy již za tzv. první 

republiky Nejvyšší soud Československé republiky vyslovil následující názor: „Na 

nemovitost, stíženou fideikomisární substitucí, nelze vésti bez svolení substituta exekuci 

vnucenou dražbou k vydobytí pohledávky za fiduciářem.“48 

Povinnému je pak také zakázáno odmítnout nemovitou věc, pokud ji koupil na zkoušku 

(tedy možnost nabytou nemovitou věc schválit ve zkušební lhůtě podle § 2150 – 2151 o.z.). 

Odmítnutím takové nemovité věci by mohlo zapříčinit nemožnost provedení exekuce. 

Nakonec je povinnému rovněž zakázáno, aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody 

vzniklé na pozemku.  

Jsou-li pak po obsahové stránce naplněny předpoklady exekučního příkazu postihující 

nemovitý majetek, musí ho soudní exekutor podepsat a doručit. V nynější době se tak 

nejčastěji děje pomocí uznávaného elektronického podpisu a je vyhotovován a účastníkům 

rozesílán za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s § 48 odst. 4 o.s.ř., tzv. 

hybridní pošty. V těchto případech je pak exekuční příkaz platný, i když je účastníkům 

doručen bez podpisu nebo otisku razítka. Čím dál častější se také doručuje účastníkům 

prostřednictvím datových schránek, které celý doručovací proces výrazně zjednodušují a 

zároveň šetří hotové výdaje. Konkrétně exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí nemusí být 

doručován do vlastních rukou a doručuje se podle § 50 odst. 1 o.s.ř. jako jiná písemnost, a 

protože nelze podat proti exekučnímu příkazu odvolání, nabývá právní moci doručením 

poslednímu účastníku. Neméně důležité je však také doručení místně příslušnému 

katastrálnímu pracovišti katastrálního úřadu, jelikož dnem zapsání exekučního příkazu k listu 

vlastnictví se stanoví pořadí soudního exekutora k možnosti dražby nemovitosti. V praxi často 

nastane stav, kdy je k jedné nemovité věci zapsáno více exekučních příkazů. O této 

problematické situaci je pojednáváno v kapitole 4.4. 
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Je-li doručeno účastníkům a exekuční příkaz nabyl právní moci, soudní exekutor přikročí 

k doručení tohoto příkazu dalším subjektům. Těmi obligatorně jsou v souladu s § 335b odst. 5 

o.s.ř. osoby, o nichž je exekutorovi známo, že mají k nemovitosti předkupní právo, výhradu 

zpětné koupě, věcné právo, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, finančnímu úřadu, 

v jehož obvodu má povinný své bydliště a v jehož obvodu je nemovitá věc, obecnímu úřadu, 

v jehož obvodu má povinný své bydliště a v jehož obvodu je nemovitá věc a zároveň tento 

příkaz vyvěsí na úřední desce úřadu. O nabytí právní moci exekučního příkazu exekutor 

vyrozumí příslušný katastr nemovitostí. 

 

3.3. Ustanovení znalce a usnesení o ceně nemovitých věcí 

Poté, co soudní exekutor řádným způsobem doručí účastníkům řízení exekuční příkaz 

k prodeji nemovitých věcí a dospěje k závěru, že takový způsob provedení exekuce je 

nezbytný z důvodu, že jiného majetku povinný již nemá či by jiný způsob byl neefektivní a 

zdlouhavý, postoupí k další fázi exekuce prodejem nemovitých věcí a ustanoví znalce 

k ocenění konkrétní nemovité věci a jejího příslušenství obvyklou cenou, kterou se soudní 

exekutor rozhodl zpeněžit. 

Nejprve je vhodné se vyjádřit ke znalci a znaleckým ústavům. Nový znalecký zákon 

(zákon č. 254/2019 Sb.) nabyl účinnosti 1. 1. 2021 a zrušil dosavadní čtyřikrát novelizovanou 

právní úpravu včetně prováděcích vyhlášek. Původní právní úprava byla kritizována pro svou 

nedokonalost, zastaralost, nesystémovost, nedostatečnost v oblasti přezkumu znaleckých 

posudků aj. V případě ocenění exekvovaných nemovitých věcí musí být, na rozdíl od ocenění 

movitých věcí, znalec stanoven vždy bez výjimky, a to z oboru ekonomika, odvětví ceny a 

odhady, specializace oceňování obchodního závodu, finančního majetku, nehmotného 

majetku, movitého majetku nebo nemovitostí. Tento závěr vychází nejen z § 336 odst. 1 o.s.ř., 

který stanovuje povinnost soudu (soudního exekutora) ustanovit znalce, ale také z § 127 odst. 

1 o.s.ř., jenž rovněž ukládá povinnost ustanovit pro řízení znalce, jestliže pro složitost 

posuzované otázky není postačující odborné vyjádření orgánu veřejné moci. Vyvstanou-li 

pochybnosti o správnosti znaleckého posudku či je nejasný nebo neúplný, vyzve znalce 

k vysvětlení a v krajních případech může nechat posudek přezkoumat znalcem jiným. Znalci 

je pak v souladu s § 2 odst. 1 z.o.m. stanovena povinnost ocenit nemovitou věc a její 

příslušenství cenou obvyklou. 
49

 Touto cenou se rozumí podle následujícího odstavce „cena, 
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která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 

kupujícího ani vliv zvláštní obliby.“
50

 Z toho plyne, že znalec či znalecký ústav musí vycházet 

ze skutečně provedených obchodů v daném místě a srovnatelném čase a porovnávat pokud 

možno obdobné či srovnatelné nemovitosti s nemovitostí oceňovanou. Jiné metody, než tuto 

metodu srovnávací (také tržní nebo porovnávací) lze užít pouze za předpokladu, že nebyly 

zjištěny prodeje a koupě podobných nemovitostí.
51

  

Soudní exekutor určí znalce usnesením a uloží mu tzv. znalecký úkol - ocenit 

specifikované nemovitě věci, jejich příslušenství a součásti a případně i jiné práva či závady 

váznoucí k dané nemovitosti. Zároveň mu stanoví i lhůtu k ocenění nemovitosti (ta se určuje 

na základě složitosti, zpravidla však u většiny případů postačí 30 dnů). U stanoveného znalce 

nesmí být důvodná pochybnost o jeho nepodjatosti, takový požadavek, podobně jako u 

zaměstnanců exekutora či tlumočníka, je nedílnou součástí nestranného a objektivního 

zpracování posudku. Účastníci mají pak samozřejmě právo uplatnit námitku podjatosti, o 

které exekutor rozhodne, přičemž tuto námitku může účastník uplatnit kdykoliv během řízení, 

dozví-li se o skutečnosti naznačující podjatost znalce.
52

 Exekutor může rovněž usnesením 

nařídit ohledání nemovité věci, je-li to pro řízení a pro řádné ocenění nutné. Pokud povinný 

znalce a další příslušné osoby (zejm. vykonavatele exekutora) nepustí do oceňovaného 

objektu, může do něj být zjednán přístup, a to zpravidla zámečníkem. Na základě takto 

provedené prohlídky znalec vyhotoví znalecký posudek v souladu s platnými právními 

předpisy. Za jeho služby mu náleží znalečné, které mu exekutor přizná samostatným 

usnesením. Pro úplnost lze dodat, že v případě staveb a bytových jednotek by měl znalec 

vycházet vždy z uskutečněné prohlídky nemovitosti, nicméně nevpustí-li povinný znalce do 

objektu, nelze toto přičítat k tíži znalci. Naopak je to právě povinný, k jehož tíži by mělo jít 

jeho jednání v rozporu se zákonem. Uvedený závěr soudní exekutorky potvrdil odvolací a 

poté i dovolací soud.
53

 Nesplnění této povinnosti by pak také exekutor mohl sankcionovat 

pořádkovou pokutou podle § 53 o.s.ř.
54
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51
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Zákon pak neukládá, aby vypracovaný znalecký posudek byl doručen účastníkům řízení, 

nicméně účastnící mají mít možnost seznámit se se znaleckým posudkem, aby jim nebylo 

odepřeno právo na spravedlivý proces. To se nejlépe docílí tím, že exekutor poučí účastníky o 

tomto jejich právu v usnesení o ceně nemovitých věcí. Takový postup je dle mého názoru 

efektivní a hospodárný. V praxi se pak nejčastěji stává, a zejména když je účastník zastoupen 

právním zástupcem, že o znalecký posudek účastník požádá soudního exekutora neformálně a 

ten jej pak zašle přes emailovou schránku. K takovému postupu však mohou mít některé 

soudy výhrady. Například Krajský soud v Praze v takovém případě dal pokyn soudnímu 

exekutorovi doručit znalecký posudek rovněž druhému účastníkovi řízení, aby se s ním mohl 

podrobně seznámit a nebylo upřeno procesní právo namítat nedostatky tohoto posudku a 

zároveň stanovit lhůtu k případnému vyjádření se k tomuto posudku. Takový názor však 

nesdílím, ba naopak jej považuji za anachronický, a to ze dvou důvodů. Pokud již v usnesení 

o ceně nemovitých věcí soudní exekutor poučil účastníky o jejich právu nahlédnout do spisu a 

seznámit se se znaleckým posudkem, je právě na těchto účastnících, aby v případě zájmu 

tohoto práva využili, neb se domnívám, že i zde se uplatní klasické římskoprávní pravidlo 

vigilantibus iura scripta sunt. Dále je také postaveno najisto, že procesní obrana účastníkům 

není upřena, jelikož usnesení o ceně nemovitých věcí, podobně jako většina usnesení, jsou 

napadnutelná odvoláním, které lze uplatnit do 15 dní od doručení daného usnesení. Podle 

mého názoru má tedy účastník dostatek času seznámit se s daným posudkem i v rámci této 

lhůty k podání odvolání a nevidím důvod pro automatické postoupení posudku druhému 

účastníkovi se stanovením další lhůty k vyjádření. Výkladem ad absurdum bychom dokonce 

mohli dojít k závěru, že v případě, kdy si jeden z účastníků domluví termín nahlížení do spisu 

kvůli seznámení se s posudkem, měl by pak exekutor automaticky kontaktovat druhého 

účastníka řízení, že má toto právo také. Podle mého názoru by soud či soudní exekutor měl 

umožnit účastníkům maximální procesní obranu, nikoliv však hlídat práva za účastníky řízení.  

Při samotném usnesení o ceně pak soudní exekutor zpravidla vyjde ze znaleckého posudku 

v plném rozsahu, i když zákon nestanovuje povinnost tak učinit. Pokud by však soudní 

exekutor z nějakého důvodu dospěl k názoru, že výslednou cenu stanoví odlišně od závěrů 

znalce, musí toto své stanovisko náležitě a důsledně odůvodnit, jinak by mohl jednat 

v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny a s čl. 1 Ústavy a ani při řádném odůvodnění nelze 

postupovat jakkoliv odlišně (svévolně), jelikož se exekutor stále musí držet zákonných kritérií 

pro správné určení výsledné ceny.
55

 Pokud pak například soudní exekutor zjistí, že znalec 
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nedodržel při vypracování posudku znalecký úkol, nemůže tyto mezery nahradit vlastním 

názorem. Soudní exekutor totiž nemá odborných znalostí k posouzení věcné správnosti 

znaleckého posudku, musí pouze zhodnotit, zda znalecký posudek splňuje veškeré náležitosti 

a zda závěry znalce jsou řádně odůvodněny. Není-li tomu tak, musí v souladu s § 127 odst. 2 

o.s.ř. požádat znalce o vysvětlení či doplnění nebo nechat posudek přezkoumat jiným znalcem 

a případně stanovit i revizní posudek.
56

 Pokud tedy soudní exekutor obdrží znalecký posudek, 

který splňuje veškeré náležitosti, může přistoupit k samotnému vydání usnesení o ceně 

nemovitých věcí. Ustanovení § 336a o.s.ř. poměrně stručně avšak výstižně upravuje právě 

tuto část exekučního řízení.   

Již zmíněné usnesení o ceně nemovitých věcí se pak ve svém obsahu zdaleka netýká pouze 

nemovitosti postižené exekučním příkazem, ale také jejího příslušenství, které se však dnes 

neoceňuje samostatně, a případně i určení ceny věcného břemene, výměnku, nájemního, 

pachtovního či předkupního práva, která prodejem v dražbě nezaniknou. Tyto závady musí 

být znalcem rovněž posouzeny a vyjádřeny v peněžní částce, která se pak odečte od celkové 

ceny nemovité věci, zároveň se však přičte cena těch práv, které budou naopak svědčit ve 

prospěch dražené nemovitosti, a tím je pak soudním exekutorem stanovena výsledná cena. 

V usnesení rovněž mohou být určena i nájemní či pachtovní práva, výměnky nebo práva 

odpovídající věcnému břemeni, která z rozhodnutí exekutora prodejem v dražbě zaniknou 

(srov. § 336a odst. 2 o.s.ř.). O jejich zániku exekutor může rozhodnout, a to kumulativně za 

splnění dvou podmínek. Pokud je závada váznoucí na nemovité věci zcela nepřiměřená 

k poměrům v místě a čase obvyklým nebo pokud je závada zcela nepřiměřená výhodě 

oprávněného z této závady a současně tato výrazně omezuje možnost prodeje nemovitosti 

v dražbě, lze k rozhodnutí o jejím zániku přistoupit. Každé takové právo nebo uvedená závada 

však už z jejich podstaty omezuje možnost prodat nemovitost v dražbě, zákon proto hovoří o 

výrazném omezení a takové závady poté proto označujeme za tzv. excesivní závady. Pro 

představu lze uvést například doživotní užívací právo k nemovité věci, které je jednou z 

častých závad váznoucích na nemovitosti a mnohdy je zřízeno i bezúplatně. Byla-li taková 

závada zřízena účelově, aby se povinný vyhnul nepříjemnému faktu prodeje jeho nemovitosti, 

nebude pro exekutora nijak náročné takové rozhodnutí o zrušení závady řádně odůvodnit. 

Těžší situace nastane, pokud taková závada byla zřízena před zahájením exekuce, potažmo 

před vznikem samotné vymáhané povinnosti. Musí být pak důkladně zkoumáno, pro kterou 

osobu závada svědčí, zda je taková osoba závislá na předmětné nemovité věci (má zde zřízený 
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trvalý pobyt a fakticky se zde zdržuje), zda nemá jiné možnosti ubytování, věk dané osoby a i 

další okolnosti, které se mohou rozhodnutí exekutora o takové závadě ovlivnit (např. zástavní 

právo). Není přitom například nikde najisto stanoveno, že doživotní užívací právo mladého 

člověka je zcela nepřiměřená výhoda a každý jednotlivý případ musí být skutečně důkladně 

posouzen a odůvodněn, aby takové rozhodnutí bylo přezkoumatelné. Takové závěry jsou 

zcela logické a dovozuje je i judikatura (srov. usnesení NS sp. zn. 20 Cdo 316/2016 ze dne 13. 

4. 2016 nebo sp. zn. 21 Cdo 3178/2016 ze dne 3. 11. 2016). Znalec tedy pouze vyčíslí 

hodnotu závady a podmínky uvedené v § 336a odst. 2 o.s.ř. jsou pak čistě otázky právní, tedy 

otázky, o kterých rozhoduje výhradně exekutor.
57

 

Když je usnesení o ceně vyhotoveno, musí být samozřejmě také řádně doručeno, a to podle 

§ 336a odst. 3 o.s.ř. oprávněnému, osobám, o jejichž právech a povinnostech exekutor rozhodl 

dle 336a odst. 2 o.s.ř., povinnému a rovněž i manželovi povinného, pokud se postihuje 

nemovitost spadající do SJM, byť to zákon přímo v tomto ustanovení neukládá. Manžel 

povinného je totiž v takovém případě účastníkem řízení podle § 36 odst. 2 e.ř.
58

 Tyto osoby 

mohou napadnout dané usnesení odvoláním a kromě nich pak ještě třetí osoby, k jejichž 

právům nebylo přihlíženo, jelikož jim exekutor nedal možnost je uplatnit.
59

 Nejčastěji to 

budou ale povinní, kteří budou brojit proti nízké výsledné ceně a jak již bylo řečeno, soudní 

exekutor zpravidla bez odchylek vychází ze znaleckého posudku, proto odvolacím důvodem 

bude obvykle nutnost revizního posudku. Ten může účastník předložit i sám a „jestliže 

znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti 

[...], postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek 

vyžádaný soudem.“ Takový revizní posudek tedy nemá vyšší důkazní sílu a odvolací soud či 

exekutor z něho musí při rozhodnutí také vycházet.
60

 

Ve světle nynější pandemické situace a platného právního předpisu lex COVID lze také již 

s jistotou shrnout, že ani § 24 odst. 1 ve spojení s § 25 odst. 2 citovaného zákona, nebrání 

vydání usnesení o ceně k nemovitosti, kde má povinný trvalý pobyt. Byť je dnes toto 

ustanovení neúčinné, nelze s jistotou tvrdit, že se znovu účinným nestane vzhledem k 

nevyzpytatelnosti viru SARS CoV-2 a legislativní moci. Nicméně převažující právní názor je 

takový, že usnesení o ceně není fází provedení exekuce, nýbrž jde o přípravnou fázi 
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exekučního řízení, ve které nedochází ke zbavení vlastnického práva k věci. Teprve až vydání 

dražební vyhlášky naráží na ustanovení § 24 odst. 1 ve spojení s § 25 odst. 2 Lex COVID, 

podle kterých exekutor neprovede exekuci prodejem nemovité věci, kde má povinný trvalý 

pobyt.
61

 

Úplným závěrem této kapitoly bych také uvedl, že usnesením o ceně se také často vytváří 

jistý tlak na povinné, kteří v konkrétním řízení nevypadají solventně či zastírají jiný 

postižitelný majetek. Nezřídka se stává, že povinný po vydání tohoto usnesení začne s 

exekutorem komunikovat, ba dokonce i splácet. 

 

3.4. Dražební vyhláška a dražební jednání 

Příprava dražebního jednání představuje v pořadí třetí fázi exekuce prodejem nemovitých 

věcí, přičemž jejím završením je vydání a doručení dražební vyhlášky (nebo také usnesení o 

nařízení dražebního jednání). Vyhláška se dozajista neobejde bez předchozího pravomocného 

usnesení o ceně, jež tvoří její základní „stavební kámen“ a je pak co do obsahu jednou 

z nejobsáhlejších rozhodnutí soudního exekutora. Lze také poznamenat, že je tvořena de facto 

ze tří částí, a to informativní, vyzývací a poučovací.
62

 Při dražbě pak dochází k samotné 

realizaci prodeje oceněné nemovité věci a v předem určený den a čas soudní exekutor umožní 

předem neurčenému okruhu osob, které splnily podmínky pro účast na dražebním jednání, 

činit příhozy, přičemž nemovitou věc vydraží ten zájemce, jenž nabídne nejvyšší částku.
63

 

Tomuto zájemci je pak udělen příklep. Dražitelem může však být pouze ta osoba, jež 

prokázala svou totožnost a zároveň zaplatila v dražební vyhlášce stanovenou jistotu (nebo 

také vadium). Dražitelem však v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 e.ř. (tedy § 336h odst. 4 

o.s.ř.) nemůže být exekutor, jeho zaměstnanci, povinný a jeho manžel a také vydražitel, jenž 

nedoplatil nejvyšší podání, a proto muselo být nařízeno další dražební jednání.
64

 Soudní 

exekutor je pak povinen před konáním dražby zjistit, zda nejsou tyto osoby dražiteli. Pokud 

tomu tak je, musí být z dražby vyloučeny, v opačném případě se jedná o odvolací důvod, 

který vede k zrušení usnesení o příklepu. Nabyde-li však usnesení o příklepu, kde se 
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vydražitelem stala vyloučená osoba, právní moci, nelze dovozovat neplatnost dražebního 

jednání. Takovéto skutečnosti pak mohou například vést ke kárné odpovědnosti.
65

  

Již z výše uvedeného je patrno, že právní moc usnesení o ceně je důležitým milníkem při 

provádění exekuce prodejem nemovitých věcí. Ustanovení § 336b odst. 1 o.s.ř. výslovně 

přikazuje soudnímu exekutorovi nařídit a provést dražbu teprve po právní moci usnesení o 

ceně. Pokud by tak byla nařízena dražba před právní mocí usnesení o ceně, došlo by 

k porušení zákona, a to i za předpokladu, že by nabylo právní moci dodatečně. Je již 

mnohokrát dovozeno, že exekuce prodejem nemovitých věcí se skládá z několika fází, 

přičemž právní moc konečného rozhodnutí v jednotlivých fázích je nutným předpokladem pro 

pokračování v řízení.66  Uvedené závěry vyplývají i z judikatury, kdy soudní exekutor vydal 

dražební vyhlášku přesto, že věděl o podaném odvolání proti usnesení o ceně, nařízená dražba 

proběhla a soudní exekutor udělil příklep, proti kterému bylo rovněž podáno odvolání. 

Odvolací soud potvrdil obě usnesení. Dovolací soud se však neztotožnil s právním názorem 

soudu odvolacího, že je možné v řízení pokračovat i za předpokladu, že dojde k dodatečnému 

zhojení nedostatku právní moci. Ta je totiž nezbytným předpokladem pro další postup 

v řízení.67 Je-li tato podmínka splněna, může exekutor přistoupit k samotnému vydání 

dražební vyhlášky, na jejíž obsah klade zákon notný důraz. 

Také je nutno zmínit dopady ustanovení § 336i odst. 2 o.s.ř., jelikož se však jedná o 

překážku v provedení exekuce, bude tato problematika více rozvedena v kapitole 4. 

 

3.4.1. Vydání dražební vyhlášky 

V dražební vyhlášce musí soudní exekutor uvést datum, čas a místo dražebního jednání, 

označení nemovité věci a jejího příslušenství, pořadové číslo dražebního jednání, výslednou 

cenu, výši nejnižšího podání, výši jistoty a způsob jejího zaplacení, nebo sdělení, že se 

zaplacení jistoty nevyžaduje, věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní 

práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou a předpoklady, za kterých 

vydražitel může převzít vydraženou nemovitou věc a za kterých se stane jejím vlastníkem.68 

Exekutor tak autoritativně určuje čas a místo, kde nařízená dražba proběhne a současně není 

tímto svým rozhodnutím vázán, jelikož má povahu takového rozhodnutí, jímž se upravuje 
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vedení řízení. Může tedy z jakéhokoliv důvodu dražbu odročit a stanovit nový čas a datum 

konání dražby, případně rozhodnout o odročení dražby na neurčito. O ostatních otázkách není 

znovu rozhodováno, jelikož o nich již rozhodnuto bylo a právní moci, pak pro tyto otázky 

v dražební vyhlášce nastávají účinky rei iudicatae, jelikož nemají pouze organizační 

charakter.69 Jediné omezení, které při stanovení data konání dražby musí exekutor 

respektovat, je minimální 30 denní lhůta ode dne vydání dražební vyhlášky. Tím by měl být 

zaručen dostatečný čas pro přihlášení zájemců do dražby, ale i pro přihlášky ostatních věřitelů 

do případného rozvrhového jednání. Dlužno dodat, že zmíněné ustanovení dopadá na první 

dražební jednání včetně odročeného (z hlediska účinků se totiž stále jedná o první jednání a je 

třeba dodržet procesní postup, který na něj také dopadá).70 V následné dražební vyhlášce se 

pak taková skutečnost uvede například takto: "Toto jednání je odročeným dražebním 

jednáním. Jeho podmínky zůstávají v platnosti tak, jak byly stanoveny (původní) dražební 

vyhláškou ze dne […] sp. zn. […], a to následovně:“ Poté se pouze transkribují již rozsouzené 

výroky. 

Místo dražebního jednání se může konat v souladu s § 336d odst. 1 o.s.ř. v místě, kde se 

nachází nemovitá věc, v sídle soudního exekutora či na jiném vhodném místě. V dnešní době, 

i s ohledem na stále trvající pandemickou situaci, však nejčastěji probíhá dražba elektronicky 

prostřednictvím dražebních portálů, jako jsou kupříkladu exdrazby.cz či okdrazby.cz. 

Dražitelé, kteří mají zájem, pak musí doložit svou totožnost, registrovat se a splnit příslušné 

podmínky daného portálu (podepsat formulář pro ověření totožnosti s úředně ověřeným 

podpisem, doručit jej administrátorovi dražby, aj.). Pro účast v dražbě se pak dražitel musí 

přihlásit i ke konkrétní dražbě a pak samozřejmě musí být přítomen (resp. přihlášen) ve 

stanoveném datu a čase při samotném dražení. Nezřídka se však stává, že zájemci splní 

veškeré podmínky pro účast, nicméně nepřihlásí se ke konkrétní dražbě či se pak samotné 

dražby nemovitosti vůbec neúčastní. 

Dále musí exekutor uvést přesné označení nemovité věci, jež má být vydražena. To 

znamená, že pozemky se označí příslušným parcelním číslem, výměrou a druhem pozemku, 

budovy číslem popisným či evidenčním s uvedením pozemku, na kterém stojí apod.71 Pokud 

však exekutor postupoval již při vydávání exekučního příkazu či usnesení o ceně důsledně 

z katastru nemovitostí, nebude složité této povinnosti dostát, nicméně i přesto je třeba dbát na 
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vyvarování se případným chybám v psaní. Nelze udělit příklep k jiným nemovitostem, byť 

exekučním příkazem postiženým, případně i pravomocně oceněným, než k těm, které byly 

pregnantně označeny v dražební vyhlášce. To platí i v případě označování příslušenství a pro 

vyloučení pochybností lze doporučit i označení součástí dražené nemovité věci. Současně lze 

také dle právního názoru NS uvést, „že vlastnické právo nabývá vydražitel k věcem uvedeným 

ve výroku rozhodnutí o příklepu.“72 V této judikované věci v usnesení o příklepu nebylo 

označeno příslušenství nemovitostí, a proto vlastnické právo nepřešlo na nabyvatele k obytné 

buňce, která se nacházela na vedlejším pozemku bez zřetele na to, jestli příslušenstvím 

dražené nemovitosti byla či nikoliv.73  

Exekutor také musí uvést pořadové číslo, které určuje, kolikáté dražební jednání se koná. 

Tato skutečnost potenciálním dražitelům ukazuje, zda byla nemovitá věc již v minulosti 

dražena a pro ostatní věřitele je na druhé straně tato informace důležitá pro možné přihlášení 

svých pohledávek. To mohou věřitelé učinit pouze do prvního dražebního jednání. S tím 

souvisí i otázka, zda se za první dražební jednání považuje i neúspěšná dražba. K tomuto lze 

uvést judikaturu NS s jednoznačným závěrem, že „za první dražební jednání se považuje i 

dražební jednání, kterého se nezúčastnil žádný dražitel a při němž nebyla žádným 

z potenciálních zájemců o dražbu složena jistota“,74 na rozdíl od prvního dražebního jednání, 

jež bylo odročeno (viz výše). 

Dražební vyhláška musí obsahovat jako další skutečnost výslednou cenu, výši nejnižšího 

podání a dražební jistotu. U výsledné ceny soudní exekutor rovněž musí důsledně vycházet 

z pravomocného usnesení o ceně a nelze se při jejím stanovení nikterak odchýlit. Dle 

§ 336a odst. 4 o.s.ř. lze však změnit usnesení o ceně, pokud se výrazně změnily okolnosti 

rozhodné pro ocenění nemovité věci a jejího příslušenství, nebyla-li vydána dražební 

vyhláška. Toto ustanovení tak lze aplikovat v případě, kdy existenci závady soudní exekutor 

zjistí teprve až po vydání usnesení o ceně a taková vada by mohla výrazně změnit výslednou 

cenu.75 Jazykovým výkladem ustanovení § 336a odst. 4 o.s.ř. je možno dojít k závěru, že po 

nařízení dražebního jednání nelze změnit usnesení o ceně. Nicméně judikatura NS pak 

ustáleně zastává názor, že po vydání dražební vyhlášky pravomocné usnesení o ceně změnit 

lze, avšak pouze výjimečně a za předpokladu podstatné změny poměrů, kdy by nemohla 

původní cena obstát nebo vyšly by najevo skutečnosti, které by měly výrazný vliv na 
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stanovení ceny znalcem.76 Výsledná cena je pak rozhodná pro určení nejnižšího podání. 

V souladu s § 336e odst. 1 o.s.ř. je tak nejnižší podání stanoveno ve výši dvou třetin výsledné 

ceny a exekutor zde znovu nemá prostor pro svou vlastní úvahu. K tomuto ustanovení lze 

přistoupit kriticky v tom směru, zda stanovená výše není příliš nízká. Při prodeji nemovitostí 

se nezřídka stává, že se neobjeví dostatek zájemců, mnohdy se dražby může zúčastnit i pouze 

jeden dražitel, který pak pochopitelně nevydraží nemovitou věc za tržní hodnotu, nýbrž za 

hodnotu značně nižší než je cena odhadnutá znalcem. De lege ferenda tak lze toto ustanovení 

podrobit úvahám o jeho novelizování. Na straně druhé však dlužno zmínit, že slovenský 

exekuční řád de facto stanovuje nejnižší podání ceně odhadnuté znalcem (nemá-li nemovitost 

závady či práva spojená s nemovitostí).77 Takové podání může naopak potenciální zájemce 

odradit, je důležité myslet na skutečnost, že tito zájemci vyhledávají exekuční dražby i 

z důvodu možného získání majetku za nižší cenu než tržní. Při stanovení výše jistoty má 

soudní exekutor, na rozdíl od výše zmíněných náležitostí dražební vyhlášky, mnohem větší 

možnost úvahy. Jediným omezením je ustanovení § 336e odst. 2 o.s.ř., a sice maximální výše 

jistoty v částce nepřesahující tři čtvrtiny nejnižšího podání (tzn. nejvýše 50% výsledné ceny). 

V praxi se však zpravidla stanovuje dražební jistota mnohem nižší. Soudní exekutor při 

stanovení jistoty musí uvážit lokalitu nemovitosti, výslednou cenu, druh nemovitosti aj. Za 

přiměřené „vodítko“ pro stanovení jistoty pak lze uvést 10% výsledné ceny. Jistotu dražitelé 

obvykle platí bezhotovostním převodem na účet úschov exekutora, není ale vyloučená ani 

hotovostní platba do pokladny exekutora. Pro takový postup je však nutné dodržet maximální 

možný limit pro platby v hotovosti stanovený zákonem č. 254/2004 Sb. o omezení plateb 

v hotovosti, který činí 270 000,00 Kč v průběhu jednoho kalendářního dne. V opačném 

případě je pak poskytovatel platby (dražitel) povinen provést platbu bankovním převodem. 

Závěrem tohoto odstavce dlužno dodat, že sdělení, že se zaplacení jistoty nevyžaduje, se 

v praxi prakticky nevyužívá, ledaže výsledná cena dražené nemovitosti dosahuje velice nízké 

hodnoty (např. malý podíl na pozemku, o který mají zájem jen spoluvlastníci) 

V neposlední řadě musí být v jednotlivých výrocích dražební vyhlášky uvedena věcná 

břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v 

dražbě nezaniknou. Pokud soudní exekutor nezjistí žádná věcná břemena, uvede tuto 

skutečnost v dražební vyhlášce negativním způsobem, tedy například: „Žádná věcná břemena 

či jiné závady, které v dražbě nezaniknou, nebyly zjištěny.“ Tato informace je pro dražitele 
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značně významná, jelikož tyto závady na ně s vydražením věci přejdou a výrazným způsobem 

mohou omezit vlastnické právo. Tyto závady soudní exekutor nejčastěji zjistí z katastru 

nemovitostí, kde jsou zapsána zejména věcná břemena, případně při samotné exekuční 

činnosti, pokud závadu zjistí například od účastníka řízení. Ne vždy je zápis v katastru 

nemovitostí v souladu se skutkovým stavem, a proto je-li důvodná pochybnost například o 

existenci věcného břemene, měl by soudní exekutor zjistit a provést potřebné důkazy k tomu, 

aby takovou pochybnost odstranil. Pokud je přes tyto nedostatky v exekučním řízení 

pokračováno, je stiženo vadou, která může vyústit v porušení zákona a následně k novému 

konání dražby. Podle názoru NS je exekutor „povinen ve výroku dražební vyhlášky podle 

ustanovení § 336b odst. 2 písm. g) o.s.ř. uvést nejen věcná břemena váznoucí na nemovité 

věci, která byla zřízena právním jednáním a která byla na tomto podkladě zapsána do 

katastru nemovitostí, ale i věcná břemena, která vznikla na základě jiných právních 

skutečností a která nebyla po jejich vzniku zapsána do katastru nemovitostí.“78 Věcná práva je 

v souladu s o.z. možné nabýt i jinými právními skutečnostmi než právním jednáním, lze tak 

jejich vznik vázat například na uplynutí vydržecí doby a v takovém případě má zapsání 

věcného břemene do katastru nemovitostí pouze deklaratorní charakter. Vyjde-li najevo 

takové věcně břemeno nezapsané do katastru nemovitostí teprve po vydání vyhlášky, aniž by 

v ní bylo uvedeno, musí být přinejmenším oznámeno. Lze pak také poukázat na názor senátu 

dovolacího soudu 21 Cdo, jenž judikoval, že v takovém případě lze uvažovat o odročení 

dražby za účelem změny usnesení o ceně, ba dokonce k rozhodnutí o zániku nově zjištěného 

věcného břemene podle § 336a odst. 2 o.s.ř.79 Tento judikát rovněž potvrzuje již výše 

zmíněné, že usnesení o ceně lze za výjimečných okolností změnit i po vydání dražební 

vyhlášky. Lze shrnout, že různé senáty dovolacího soudu zastávají v této věci stejný právní 

názor. 

Jako poslední skutečnost informativního charakteru, kterou je soudní exekutor povinen ve 

vyhlášce uvést, jsou předpoklady, za kterých může vydražitel převzít nemovitost a za kterých 

se stane jejím vlastníkem, což jsou dvě odlišné otázky. Ustanovení § 336b odst. 2 písm. h) 

o.s.ř. pak zcela odkazuje na ustanovení § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř. To znamená, že vydražitel je 

oprávněn vydraženou nemovitost převzít dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, 

nejdříve však po uplynutí 15 dnů (lhůta určená pro podání návrhu na předražek – k tomu viz 

následující kapitola). Nicméně vlastnické právo k vydražené nemovité věci vydražitel nabývá 

(ke dni vydání usnesení o příklepu) nejen doplacením nejvyššího podání, ale také nabytím 
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právní moci usnesení o příklepu. Pokud pak nenabyde usnesení o příklepu právní moci 

v důsledku podaného odvolání, vlastnické právo na vydražitele nepřejde, ale oprávnění 

k převzetí nemovitosti má. Odvolací soud zpravidla rozhoduje v řádech měsíců, proto pak 

může nastat nežádoucí situace, kdy povinný musí strpět převzetí nemovité věci vydražitelem, 

přestože ten vlastníkem není a v případě, že je následně podané odvolání shledáno důvodným 

a je mu odvolacím soudem vyhověno a usnesení o příklepu zrušeno, nemovitá věc se „vrací“ 

povinnému. Ten však po dobu odvolacího řízení může přijít o jedinou faktickou možnost 

bydlení, byla-li dražená nemovitost určená k tomuto účelu. Zde lze rozvinout úvahu, zda 

upřednostnit právo vydražitele převzít nemovitou věc či vlastnické právo povinného k dražené 

nemovité věci. Osobně neshledávám tuto úpravu zdařilou a v daném případě bych uvítal 

podmínku pro převzetí věci navázanou na právní moc usnesení o příklepu obdobně jako u 

odstavce upravující nabytí vlastnického práva. Dlužno dodat, že právní moc jako procesní 

institut je vlastnost rozhodnutí spočívající v jeho konečnosti a závaznosti a je tak spojena 

s právní jistotou rozhodování orgánů veřejné moci. 

Předchozí náležitosti spadají pod informativní část dražební vyhlášky. Podle ustanovení 

§ 336b odst. 3 o.s.ř. však také exekutor musí vyzvat osoby, které mají právo, jež nepřipouští 

dražbu, aby jej uplatnili a osoby, které májí k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, 

výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v 

dražební vyhlášce, aby jej exekutorovi oznámili a doložili svá tvrzení listinami. Pokud tato 

svá práva, výše zmíněné osoby neuplatní, příp. neoznámí, do začátku prvního dražebního 

jednání, nebude se k nim dále přihlížet. Tento odstavec § 336b o.s.ř. tedy umožňuje všem, 

kterých se dražba týká, aby dbali o svá práva80 

První výzva z výše uvedených míří zejména na osoby, soudnímu exekutorovi dosud 

neznámé, které mají k dražené nemovité věci vlastnické právo anebo přinejmenším 

oprávněnou držbu. Tyto osoby pak musí své právo uplatnit, a to výhradně tak, že podají vůči 

oprávněnému žalobu dle ustanovení § 267 o.s.ř. na vyloučení majetku z exekuce, jejíž 

stejnopis s podacím razítkem soudu pak nezbytně musí exekutorovi doložit nejpozději před 

zahájením dražebního jednání. Pokud jim fakticky náleží vlastnické právo k nemovitosti či 

podílu na ní, a tuto skutečnost například pouze oznámí exekutorovi, nesplní tak zákonný 

požadavek uplatnění práva u soudu a vystavují se možnému neodvratitelnému faktu pozbytí 

vlastnického práva v důsledku vydražení. K provedení exekuce prodejem nemovitosti 
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povinného může exekutor toliko přistoupit, jen jestliže bude listinami vydanými nebo 

ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře doloženo, že nemovitá 

věc je ve vlastnictví povinného,81 přičemž exekutor není povinován zkoumat, zda zapsané 

vlastnické právo v katastru nemovitostí odpovídá skutečnosti a případný skutečný vlastník 

musí dbát o shodu zápisu v katastru s reálným stavem.82 

Druhá z výzev naopak míří na osoby, které jsou nositeli jiných práv než práva 

vlastnického, a to práva nájemního nebo pachtovního, výměnku nebo věcného břemene 

nezapsaného v katastru nemovitostí. Důvodem je radikální změna, kterou přineslo 

novelizované znění ustanovení § 336l odst. 5 o.s.ř., v jehož důsledku neznámé a dosud 

neoznámené závady, které pochopitelně nemohou být uvedeny ani v usnesení o ceně ani 

v dražební vyhlášce, zanikají bez dalšího, pokud nebyly exekutorovi doloženy příslušnými 

listinami. To neplatí v případě věcného břemene bydlení, najmu bytu a výměnku, jehož 

součástí je právo bydlení.83 Mádr pak v komentáři trefně poukazuje na absenci lhůty, do kdy 

tak mají nositelé těchto práv učinit. Z logiky věci je pak nutné v dražební vyhlášce uvést, že 

oznámení a prokázání těchto práv je možné učinit nejpozději do zahájení dražebního jednání 

obdobně jako u první výzvy, byť to zákon přímo neukládá.84 Jiný postup by i dle mého názoru 

byl nekoncepční. 

Poslední částí dražební vyhlášky je pak část poučovací. V této soudní exekutor upozorní 

věřitele povinného o možnosti přihlásit své pohledávky, na možnost tyto přihlášené 

pohledávky popřít, příp. požádat o nařízení rozvrhového usnesení, na možnost doplacení 

nejvyššího podání úvěrem, je-li připuštěno, osoby s předkupními právy či výhrady zpětné 

koupě na možnost uplatnění takového práva, na právo stavby, pokud vázne na draženém 

pozemku a konečně správce domu a pozemku o možnosti domáhat se uspokojení pohledávky 

související se správou domu a pozemku. 

O možnosti věřitelů přihlásit své pohledávky a jejich následném popírání bude pojednáno 

v kapitole 3.6.  

Nejvyšší podání lze doplatit úvěrem pouze v případě, kdy soudní exekutor takovou 

možnost připustí. To se však v praxi děje zřídkakdy, jelikož v této souvislosti musí exekutor 

na dražené nemovitosti zřídit zástavní právo ve prospěch věřitele ze smlouvy o úvěru 

(obligatorně jím musí být peněžní ústav s licencí dle zákona o bankách). S tím mohou vyvstat 
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další související komplikace, proto tato možnost není často připuštěna, byť by se v opačném 

případě mohl značně zvýšit počet zájemců, kteří by pak s doplacením nejvyššího podání 

neměli potíž. 

Kromě ustanovení § 336b odst. 2 písm. g) o.s.ř., konkrétně uvedení již zjištěných 

předkupních práv, které v dražbě nezaniknou, musí soudní exekutor dle čtvrtého odstavce 

písmene d) téhož ustanovení též upozornit předkupníky, ale i osoby s výhradou zpětné koupě, 

že toto právo lze uplatnit pouze v dražbě a poté jejich právo zaniká. To neplatí pro předkupní 

právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo 

vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo. 

Tyto předkupní práva udělením příklepu nezanikají. Toto pravidlo tak míří zejména na 

ustanovení § 3056 odst. 1 o.z., jež stanovuje zákonné předkupní právo pro vlastníka stavby 

vůči (jinému) vlastníku pozemku a naopak, v případě, kdy se neuplatnila zásada superficies 

solo cedit ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku. Smolík pak uvádí, že novelou 

občanského zákoníku zákonem č. 460/2016 Sb. došlo k zániku předkupního práva, které 

vzniklo právě k pozemku, na němž tato stavba byla zřízena.85 S tímto názorem však 

nesouhlasím, jelikož stále účinné ustanovení § 3056 o.z., v platném znění, uplatnění tohoto 

práva umožnuje. Již výše zmíněná novela skutečně v bodu 2 čl. II části I ruší předkupní právo, 

ale pouze ke stavbám podle ustanovení § 509 o.z. – tedy k liniovým stavbám. Zrušení tohoto 

předkupního práva je však i žádoucí. Jedná se o situace, kdy stavba a pozemek nemají 

splynout z důvodu zvláštního režimu vlastnictví liniové stavby (energetická vedení, aj.) a není 

zde důvod, aby byl vlastník nemovité věci jakkoliv omezen takovým předkupním právem.86 

 

3.4.2. Dražba prováděná elektronicky 

Zákon č. 286/2009 Sb., který nabyl účinnosti 1. listopadu 2009, umožnil exekutorům 

dražbu provádět i elektronickým způsobem, když vnesl do o.s.ř. nové ustanovení § 336o. 

Odstavec druhý citovaného ustanovení pak povinuje exekutora, aby v dražební vyhlášce 

stanovil některé další náležitosti vedle § 336b o.s.ř., jimiž jsou například způsob registrace 

dražitelů a způsob, jakým jsou dražitelé povinni sdělit svoje jméno, příjmení, bydliště, rodné 

číslo, a nebylo-li přiděleno datum narození; způsob informování o postupu při dražbě nebo 
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odkaz na internetové stránky, na kterých je tento postup zveřejněn či adresu internetové 

stránky, na které se dražba bude konat a kde může veřejnost dražbu sledovat aj. 

Další podmínky stanoví § 16a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o 

postupech při výkonu exekuční a další činnosti, které je svým obsahem duplicitní k § 62a 

vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské 

soudy. Při užití zásady lex specialis derogat legi generali mám za to, že se užije vyhláška 

č. 418/2001 Sb. Bez ohledu na výše uvedené je však soudní exekutor například povinen na 

adrese internetové stránky, kde se dražba koná, zveřejnit rozhodnutí o závadách a právech 

třetích osob. Pro účely samotné dražby je poměrně zásadní odstavec pátý výše citovaného 

ustanovení, jenž stanoví, že čas ukončení dražby se vždy posouvá o pět minut, je-li 

v posledních pěti minutách dražby učiněno vyšší podání. Tímto je zamezeno vychytralému 

příhozu v posledních okamžicích dražby za účelem vydražení nemovité věci. 

S ohledem na možná rizika internetové dražby je důležité dbát samozřejmě na kvalitní 

softwarové vybavení dražebního portálu. Ten musí umožnit hladký průběh dražby za 

striktních podmínek stanovených v dražební vyhlášce. V případě například neumožnění 

stálého přístupu dražitelům, účastníkům exekučního řízení, ale i veřejnosti nebo 

nedostatečnému zabezpečení proti kybernetickým zásahům, by se mohlo jednat o porušení 

zákona. Z těchto důvodů pak musí být vyhotoven záznam o provedené elektronické dražbě 

(nahrazující protokol o jednání v případě tzv. kamenné dražby), který je součástí exekučního 

spisu a který lze kdykoliv přezkoumat za účelem ověření zákonného provedení dražby.
87

 

Jak již bylo zmíněno výše v této práci, v současné době i za stálého trvání pandemické 

situace COVID-19 je elektronická dražba naprosto převažujícím způsobem provádění 

exekuce prodejem nemovitých věcí. Nicméně v praxi se lze setkat s případy, kdy je vhodnější 

kamenná dražba. Je jím například situace, kdy dvě osoby vlastní ideální jednu polovinu 

nemovité věci, přičemž obě poloviny jsou postiženy jiným exekutorem. Lze pak nařídit 

dražební jednání oběma exekutory na stejný den i stejný čas například v místě jednoho ze 

soudních exekutorů či v místě, kde se nemovitost nachází. Takový způsob se jeví jako 

účelnější a vhodnější, přičemž vlastníkem (výhradním) se pak může stát jedna osoba. Na 

určitý způsob dražby však nárok není, nelze exekutora žádat o nařízení dražby konkrétním 

způsobem a nelze ani namítat, že zvoleným způsobem dražby došlo k porušení zákona či 
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práva stěžovatele. NS v usnesení ze dne 26. 9. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1783/2016 uzavřel, že 

volba způsobu je čistě na úvaze exekutora, přičemž oba způsoby zákon umožňuje. 

Je nutné mít třeba na paměti, že i s elektronickou dražbou se mohou pojit i jiná rizika, než 

ta týkající se bezpečnosti samotného dražebního portálu. Je tím myšlen především lidský 

faktor při samotné dražbě, tedy zejména možné problémy při zadávání výše příhozu. Účastnit 

se dražby je totiž možné pomocí jakékoliv výpočetní techniky (desktopy, notebooky, mobilní 

telefony, aj.). Pokud se kdokoli zúčastní elektronické dražby, je současně odpovědný za stav 

výpočetní techniky, prostřednictvím které se dražby účastní, pokud se neúčastní 

prostřednictvím výpočetní techniky v sídle exekutora, její selhání pak nemůže jít k tíži 

ostatním účastníkům ani dražitelům a zároveň si musí být jist svou znalostí výpočetní 

techniky. V případě, že by se do dražby přihlásil dražitel, který by po technické stránce 

průběh dražby nezvládl z důvodu neznalosti výpočetní techniky, opět tato skutečnost nemůže 

jít k tíži ostatním dražitelům či účastníkům řízení. Současně platí dle ustanovení § 336i odst. 5 

o.s.ř., že dražitelé jsou svými podáními vázáni. V praxi pak může dojít k omylu, kdy dražitel 

učiní mnohonásobně větší příhoz, než původně zamýšlel, v domnění, že svým příhozem 

zvyšuje nejvyšší podání na konkrétní částku místo (skutečně) o konkrétní částku, a to i přesto, 

že dražební portály vyžadují dvojí potvrzení. S největší pravděpodobností se takový dražitel 

stane obmeškalým vydražitelem. Zřejmě se ale nebude jednat o omyl ve smyslu § 583 a násl. 

o.z., lze se však pravděpodobně opřít o základní ustanovení hlavy první o.s.ř. tak, aby byla 

zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a byla dodržena záruka spravedlnosti a práva. 

Zdálo by se totiž nepřiměřeně přísné, aby byla obmeškalému vydražiteli pro jeho omyl 

mechanicky uložena k úhradě částka na rozdílu nejvyšších podání, která by mohla činit i 

statisíce korun. Lze proto de lege ferenda uvažovat nad novelou vyhlášky upravující 

elektronické dražby, a to tím směrem, že by byla stanovena nová náležitost pro provozovatele 

portálů dražeb, kteří by museli nastavit určité webové rozhraní znemožňující příhoz ve zjevně 

neúmyslné výši.  

 

3.4.3. Doručování dražební vyhlášky 

Jelikož obsah dražební vyhlášky soudní exekutor v praxi zpravidla tvoří za pomoci 

připravených šablon, upraví tak pouze některé výroky (výslednou cenu, datum, apod.), a proto 

bývá samotné doručení vyhlášky těžší úkol. Je-li tedy po formální stránce dražební vyhláška 

úplná, exekutor postupuje dle ustanovení § 336c o.s.ř. 
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Soudní exekutor tak doručí dražební vyhlášku všem účastníkům řízení (oprávněnému, 

povinnému), případným přistoupivším oprávněným a manželu povinného. V tomto 

ustanovení je manžel povinného výslovně zmíněn oproti § 336a odst. 3 upravující doručování 

usnesení o ceně a zdálo by se tedy, že mu je nutné doručit dražební vyhlášku vždy. Obdobně 

jako při doručování jiných písemností tomu tak je pouze v případě, kdy je postižen majetek 

v SJM a manžel povinného je tedy účastníkem řízení podle § 36 odst. 2 e.ř.88 Dále soudní 

exekutor doručí dražební vyhlášku těm osobám, o nichž je mu známo, že se jich týká některý 

z výroku uvedený v dražební vyhlášce, tedy: 

 osobám, které mají předkupní právo, zástavní právo, výhradu zpětné koupě; 

 osobám, kterým soudní exekutor zrušil nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo 

právo odpovídající věcnému břemeni (336a odst. 2 o.s.ř.); 

 osobám, které přihlásily vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné 

zástavním právem za povinným.89 

Všem výše zmíněným subjektům je nutné doručit dražební vyhlášku do vlastních rukou, 

nicméně ani toto ustanovení není rigidní. NS dospěl k závěru, že i v případě, kdy nebylo 

doručeno povinné do vlastních rukou, nelze změnit usnesení o příklepu tak, že se příklep 

neuděluje jen pro tento nedostatek. I když v daném případě došlo k porušení zákona, z obsahu 

spisu bylo zřejmé, že povinná se o dražbě dozvěděla a činila kroky k jejímu zamezení. Nadto 

dovolací soud neshledal kauzální nexus mezi porušením zákona a udělením příklepu.90 Nutno 

dodat, že na druhé straně musí exekutor provést příslušná šetření ke zjištění osoby, v jejíž 

prospěch svědčí jedno z výše uvedených práv, pokud z obsahu spisu je zřejmé, že taková 

osoba existuje, dražební vyhlášku jí musí doručit. Pokud se tak nestane, může se opomenutá 

osoba bránit odvoláním proti usnesení o příklepu.91 Je tedy očividné, že dikci zákona musí 

soudní exekutor vykládat restriktivně, ale zároveň i extenzivně s ohledem na konkrétní případ, 

pro zaručení hladkého průběhu dražebního jednání se současným šetřením práv všech 

subjektů. 

Dále je nutné dražební vyhlášku doručit finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž 

obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má povinný své bydliště či sídlo; obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc; orgánům, které vybírají 
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pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 

veřejném zdravotním pojištění.92 Jedná se především o další potenciální věřitele, tedy úřady a 

orgány, kterým by povinný mohl dlužit (daně, odvody, veřejné zdravotní pojištění, aj.). 

Konkrétně se jedná o příslušné územní pracoviště finančního úřadu, místně příslušnou okresní 

správu sociálního zabezpečení a v případě zdravotních pojišťoven je pro úplnou záruku 

splnění dikce zákona vhodné doručit dražební vyhlášku všem (sedmi) zdravotním 

pojišťovnám. V poslední řadě je pochopitelně nutné vyhlášku doručit i příslušnému 

katastrálnímu pracovišti katastrálního úřadu. 

Aby se s dražební vyhláškou mohl seznámit co nejširší okruh osob, je podle o.s.ř. nezbytné 

dražební vyhlášku zveřejnit na úřední desce soudního exekutora. Zákon totiž nemůže 

obsáhnout v ustanovení upravující doručování vyhlášky všechny potenciální věřitele, ti se pak 

o připravovaném dražebním jednání mohou dozvědět tímto způsobem. Alespoň takto to 

zamýšlel zákonodárce, v praxi je však prakticky nemožné nebo přinejmenším 

nepravděpodobné, že by jakékoliv osoby kontrolovaly úřední desky (byť způsobem 

umožňujícím dálkový přístup) soudních exekutorů, zda není připravována dražba majetku 

jejich dlužníka. Současně musí exekutor požádat obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá 

věc, aby vyhlášku nebo či její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým. 

Příslušný úřad tak může učinit například rozhlasem, z čehož vyplývá, že tento způsob 

uveřejňování vyhlášky je již podstatně efektivnější, nota bene když se tak děje v místě 

nemovité věci. Nicméně poté, co soudní exekutor požádá úřad o zveřejnění vyhlášky, nemá 

povinnost kontrolovat, zda k tomu skutečně došlo a není tak důvodem ke zrušení usnesení o 

příklepu.93 Nadto lze vyhlášku uveřejnit v odůvodněných případech v celostátním či místním 

tisku nebo jiným vhodným způsobem. Takto se bude postupovat zejména v případě prodeje 

rozsáhlých průmyslových areálů, zemědělských pozemku, aj. 

V momentě doručení všem subjektům shora uvedeným dochází k nabytí právní moci 

dražební vyhlášky, jelikož v daném případě není přípustné odvolání. Nepřípustnost odvolání 

bylo zavedeno zákonem č. 396/2012 Sb., který novelizoval celou řadu ustanovení o.s.ř. Podle 

důvodové zprávy má nepřípustnost odvolání proti dražební vyhlášce zrychlit celé řízení, 

přičemž odvolání mohou oprávněné osoby podávat až proti usnesení o ceně.94 Je nutno 

podotknout, že další obranu mohou oprávněné osoby stále vznášet odvoláním proti usnesení o 
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příklepu, příp. návrhem na zastavení. Touto novelou tedy nebylo porušeno právo na 

spravedlivý proces.  

 

3.4.4. Prodej z volné ruky 

Pro zmírnění negativních dopadů prodeje nemovité věci na osobu povinného, případně 

jeho blízkých či příbuzných, zákonodárce zavedl ustanovení § 44a odst 4 e.ř., jehož aplikaci 

odborná literatura i judikatura nazývá prodej nemovité věci z volné ruky. V kostce to 

znamená, že povinný může za jistých okolností prodat v rámci exekučního řízení postiženou 

nemovitou věc jakékoliv jiné osobě, aniž by porušil zákaz disponovat se svým majetkem 

(generální i speciální inhibitorium). Pro příklad lze uvést situaci, kdy manželé nechali do 

Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapsat smlouvu o manželském majetkovém 

režimu a každý z manželů vlastní ideální jednu polovinu rodinného domu. Nelze tedy 

postihnout a prodat v dražbě podíl manžela povinného, ale prodejem podílu povinného třetí 

osobě může nastat situace, kdy tato třetí osoba bude mít k rodinnému domu stejné právo jako 

rodina povinného (resp. manžela povinného). K zamezení takových negativních dopadů lze 

tedy užít právě prodej z volné ruky. Postup, jak k samotnému prodeji z volné ruky dojde, 

v zákoně ale upraven není. Je tedy na povinném, aby podal návrh exekutorovi, který ale dle 

mého názoru nemusí být, z důvodu absentující právní úpravy, nijak formální. Pokročit dále 

lze za předpokladu souhlasu exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů, přičemž 

převáděný majetek není postižen jinou exekucí. Dále bylo provedeno zjištění ceny obvyklé 

znalcem ve znaleckém posudku a dohodnutá cena odpovídá minimálně výši zjištěné obvyklé 

ceny a současně je tato cena je při podpisu smlouvy předána exekutorovi.
95

  

Písemný souhlas exekutora musí být založen v exekučním spisu, stejně jako souhlasy 

dalších osob. Tyto mohou být exekutorem vyzváni i s případnou doložkou dle ustanovení 

§ 101 odst. 4 o.s.ř. – tedy, pokud se dotazovaná osoba v určité lhůtě nevyjádří, bude se 

předpokládat, že nemá námitky. Zde je dlužno dodat, že povinný může mít celou řadu 

věřitelů, kteří se o chystaném prodeji nedovědí, jelikož dražební vyhláška se nevydává. Ti pak 

mohou přijít o uspokojení jejich pohledávky z případné hyperochy. 

Značný problém může nastat při realizaci další podmínky, a to nepostižení majetku jinou 

exekucí. Poznámka pod čarou 16a) v daném ustanovení odkazuje na z.s.e., tedy na zákon, 

který upravuje situaci, kdy je nemovitá věc postižena alespoň dvěma exekučními příkazy 
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současně a nastaly tak účinky speciálního inhibitoria. Touto optikou je možné dojít k závěru, 

že pokud není v katastru nemovitostí zapsán další exekuční příkaz k prodeji, je splněna 

zákonná podmínka. Kasíková však uvádí, že by exekutor zároveň měl ověřit, že proti 

povinnému není v RZE vedena žádná jiná exekuce.
96

 Zápisem zahájené exekuce do RZE však 

automaticky nenastávají ani účinky generálního inhibitoria, ty nastávají toliko doručením 

vyrozumění o zahájení exekuce povinnému, o čemž se na druhé straně exekutor nemusí 

spolehlivě dozvědět. Nehledě na skutečnost, že exekutor nemá přístup do RZE, a musí tak 

požádat soud či Exekutorskou komoru ČR. Názor Kasíkové je ale nutno brát v úvahu 

v případě, kdy skutečně nastaly účinky generálního inhibitoria (avšak v CEE ještě nemusí být 

záznam o další exekucí, tam jsou zapsány exekuce již s doložkou provedení exekuce) a 

povinný tak nemá možnost disponovat se svým majetkem pod sankcí relativní neplatnosti 

právního jednání. Shledávám proto v tomto bodě právní úpravu jako nešťastnou a v praxi 

obtížně realizovatelnou. Judikatura k tomuto problému rovněž chybí, proto je dle mého 

názoru rozhodným dnem udělení souhlasu exekutora, tehdy totiž exekutor zkoumá, zda je 

majetek nepostižený. De lege ferenda je možné uvažovat nad změnou tohoto ustanovení. Není 

zde totiž důvodu, proč by jiný soudní exekutor a oprávněný v rámci dalšího exekučního řízení 

nemohl rovněž vyslovit souhlas jako ostatní věřitelé.
97

 

Co se týče ocenění nemovité věci, zpravidla nedochází k odlišnému postupu od 

§ 336 odst. 1 o.s.ř. Znalec tedy stanoví cenu obvyklou, kterou musí povinný a nabyvatel 

respektovat. Je ovšem pravdou, že skutečná hodnota nemovité věci při nedobrovolné dražbě 

se ukáže až po jejím skončení, resp. nejvyšším podáním, proto se vyskytují názory, že i zde 

by mohlo dojít k novele tohoto ustanovení, jelikož cena obvyklá může ve skutečnosti být nižší 

a že koneckonců i v exekučním řádu z roku 1896 byl prodej z volné ruky podmíněn alespoň 

částkou o čtvrtinu vyšší. Míním však, že cenu obvyklou znalec musí nutně vypracovat na 

základě tržních srovnání a odráží tak poměrně reálný pohled na tržní cenu. Mnohdy nejvyšší 

podání ani nedosáhne výše ceny obvyklé, proto v daném bodě hodnotím tuto náležitost jako 

uspokojivou. Pokud by nabyvatel byl nucen zaplatit vyšší cenu, než je cena obvyklá, mohl by 

tento zřídkakdy užívaný institut ztratit již tak malý zájem.    

Jako poslední náležitost musí být povinným zajištěno, aby kupní cena byla zaplacena na 

účet soudního exekutora, který podle pravidel pro rozvrh výtěžku uspokojí pohledávky a 
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náklady exekuce a případnou hyperochu vyplatí povinnému.
98

 V takovém případě je možné 

rovněž ze strany nabyvatele (pokud je jím manžel povinného, či jiný blízký příbuzný) 

uvažovat přímo o zaplacení vymáhané pohledávky. Nemovitá věc sice zůstane vlastnictvím 

povinného, se kterým se ale nabyvatel může dohodnout jinak mimo exekuční řízení, a je 

možné tak ušetřit alespoň na nákladech exekuce (např. za znalecký posudek). 

 

3.4.5. Exekutorská dobrovolná dražba 

Ačkoliv tato podkapitola v rámci této rigorózní práce nebude více rozváděna (tato 

problematika je poměrně složitá), je vhodné ji čtenářům alespoň rámcově přiblížit pro 

orientaci mezi oběma způsoby zpeněžení nemovitých věcí v dražbě prováděné exekutorem. 

Vedle tzv. nucené či nedobrovolné dražby nemovitých věcí může soudní exekutor rovněž 

přistoupit, na návrh oprávněné osoby s nemovitostí disponovat, k prodeji nemovité věci i 

mimo klasické exekuční řízení. Častými navrhovateli v praxi jsou zejména insolvenční 

správci při zpeněžování majetkové podstaty, notáři nebo likvidátoři. Tato pravomoc je 

exekutorům dána ustanovením § 1 odst. 2 e.ř. a hlavou VI. e.ř., na jejímž základě je 

vykonávána další činnost exekutora. Konkrétně ustanovení § 76 odst. 2 pak zmocňuje 

exekutora k provedení toliko exekutorské dobrovolné dražby, byť zákon tento pojem přímo 

neužívá.  

Podle současné judikatury lze dobrovolnou dražbu konanou exekutorem rozdělit na dražbu 

veřejnoprávní a soukromoprávní. „Dražbou podle předpisů veřejného práva je dražba, kterou 

exekutor koná na základě návrhu nebo pověření osoby či orgánu, který je nadán 

veřejnoprávní pravomocí k vedení řízení, v jehož rámci se má dražba uskutečnit. Jedná se 

zejména o dražbu vedenou na základě návrhu notáře v postavení soudního komisaře nebo 

insolvenčního správce […]. „Soukromoprávní dražbou“ je dražba, kterou exekutor 

uskutečňuje nikoliv na návrh nebo z pověření orgánu veřejné moci, ale pouze a jedině na 

základě soukromoprávního ujednání (smlouvy o provedení dražby) s osobou soukromého 

práva, typicky s vlastníkem věci.“
99

 Na základě osoby navrhovatele je také užita i speciální 

úprava související s konkrétní formou dražby. Veřejnoprávní dražbu lze uskutečnit na základě 

ustanovení § 232 odst. 1 písm. d) z.ř.s., příp. § 289a i.z., na straně druhé se při 

soukromoprávní dražbě užijí i ustanovení z.v.d.  
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V závislosti na výše uvedeném je nutno zdůraznit, že i v rámci různých dobrovolných 

dražeb lze shledat odlišnosti. Proti příklepu u soukromoprávní dražby nelze podat řádný 

opravný prostředek (neboť nemá charakter usnesení o příklepu), kdežto při dražbě prováděné 

podle veřejnoprávních norem tomu je naopak a přípustnost odvolání se posuzuje podle 

příslušného právního předpisu (například ustanovení § 336k o.s.ř.).
100

 Exekutor postupuje 

podle ustanovení e.ř., a tedy i podle ustanovení o.s.ř., které se týkají i dražby nedobrovolné. Je 

nutné je však aplikovat přiměřeně s ohledem na povahu dobrovolnosti, přičemž z logiky věci 

nelze některá ustanovení užít vůbec
101

 a některá kusá místa musí být doplněna ustanoveními 

z.v.d. u soukromoprávních dražeb a u veřejnoprávních dražeb příslušnými veřejnoprávními 

procesními normami.    

Ustanovení o.s.ř. upravující proceduru dražby, resp. úkony, které se provádějí před 

samotným konáním dražby, se ve značné míře při soukromoprávní dražbě neuplatní, naopak 

se užijí ustanovení z.v.d. Tedy například namísto § 336 o.s.ř. se užije § 13 z.v.d. při ocenění 

nemovité věci.
102

 Opačně tomu tak je v případě veřejnoprávní dražby, zde se užije výlučně 

§ 336 o.s.ř. Samotné usnesení o ceně se však podle judikatury NS vydává tehdy, kdy vyšlo 

najevo, že na nemovitých věcech váznou závady a práva, jež jsou uvedena v ustanovení 

§ 336a odst. 2 o.s.ř. V opačném případě lze sjednat „výslednou cenu“ přímo ve smlouvě, 

kterou exekutor uzavírá s navrhovatelem dražby a která poté tvoří podklad pro nejnižší 

podání. Na základě takto určené ceny (popřípadě po právní moci usnesení o ceně) soudní 

exekutor vydá dražební vyhlášku a nařídí dražbu.
103

 Ta se nemůže konat dříve než po 30 

dnech od vydání vyhlášky. 

Dražba pak může být konaná rovněž v kamenné, ale i elektronické podobě, a to zpravidla 

podle dohody mezi exekutorem a navrhovatelem. Podle toho se pak odvíjí náležitosti dražební 

vyhlášky, nicméně v obou případech musí dražební vyhláška obsahovat obdobné náležitosti 

jako u nedobrovolné dražby, tedy datum, čas, místo (resp. adresu dražebního portálu), 

označení dražených nemovitých věcí, pořadové číslo dražebního jednání, výslednou cenu a 

následně nejnižší podání, případně výši dražební jistoty a způsob jejího uhrazení. Co se týče 

nejnižšího podání, je nutné podotknout, že v případě nedobrovolné dražby tato náležitost 

chrání práva účastníků řízení, ale u dobrovolné dražby by případný neúspěch v dražbě šel 
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k tíži navrhovatele, proto se domnívám, že dané ustanovení je možno vyložit dispozitivně a 

určit ve smlouvě jinou výši nejnižšího podání. Přiléhavé je rovněž uvést výši minimálního 

příhozu.
104

 

Inherentní součástí vyhlášky při nedobrovolné dražbě je též poučení o právu třetích osob 

uplatnit vylučovací žalobou své právo nepřipouštějící dražbu, a to do prvního dražebního 

jednání. Nestane-li se tak, není překážek pro provedení dražby. Pokud by tak nemovitost 

nebyla ve vlastnictví povinného, není to rozhodné pro udělení či neudělení příklepu. Jedná se 

toliko o originární nabytí vlastnického práva.
105

 Při dobrovolné dražbě je však třeba mít na 

paměti speciální normy a v případě, kdy navrhovatelem je například insolvenční správce či 

notář je třeba užít úpravu v daných zákonech (§ 224 odst. 1 a 2 i.z., § 225 i.z. či § 224 z.ř.s.). 

Osoby, které mají právo nepřipouštějící dražbu, jej pak uplatňují žalobou u insolvenčního 

správce či u likvidačního správce. V případě, kdy návrh podává (domnělý) vlastník 

nemovitosti se rovněž neuplatní procesní obrana třetí osoby dle ustanovení § 267 o.s.ř., nýbrž 

obrana formou žaloby na určení vlastnictví k dražené nemovitosti
106

 a soud pak autoritativně 

rozhodne, komu svědčí vlastnické právo. Dále musí vyhláška obsahovat výčet práv a závad, 

které v dražbě nezaniknou a musejí být vyzvány ty osoby, jež mají k nemovité věci určité 

právo (§ 336b odst. 3 písm. b)).
107

 

Dražební vyhláška však nemusí z logiky věci obsahovat výzvy věřitelům, aby přihlásili své 

pohledávky, a případně právo na popírání pohledávek jiných věřitelů, jelikož výtěžek dražby 

je vydán navrhovateli dražby.
108

 Také se neuplatní § 336b odst. 4 písm. d) o.s.ř. a naopak 

osoby, jež taková práva
109

 mají, musí postupovat podle speciálních norem, jak již bylo 

nastíněno výše v této podkapitole. 

Totéž také platí v případě pochybění soudního exekutora při usnesení o příklepu a následně 

je nutné aplikovat příslušnou úpravu speciálního zákona. Pokud však lex specialis neobsahuje 

žádné ustanovení, použijí se dozajista ta v o.s.ř. Prakticky to znamená, že například speciální 
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 JUNG. E., Náležitosti dražební vyhlášky v exekutorské dobrovolné dražbě, Soukromé právo, roč. VIII, č. 

7–8/2020, Wolters Kluwer ČR , a. s., 57-58 s. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2006, sp. zn. 22 Cdo 850/2005. 
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ustanovení § 236 odst. 3 z.ř.s.
110

 se užije před ustanovením § 337h o.s.ř.
111

 Stejná kolizní 

pravidla platí i pro případné nabytí vlastnického práva vydražitelem.
112

 

Závěrem k této podkapitole lze již jen dodat, že právní úprava exekutorské dobrovolné 

dražby je velice strohá a de lege ferenda by bylo vhodné uvažovat nad její značnou 

modifikací. Ani odborná literatura a judikatura neposkytuje úplně přesné vodítko 

k jednoznačnému závěru, a to je pravděpodobně jeden z důvodů, proč se tento institut netěší 

hojné oblibě. Nicméně doufám, že alespoň částečně byly vysvětleny hlavní znaky a odlišnosti 

dobrovolné dražby od exekuce. 

 

3.5. Usnesení o příklepu a předražek 

Završením čtvrté fáze exekuce prodejem nemovitých věcí je právě udělení příklepu, jež je 

zároveň ze své povahy velice principiální. Na jehož základě totiž vznikají práva a povinnosti 

vydražiteli a zároveň ostatní dražitelé přestávají býti vázáni svými podáními, jelikož dražba 

probíhá po dobu, kdy dražitelé podání činí, a to do doby dokud soudní exekutor neudělí 

příklep. V případě dnes již častější elektronické dražby tak dražba končí uplynutím času pro 

činění příhozů na internetových stránkách některého z dostupných portálů dražeb, a tím je 

udělen příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání (pomyslné klepnutí kladívkem). To 

znamená, že v souladu s ustanovením § 336j odst. 1 o.s.ř., a pokud se dražba koná 

elektronicky také v souladu s ustanovením § 16a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, o 

postupech při výkonu exekuční a další činnosti, exekutor bezodkladně vydá usnesení o 

příklepu.  

Výše citované ustanovení o.s.ř. rovněž pamatuje na situaci, kdy některému z dražitelů 

svědčí předkupní právo či výhrada zpětné koupě, kterému je udělen příklep přednostně, bylo-

li učiněno stejné nejvyšší podání vícero dražiteli. Nicméně není již dále řešena situace, kdy 

takové právo svědčí například dvěma vydražitelům, kteří učinili stejné nejvyšší podání. Tehdy 

lze pravděpodobně postupovat podle pořadí, v jakém tato práva vznikla.
113

 Je třeba rovněž 
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hledět i na ustanovení § 338 odst. 2 o.s.ř., které též upravuje situaci stejného nejvyššího 

podání s ostatními dražiteli, v tomto případě, kdy takovým dražitelem je spoluvlastník 

nemovitosti, ten má privilegované postavení i proti předkupníku nebo proti osobě s výhradou 

zpětné koupě. Nebyl-li ani takto udělen příklep, určí se vydražitel losem. Dlužno dodat, že 

tato úprava dopadá na dražby kamenné, jelikož při elektronické dražbě k takové situaci 

nemůže z technických důvodů dojít. Pokud by však exekutor musel přistoupit k určení 

vydražitele losem, je nutné být na tuto situaci připraven. Zákon totiž dále neřeší, jak se 

má dále postupovat, bude tak na úvaze exekutora, jakým způsobem losovací systém určí (lze 

si představit například tahání papírků z textilního sáčku).
114

 Odstavec druhý shora citovaného 

ustanovení rovněž povinuje exekutora, aby se doptal vydražitele, zda využije k doplacení 

nejvyššího podání úvěr. To je dozajista nutné pouze v případě, kdy tato možnost byla 

připuštěna již v dražební vyhlášce, viz kapitola 3.4.1. Od roku 2013 se již exekutor nemusí 

dotazovat všech zúčastněných osob, jestli mají proti udělení příklepu námitky a oprávněné 

osoby mohou případně vznášet obranu odvoláním proti samotnému usnesení. 

Obsahová stránka příklepového usnesení má také v zákoně své mezery. Byť to 

v ustanovení § 336j odst. 3 o.s.ř. není explicitně vyjádřeno, je nutné v usnesení uvést nejvyšší 

podání a osobu vydražitele, která jej učinila, což je z logiky věci nezbytné pro budoucí zápis 

vydražitele jako vlastníka do katastru nemovitostí. Samozřejmě exekutor uvede také nemovité 

věci, které byly vydraženy, příp. jejich příslušenství. Jak již bylo uvedeno v předchozích 

kapitolách, exekutor de facto zkopíruje část výroku exekučního příkazu, usnesení o ceně či 

dražební vyhlášky specifikující nemovité věci.  

Dále je nutné stanovit lhůtu k zaplacení nejvyššího podání a zároveň uložit vydražiteli 

povinnost doplatit nejvyšší podání ve stanovené lhůtě, která nemůže být delší než 2 měsíce od 

nabytí právní moci usnesení. Na nejvyšší podání se započítává vydražitelem složená jistota 

(ostatním dražitelům se jistota vrací), proto je vhodné přesně vyčíslit doplatek nejvyššího 

podání a účet úschov soudního exekutora, na který je třeba tento doplatek uhradit. Při 

stanovení lhůty je přiléhavé, aby exekutor komunikoval s vydražitelem ohledně jeho 

možností, není to však jeho povinností. Pokud ale vydražitel sdělí, že celý doplatek má na 

účtu u peněžního ústavu, není fakticky nutné stanovit lhůtu delší než 15 dnů. Standardně se 

však stanovuje lhůta jednoho měsíce. Nelze však opomenout skutečnost, že lhůta je reálně 
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delší s ohledem na povinné doručování a následnou 15 denní lhůtu pro odvolání. Na druhé 

straně, kdy vydražitel zvolí možnost doplacení nejvyššího podání úvěrem (byla-li připuštěna), 

musí ve stanovené lhůtě předložit smlouvu o úvěru. V tomto případě je vhodné zvolit naopak 

delší lhůtu, aby vydražitel měl dostatek času pro komunikaci s peněžním ústavem. O právní 

moci je vhodné vydražitele informovat například krátkým emailem, že usnesení již nabylo 

právní moci a stanovená lhůta mu tedy již začala běžet.  

Vedle těchto náležitostí soudní exekutor podle následujícího odstavce také uloží 

povinnému, aby danou nemovitost vyklidil do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení o 

příklepu, anebo od doplacení nejvyššího podání, bude-li nejvyšší podání doplaceno až po 

právní moci usnesení. V usnesení rovněž nesmí absentovat informace ohledně předražku (viz 

kapitola 3.5.3.) 

Zároveň musí být zúčastněné subjekty poučeny, že dle ustanovení § 336l odst. 1 o.s.ř. je 

vydražitel oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po 

dni doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne 

zveřejnění usnesení (lhůta pro předražek). Převzít znamená oprávnění chopit se držby 

vydražené nemovitosti ve smyslu ustanovení § 987 a násl. o.z. a začít na ní hospodařit.
115

 

Vydražitel je však nucen převzít nemovitost se všemi právy a závadami, která v dražbě 

nezanikla, příp. která zaniknou až právní mocí usnesení o rozvrhu.
116

 Vydražitel tedy musí 

respektovat například nezaniklé užívací právo nebo nájemní právo třetí osoby k bytu, může 

však vykonávat svá práva, která mu i přesto náleží (v daném případě právo na prohlídku bytu 

za účelem nutné opravy či údržby bytu).
117

  Pokud nebyl příklep zrušen z důvodu předražku, 

stane se vydražitel vlastníkem vydražených nemovitých věcí s příslušenstvím v souladu s 

ustanovením § 336l odst. 2 o.s.ř., po právní moci a doplacení nejvyššího podání, a to ke dni 

udělení příklepu. 

Přechodem vlastnického práva na vydražitele zanikají v souladu s ustanovením 

§ 336l odst. 5 o.s.ř. věcná břemena, výměnek a nájemní či pachtovní práva, jež nebyla 

uvedena v dražební vyhlášce anebo v záznamu o elektronické dražbě, zemědělský pacht 

zaniká koncem pachtovního roku. V souladu s citovaným ustanovením též zanikají předkupní 

práva k vydraženým nemovitých věcem a výhrada zpětné koupě, nejde-li o předkupní právo 
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stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby nebo zákonné předkupní 

právo. Dle ustanovení § 14 odst. 5 z.s.e., zanikají přechodem vlastnického práva na 

vydražitele též účinky dalších nařízení výkonu rozhodnutí a exekučních příkazů týkající se 

vydražených nemovitých věcí. 

Když je písemné vyhotovení dokončené, je třeba jej v souladu s ustanovením 

§ 336k odst. 1 o.s.ř. doručit oprávněnému, povinnému, vydražiteli a rovněž manželu 

povinného, je-li účastníkem řízení. Usnesení se tedy nedoručuje neúspěšným dražitelům, ti 

mají možnost seznámit se s anonymizovaným usnesením, které je soudní exekutor povinen po 

dobu 15 dnů vyvěsit na úřední desce exekutorského úřadu společně s výzvou pro přihlášené 

věřitele, aby do 15 dnů od jejího vyvěšení vyčíslili svoje pohledávky ke dni konání dražby. 

Příslušnému katastrálnímu pracovišti se doručuje po nabytí právní moci současně 

s vyrozuměním o skutečnostech dle § 336l odst. 5 o.s.ř. a s oznámením, že vydražitel doplatil 

nejvyšší podání a stal se tak vlastníkem nemovitých věci ke dni vydání příklepu. Tímto soudní 

exekutor podává návrh na vklad a přiložené usnesení je zároveň vkladovou listinou. 

Na závěr této kapitoly je rovněž nutné zmínit § 337h odst. 3 o.s.ř., který zapovídá zastavit 

exekuci právě po završení čtvrté fáze, tedy po vydání usnesení o příklepu, a to i v případě, 

kdy skutečně existuje některý z důvodů k zastavení exekuce dle § 268 odst. 1 o.s.ř. (je 

důležité mít na paměti, že důvod může nastat před ale i po vydání usnesení). Soud nemá 

pravomoc zastavit exekuci ani z vlastní iniciativy a ani na základě podaného návrhu na 

zastavení exekuce, pokud důvod nastal po udělení příklepu. Návrh na zastavení je dle mého 

názoru dokonce možné odmítnout již při zkoumání podání soudním exekutorem s ohledem na 

§ 55 odst. 2 e.ř., který mj. stanovuje, že opožděný návrh exekutor odmítne. Tato věta 

nepochybně míří na lhůtu stanovenou v odstavci prvém, je ale možné citované ustanovení 

vykládat v tomto směru extenzivně a z povahy věci lze nepřípustné odvolání (fakticky podané 

opožděně) odmítnout, případně tak ale učiní soud v souladu s § 55 odst. 2 in fine e.ř. Dlužno 

dodat, že aktivní legitimaci k podání návrhu na zastavení exekuce nemusí mít pouze povinný, 

ale například i zástavní věřitel, kterému je toto právo přiřčeno momentem podání přihlášky do 

dražby a který se později může bránit uvedeným způsobem. Avšak i zástavnímu věřiteli toto 

právo náleží pouze do doby udělení příklepu.
118

 Dokonce ani zaplacení vymáhaného dluhu 

(po udělení příklepu) nemá za následek zastavení exekuce na návrh povinného, neexistoval 

toliko důvod k zastavení exekuce již v době konání dražby, proto nelze shledat v takovém 

případě porušení zákona a nelze tak obejít zákonné důvody pro vyhovění odvolání proti 
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usnesení o příklepu.
119

 V momentě, kdy prodej nemovitých věcí dospěje již tak daleko, že byl 

udělen příklep, je nezbytné brát na zřetel i práva ostatních subjektů, které se zúčastnily celého 

procesu či jeho části. Pro příklad je možné znovu uvést zástavního věřitele, jenž uplatnil své 

právo včas a jehož pohledávku bude v rozvrhu nutné vyplatit.
120

 Pokud byl podán návrh na 

zastavení ještě před samotnou dražbou a soudní exekutor přesto přistoupí k dražbě a byl-li 

udělen příklep, musí být obrana povinného směřována do odvolání proti usnesení o příklepu, 

ve kterém bude namítáno, že došlo k porušení zákona. Odvolací soud by měl sám nezávisle na 

rozhodnutí exekučního soudu o návrhu na zastavení posoudit důvodnost takového návrhu, a 

v případě, že skutečně návrh shledá důvodným, by měl následně změnit usnesení tak, že se 

příklep neuděluje. Zároveň ÚS rovněž uložil povinnost obecným soudům zkoumat důvody 

pro zastavení exekuce a judikoval, že „ačkoliv po vydání usnesení o příklepu není možné 

zastavit výkon rozhodnutí, obecné soudy jsou povinny se v řízení o odvolání proti usnesení o 

příklepu meritorně zabývat námitkou, že v době dražby existoval důvod pro zastavení exekuce, 

o kterém exekutor či soud věděl či měl vědět, bez ohledu na to, zda byl podán i návrh na 

zastavení exekuce. Je-li tato námitka důvodná, je třeba změnit usnesení o příklepu tak, že se 

příklep neuděluje.“
121

 S ohledem na čl. 36 odst. 1 Listiny nesmí být obecnými soudy upřeno 

právo na spravedlivý proces, mají tedy povinnost zkoumat zákonnost dražby. Jakmile pak 

usnesení, kterým se rozhodlo, že se příklep neuděluje, nabyde právní moci, odpadá důsledek 

§ 337h odst. 3 o.s.ř. a exekuci je možné i zastavit. Zůstává tedy otázkou, zda je citované 

ustanovení v zákoně nutné a není pouze protahující klauzulí za situace, kdy je zastavení 

exekuce namístě. 

 

3.5.1. Obmeškalý vydražitel 

Jak již bylo výše uvedeno, je vhodné vydražitele informovat o tom, že příklep nabyl právní 

moci, aby měl možnost doplatit nejvyšší podání včas. Pokud přesto nejvyšší podání doplacené 

není, užije se ustanovení § 336m odst. 2 o.s.ř., jež pregnantně vymezuje osobu obmeškalého 

(někdy též obmeškaného) vydražitele. Tím se vydražitel stane, pokud nezaplatí nejvyšší 

podání, a to ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soudní exekutor určí a která nesmí být delší než 

jeden měsíc. Usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty ex lege zruší a 

exekutor poté nařídí další dražební jednání. To platí i v případě, kdy vydražitel nesplní 
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podmínky pro doplacení nejvyššího podání úvěrem, nebo nezaplatil-li ve stanovené lhůtě 

předražek. Může však nastat situace, kdy vydražitel doplatí nejvyšší podání předtím, než mu 

byla stanovena dodatečná lhůta, avšak později než ve lhůtě stanovené v usnesení o příklepu. 

Takové doplacení nelze považovat za opožděné,
122

 naproti tomu doplacením nejvyššího 

podání po uplynutí dodatečné lhůty nemůže vydražitel odvrátit důsledky zrušení usnesení o 

příklepu, ke kterému došlo ex lege.
123

 Usnesení, kterým se stanovuje vydražiteli dodatečná 

lhůta, je více než vhodné krátce odůvodnit a uvést poučení o následcích nedoplacení 

nejvyššího podání. Je třeba mít na paměti, že vydražitelé mohou žít v domnění, že přijdou 

pouze o složenou jistotu, pokud by po dražbě (z jakéhokoliv důvodu) ztratili zájem o 

nemovitou věc a měli nedoplacení přímo v úmyslu. Poučením o všech možných následcích 

lze takovým situacím předejít, jelikož následné finanční ztráty pro vydražitele mohou být 

značně vyšší než pouhá ztráta jistoty a je možné pak předejít dalšímu dražebnímu jednání a 

případnému složitému vymáhání dluhů po vydražiteli.
124

 Není-li i přesto nejvyšší podání 

doplacené, uloží se následně obmeškalému vydražiteli, aby nahradil další vynaložené náklady 

a škody, které účastníkům a případně exekutorovi vznikly, jelikož zpravidla musí být nařízena 

další dražba nemovité věci. Dále musí uhradit rozdíl mezi jeho nejvyšším podáním a 

nejvyšším podáním dosaženým při další dražbě, je-li nižší.
125

 Tato povinnost, tedy doplacení 

rozdílu nejvyšších podání nepodléhá promlčení.
126

 O těchto dluzích exekutor rozhodne rovněž 

usnesením po dalším dražebním jednání, přičemž na dluhy započte složenou jistotu. Všechny 

jednotlivé nároky všech subjektů včetně uvedení, na které nároky se jistota započítává, musí 

být výslovně obsaženy ve výrocích usnesení. Exekutor musí samozřejmě dané výroky 

odůvodnit a proti usnesení připustit odvolání. Nadto je v poučení vhodné rovněž uvést 

způsob, jak lze ve výroku uvedené částky uhradit a zároveň následky nesplnění dané 

povinnosti (§ 66 odst. 4 e.ř.). Usnesení je doručováno účastníkům řízení a z povahy věci 

nepochybně obmeškalému vydražiteli. 

Výše zmíněné usnesení lze poté užít jako řádný a vykonatelný exekuční titul, na jehož 

základě je možné zahájit exekuční řízení na majetek obmeškalého vydražitele, pokud 

dobrovolně nesplní uložené povinnosti. Exekutor tak činí rovněž usnesením ex offo, jehož 

výrok může znít například následovně: „Zahajuje se exekuční řízení, a to pro vymožení 
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pohledávky ve výši XY Kč na povinném – obmeškalém vydražiteli Společnost s.r.o., a to na 

podkladě vykonatelného exekučního titulu, kterým je usnesení ze dne XY vydané soudním 

exekutorem sp. zn. 001 Ex 10/00.“ Oprávněným v takové exekuci je oprávněný z původní 

exekuce. Zároveň jako kterékoliv jiné řízení musí být i takto zahájené řízení pověřené 

exekučním soudem. Plnění, které soudní exekutor vymůže v exekuci proti obmeškalému 

vydražiteli, se použije na úhradu závazků vůči oprávněnému a přihlášeným věřitelům 

z původního řízení, do něhož se vymožené prostředky převedou. Dokud je původní řízení 

vedeno, trvá důvod i pro vedení exekuce na majetek obmeškalého vydražitele, v opačném 

případě však vznikne důvod k zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř. Lze 

rovněž uzavřít, že k zastavení takové exekuce může dojít z kteréhokoliv jiného důvodu 

z citovaného ustanovení a dokonce je možno zastavit exekuci i na návrh oprávněného, byť 

nepodal exekuční návrh, oprávněnému totiž nelze upřít dispoziční právo s předmětem 

exekuce.
127

 

 

3.5.2. Opravné prostředky proti usnesení o příklepu 

Výše byl již zmíněn výčet osob, kterým se doručuje usnesení o příklepu, zejména tedy 

oprávněnému, povinnému a vydražiteli. Tyto osoby mají právo podat odvolání do 15 dnů od 

doručení usnesení. Do 15 dnů ode dne konání dražby mají právo podat odvolání rovněž 

osoby, které mají k nemovité věci předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě, 

osoby, kterým zaniklo nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo právo odpovídající 

věcnému břemeni podle § 336a odst. 2 o.s.ř. a osoby, které již přihlásily své vymahatelné 

pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem, jestliže jim nebyla doručena 

dražební vyhláška a z tohoto důvodu se nezúčastnily dražebního jednání a vedle těchto osob 

také dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, přičemž se domnívají, že byli zkráceni 

na svých právech.
128

 NS však došel k závěru, že gramatickým výkladem tohoto ustanovení, 

tedy, že právo podat odvolání mají pouze dražitelé, kteří se skutečně zúčastnili dražby, 

dochází k nespravedlivému odepření práva na ochranu těm dražitelům, kterým v rozporu se 

zákonem nebylo umožněno zúčastnit se dražebního jednání, přestože splnili podmínky pro 

jejich připuštění k dražbě. Gramatický výklad tak musí ustoupit základním zásadám civilního 

procesu.
129

 Tyto osoby pak musejí předpokládanou skutečnost také v odvolání tvrdit, aby 
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jejich podání bylo úplné, případně je k doplnění takového tvrzení vyzvat v souladu s 

§ 43 odst.  1 o.s.ř., nejedná se tedy o odvolací právo v plném rozsahu. 

Při rozhodování o odvolání má odvolací soud poměrně omezené možnosti, jak může 

postupovat. Buďto usnesení o příklepu jako věcně správně potvrdí, anebo jej v opačném 

případě změní tak, že se příklep neuděluje. Lze v některých případech uvažovat nad tím, že 

odvolací soud změní lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, pokud byla stanovena v delším 

trvání, než povoluje zákon, případně změní nesprávně uskutečněný zápočet jistoty na nejvyšší 

podání.
130

 Nemůže však nikdy postupovat tím způsobem, že příklep udělí jinému dražiteli, 

resp. jiné osobě, nebo že rozhodnutí zruší podle § 219 o.s.ř. Odvolací soud pak tedy usnesení 

změní, dojde-li k závěru, že trpí vadami, pro které se odvolatel nemohl zúčastnit dražby, nebo 

jestliže byl příklep udělen proto, že při nařízení dražebního jednání nebo při provedení dražby 

došlo k porušení zákona. Nelze však namítat například nesprávně stanovenou obvyklou cenu, 

jakož i jiné důvody, o nichž bylo dříve pravomocně rozhodnuto. 

První z uvedených důvodů není nutné nijak složitěji popisovat, jde zpravidla o případy, 

kdy nebyla řádně doručena vyhláška některé z osob uvedených v § 336k odst. 3 písm. a), ale 

může jít i o jiné důvody. Podstatou obrany proti rozhodnutí musí však vždy být vada, která 

nedovolila účasti odvolatele (nikoliv však povinného, který nemůže být dražitelem) na 

dražebním jednání.
131

 „Není-li tento odvolací důvod dán nebo podají-li tyto osoby odvolání z 

jiného důvodu, odvolací soud usnesení o příklepu potvrdí.“
132

 

Druhý důvod pro odvolání, tedy porušení zákona, je možno rozdělit do dvou samostatných 

důvodů, a to porušení zákona při samotném nařízení dražebního jednání (při vydávání 

dražební vyhlášky), nebo při provedení dražby, případně před jejím provedením. Pro nalezení 

demonstrativního výčtu důvodů, kdy dojde k porušení zákona při nařízení dražebního jednání, 

je nutné nahlédnout od ustálené judikatury NS, který stabilně uvádí například „vydání 

dražební vyhlášky před právní mocí usnesení o výsledné ceně, nedodržení třicetidenní lhůty k 

nařízení dražebního jednání (§ 336d odst. 2 o. s. ř.), nevyvěšení dražební vyhlášky na úřední 

desce, případně to, že dražební vyhláška neobsahovala všechny výroky předepsané zákonem, 

nebo obsahovala výroky, které byly v rozporu se zákonem nebo faktickým stavem, avšak jen 

tehdy, když nepříznivé důsledky „výroků v rozporu se zákonem“ nebylo možno odstranit jinak, 
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tedy jestliže takový výrok v rozporu se zákonem vedl či mohl vést k tomu, že odvolatel 

neuplatnil do zahájení dražebního jednání svá práva.“
133

 Naopak při provedení dražby pak 

dochází k porušení zákona například tím, že exekutor „neudělí příklep dražiteli, jehož 

předkupní právo bylo prokázáno a který učinil stejné nejvyšší podání jako vydražitel, jestliže 

soud neumožní přítomným při dražbě podat námitky proti příklepu, jestliže soud neodročí 

jednání, ačkoliv tak učinit měl, neboť nebyly splněny podmínky k provedení dražby.“
134

 

Z recentní judikatury lze seznat i zvyšující se ochranu dražitelů, resp. vydražitelů, a tím je na 

soudní exekutory kladena větší zátěž při provádění dražby, při zajištění její transparentnosti a 

rovnosti účastníku při dražbě. Soudní exekutor tak například pochybí, pokud neohledá 

nemovitou věc, přičemž kdyby tak učinil, musel by zjistit, že ta má i jiné vady, než zjištěné 

z katastru nemovitostí. Takové vady poté musí uvést v dražební vyhlášce, aby se dražitelé 

mohli informovaně rozhodnout, zda se dražby vůbec zúčastní a o případné maximální výši 

nejvyššího příhozu, který jsou ochotni učinit. NS k tomu dále uvádí, že namítaná vada musí 

být schopná ovlivnit rozhodnutí dražitele, zda vyšší příhoz učiní, a není rozhodné, jestli je na 

první pohled zjevná či skrytá.
135

 

Dalším důvodem ke změně příklepu je i shledání důvodnosti dříve podaného návrhu 

povinného na zastavení (viz výše v této kapitole). Mezi konkrétním porušením zákona a 

udělením příklepu vydražiteli pak musí existovat kauzální nexus. Když například exekutor 

(výrazně) zkrátí lhůtu 30 dnů pro stanovení dražebního roku od vydání dražební vyhlášky, 

zkracuje tím potenciální možnost více zájemců dozvědět se o dražbě a následně tím může být 

zkreslen výsledek celé dražby, z tohoto důvodu také dovolací soud změnil rozhodnutí 

odvolacího soudu.
136

 

Ve zmíněném usnesení NS lze však spatřovat i problematické aspekty, a to s ohledem na 

skutečnost, že dovolání míří proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, který potvrdil 

usnesení o příklepu soudního exekutora svým rozhodnutím dne 13. 6. 2014. Posléze bylo 

podáno dovolání, kterému bylo vyhověno až 17. 3. 2015. Po celou dobu řízení o dovolání 

mohl vydražitel nakládat s nemovitou věcí jako vlastník (mohl do ní například investovat), 

nicméně rozhodnutím odvolacího soudu bylo změněno tak, že se příklep neuděluje. Tím lze 

spatřovat prolomení zásady zákazu restitutio in integrum vyjádřené v § 57 e.ř., která má za 

účel chránit nabytá práva třetích osob v dobré víře. Kasíková rovněž uvádí, že i v případě, kdy 
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dojde k nesprávnému postupu, nelze tento přičítat k tíži třetím osobám a například i při 

zastavení exekuce mají být zachovány účinky již provedených úkonů.
137

 V daném případě 

vydražitel o nemovitou věc přišel a zmíněné ustanovení bylo zcela opomenuto, proto se 

v řadách odborné veřejnosti objevovaly názory o problematice mimořádných opravných 

prostředků. Dokonce lze nalézt až radikální názor, že v exekučním řízení by mělo být 

uplatnění dovolání nepřípustné, na jehož základě může dojít ke změně právního stavu.
138

 NS 

později reagoval a v obdobné věci svůj předchozí judikát nepřekonal, ba naopak vysvětlil, že 

vydražitel nemůže nabýt vlastnické právo k nemovitým věcem, když po změně 

pravomocného usnesení odvolacího soudu, coby nabývacího titulu, dojde k absenci jedné ze 

zákonných podmínek pro nabytí vlastnického práva vydražitele, přičemž vlastnické právo 

povinného musí být upřednostněno. Dále shledal, že poskytnutím povinnému právo podat 

dovolání, aniž by měl možnost domoci se navrácení svého majetku v případě úspěchu, je 

představa lichá.
139

 Podle mého názoru lze částečně shledat pravdu na obou stanoviscích. 

Rozhodně lze akceptovat názor NS, že nelze upřít právo subjektům podat mimořádný opravný 

prostředek, ale na druhé straně jsou obecné soudy vázány zákonem a měly by tak respektovat 

i v zákoně vyjádřenou zásadu zákazu restitutio in integrum. Osoba, jíž je následně vyhověno, 

by pak měla uplatnit náhradu škody po státu podle jiných právních předpisů. Obdobně musí 

povinný postupovat například v situaci, kdy jde k jeho tíži úhrada nákladů exekuce i za 

předpokladu, že dovolací soud zruší vykonatelný a (částečně) vykonaný exekuční titul. 

Správná podle mého názoru není ani úvaha NS, že vydražitel má předpokládat, že usnesení o 

příklepu může být změněno a pro tento případ počítat s dalšími důsledky.  V zájmu zachování 

právní jistoty nelze po vydražiteli, coby vlastníkovi, požadovat, aby s nemovitou věcí 

nenakládal jako s vlastní a aby vyčkával rozhodnutí NS o dovolání, které může trvat celou 

řadu měsíců ale i let. 

Vydražitel pak může narazit na problematickou situaci i v případě, kdy je odvolací řízení 

zastaveno (například z důvodu zpětvzetí odvolání). Usnesení o příklepu nabývá právní moci 

k původnímu datu, jelikož se pak k odvolání nepřihlíží. S ohledem na skutečnost, že 

vydražitel musí doplatit nejvyšší podání ve lhůtě určené v usnesení, která však nesmí 

přesáhnout 2 měsíce, může nastat situace, že vydražiteli tato lhůta uplynula, aniž by měl 

reálnou možnost doplatit nejvyšší podání. Striktně vzato by měl soudní exekutor stanovit 
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dodatečnou lhůtu k doplacení nejvyššího podání. Tato mezera v zákoně znamená pro 

vydražitele nedůvodnou tvrdost, lze tedy v praxi postupovat tak, že se vydražiteli tato 

skutečnost sdělí a lhůta stanovená v usnesení o příklepu mu počne běžet od doručení tohoto 

sdělení a teprve poté, kdy vydražitel nedoplatí v této lhůtě, je možné postupovat dle 

ustanovení § 336m odst. 2 o.s.ř.
140

 

 

3.5.3. Předražek 

Předražek byl do občanského soudního řádu zaveden zákonem č. 396/2012 Sb. s účinností 

od 1. 1. 2013, nicméně není to institut zcela neznámý. Zákon č. 79/1896 ř.z. ze dne 

27. 5. 1896 o řízení exekučním a zajišťovacím již předražek znal a upravoval jej v § 195 – 

199 a lze konstatovat, že dnešní úprava není od té minulé výrazně odlišná, ba naopak se 

mnohdy shodují. Předražek poskytuje možnost zvýšení výtěžku z dražby a ve své podstatě je 

tedy příležitostí kteréhokoliv zájemce nabýt již vydraženou nemovitost za částku alespoň o 

čtvrtinu vyšší, než bylo učiněno nejvyšší podání, přičemž zákon poměrně striktně udává, že 

takový návrh musí obsahovat náležitosti podání a podpis předražitele musí být nadto úředně 

ověřen. Zároveň je nutné navrhovanou částku zaplatit na účet soudního exekutora 

v prekluzivní lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu (tedy v zásadě ode dne 

konání dražby). Bylo by však poměrně nespravedlivé pro původního vydražitele, aby neměl 

možnost nabýt nemovitou věc, když byl úspěšným v řádné dražbě, proto jej soudní exekutor 

(obdobně jako v minulé úpravě) vyzve po uplynutí výše uvedené lhůty, zda hodlá zvýšit své 

podání na částku alespoň stejnou jako částka předražku.
141

 Výzvu je vhodné učinit usnesením 

proti, kterému není přípustné odvolání a stručně jej odůvodnit a poučit vydražitele o 

následcích nezvýšení jeho podání.
142

 Pokud tak vydražitel učiní, exekutor rozhodne, kdo a za 

jakou částku nemovitost nabude a současně zruší usnesení o příklepu. Bylo-li pak podáno více 

návrhů na předražek, získá nemovitou věc ten zájemce, který nabídl vyšší částku, příp. ten, 

který podal návrh jako první (v případě shodných částek). Výše zmíněné striktní podmínky 

musí být bez dalšího splněny, nestane-li se tak, soudní exekutor nepřihlíží k podanému 

návrhu. Jelikož se usnesení o příklepu ruší, je logicky i v usnesení o předražku nutné uložit 
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povinnému povinnost, aby nemovitou věc vyklidil a nový vlastník tak má k dispozici 

exekuční titul k vyklizení předmětné nemovitosti.
143

 

Po celou dobu, kdy lze činit návrhy na předražek, se již podané návrhy vedou odděleně a 

soudní exekutor by k tomuto účelu měl zřídit zvláštní spis. Tato povinnost je zavedena 

zejména z důvodu, aby nemohlo dojít k ovlivnění potenciálního předražitele, nahlížením do 

spisu by totiž bylo možné se o takovéto osobě dozvědět. 

Přesto, že se nejedná o nový institut jako takový, v samotném občanském soudním řádu se 

vyskytuje pouze několik let a v souvislosti s jeho ojedinělým využíváním prozatím přetrvává 

výrazná absence judikatury. Z povahy institutu předražku je však možné na taková rozhodnutí 

do jisté míry aplikovat judikaturu, která dopadá na usnesení o příklepu. Například lze 

konstatovat, že důvody pro změnu usnesení o předražku jsou stejné jako ke změně usnesení o 

příklepu,
144

 ale shledá-li odvolací soud vady, které se vyskytly teprve v usnesení u předražku, 

lze ho změnit tak, že původního vydražitele určí jako nabyvatele nemovitosti.
145

 Dále je 

rovněž možné uvést, že po vydání usnesení o předražku, nelze exekuci zastavit, jelikož na tuto 

fázi řízení dopadá ustanovení § 337h odst. 3 o.s.ř. obdobně jako po udělení příklepu.
146

 

Lze uzavřít, že jenom čas ukáže, nakolik se tato právní úprava, jež poskytuje možnost 

nabýt nemovitou věc po dražebním jednání, zdařila a zda najde oblibu u potenciálních 

zájemců. Osobně si myslím, že dosavadní neuspokojivý zájem o tento institut ukazuje, že není 

možné ani v budoucnu předpokládat zvyšující se náklonost k jeho využívání. To lze dovodit i 

ze zkušeností jiných exekutorských úřadů. Krbcová například uvádí, že první setkání 

s předražkem zažila až po dvou letech po jeho uzákonění, nicméně nelze již v prvním případě 

upřít, že došlo k naplnění účelu, a to ke zvýšení výtěžku dražby, kdy nejvyšší podání nejprve 

nedosahovalo ani ceny obvyklé stanovené znalcem.
147

 

 

3.5.4. Další dražební jednání 

Nedojde-li k vydražení nemovité věci, z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání, lze 

shledat první dražební jednání za neúspěšné. Na tuto situaci zákon pamatuje, a to konkrétně 

v ustanovení § 336m o.s.ř. Další dražební jednání je možné nařídit nejdříve po uplynutí 3 

                                                 
143

 Ust. § 336ja o.s.ř. 
144

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2017, sp. zn. 20 Cdo 1721/2017. 
145

 SMOLÍK, Petr. § 336k [Doručování usnesení o příklepu]. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., 

DOLEŽÍLEK, J. a kol. Občanský soudní řád. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, 1544 s. 
146

 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 8.2019, sp. zn. II. ÚS 4072/18. 
147

 KRBCOVÁ, V. Institut předražku v právní praxi, Komorní listy, 03/2015, roč. 7, Praha: Exekutorská 

komora ČR, 2015, 35 s. 



59 

 

měsíců od neúspěšné dražby. Citované ustanovení rovněž stanovuje, že k dalšímu dražebnímu 

jednání dojde na návrh oprávněného. Nenavrhne-li další dražební jednání, soud výkon 

rozhodnutí zastaví. Toto ustanovení by se však podle mého názoru mohlo vykládat 

„přiměřeně“ v souladu s § 52 odst. 1 e.ř. a návrh oprávněného by se nemusel vyžadovat, 

jelikož exekutor na rozdíl od soudu postupuje po nařízení exekuce ex offo a je to právě 

exekutor, kdo volí způsob exekuce. NS má ovšem opačný názor a i v případě exekučního 

řízení trvá pro nařízení dalšího dražebního jednání na návrhu oprávněného.
148

 O dalším 

dražebním jednání v souvislosti s obmeškalým vydražitelem bylo pojednáno v kapitole 3.5.1. 

Po neúspěšné dražbě lze další dražbu nařídit maximálně čtyřikrát, přičemž při každém dalším 

jednání je nejnižší podání sníženo na určité procento výsledné ceny stanovené usnesením o 

ceně (50%; 40%; 30% a 25%). 

Za důležité je nutné zmínit následky vyvstávající z § 336m odst. 4 o.s.ř., jenž stanovuje, 

která ustanovení platí pro další dražební jednání. Výkladem a contrario pak dojdeme k 

závěru, že mj. při jakémkoliv dalším jednání již není možné znovu uplatnit práva vyplývající 

z nájmu, pachtu, výměnku či věcných břemen. Zároveň ani věřitelé již nemohou znovu 

přihlašovat své vymahatelné či jinak vykonatelné pohledávky, pokud tak neučinili do zahájení 

prvního dražebního jednání či nelze podat žalobu dle § 267, tudíž nelze uplatnit právo 

nepřipouštějící prodej nemovité věci v exekuci.
149

  

 

3.6. Přihlášky pohledávek 

Pouze zřídka dochází k situaci, kdy se prodává nemovitá věc bez předchozího přihlášení 

dalších věřitelů povinného. Nemovité věci bývají mnohdy zatíženy zástavním právem 

peněžních ústavů nebo postiženy jinými exekučními příkazy k prodeji nemovitých věcí, avšak 

do dražby se mohou přihlásit i jiní věřitelé, kteří mají pohledávku přiznanou rozhodnutím, 

smírem či jiným exekučním titulem uvedeným v § 40 e.ř. Věřitelé musí být již dražební 

vyhláškou upozorněni, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek 

nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které bylo zahájeno exekuční řízení. 

Věřitelé jsou pak povinni přihlásit tyto pohledávky nejpozději do zahájení dražebního jednání 

a přihláška musí obsahovat výši pohledávky a jejího příslušenství, vyčíslení pohledávky ke 

dni konání dražby, údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří a rovněž skutečnosti 

významné pro pořadí pohledávky. K samotné přihlášce pak musí být připojeny také listiny, 
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jimiž lze prokázat vymahatelnou nebo zajištěnou pohledávku či pohledávku související se 

správou domu a pozemku. Soudní exekutor nepřihlíží k přihlášce pohledávky, v níž nebyla 

uvedena její výše či výše jejího příslušenství.
150

 Pokud však nebyly pouze doloženy listiny, 

soudní exekutor by měl postupovat podle § 43 o.s.ř. a vyzvat věřitele k jejich doložení. 

Z ustanovení § 336f odst. 4 o.s.ř. totiž neplyne, že by takový postup byl vyloučen a pro 

možnost uplatnění práv věřitelů je to i žádoucí. 

Je však vhodné připomenout, že přihlásit pohledávku lze pouze do prvního dražebního 

jednání, za které se považuje to, které skutečně proběhlo, i když neúspěšně (žádný dražitel 

neučinil nejnižší podání, příp. žádný dražitel se do dražby nepřihlásil). O první dražební 

jednání se však stále jedná v případě, kdy dříve nařízená dražba byla z jakéhokoliv důvodu 

odročena a stanovuje se novou dražební vyhláškou pouze již místo a termín dražebního 

jednání. V takovém případě musí exekutor umožnit všem subjektům uplatnit jejich práva jako 

by se jednalo nařízení první dražby.
151

 V případě elektronické dražby může být v dražební 

vyhlášce stanovena odlišná lhůta pro nejzazší termín přihlášení pohledávek, a to například 5 

dnů před dražbou. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že opožděná přihláška bude 

usnesením odmítnuta (336f odst. 4 o.s.ř.), přičemž proti tomuto rozhodnutí exekutora není 

přípustné odvolání, totéž platí i v případě neúplné přihlášky. Případné odvolání by bylo 

odvolacím soudem v souladu s § 218 písm. c) o.s.ř. odmítnuto.
152

 Mimořádný opravný 

prostředek poté rovněž není přípustný, nicméně ústavní stížnost v zásadě přípustná je. Z výše 

uvedených důvodů věřitel ztrácí postavení účastníka rozvrhového jednání, nemá pak tedy 

možnost bránit se přípustnými procesními prostředky k ochraně svých práv, a proto je jeho 

jedinou možností ústavní stížnost.
153

 

Z dikce zákona je zřejmé, že do dražby může přihlásit pohledávku i oprávněný, pokud se 

jedná o jinou pohledávku, pro kterou není zahájeno původní exekuční řízení. Do dražby může 

přihlásit pohledávku i věřitel manžela povinného, pokud je předmětem dražby nemovitost, 

která spadá do režimu SJM.
154

 Dané usnesení NS však vzniklo během účinnosti o.z. 64, proto 

zde bylo judikováno, že tak může učinit věřitel, kterému vznikla pohledávka vůči manželu 

povinného za trvání manželství. Dnes je však nutné mít na paměti i ustanovení § 732 o.z. a 

pravděpodobně by tak bylo možné přihlásit pohledávku vzniknuvší před uzavřením 
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manželství.
155

 Jako věřitel pak může svou pohledávku do dražby přihlásit i jiný soudní 

exekutor (příp. orgán, který postihl tutéž nemovitou věc). 

Občanský soudní řád rozděluje pohledávky do osmi skupin, do nichž v souladu 

s ustanovením § 337c odst. 1 o.s.ř. spadají: 

a) Pohledávky nákladů vzniklých státu v daném řízení. 

 V souladu s § 66 odst. 7 e.ř. se náklady exekuce uspokojují jako pohledávky 

nákladů řízení ve skupině uvedené v § 337c odst. 1 písm. a) o.s.ř. Těmito 

náklady se rozumí především odměna, hotové výdaje exekutora a náhrada 

hotových výdajů za znalecké posudky. Kasíková k výše zmíněnému ustanovení 

v komentované literatuře sice uvádí, že v souladu s judikaturou NS (srov. 

například NS 20 Cdo 1275/2017) se náhrada nákladů exekuce uspokojí ve třetí 

(dnes čtvrté) skupině, takový názor je však dle mého názoru již překonaný a není 

důvodu, proč upřít exekutorovi právo zařadit své vzniklé náklady do první 

skupiny, a to například i na základě usnesení Ústavního soudu ze dne 18.12.2019 

sp. zn. III.ÚS 494/18, ve kterém uvedl „že při prodeji nemovité věci se z 

rozdělované podstaty uspokojují pohledávky nákladů vzniklých soudnímu 

exekutorovi v exekučním řízení v první skupině.“ 

b) pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a to 

do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky. 

 Takto lze přihlásit do dražby pohledávku vůči povinnému – vlastníkovi 

jednotky, za předpokladu, že byla již podána žaloba. K uspokojení dojde po 

právní moci rozhodnutí, jímž bylo žalobci vyhověno. Zbylá část pohledávky ve 

výši devíti desetin náleží do skupiny čtvrté, případně osmé.
156

 

c) pohledávky z hypotečních úvěrů sloužící ke krytí dluhů z hypotečních zástavních 

listů v oběhu. 

 Peněžní ústavy, které vydaly ke krytí hypotečních úvěrů hypoteční zástavní listy 

podle zákona č. 190/2004, o dluhopisech, mohou přihlásit své pohledávky 

z poskytnutých úvěrů do dražby, a to pouze v rozsahu, ve kterém kryjí 

jmenovitou hodnotu těchto vydaných hypotečních zástavních listů.
157

 

                                                 
155

 Za předpokladu, že manželé nemají uzavřenou smlouvu o odděleném jmění manželů a SJM tak vzniklo. 
156

 SMOLÍK, P. § 337c [Skupiny uspokojovaných pohledávek a jejich pořadí] In: SVOBODA, K., SMOLÍK, 

P., LEVÝ, J., DOLEŽÍLEK, J. a kol. Občanský soudní řád. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, 1608 s. 
157

 Tamtéž; Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. 20 Cdo 5204/2009. 



62 

 

d) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další 

oprávněný a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem 

práva. 

 Nejčastěji „využívanou“ skupinou je právě čtvrtá skupina, ve které se vedle 

pohledávky oprávněného uspokojuje i oprávněný z přerušené exekuce, 

pohledávka zástavního (či podzástavního) věřitele, přičemž ta se při rozvrhu 

považuje za splatnou. Tato pohledávka však může být uspokojena výhradně ze 

zástavy. A konečně věřitel, jehož pohledávka je zajištěna zajišťovacím 

převodem práva, se kterým se exekutor však častěji setká při prodeji movitých 

věcí, zejména pak automobilů. 

e) pohledávky nedoplatků výživného. 

 Pokud není z rozvrhu rozdělované podstaty uspokojována pohledávka vzniklá 

z titulu nároku na výživné ve čtvrté skupině (oprávněný), pak se uspokojuje ve 

skupině páté.  

f) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 

na sociální zabezpečení, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona. 

 První dražební vyhláška se doručuje i finančním úřadům, zdravotním 

pojišťovnám a příslušné správě sociálního zabezpečení. Ty mohou rovněž 

přihlásit svou pohledávku do dražby za povinným, která náleží do šesté skupiny, 

pokud se neuspokojuje ve skupině čtvrté. Pohledávku státu za náhradní výživné 

lze od účinnosti zákona č. 588/2021 Sb. rovněž přihlásit do dražby.  

g) pohledávky náhrady újmy na zdraví způsobené trestným činem. 

 K této skupině neexistuje žádná judikatura, lze však logickým výkladem dospět 

k závěru, že poškozený, jemuž byla přiznána náhrada újmy způsobené trestným 

činem v adhezním řízení, může přihlásit svůj nárok do dražby (výkladem dále 

dovozuji, že není rozhodné zavinění ve smyslu § 15 a § 16 t.z.). 

h) ostatní pohledávky. 

 Všechny ostatní pohledávky se zařazují do poslední skupiny. Může se jednat o 

věřitele, kteří mají vykonatelný exekuční titul, aniž by bylo na jeho základě 

vedeno exekuční řízení, ale jedná se také o pohledávku jiného soudního 

exekutora (viz níže). 

Pohledávky, které spadají do stejné skupiny (nejčastěji pohledávka oprávněného a 

zástavního věřitele), se uspokojí podle pořadí, přičemž pořadí jednotlivých pohledávek se řídí 
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především ustanovením § 337 odst. 5 o.s.ř. Nepochybně lze při užití tohoto ustanovení 

konstatovat, že pro pohledávku oprávněného je rozhodný ten den, kdy k exekutorovi došel 

exekuční návrh a naopak pohledávky zástavních věřitelů se posuzují podle data vzniku 

zástavního práva. Zástavní věřitel tak bude mít zpravidla přednostní pořadí. Je třeba mít na 

paměti ale i § 15 odst. 1 z.s.e., který umožňuje oprávněnému z přerušené exekuce přihlásit 

svou pohledávku do zahájení prvního dražebního jednání a pořadí i skupina mu zůstává 

zachována. Při rozvrhu rozdělované podstaty se pak na takového věřitele bude co do zařazení 

do skupiny a určení jeho pořadí nahlížet, jako by byl sám oprávněný. Ve výjimečném případě, 

kdy pohledávky mají stejné pořadí i skupiny, se musí uspokojit poměrně. 

Jak bylo již výše zmíněno, do rozvrhu rozdělované podstaty může přihlásit svou 

pohledávku i exekutor. V případě, že se z rozdělované podstaty v souladu s ustanovením 

§ 15 odst. 2 z.s.e. v plné výši uspokojí pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní 

exekutor je oprávněn požadovat, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů byla 

zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující den 

pro určení pořadí je den, kdy byl soudnímu exekutorovi provádějící exekuci doručen exekuční 

návrh oprávněného z přerušené exekuce a pohledávka představující odměnu soudního 

exekutora byla pak zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do osmé skupiny s tím, 

že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena 

přihláška. Pokud však z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z 

přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor je oprávněn požadovat, aby přihlášená 

pohledávka (náhrada hotových výdajů i odměna) byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 

písm. h) o.s.ř. do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy 

byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi. 

Novelou občanského soudního řadu, provedenou zákonem č. 396/2012 Sb., došlo 

k odstranění povinného uvádění přihlášek při dražbě a tato povinnost byla nahrazena 

oznámením o přihlášených pohledávkách na úřední desce exekutora, a to do sedmi dnů od 

konání prvního dražebního jednání. V tomto oznámení se uvede v první části seznam řádně 

přihlášených pohledávek věřitelů včetně jejich sdělení o zařazení do skupiny a o skutečnosti 

rozhodné pro pořadí v této skupině, v druhé části seznam odmítnutých pohledávek s důvodem 

odmítnutí a v třetí části seznam pohledávek, o kterých soudní exekutor nestihl rozhodnout, 

zda je odmítne.
158

 Jelikož má exekutor povinnost vyzvat všechny přihlášené věřitele, aby 
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vyčíslili své pohledávky ke dni konání dražby,
159

 učiní tak zpravidla právě v tomto oznámení 

a určí jim k tomu zákonnou lhůtu 15 dnů od zveřejnění oznámení (výzvy). V oznámení musí 

být účastníci a věřitelé dále poučení podle § 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř. a o povinnosti podle 

§ 336f odst. 5 o.s.ř.,
160

 tedy že mohou ve zmíněné lhůtě 15 dnů od zveřejnění oznámení popřít 

pohledávky ostatních věřitelů co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny i pořadí, 

případně že mají právo žádat, aby bylo nařízeno rozvrhové jednání rozdělované podstaty. 

K takovým námitkám nebo žádosti se nepřihlíží, učiní-li je dotyčný později. Dále je věřitel 

povinen bezodkladně oznámit exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po 

jejím doručení, přičemž při neoznámení takové skutečnosti pak věřitel odpovídá za škodu tím 

způsobenou. Tím je samozřejmě cíleno na případy, kdy by došlo k uspokojení věřitele ve 

větším rozsahu, než na který má věřitel nárok, jelikož mezi přihláškou dané pohledávky a 

vydáním rozvrhového usnesení došlo k částečnému uspokojení věřitele. 

K výše zmíněné třetí části oznámení lze dodat, že zahrnuje ty pohledávky, o kterých 

doposud soudní exekutor nerozhodl. Jedná se zejména o neúplné pohledávky věřitelů, kteří 

byli vyzváni k jejich doplnění. Nesplní-li věřitel výzvu exekutora a nedoplní přihlášku, je 

odmítnuta. V opačném případě je však vyhotoveno dodatečné oznámení o této pohledávce, ve 

kterém je uvedeno poučení o možnosti popření dané pohledávky či aby k rozvržení 

rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání obdobně jako u prvního oznámení. Z dikce 

zákona však plyne, že se toto dodatečné oznámení již nevyvěšuje na úřední desce, nýbrž je 

zasláno oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách 

bude následně rozhodováno. 

 

3.7. Rozvrh výtěžku 

Jakmile usnesení o příklepu nabyde právní moci, počíná běžet exekutorem stanovená lhůta 

pro doplacení nejvyššího podání, nepřesahující dva měsíce (případně dodatečně stanovenou 

lhůtu). Teprve až samotným doplacením nejvyššího podání a také uplynutím lhůty pro 

popírání pohledávek vstupuje exekuce prodejem nemovitých věcí do závěrečné fáze, jímž je 

rozvrh dosaženého výtěžku (rozdělovaná podstata) mezi soudního exekutora, oprávněného a 

přihlášené věřitele. Je samozřejmě nutné také definovat, co do rozdělované podstaty náleží. 

Rozdělovanou podstatu tvoří podle ustanovení § 337a o.s.ř. „nejvyšší podání a úroky z něho, 

popřípadě náhrady, které do podstaty připadají podle § 336n odst. 4, a na tyto náhrady 
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započítaná jistota vydražitele uvedeného v § 336m odst. 2, případně po odečtení daně z 

přidané hodnoty, je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a sloužila-li vydražená věc 

jeho podnikatelské činnosti.“ Úroky z nejvyššího podání spadají do rozdělované podstaty 

pouze v případě, kdy má soudní exekutor zřízený úročený účet. Nejvyšším podáním je 

vydražitel vázán, a pokud jej nedoplatí, vzniká mu závazek uhradit náklady spojené s dalším 

dražebním jednáním,
161

 případně také doplatit rozdíl mezi jeho nejvyšším podáním a 

nejvyšším podáním dalšího vydražitele, pokud bude nižší. Do rozdělované podstaty rovněž 

spadá škoda, která vznikla v souvislosti s nezaplacením nejvyššího podání. Může se například 

jednat o částku, o kterou se sníží uspokojení přihlášeného věřitele v důsledku dalších 

přirostlých úroků věřitele s lepším pořadím či skupinou do konání další dražby. Jinými slovy 

lze konstatovat, že do rozdělované podstaty spadá mj. také jistota obmeškalého vydražitele 

nebo její část, a případně jeho další náhrada, pokud jistota nestačí, či dokonce vymožené 

plnění na obmeškalém vydražiteli.
162

 Naopak do rozdělované podstaty nespadá daň z přidané 

hodnoty, je-li dražená nemovitost součástí obchodního majetku povinného (pokud je plátcem 

daně ve smyslu z.d.p.h.). Majetek právnické osoby se pak považuje za obchodní majetek vždy 

a majetek fyzické osoby – podnikatele se považuje za obchodní majetek, jsou-li pochybnosti, 

zda daný majetek spadá do podnikatelské činnosti, či nikoliv.
163

 

Již z dražební vyhlášky musí být účastníci řízení a věřitelé upozorněni, že mohou zažádat o 

nařízení rozvrhového jednání k rozvržení rozdělované podstaty do 15 dnů od zveřejnění 

oznámení o přihlášených pohledávkách. Pokud tedy k takové žádosti dojde, má soudní 

exekutor povinnost po právní moci usnesení o příklepu (předražku) a doplacení nejvyššího 

podání nařídit jednání o rozvrhu rozdělované podstaty. Navrhnout jednání o rozvrhu 

rozdělované podstaty může i příslušný správce daně, pokud do daňové exekuce podá 

přihlášku oprávněný z přerušené exekuce.
164

 Do konce roku 2012 tomu bylo přesně naopak, 

soudní exekutor obligatorně nařídil dražební jednání vždy, avšak takový postup nebyl 

efektivní a bezdůvodně prodlužoval celý proces, proto zákonodárce přistoupil v první řadě 

k rozvrhu výtěžku bez jednání v takové podobě, jaký jej známe dnes. Jestliže však některá 

z oprávněných osob požádá o nařízení jednání, exekutor pak k němu musí předvolat všechny 
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účastníky řízení a řádně přihlášené věřitele, o jejichž pohledávkách exekutor rozhoduje. Zde 

je možné se pozastavit nad otázkou, zda manžel povinného je v této fázi účastníkem řízení ve 

smyslu § 36 odst. 2 e.ř. Mádr v komentované literatuře
165

 s odkazem na závěry NS došel 

k závěru, že v této fázi exekuce již o majetek spadající do režimu SJM nejde, jelikož došlo 

k jeho prodeji.
166

 Striktně formalisticky lze takový názor přijmout, avšak nepovažuji jej za 

spravedlivý. Při aplikaci základních zásad, na kterých stojí procesní právo, vyjádřených v 

základních ustanoveních o.s.ř., mám za to, že je tím porušeno zajištění spravedlivé ochrany 

soukromých práv a oprávněných zájmů manžela povinného. Není například pochyb o tom, že 

i věřitel manžela povinného může za splnění jistých podmínek přihlásit svou pohledávku do 

dražby nemovitých věcí. Je tedy jisté, že o takové pohledávce bude mít vedle samotného 

věřitele největší povědomí právě manžel povinného, kterému je pak upřeno právo se k dané 

pohledávce vyjádřit. Není ani vyloučeno, že může dojít i ke změně, resp. neudělení příklepu, 

potažmo k zastavení exekuce (srov. kapitola 3.5. poslední odstavec), lze pak již konstatovat, 

že se majetkové hodnoty „vrací“ do režimu SJM a manžel povinného se tak znovu stává 

účastníkem řízení. Nadto lze i podotknout, že případná hyperocha vyplácená povinnému se 

nestává jeho výlučným vlastnictvím, nýbrž součástí SJM. Proto hodnotím výše uvedené 

názory jako nejen nelogické, ale i v rozporu s právem na spravedlivý proces. V recentní 

judikatuře lze však shledat i opačné názory. NS přezkoumával rozhodnutí odvolacího soudu, 

kterým bylo potvrzeno zastavení exekuce z důvodu úmrtí povinného, přičemž jediné zbylé 

postižené majetkové hodnoty (nemovitosti) byly jeho bývalé manželky, které však za života 

povinného spadaly do režimu SJM. Dovolacím soudem pak bylo judikováno, že účastníkem 

exekuce je právě i manžel povinného ohledně majetkových hodnot, které spadají do SJM a 

smrtí povinného není možné shledat změnu povahy takto postiženého majetku a nelze dojít 

k závěru, že v takovém případě existuje překážka v pokračování v exekuci. Exekutor je tak 

oprávněn dokončit celé řízení s (bývalým) manželem povinného, jemuž náleží veškerá práva a 

povinnosti, které by za obvyklých okolností náležely povinnému.
167

 Takový postoj k právům 

a povinnostem manžela povinného lze již bezpochyby přijmout a dle mého názoru je poté na 

manželu povinného, aby podal například návrh na zastavení exekuce, usoudí-li, že exekuce je 

vedena ve větším rozsahu, než je přípustné. Při takovém výkladu je pak zřejmě nejen možné, 

ale i nutné předvolávat vedle povinného, oprávněného a přihlášených věřitelů i manžela 
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povinného. Věřitelé však již znovu nemusí vyčíslovat ani zařazovat své pohledávky do skupin 

a pořadí, jelikož tak učinili již při přihlašování přihlášky před první dražbou. Předvolání 

soudní exekutor rovněž vyvěsí na úřední desce. Zákon již nestanovuje dobu, po kterou má 

předvolání na desce viset. Lze však doporučit 30 dní po vzoru vývěsky dražební vyhlášky. 

Účast však není povinná a soudní exekutor může rozhodnout i v nepřítomnosti předvolaných 

osob. 

Pokud však žádná z oprávněných osob neučinila návrh na nařízení jednání a má-li exekutor 

k dispozici celou rozdělovanou podstatu, rozhodne o ní bez nařízení jednání, a to podle 

zjištěných skutečností ze spisu o pohledávce oprávněného a o přihlášených pohledávkách 

věřitelů podle skupin a pořadí v souladu s § 337c o.s.ř.
168

 Rozdělování dosaženého výtěžku 

pak může mít jednoduchý a rychlý průběh, stejně tak jako složitý a vleklý. Nepřihlásil-li se do 

dražby nemovitých věcí žádný věřitel fyzické osoby – nepodnikatele, lze předjímat, že soudní 

exekutor rozhodne po odečtení nákladů exekuce o uspokojení pohledávky oprávněného a 

exekuce skončí vymožením. Nezřídka však v praxi dochází ke komplikovanějším případům, 

kdy soudní exekutor rozhoduje o desítkách pohledávek, přičemž většina z nich má již 

přirostlé příslušenství za řadu let, některé z nich jsou popřeny jinými věřiteli, o nich pak musí 

rozhodovat v souladu s § 337e o.s.ř.  

V souvislosti s vymáhanou jistinou je často vymáháno rovněž její příslušenství – úroky 

nebo úroky z prodlení a dle judikatury NS i poplatek z prodlení. V rámci jeho vymáhání však 

existuje dvojí režim. Pokud vzniklo nejdéle tři roky před rozvrhovým jednáním (jakož i 

náhrada nákladů řízení), uspokojuje se ve stejné skupině a podle pořadí jako jistina. Pokud 

není v rámci rozdělované podstaty uhrazena celá pohledávka, hradí se před jistinou. Vzniklo-

li však příslušenství před více jak třemi lety před rozvrhovým jednáním, uspokojuje se sice ve 

stejné skupině, ale podle samostatného pořadí podle obecných pravidel. Z toho vyplývá, že 

v usnesení se pak o takových nárocích rovněž samostatně rozhoduje. V případě, kdy tyto 

pravidla exekutor při rozvrhu neuplatní, je takové rozhodnutí považováno za 

nepřezkoumatelné.
169

 Příslušenství, které však vzniklo oprávněnému, se vždy řídí podle 

pořadí, kdy exekutorovi došel exekuční návrh, proto shledávám výše uvedený názor 

dovolacího soudu za přepjatě formalistický. Pokud z matematického hlediska soudní exekutor 

nepochybil, nevidím důvod pro uplatnění uvedených závěrů. Ty by se měly uplatnit pouze u 
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pohledávek věřitelů (například zástavních), u kterých se změny při uspokojení pohledávek 

skutečně projeví. Je ovšem pravdou, že takový výklad není protiústavní.
170

 

Popěrné právo může oprávněná osoba využít při rozvrhovém jednání, nebo písemně 

v případě, kdy jednání nařízené není. Exekutor je povinen rozhodnout o popíraných 

pohledávkách před samotným vydáním rozvrhového usnesení a je nerozhodné, zda byla 

popírána pravost,
171

 výše, skupina nebo pořadí kterékoliv pohledávky.
172

 Právo popřít 

pohledávky ostatních věřitelů by nemělo být upřeno žádnému ze zúčastněných, jelikož 

úspěšným popřením dojde ke zvýšení šance pro uspokojení vlastní pohledávky. Exekutor pak 

o popíraných pohledávkách rozhodne sám, pokud je bezpochyby možné vyhovět podané 

námitce na základě předložených listin, a to z toho důvodu, že se při jednání neprovádí 

dokazování a posuzují se tak pouze nesporné skutečnosti. Lze-li takto rozhodnout, projeví se 

ale tato okolnost v odůvodnění rozvrhového usnesení, nikoliv v některém z výroků. Je rovněž 

nutné zkoumat, co konkrétně daná osoba namítá. Nelze například zpochybňovat pravost 

pohledávky přiznané pravomocným rozsudkem soudu, lze ale popírat její přihlášenou výši, 

resp. namítat to, že po vydání daného rozhodnutí došlo k jejímu (částečnému) zániku.
173

 

O takových námitkách by měl rozhodovat soudní exekutor. Dále by měl exekutor provést i 

přezkum ex offo v základních aspektech pohledávky, a to i za předpokladu, že nebyla 

popírána žádným z věřitelů.
174

 Věřitel nemůže například přihlásit více, než mu bylo soudním 

rozhodnutím přiznáno nebo zařadí-li věřitel svou pohledávku do jiné (přednostní) skupiny, 

není možné ji v této skupině uspokojit a exekutor ji bez dalšího zařadí do skupiny správné. 

V praxi často nastává situace, kdy zástavní věřitel či věřitel z přerušené exekuce zařadí svou 

pohledávku do skupiny třetí podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., přičemž je patrné, že tuto 

skupinu určil podle již neúčinného ustanovení a exekutor ji správně zařadí do skupiny čtvrté. 

Pokud nelze o pohledávce rozhodnout bez dalšího dokazování a pokud na sporné pohledávky 

připadá přinejmenším část z rozdělované podstaty, nezbyde jiné možnosti než odkázat 

dotyčného, aby podal tzv. odporovou žalobu dle ustanovení § 267a o.s.ř. (jde o běžnou žalobu 

podle části třetí o.s.ř) a exekutor tak činí přímo v rozvrhovém usnesení podle ustanovení 

§ 337e odst. 2 o.s.ř. Věřitel se pak může bránit řádným opravným prostředkem a domáhat se u 
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 Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 12 2017, sp. zn. III.ÚS 3255/17. 
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 Jedná se o samotný základ pohledávky. Osoba, která popírá pravost jiné pohledávky, se jednoduše 
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 SMOLÍK, P. § 337e [Rozhodnutí o popřených pohledávkách]. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, 

J., DOLEŽÍLEK, J. a kol. Občanský soudní řád. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, 1610-1611 s. 
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odvolacího soudu toho, aby změnil rozhodnutí exekutora tak, že dotyčná osoba, která podala 

námitky, se nevyzývá k podání návrhu podle § 267a o.s.ř., nebo musí návrh podat do 30 dnů 

od právní moci rozvrhového usnesení. O části rozdělované podstaty, která připadá na sporné 

pohledávky, rozhodne exekutor tak, že je dodatečně projedná.
175

 Ve spisu pak budou založena 

dvě rozvrhová usnesení. Macková k popírání pohledávek uvádí, že není rozhodné, jaká 

pohledávka je popírána a kým. Oprávněný může popírat všechny přihlášené pohledávky a 

ostatní věřitelé mohou popírat i pohledávku oprávněného. Rovněž není vyloučeno, aby 

jakoukoliv pohledávku popíral i povinný, jelikož ten má přirozeně zájem, aby alespoň vznikla 

hyperocha, která mu poté bude vyplacena.
176

 NS však již opakovaně judikoval, že v případě 

pohledávky oprávněného se nejedná o přihlašovanou pohledávku ve smyslu 336f o.s.ř., proto 

pak není ani uváděna v oznámení o přihlášených pohledávkách a k objasňování pravosti a 

výše pohledávky oprávněného slouží návrh na zastavení exekuce s odkazem na důvod dle 

§ 268 odst. 1 písm. g) či h) o.s.ř.
177

 Já osobně se přikláním k názoru Mackové, nevidím totiž 

důvod, proč odepírat možnost popírat pohledávku oprávněného námitkou, příp. poté žalobou 

podle § 267a o.s.ř., když v takovém případě je nutné vyčkat do rozhodnutí nalézacího soudu o 

sporné pohledávce či její části a nezahrnuje se ani do rozvrhového usnesení. Návrh na 

zastavení takový „odkladný účinek“ nemá a podle mého názoru lze uvažovat nad porušením 

zásady zákazu denegatio iustitiae. Byť se skutečně nejedná o přihlášenou pohledávku a k 

„popírání“ pohledávky oprávněného zpravidla slouží návrh na (částečné) zastavení exekuce, 

mělo by být dovoleno ostatním věřitelům i povinnému využít jednak možnost námitek, jednak 

možnost žaloby. 

Ustanovení § 337f o.s.ř. tedy stanovuje povinnost již výše zmíněného dodatečného 

projednání, a to po právní moci rozhodnutí o návrhu dle § 267a o.s.ř. V zásadě se užijí 

obdobná pravidla jako při rozdělování podstaty připadající na nespornou část pohledávek 

s jedním rozdílem, že exekutor již nepředvolává
178

 ty věřitele, kteří byli prvním rozvrhovým 

usnesením zcela uspokojeni. Ti totiž z logického hlediska ani nemohou být dotčeni 

dodatečným projednáním.  
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 Pouze za předpokladu, že pro první rozdělení podstaty, bylo rovněž nařízeno jednání. V opačném případě 

soudní exekutor věřitele nepředvolává vůbec.  



70 

 

3.7.1. Účinky spojené s právní mocí usnesení o rozvrhu 

Rozdělení výtěžku představuje dovršení celého procesu exekuce prodejem nemovitých 

věcí. Byť již udělením příklepu se tento způsob považuje za provedený, fakticky nelze bez 

této poslední fáze zdaleka prohlásit, že exekuce končí. Již prvotním důvodem bylo přeci jen 

uspokojení pohledávky oprávněného, k čemuž bez završení poslední fáze nedojde. Exekutor 

nejprve musí doručit usnesení o rozvrhu všem účastníkům rozvrhu, těmi jsou vždy oprávněný 

a povinný, ale také věřitelé, kteří podali přihlášku, jež nebyla odmítnuta. Tyto osoby mají 

možnost podat odvolání proti rozvrhu. Z ustálené rozhodovací praxe potvrzené i ÚS vyplývá, 

že toto právo nemá ani zástavní věřitel, pokud nepřihlásil do zahájení prvního dražebního 

jednání svou zajištěnou pohledávku, a není tedy ani účastníkem rozvrhu.
179

 Smolík k této 

problematice uvádí: „Odvolání proti rozvrhovému usnesení slouží jako prostředek procesní 

obrany i těm věřitelům, jejichž přihlášku soud buď přímo odmítl […], nebo k ní v rámci 

rozvrhu vůbec či jen zčásti nepřihlížel.
180

 Mám však za to, že tyto osoby tak činit nemohou, 

není jim ani doručováno rozvrhové usnesení, ze zákona jim takové právo nevyplývá a bylo by 

i nelogické, aby se nemohli odvolávat proti usnesení o odmítnutí jejich přihlášky, ale bylo jim 

připuštěno zasahovat již do finální fáze celého procesu. Nadto lze podotknout, že tyto osoby 

mají právo podat ústavní stížnost proti usnesení o odmítnutí jejich přihlášky (viz 

kapitola 3.6.). K přezkumu usnesení dojde na základě řádně podaného odvolání (osobou 

k tomu oprávněnou) a odvolací soud pak potvrdí rozhodnutí exekutora, nedošlo-li k porušení 

zákona, nebo jej změní tak, aby bylo případné porušení zákona napraveno (například zařadí 

pohledávku odvolatele do správné výhodnější skupiny).
181

 

Prvním a hlavním účinkem spojeným s právní mocí rozvrhového usnesení je dozajista 

možnost vyplacení všech přiznaných nároku věřitelů, oprávněného a i samotného soudního 

exekutora. Tuto skutečnost soudní exekutor uvede v poučení usnesení. 

Dalším účinkem právní moci je nezměnitelnost daného usnesení ve smyslu ustanovení 

§ 337g odst. 2 o.s.ř. Věřitel je povinen uvést veškeré změny týkající se jeho pohledávky, a 

pokud tak učiní po vydání usnesení o rozvrhu, soudní exekutor jej změní. K této změně však 

soudní exekutor nemůže přistoupit po právní moci rozvrhového usnesení. 
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Pro vydražitele je právní moc rovněž velice významná. Na rozdíl od zániku účinků dalších 

exekučních příkazů, který se váže na den právní moci usnesení o příklepu či předražku a 

doplacení nejvyššího podání podle skutečnosti, která nastala později
182

, všechna zástavní 

práva váznoucí na nemovité věci zanikají v souladu s ustanovením § 337h odst. 1 o.s.ř. teprve 

až právní mocí rozvrhového usnesení, přičemž není rozhodné, zda se jedná o smluvní, 

soudcovské nebo exekutorské zástavní právo, kromě zástavního práva zřízeného ve prospěch 

vydražitele ze smlouvy o úvěru. O této skutečnosti soudní exekutor vyrozumí příslušné 

katastrální pracoviště a vydražitele (předražitele). Poté je již pouze vhodné provedení výmazu 

zástavních práv zkontrolovat, a tím je exekuce prodejem nemovitých věcí skutečně završena. 

 

3.8. Postavení spoluvlastníka 

Exekuce prodejem nemovitých věcí lze nařídit i na podíl povinného k nemovité věci. Není 

zřejmě žádným překvapením, že pro definici spoluvlastníka, resp. spoluvlastnictví je třeba 

nahlédnout do občanského zákoníku, a to konkrétně do ustanovení § 1115 odst. 1 o.z., jež zní 

„osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky.“ Již z tohoto i 

následujících ustanovení je patrno, že spoluvlastník nemůže být přehlížen při nakládání s věcí 

jiným spoluvlastníkem, musí být respektována jeho práva ke společné věci, apod. To platí i 

v případě, kdy je vedena exekuce prodejem podílu na nemovité věci povinného, přičemž výše 

spoluvlastnického podílu není rozhodná. Nelze však nařídit exekuci na podíl na nemovité věci 

v přídatném spoluvlastnictví. Toto omezení vyvěrá z procesních i hmotněprávních pravidel, 

jelikož převést podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví je možné za současného převodu 

věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží.
183

  

Spoluvlastník má z pohledu hmotného práva zaručenou celou řadu práv, ale také 

povinností. Procesní právo je naopak velice strohé. Exekuční řád de facto nikterak procesní 

práva spoluvlastníka neupravuje a část šestá občanského soudního řádu upravuje výkon 

rozhodnutí spoluvlastnického podílu pouze v jednom ustanovení, a to v § 338 o.s.ř., kde 

v odstavci třetím zákon povinuje soudního exekutora doručit pravomocný exekuční příkaz a 

dražební vyhlášku spoluvlastníku povinného. Spoluvlastníku je poté umožněno podat 

odvolání proti dražební vyhlášce za podmínek uvedených v § 336c odst. 5 o.s.ř. (jelikož je od 

roku 2013 odvolání proti dražební vyhlášce nepřípustné, uplatní se toto právo pouze pro řízení 

zahájená před rokem 2013). Další věta citovaného ustanovení je dozajista pro spoluvlastníka 

                                                 
182

 Ust. § 14 odst. 5 z.s.e. 
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nejpodstatnější, tedy že se mu udělí příklep, zúčastní-li se dražby a učiní-li s jinými dražiteli 

stejné nejvyšší podání.
184

 V daném případě se aplikuje zásada lex specialis derogat legi 

generali a věta druhá ustanovení § 336j odst. 1 o.s.ř. se nepoužije. Příklep se tedy udělí 

předkupníku, nebo tomu, komu svědčí výhrada zpětné koupě. Učiní-li tedy spoluvlastník 

nejvyšší podání s ostatními dražiteli, má před nimi absolutní přednost a udělí se mu příklep. 

Dražilo-li více spoluvlastníků tentýž podíl povinného, exekutor udělí příklep spoluvlastníku, 

jehož spoluvlastnictví vzniklo dříve. Nelze-li určit vydražitele ani takto, určí se vydražitel 

losem.
185

 Spoluvlastník povinného může také podat v souladu s ustanovením 

§ 336k odst. 3 písm. a) o.s.ř.
186

 odvolání proti usnesení o příklepu, jelikož mu musí být 

zaslána dražební vyhláška, ale může jej podat také z důvodu, že byl zkrácen na svých právech 

v průběhu dražby.  

Výše uvedené přednostní postavení spoluvlastníka při dražbě se nevztahuje na řízení o 

předražku. Spoluvlastník si tak musí chránit svá práva, pokud se tedy z jakéhokoliv důvodu 

nezúčastní dražby, a učiní-li poté návrh na předražek, který řádný vydražitel dorovná, uplatní 

se zásada vyjádřena v ustanovení § 336ja odst. 4 o.s.ř., a v případě shodných podání se 

předražitelem stane v prvé řadě ten, kdo nemovitou věc vydražil.
187

 

S exekucí prodejem spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech se také může pojit 

celá řada problému či překážek. Zápis na listu vlastnictví nemusí vždy odpovídat skutečnosti. 

Může tak dojít k situaci, kdy povinný již spoluvlastníkem není, i když je takto evidován 

v katastru nemovitostí. Pro tyto případy je nabyvatel již v dražební vyhlášce vyzván, aby 

uplatnil své právo nepřipouštějící dražbu u soudu. Nebo naopak, nedošlo-li do tří let po 

zániku, zrušení, či zúžení SJM k jeho vypořádání, platí, že (bývalí) manželé se stali 

spoluvlastníky nemovitosti, a jejich podíly jsou stejné. V takovém případě pak může ten 

z manželů, proti kterému není vedeno exekuční řízení, podat návrh na částečné zastavení 

exekuce, jelikož by měl být postižen pouze podíl povinného. Je ovšem pravdou, že exekutor 

v těchto případech neodpovídá za aktuálnost zápisu v katastru nemovitostí. Každá osoba si 
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musí chránit svá práva (vigilantibus iura scripta sunt), a pokud dojde v rámci exekuce 

k prodeji spoluvlastnického podílu, který skutečně nepatřil povinnému, nelze takovou 

okolnost přičíst k tíži oprávněného. Není-li tedy například podána vylučovací žaloba a 

dražební jednání proběhne, přičemž usnesení o příklepu nabude právní moci a nejvyšší podání 

bude doplaceno, což je zásadní okamžik pro nabytí vlastnického práva, stane se vydražitel 

skutečným vlastníkem nemovité věci.
188

 Na straně druhé může však dojít k situaci, kdy dojde 

ke zrušení a vypořádání spoluvlastnictví během již zahájené exekuce a povinný přestane být 

de iure spoluvlastníkem. Tehdy může oprávněný navrhnout, aby byl nabyvatel podílu 

povinného přibrán do exekučního řízení dle § 107a o.s.ř. a vstoupil do práv a povinností 

namísto povinného.
189

 

Dále stojí za zmínku také problematika zániku závad odpovídající věcnému břemeni 

v případě vydražení spoluvlastnického podílu. Platí, že zákonem zmíněné závady před 

vydražením zatěžují nemovitou věc jako celek a nemělo by dojít k situaci, kdy by tato zanikla 

pouze ve vztahu k podílu povinného. Prodej podílu by se však v zásadě neměl dotknout práv 

jiných spoluvlastníků věci společné. Je ale možné uzavřít, že osud případné závady má možné 

dva konce. Buďto z důvodu provedení exekuce zcela zanikne, anebo se tak nestane a daná 

závada bude stále zatěžovat celou nemovitou věc. Nicméně tato problematika je dosud málo 

dotčenou, avšak z výše uvedených dvou závěru, je příhodnější druhá možnost a § 336l odst. 5 

o.s.ř. se neužije. Rovněž aplikace ustanovení § 336j odst. 4 o.s.ř. se jeví problematickou, kdy 

se ukládá povinnost povinnému, aby vyklidil nemovitou věc. Krajský soud v Brně například 

vyslovil názor, že aplikace daného ustanovení je přímo vyloučena, pokud je předmětem 

exekuce spoluvlastnický podíl.
190

 Takto přísný výklad se mi ale zdá též problematický. Přeci 

jen běžné, že ve vydražené nemovitosti (stavbě či bytu) se zpravidla nachází věci povinného, 

které by měl z této nemovitosti odstranit. Povinnost vyklidit nemovitost by se tak měla 

povinnému uložit alespoň ve vztahu k jeho majetku v nemovité věci. 

Závěrem lze rovněž zmínit, že spoluvlastník musí umožnit prohlídku objektu, je-li to pro 

účely vedení exekuce potřebné (například pro ocenění nemovité věci). Nedotknutelnost obydlí 

zaručená Listinou není absolutní a v daném případě je zpřístupnění nemovitosti nezbytné pro 

ochranu práv a svobod druhých. Neumožní-li spoluvlastník znalci či zaměstnancům exekutora 

                                                 
188

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2006, sp. zn. 22 Cdo 850/2005. 
189

 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2007, sp. zn. 20 Co 255/2007; rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 22 Cdo 300/2016. 
190

 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha V. § 251-376 občanského 

soudního řádu. Vydání druhé, doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016 338 s.; usnesení 

Krajského soudu v Brně ze dne 29.5.2018, sp. zn. 12 Co 545/2017. 



74 

 

přístup, ač mu byla tato povinnost uložena, je možné mu následně uložit i pořádkovou 

pokutu.
191
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4. Obrana povinného a překážky v provedení exekuce 

Exekuce obecně jsou často značným zásahem do majetkové sféry povinných a při exekuci 

prodejem nemovitých věcí to platí dvojnásobně. V praxi se nejčastěji povinní se svým 

nesouhlasem s vedením exekuce obrací na soudního exekutora v případě přikázání 

pohledávky z účtu u peněžního ústavu nebo právě při postižení nemovité věci. V prvém 

případě může povinný vyskytlý problém řešit vcelku jednoduchým způsobem, ve skutečnosti 

mnohdy uplatňovaným, a to používáním účtu svého známého nebo příbuzného. V případě 

postižení nemovitosti se však povinný tímto „elegantním“ postupem nevyhne některým 

negativním dopadům exekuce, proto mu nezbyde nic jiného, než se bránit zákonnými 

prostředky, ale občas i prostředky, které nejsou zákonem aprobovány, a jsou stiženy 

neplatností právního jednání. 

I když povinný nevznese během exekučního řízení jakoukoliv procesní či jinou obranu, 

musí někdy i sám soudní exekutor rozhodnout o zastavení exekuce, případně o jejím 

neprovedení nebo odročení. Mohou se totiž vyskytnout různé překážky, které soudnímu 

exekutorovi brání v postupu, a v momentě jejích zjištění musí ex offo přistoupit k určitému 

rozhodnutí, příp. k určitému konání, či naopak nekonání. 

Vybrané zákonné překážky a obrana povinného zákonnými prostředky bude více 

analyzována v jednotlivých podkapitolách níže. 

Povinní se snaží často vyhnout nepříznivým důsledkům exekuce odkláněním svého 

majetku, a byť to ohledně nemovitého majetku lze pouze s obtížemi, není vyloučeno, že 

k tomu dojít může. Pokud se dlužník před zahájením exekuce pokusí zkrátit své věřitele, kteří 

mají vůči dlužníku vykonatelné pohledávky, mohou se tito věřitelé domáhat u soudu, aby 

určil, že právní jednání dlužníka je relativně neúčinné, a to postupem v souladu s § 589 

a násl. o.z. Shledá-li nalézací soud tvrzení žalobce (věřitele) pravdivé, rozhodne o neúčinnosti 

právního jednání vůči žalobci. Ten má poté možnost navrhnout soudnímu exekutorovi, aby 

přibrat žalovaného do exekučního řízení. Exekutor poté postihne nemovitou věc exekučním 

příkazem
192

 a současně rozhodne, že v části exekuce vedené právě prodejem nemovitých věcí 

se povoluje vstup žalovaného, na místo dosavadního povinného, přičemž v ostatních 

způsobech vedení exekuce zůstává exekuční řízení nedotčeno. Není však ani vyloučeno, že 

k takovému právnímu jednání dojde až po zahájení exekučního řízení. V takové situaci je 
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 Při zaslání exekučního příkazu na příslušné katastrální pracoviště je vhodné rovněž zaslat i průvodní dopis 

s krátkým vysvětlením, že v průběhu exekučního řízení došlo k relativní neúčinnosti převodu nemovité věci, 

a proto soudní exekutor postihuje nemovitost třetí osoby. Lze tím předejít případným dotazům stran katastru 

nemovitostí.  
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nutné zkoumat, zda došlo k započetí účinků alespoň generálního inhibitoria. Tehdy je soudní 

exekutor oprávněn předběžně posoudit, zda zkracující jednání povinného je neplatné pro 

porušení zákazu nakládat se svým majetkem. Usoudí-li, že k tomu skutečně došlo, je takováto 

„obrana“ povinného irelevantní a soudní exekutor exekuci provede s nabyvatelem nemovité 

věci obdobně, jak uvedeno výše. Není tedy nutné, aby došlo ke zpětnému převodu 

vlastnického práva na povinného a exekutor tak zkoumá pouze to, zda vlastnické právo 

k nemovité věci náleželo povinnému v době vydání exekučního příkazu.
193

 V obou výše 

zmíněných případech pak již lze pokračovat v provádění exekuce standardním postupem.  

Za podmínek, kdy exekuční příkaz byl vydán na nemovitost, kde má povinný trvalý pobyt, 

a nevymáhá-li se v exekuci pohledávka výživného aj. v souladu s ustanovením 

§ 336i odst. 2 o.s.ř., lze dosáhnout odvrácení provedení exekuce prodejem nemovitých věcí i 

doplacením vymáhané částky v té výši, aby zůstatek vymáhané jistiny oprávněného (a 

případně přihlášených věřitelů) nepřesahoval 100 000,00 Kč. Podle ustanovení § 265a o.s.ř. je 

od 1. 1. 2022 jakákoliv úhrada na exekučně vymáhanou částku vždy přednostně započítána na 

jistinu, povinný tak již nemusí uvádět, na kterou část pohledávky hradí. Lze i přesto vydat 

exekuční příkaz, usnesení o ceně, ba dokonce dražební vyhlášku, právě tehdy se vyzývají 

věřitelé k přihlašování pohledávek, ale pokud k okamžiku zahájení dražebního jednání 

nedosahuje souhrnná jistina zmíněnou částku 100 000,00 Kč, je nutné odročit dražební 

jednání (soudní výkon rozhodnutí se musí dokonce zastavit).    

 

4.1. Návrh na odklad exekuce 

Návrh na odklad exekuce se zpravidla podává u soudního exekutora, přičemž musí 

obsahovat všechny náležitosti, které zákon vyžaduje k zahájení řízení, a musí k němu být 

přiloženy listiny k prokázání tvrzení povinného. Pro případné odstraňování vad nelze 

postupovat výzvou exekutora k doplnění či opravě návrhu podle ustanovení § 43 o.s.ř. a 

návrh, jenž nesplňuje dané náležitosti, musí být odmítnut. V dané věci se však neuplatní 

zásada překážky rei iudicatae, povinný tak může podat řádný návrh na odklad znovu a není 

tak dotčen odmítnutím jeho prvního podání. Návrhu může soudní exekutor vyhovět, za 

kumulativního splnění čtyř podmínek, a to: 

 povinný se ocitl v postavení, kdy by okamžité provedení exekuce mohlo mít pro 

něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky; 
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 KŮRKA, V., SVOBODA, K. Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce. 2. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, 219-220 s. 
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 v tomto postavení se povinný ocitl bez své viny; 

 toto nepříznivé postavení má pouze přechodný charakter; 

 a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. 

Od roku 2022
194

 může povinný též navrhnout, aby zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 o.s.ř., 

§ 313 odst. 1 a 3 o.s.ř. a v § 320d odst. 1 písm. b) o.s.ř. po dobu odkladu neplatily, pokud tím 

nebude oprávněný poškozen a je-li to nutné k naplnění účelu odkladu. Jak vidno, možné 

omezení citovaných zákazů nakládání s majetkem se nedotýká nemovitých věcí, proto i za 

trvání odkladu bude vždy platit generální inhibitorium (příp. speciální inhibitorium) vůči 

nemovitým věcem povinného, nebude-li exekutorem rozhodnuto podle § 44 odst. 4 e.ř. 

o omezení generálního inhibitoria. Za situace, kdy exekutor shledá důvodnost takového 

návrhu povinného, exekuci usnesením odloží a uvede dobu, na kterou exekuci odkládá, a 

případnou dražbu nemovitých věcí pak nelze provést. V opačném případě exekutor postoupí 

spis exekučnímu soudu, který o něm bezodkladně rozhodne, nejpozději však do 15 dnů. Proti 

usnesení exekučního soudu je přípustné odvolání a odvolací soud již lhůtou vázán není. Ten 

však zpravidla o takovém návrhu rozhoduje přednostně z důvodu podstaty institutu odkladu 

exekuce. Do doby než rozhodnutí soudu o návrhu povinného nabyde právní moci, exekutor 

nesmí v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. b) e.ř. exekuci provést. To znamená, že 

povinný může docílit kýženého posečkání dražby nemovitosti i na několik měsíců, i za 

předpokladu, že reálně se nenachází v postavení odůvodňující odklad exekuce. Pro úplnost lze 

dodat, že podle ustanovení § 54 odst. 11 e.ř. lze exekuci odložit i bez návrhu, lze-li očekávat, 

že exekuce bude zastavena (z některého důvodu uvedeného v § 268 o.s.ř.). 

Jak již bylo uvedeno v přechozí kapitole, i tento institut může být zneužíván pouze 

k odvrácení účinků provedení dražby, aniž by se povinný reálně nacházel v nepříznivé situaci. 

Zákonodárce na tuto situaci pamatoval, a sice v ustanovení § 54 odst. 3 e.ř., který zapovídá 

užití předchozího odstavce. Exekutor tedy může přistoupit k provedení exekuce „jde-li o 

návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva nebo 

uplatní-li účastník v návrhu na odklad stejné okolnosti, o nichž již bylo rozhodnuto.“
195

 

Pro vymezení abstraktního vyjádření „zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva“ 

lze využít argumentaci NSS jako kárného soudu, který uvedl, že „o zřejmě bezúspěšné 

uplatňování nebo bránění práva se jedná tehdy, jestliže již ze skutkových tvrzení navrhovatele 
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 1.1.2022 nabyl účinnosti zák. č. 286/2021 Sb., kterým došlo k novelizaci ustanovení upravující odklad 

exekuce (§ 266 o.s.ř. a § 54 e.ř.).  
195

 Ust. § 54 odst. 3 e.ř. 
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je nepochybné, že návrhu nemůže být vyhověno. Pochybnosti soudního exekutora o úspěšnosti 

návrhu na odklad exekuce v soudním řízení nepostačují k závěru o tom, že daný návrh je 

zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva.“
196

 Pro praktické přiblížení je možné zmínit 

rozhodnutí NS sp. zn. 2 Cdon 336/96, kterým dovodil, že bezúspěšným uplatňováním práva je 

například návrh povinného na odklad z důvodu podaného dovolání, které samo o sobě nemá 

suspenzivní účinek.
197

 

Pokud povinný uplatní stejné okolnosti, aniž by bylo o prvém návrhu rozhodnuto, exekutor 

by měl řízení o druhém návrhu povinného zastavit pro překážku litispendence. Exekutor při 

svém rozhodování vždy zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro vedení řízení. Zmíněná 

překážka je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit, proto je třeba 

zastavit řízení o návrhu povinného na odklad exekuce. Nastane-li ale situace, že povinný 

uplatní v návrhu stejné okolnosti, o kterých již bylo dříve rozhodnuto, a tím vznikla překážka 

věci rozsouzené, může exekutor pokračovat v provádění exekuce, aniž by bylo rozhodnuto o 

druhém návrhu povinného na odklad. 

Povinný tedy může o svou nemovitost přijít i za stavu exekučního řízení, kdy není 

pravomocně rozhodnuto o jeho návrhu na odklad. Podá-li však povinná návrh, který je úplný, 

srozumitelný, splňuje veškeré náležitosti, a nejedná-li se o jeden z výše zmíněných 

obstrukčních úkonů, exekutor posečká s provedením exekuce. Tím je míněno zejména vydání 

dražební vyhlášky, nicméně například přechozí krok exekutora – usnesení o ceně – není 

úkonem, který by směřoval k provedení exekuce, tedy k přímému zpeněžení exekučně 

postiženého majetku. Tímto usnesením se pouze stanovuje cena nemovitých věcí pro případ 

jejich pozdějšího zpeněžení. Vydání tohoto usnesení tedy nemůže bránit podaný návrh na 

odklad exekuce. K této věci se vyjádřil například i Krajský soud v Ostravě, který se s výše 

uvedenou argumentací ztotožnil, a podotkl, že účelem institutu odkladu exekuce je zejména 

zamezit neodvratitelným následkům, které by mohly mít pro povinného a jeho rodinu i 

katastrofální důsledky, kdy by došlo právě k provedení exekuce. Účelem však není zamezit 

veškerým úkonům soudního exekutora. Ochrana povinného po podaném návrhu na odklad se 

tak především vztahuje k těm úkonům, které pro povinného znamenají úbytek jeho 

majetku.
198

 Po vydání usnesení o ceně tak nedochází k bezprostřednímu ohrožení majetku 

povinného, nýbrž se jedná o „přípravnou“ fázi. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2011, sp. zn. 14 Kse 4/2011-79. 
197

 KASÍKOVÁ, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 382 s. 
198

 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.9.2019, č. j. 9 Co 385/2019-60. 
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Občas je možné se i setkat s částečným odkladem exekuce. K usnesení o odkladu 

v rozsahu exekuce, jež je prováděna podle exekučního příkazu postihující nemovité věci, ale 

zpravidla nedochází z rozhodnutí exekutora nýbrž exekučního soudu, a to do pravomocného 

rozhodnutí o dřívějším návrhu povinného na zastavení. Soudy taková počínání pak 

odůvodňují tím, že pokud by exekuce nebyla v uvedeném rozsahu odložena, byla by 

nemovitost povinného nevratně zpeněžena v rámci nařízené dražby, a nebude-li exekuce 

(částečně) zastavena, bude soudní exekutor moci dražbu nařídit znovu. Zároveň upozorňují, 

že současně pokračuje provádění exekuce ostatními způsoby. Ze zmíněného vyplývá, že 

exekuční soudy bývají častěji ve svém rozhodování shovívavější, nežli soudní exekutoři. 

 

4.2. Návrh na zastavení exekuce 

Nejčastějším podáním, které účastníci činí, je právě návrh, kterým se domáhají zastavení 

exekuce, ať již zcela nebo pro její určitou část, resp. určitým způsobem. Na návrh povinného 

dojde k zastavení exekuce tehdy, kdy exekuce neměla být vedena od počátku, případně kdy 

vznikl některý ze zákonných důvodů k jejímu zastavení až v průběhu vedení řízení, a jelikož 

exekuční příkaz je rozhodnutí, proti kterému není připuštěn opravný prostředek, nezbývá 

povinnému jiné možnosti, než se bránit toliko tímto způsobem. 

Nejprve je však dlužno dodat, že zákon rozlišuje podání návrhu na zastavení ve lhůtě podle 

§ 46 odst. 6 e.ř., tedy ve lhůtě 30 dnů k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti od 

doručení prvních listin a podání návrhu na zastavení po uplynutí této lhůty. 

Je-li tak podán návrh ve lhůtě pro dobrovolné splnění vymáhané povinnosti, nelze vyznačit 

do RZE tzv. doložku provedení exekuce, a to do té doby, než bude o takovém návrhu 

pravomocně rozhodnuto. Doložkou provedení exekuce se pro účely exekučního řízení rozumí 

právní moc usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
199

 V souladu s § 336 odst. 1 o.s.ř teprve 

„po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví znalce“. Je tedy zřejmé, 

že exekutor může ustanovit znalce teprve v momentě, kdy byly splněny podmínky podle 

§ 52 odst. 3 e.ř. a byla vyznačena DPE. Do té doby však exekutor pouze zjišťuje, případně 

zajišťuje majetek povinného, nelze však postoupit dále. Byť pro podání takového návrhu je 

pouze omezený čas, obrana povinného tímto způsobem je tedy účinnější, jelikož oproti 

návrhu na odklad nelze v této fázi postoupit ani ke jmenování znalce. 
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 Laicky se proto také uvádí, že exekuce „není pravomocná“ do doby, než je možné vyznačit DPE do 

rejstříku zahájených exekucí. 
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Jakmile dojde k uplynutí výše uvedené lhůty, nebrání exekutorovi nic, aby zvolil dle 

zákonných pravidel způsob exekuce a pokračoval v jejím provádění. Dojde-li pak exekutor 

k závěru, že pro vymožení pohledávky povinného je nezbytné provést exekuci prodejem 

nemovitých věcí, činí veškeré příslušné kroky podle § 335 a násl. o.s.ř. Návrh na zastavení 

exekuce pak může povinný podat u exekutora, který exekuci vede, a to do 15 dnů ode dne, 

kdy se dozvěděl o důvodu pro zastavení exekuce.
200

 Tak alespoň zní litera zákona. NS však 

dospěl podle mého názoru ke správnému závěru, a sice že uvedená 15 denní lhůta není lhůtou 

prekluzivní, pouze vede povinné, aby neprotahovali případné návrhy na zastavení, pokud o 

důvodu vědí. Dospěje-li pak případně soud z tvrzení povinného a jím předložených listin, že 

existuje důvod pro (částečné) zastavení exekuce, mel by tak učinit, jelikož jakýkoliv 

„opožděný“ návrh povinného na zastavení exekuce je věcně projednatelný.
201

 

Při domáhání se zastavení exekuce se povinný musí opřít o jeden z důvodů v ustanovení 

§ 268 o.s.ř. a zpravidla pak může dojít ke třem výsledkům. Návrh povinného je zamítnut, 

návrhu povinného je vyhověno a exekuce je zcela zastavena, nebo návrhu povinného je 

vyhověno částečně v souladu s § 268 odst. 4 o.s.ř., příp. je vyhověno jeho návrhu na částečné 

zastavení.
202

 První dva výsledky jsou zřejmé. Po právní moci takových rozhodnutí se buďto 

beze změny pokračuje v exekuci dále, nebo exekuce končí a je rozhodnuto o nákladech řízení. 

Třetí výsledek řízení je však dlužno rozebrat více. 

Exekuce může být, zejména na základě petitu návrhu povinného, zastavena částečně, a to 

pro určitou část pohledávky oprávněného (například po započtení pohledávky povinného vůči 

oprávněnému) či co do určitého způsobu vedení exekuce (z důvodu nevhodnosti takového 

způsobu). Sníží-li se tedy vymáhaná peněžitá povinnost povinného v souladu s částečným 

zastavením exekuce, musí soudní exekutor z úřední povinnosti přezkoumat, zda případný 

prodej nemovité věci je pro naplnění účelu exekuce vhodný, a případně od něj upustit. 

Postupoval by exekutor například z pohodlnosti k prodeji nemovitých věcí, jelikož už bylo 

přikročeno například k vydání dražební vyhlášky, přestože by k efektivnímu uspokojení 

pohledávky oprávněného došlo i jiným způsobem, vystavuje se tím možnému kárnému 

postihu. Pokud dojde k částečnému zastavení exekuce a jistina by byla ponížena pod částku 

nepřesahující 100 000,00 Kč ke dni konání dražby nemovitých věcí, kde má povinný místo 

trvalého pobytu, musel by soudní exekutor odročit dražební jednání na základě 

§ 336i odst. 2 o.s.ř., v opačném případě by kárný postih byl de facto jistý a odvolání 
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povinného proti usnesení o příklepu by bylo důvodné. Povinný však nemusí rozporovat pouze 

výši vymáhané pohledávky, nýbrž způsob vedení exekuce například pro jeho nevhodnost. 

Mnohdy se stává, že povinní brojí proti exekučnímu příkazu postihujícímu jejich nemovité 

věci za situace, kdy jejich dluh není nikterak vysoký, a uvádějí, že jistě existuje i jiný, 

šetrnější způsob, který se jeví s ohledem na výši vymáhaná částky jako zcela dostatečný a 

přiměřený. Exekutor si je coby profesionál vědom omezení, jež zákon vymezuje, nicméně i 

pro nízké pohledávky lze postihnout nemovitou věc, byla-li již například dříve postižena 

jiným exekutorem. Za takových okolností exekutor ani nemůže přistoupit k dražbě z důvodu 

pozdějšího pořadí jeho exekučního příkazu. V tomto směru tak povinní nebývají často úspěšní 

a exekuční soudy je jako nedůvodné zamítají. 

Ze shora uvedeného je evidentní, že účelem a smyslem návrhu na zastavení exekuce je 

jistě ochrana práv povinného. Na straně druhé ale může sloužit také jako obstrukční 

prostředek k oddálení dražby, byť sám o sobě takový návrh nemá odkladný účinek. To platí 

zejména pro návrhy učiněná těsně přede dnem dražby. Bylo však již dovozeno, že samotný 

návrh na zastavení není pokaždé důvodem, aby ji exekutor bez dalšího odročoval, k posečkání 

s dražbou nemovitosti je vhodné přistoupit za situace, kdy je možné očekávat, že návrhu 

povinného bude vyhověno. Exekutor tak může přistoupit k dražbě, i když návrh postoupil 

exekučnímu soudu v souladu s § 55 odst. 3 e.ř., má-li za to, že učiněná obrana povinného je 

zjevně nedůvodná. Povinný se pak může bránit odvoláním proti usnesení o příklepu 

s tvrzením, že byl porušen zákon při dražebním jednání. Odvolací soud pak takové podání 

povinného musí sám přezkoumat, i přestože nebylo rozhodnuto o dřívějším návrhu na 

zastavení, a případně změnit usnesení tak, že se příklep neuděluje.
203

 Tato problematika byla 

již více přiblížena v kapitole 3.5. Pro úplnost je přiléhavé zmínit, že výše uvedené platí pouze 

ve vztahu k návrhu podanému povinným. Jakmile podá návrh na zastavení oprávněný, uplatní 

se v plném rozsahu zásada dispoziční a nelze ani aplikovat ustanovení § 96 odst. 3 o.s.ř. 

Exekutor tak vždy zastaví exekuční řízení a zkoumá pak již pouze otázku procesního 

zavinění. 

Závěrem je rovněž možné nastínit novelu exekučního řádu v § 55 e.ř., kterou se 

zákonodárce snaží přispět k zastavování marných exekuci, ve kterých po dobu posledních 

šesti let od vyznačení DPE nebyla vymožena alespoň částka pokrývající náklady exekuce. 

Toto břemeno pak tíží oprávněného, který musí složit zálohu na náklady exekuce. Důvodová 

zpráva k tomu uvádí, že je to právě soudní exekutor, kdo zjišťuje majetkové hodnoty 
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povinného a dává podnět soudu nebo vyžaduje souhlas oprávněného k zastavení exekuce 

v případě, kdy dojde k závěru nemajetnosti povinného.
204

 Zákonodárce tím chtěl zamezit 

dalšímu protahování exekuce, která se jeví jako marná, pomíjí však skutečnost, že i přes delší 

dobu vedení exekuce může dojít ke skutečnostem, jež v konečném důsledku vedou 

k (částečnému) uspokojení pohledávky oprávněného. Hodnotím tuto úpravu jako nezdařilou, 

jelikož z praxe plyne, že mnohdy došlo z různých důvodů k uspokojení i letitých exekucí. 

Pokud je však v exekučním řízení postižena nemovitá věc, dané ustanovení se nepoužije. 

I takto klauzule má své nedomyšlené stránky. Bude-li totiž povinný vlastnit kupříkladu 

zlomek podílu na proužku pole, který bude postižený, a to i celou řadou exekučních příkazů, 

lze přepokládat, že prodej takové nemovité věci neuspokojí ani pohledávku oprávněného v 

exekuci, která byla nařízena nejdříve. Takové exekuce však budou vedeny nadále, i když by 

měly být podle úmyslu zákonodárce zcela jistě zastaveny. 

 

4.3. Střet s insolvenčním řízením 

Nejprve je třeba vytyčit hlavní rozdíl mezi řízením exekučním a insolvenčním. Exekuční 

řízení, potažmo soudní výkon rozhodnutí, je svou povahou řešením individuálním, nejčastěji 

ve vztahu jednoho dlužníka vůči jednomu věřiteli. Může nastat i stav, kdy dlužník má více 

věřitelů, kteří mají své pohledávky posvěceny vykonatelným exekučním titulem, na jehož 

základě se pak domáhají spravedlnosti u soudního exekutora. Má-li dlužník dostatek majetku 

pro postupné uspokojení jednotlivých věřitelů, je zvolená cesta skrze soudního exekutora 

správným postupem. Opačná situace však nastává v momentě, kdy dlužník není ze svého 

majetku schopen uspokojit všechny své věřitele a dostává se tak do úpadku nebo také platební 

neschopnosti. Tou se dle litery zákona rozumí pluralita věřitelů, peněžní závazky po dobu 

delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není dlužník schopen plnit. Tehdy je pak 

vhodné řešit tuto situaci kolektivním způsobem uspokojování věřitelů, kterým je výhradně 

insolvenční řízení. To je založené na aplikaci insolvenčního zákona a zvoleného způsobů 

řešení shledaného úpadku dlužníka. Shledá-li insolvenční soud, že dlužník je v úpadku, musí 

rovněž zvolit některý ze způsobů jeho řešení. Buďto prohlásí konkurz jako likvidační způsob 
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řešení, nebo zvolí jeden ze sanačních způsobů, kterými jsou reorganizace a oddlužení.
205

 

Oddlužení je v nynější době drtivě převažujícím způsobem řešení úpadku dlužníka. 

Nadále je možné položit otázku, co se stane s exekučním řízením (zpravidla již 

probíhajícím). Odpověď se jeví jako poměrně jednoduchá, která se skrývá ve stěžejních 

ustanoveních § 109 odst. 1 písm. c) i.z. a § 140e i.z. Prvé ustanovení stanoví, že po zahájení 

insolvenčního řízení lze exekuci, jež by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka či majetek 

náležící do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze ji však provést. Je však možné 

učinit úkony, směřující k zajištění majetku pro možné uspokojení pohledávky oprávněného 

v budoucnu.
206

 Druhé ustanovení pak již zapovídá i zahájit či nařídit exekuci, která by 

postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka. Jinými slovy lze tedy dojít k závěru, že 

probíhající exekuční řízení se ex lege přerušuje, přičemž není podstatné, zda bylo insolvenční 

řízení zahájeno na návrh dlužníka či věřitele, a nové exekuční řízení lze zahájit pouze do 

rozhodnutí o úpadku, poté již musí věřitel jít cestou přihlášky do insolvenčního řízení. Zákon 

rovněž stanovuje pravidlo, že pro účely insolvenčního řízení se nepřihlíží k takovým 

rozhodnutím, jež by exekutor učinil v rozporu s výše uvedenými omezeními. Insolvenční 

soud má i pravomoc pozastavit vykonatelnost či odložit právní moc takových rozhodnutí. 

Exekutor je tedy povinen sledovat insolvenční rejstřík, a jakmile zjistí, že je v něm záznam o 

povinném, musí na toto příslušně reagovat. Platí totiž, že účinky zahájení řízení nastávají 

okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku. Není pak ani namístě zastavovat 

exekuci nebo rušit exekuční příkazy, speciální inhibitorium se právní mocí rozhodnutí o 

úpadku neuplatní, a pokud by došlo ke zrušení insolvenčního řízení, zůstávají účinky dříve 

vydaných exekučních příkazů v platnosti.
207

 

Jakmile dojde k zahájení insolvenčního řízení, aplikuje se též ustanovení § 46 odst. 7 e.ř., 

ve znění účinném ode dne 1. 1. 2014. Soudní exekutor tak rozhodne za situace, kdy nelze z 

důvodu zahájení insolvenčního řízení exekuci provést, usnesením o výši nákladů exekuce, o 

odečtu nákladů exekuce od vymoženého plnění a o vydání vymoženého plnění (nikoliv 

nepřesně jen výtěžku) insolvenčnímu správci. Citované ustanovení exekučního řádu jako 

jediné upravuje střet exekučního řízení a insolvenčního řízení a je nutné ho aplikovat ve 

vztahu k příslušným ustanovením insolvenčního zákona jako právní úpravu speciální (lex 
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specialis derogat legi generali) a současně i pozdější (lex posterior derogat priori).
208

 V této 

souvislosti nutno nakonec podotknout, že uvedená úprava nebyla dotčena ani revizní novelou 

insolvenčního zákona účinnou ode dne 1. 1. 2014.
209

 Uvedené závěry byly nakonec potvrzeny 

rozhodovací praxí ÚS, který judikoval, že právo soudního exekutora na přednostní uspokojení 

odměny a náhrady nákladů exekuce je zakotveno v ustanovení § 46 odst. 7 e.ř., skutečnost, že 

samotný insolvenční zákon postavení tohoto nároku přímo neupravuje, neznamená, že tak 

nemůže učinit právní norma zakotvená v jiném zákoně. „Obecné soudy jsou povinny v 

případech vydávání výtěžku exekuce do insolvenčního řízení postupovat podle § 46 odst. 7 ex. 

řádu tak, že insolvenčnímu správci exekutor vydá vymožené plnění po odpočtu nákladů 

exekuce; účelně vynaložené náklady exekuce, jejichž součástí je také odměna exekutora, se 

nestávají součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení.“
210

 K závěrům uvedeným v 

tomto nálezu se následně přihlásily i ostatní senáty ÚS, například sp. zn. I.ÚS 2898/16; II.ÚS 

3604/15 či III.ÚS 1731/16. 

Co se však stane s postiženými nemovitými věcmi po zahájení insolvenčního řízení záleží 

na fázi samotného řízení exekučního. Jelikož po zahájení insolvence nelze exekuci „provést“, 

je nutné tento pojem vyložit. Sprinz k tomu uvádí, že lze přistoupit k ocenění nemovité věci a 

jiným přípravným krokům, které nejsou v rozporu s omezením v § 109 odst. 1 písm. c) i.z. 

Nemůže však v žádném případě dojít k příklepu či k vyplacení vymožených peněžních 

prostředků oprávněnému či přihlášeným věřitelům. Dále ale také uvádí, že je možné i nařízení 

dražby, přičemž provedením exekuce je toliko udělení příklepu, příp. doručování tohoto 

usnesení.
211

 Osobně se přikláním k názoru, že samotné nařízení dražby je úkonem k provedení 

exekuce a již nařízena dražba by se měla odročit, jelikož exekutor nemůže předjímat 

rozhodnutí insolvenčního soudu o insolvenčním návrhu.
212

 Nicméně je zde možné shledat 

obdobné názory jako například při podaném návrhu na odkad a přípravnou fázi prodeje 

nemovitých věci konat lze. S ohledem na skutečnost, že po zahájení insolvenčního řízení 

dochází často k rozhodnutí o úpadku do jednoho či dvou měsíců, je však konání i přípravné 

fáze velice nehospodárné. 

 Může však dojít i k situaci, kdy dražba proběhla a následně byl udělen příklep, příp. bylo i 

doplaceno nejvyšší podání ještě před zahájením insolvenčního řízení. Pro případného 
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vydražitele je rozhodná právní moc usnesení o příklepu. Pokud se toto rozhodnutí nestane 

pravomocným, nemůže se vydražitel stát vlastníkem nemovité věci a po dobu trvání účinků 

insolvence dané usnesení právní moci ani nabýt nemůže. Jinak tomu je v případě, kdy příklep 

právní moci nabyde před zahájením insolvenčního řízení, vydražitel se vlastníkem stane a 

může bezpochyby doplatit nejvyšší podání. V každém případě se však doplacené nejvyšší 

podání stává součástí majetkové podstaty ve vedené insolvenci. Jak je shora uvedeno 

k ustanovení § 46 odst. 7 e.ř., exekutor si však může odpočíst příslušné náklady exekuce.
213

 

Usnesení o vydání výtěžku insolvenčnímu správci je poté rozhodnutím s účinky usnesení o 

rozvrhu rozdělované podstaty ve smyslu ustanovení § 337 a násl. o.s.ř. Uvedený závěr se 

opírá o rozhodnutí NS, jenž uvedl, že pro případ prohlášení konkursu na majetek povinného 

poté, co v exekučním řízení byla nemovitost povinného pravomocným usnesením o příklepu 

prodána, exekutor odečte z vymoženého plnění jemu vzniklé náklady a zbytek rozdělované 

podstaty vydá konkurznímu, resp. insolvenčnímu správci, jelikož uvedené závěry dopadají i 

na insolvenční zákon.
214

 Po právní moci usnesení o vydání výtěžku insolvenčnímu správci 

pak exekutor postupuje podle § 337g odst. 1 o.s.ř. a § 337h odst. 2 o.s.ř., vyplatí určené 

částky, jak je specifikováno ve výroku a vyrozumí příslušný katastrální úřad o tom, která 

zástavní práva či věcná břemena zanikla. K těmto závěrům se opakované hlásí i NS.
215

 

Povinní, zejména pak jejich právní zástupci, ale často odvracejí řádně nařízenou dražbu 

insolvenčním návrhem, a jelikož platí v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 písm. c) i.z. 

zásada, že exekuci nelze po zahájení insolvenčního řízení provést, nezbyde v takovém případě 

soudnímu exekutorovi ničeho jiného, než dražbu odročit. Pokud je samozřejmě insolvenční 

návrh oprávněný, musí exekutor respektovat zákonná pravidla pro poměrné uspokojování 

věřitelů. V praxi se však vyskytují i ti, kteří insolvenční návrh podávají opakovaně pouze 

z důvodu odvrácení dražby v rámci exekuce a zjevně tak zneužívají práva a takové jednání by 

nemělo požívat právní ochrany. Na tyto situace však insolvenční zákon pamatuje a věřitel (a 

dle mého názoru i soudní exekutor) může navrhnout, aby insolvenční soud vydal předběžné 

opatření, kterým by omezil účinky uvedené v § 109 odst. 1 písm. c) i.z. a povolil tak dražbu 

nemovité věci i přes zahájené insolvenční řízení na tzv. šikanózní insolvenční návrh dlužníka 
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(povinného), kterým se snaží pouze obstruovat exekuční řízení. Tyto závěry lze shledat i 

v rozhodovací praxi soudů (například VS v Praze KSPL 52 INS 30277/2013).
216

 

Pokračoval-li exekutor v nařízené dražbě a udělil-li poté příklep dražiteli, který učinil 

nejvyšší příhoz, přestože bylo krátce před dražbou zahájeno insolvenční řízení (například 

z důvodu nezkontrolování insolvenčního rejstříku těsně před dražbou), nelze se bez dalšího 

domoci u odvolacího soudu toho, aby změnil usnesení tak, že se příklep neuděluje. Tato 

skutečnost není sama o sobě příčinou nezákonné dražby, pokud byl později insolvenční návrh 

odmítnut.
217

 Podle mého názoru je více než spravedlivé, že obstrukční metody povinných 

nepožívají právní ochrany a taková rozhodnutí soudů velice vítám. 

Nemovitou věc lze prodat v rámci exekučního řízení i z volné ruky podle ustanovení 

§ 44a odst. 4 e.ř., ten sice neuvádí, že jeho aplikací dochází k provedení exekuce. Je ovšem 

nepochybné, že ani tento způsob „provedení“ exekuce není možný. Po souhlasu exekutora a 

případných věřitelů dochází k realizaci běžné kupní smlouvy a obdobně jako exekuční řád i 

insolvenční zákon ukládá dlužníku zákaz nakládání s jeho majetkem.
218

 

 

4.3.1. Výjimky ze zákazu provádění exekuce 

Jak ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) i.z., tak ustanovení § 140e odst. 1 i.z. obsahují i 

výjimku, za které lze i po zahájení insolvenčního řízení, příp. rozhodnutí o úpadku exekuci 

provést, a to na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 i.z. 

Jedná se o pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň, jež 

byly písemně uplatněny proti osobě s dispozičními oprávněními. Tato osoba by měla 

uspokojit uplatněnou přednostní pohledávku dobrovolně, a to ze spravované majetkové 

podstaty. Pokud pak z jakéhokoliv důvodu nedojde k dobrovolnému plnění, může věřitel 

podat žalobu proti této osobě, přičemž se nejedná o incidenční spor. Případné rozhodnutí 

soudu, kterým se žalobci deklaruje jeho právo, pak slouží jako exekuční titul, pokud žalovaný 

nesplní dobrovolně svou povinnost. O lhůtě k plnění a o části majetkové podstaty, ze které má 

být pohledávka uspokojena, však rozhoduje insolvenční soud. Exekuční návrh se pak ale 
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podává vůči dlužníku coby povinnému, i přestože dispoziční oprávnění náleží insolvenčnímu 

správci, jelikož se exekuce vede pouze na majetek náležící do majetkové podstaty.
219

 

V části zákona upravující oddlužení pak ustanovení § 408 odst. 2 i.z. také hovoří o 

možnosti zahájení exekuce pro pohledávky, které vzniknou teprve po nastoupení účinků 

schválení oddlužení a které nemají být v jeho rámci uspokojeny. Lze však postihnout pouze 

takový majetek, který dlužník získal po účincích rozhodnutí o schválení oddlužení, k němuž 

má dispoziční oprávnění. Teoreticky lze tedy postihnout mzdu povinného, jelikož ta náleží 

právě do jeho dispozice a měla by tak splňovat podmínky v citovaném ustanovení. Ovšem 

takový postoj by byl v podstatě v rozporu s účelem samotné insolvence, jelikož dlužnici 

zpravidla nedisponují hodnotným majetkem a jediné, z čeho uspokojují přihlášené věřitele do 

insolvenčního řízení, je právě mzda či jiný příjem dlužníka. Nicméně i Sprinz i Chytil uvádějí, 

že pro pohledávku oprávněného, která vznikne po oddlužení, může být nařízena a provedena 

exekuce srážkami ze mzdy, jelikož mzda nebo jiný příjem v zásadě naplňují podmínky v 

citovaném ustanovení.
220

 K tomu ale dlužno uvést též § 411 odst. 1 i.z., který de facto chrání 

příjem dlužníka pro prvotní uspokojování přihlášených věřitelů do insolvenčního řízení, 

jelikož po dobu trvání oddlužení nemůže mít exekuce vliv na povinnost dlužníka nakládat 

s příjmy určenými k plnění splátkového kalendáře bez ohledu na to, kdy k nařízení exekuce 

došlo. Zákon ale také obsahuje ustanovení § 409 odst. 3 i.z., který dodává, že „majetek, který 

dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá 

oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty.“ Další věta tohoto ustanovení znovu doslovně 

opakuje část § 408 odst. 2 i.z., a sice že exekuci, která by takový majetek postihovala, zahájit i 

provést lze pro „poúpadkové“ pohledávky. V praxi nejčastěji nastává situace, kdy dlužníku, 

který je v oddlužení, je uložena ve správním řízení pokuta, kterou příslušný správní orgán 

poté vymáhá, když není uhrazena dobrovolně. Pro takové dluhy pak pravděpodobně lze 

postihnout účet dlužníka, na který mu chodí mzda či plat a po odečtení srážky pro účely 

insolvenčního řízení, lze vyrozumět i peněžní ústav o právní moci exekučního příkazu a 

domáhat se tak uspokojení věřitele. Je možné dospět dokonce k závěru, že by i přes plnění 

splátkového kalendáře zbývalo dlužníku dostatek peněž ke koupi nemovité věci, která by pak 

nespadala do majetkové podstaty, a takový majetek by pak bylo možné postihnout 

v zahájeném exekučním řízení pro „poúpadkové“ pohledávky. Taková představa je však 
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utopická. Závěrem je možné dodat, že judikatura pro tuto oblast stále ještě chybí a bude 

zajímavé sledovat její vývoj. 

 

4.4. Souběh při provádění exekuce nemovitých věcí 

Není výjimečné, když je nemovitá věc postižena vícero exekučními příkazy. Často se totiž 

stává, že existuje pluralita věřitelů a zároveň z různých důvodů nemusí být vždy zvolen 

kolektivní způsob jejich uspokojování podle insolvenčního zákona. Stejnou nemovitou věc 

však není možné prodat ve dvou či více dražebních jednáních, pro tyto případy je nutné 

aplikovat ustanovení § 14 a násl. z.s.e. Přímo z důvodové zprávy k tomuto zákonu vyplývá, že 

se dává přednost tomu soudnímu výkonu rozhodnutí nebo soudní, správní či daňové exekuci, 

jež byla nařízena jako první. Ohledně dalších souběžných exekucí platí, že se tyto přerušují.221 

Rozhodným dnem pro pořadí je den doručení rozhodnutí o nařízení exekuce prodejem 

nemovitých věcí příslušnému katastrálnímu úřadu. Prvně doručené rozhodnutí má tedy 

přednost, tato exekuce nebo SVR se provede a v dalším řízení v pořadí určeném podle 

pravidel v § 14 odst. 2 z.s.e. lze pokračovat pouze za předpokladu, že toto řízení neskončilo, 

dotčená nemovitá věc nebyla již prodána a vymáhaná pohledávka nezanikla. Jakmile dojde 

k prodeji nemovité věci, účinky ostatních nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů 

zanikají, a to dnem právní moci usnesení o příklepu (předražku) nebo doplacením nejvyššího 

podání podle toho, která skutečnost nastala později. 

Na věřitele z přerušené exekuce zákon pamatuje v ustanovení § 15 z.s.e., podle kterého se 

každý věřitel coby oprávněný může přihlásit do prvního dražebního jednání v prováděné 

exekuci. Takovému věřiteli po prokázání vymahatelné pohledávky a skutečnosti rozhodné pro 

pořadí (zpravidla vyrozuměním o zahájení exekuce a exekučním příkazem) zůstává právě to 

pořadí, které mu přísluší v přerušené exekuci.222 Orgán rozhodující o rozvrhu rozdělované 

podstaty musí poté respektovat přihlášené věřitele a zohlednit jejich práva. 

Při doručení katastrálnímu úřadu může v praxi nastat problematická avšak nečastá situace, 

kdy tatáž nemovitá věc je postižena dvěma (vícero) exekučními příkazy a v tentýž den je i 

doručeno katastrálnímu úřadu. Tento stav pak upravuje ustanovení § 14 odst. 4 z.s.e., podle 

nějž rozhodne obecný soud povinného usnesením, která z exekucí je první a která ve druhém 
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a dalším pořadí. Jelikož zákon dále neřeší, jakým způsobem má dojít k rozhodnutí, který 

exekuční příkaz má přednost, je na soudu, jaké skutečnosti zvolí za rozhodné. Touto 

skutečností může být například datum vydání exekučního příkazu, datum zahájení exekuce, 

datum vyznačení DPE. S touto problematikou jsem se již setkal a v daném případě obecný 

soud povinného rozhodl podle přesného data a času doručení exekučního příkazu 

katastrálnímu úřadu a soudního exekutora pak dělilo od „prvenství“ pouze několik minut.223  

Závěrem je rovněž možné zmínit rozdíl oproti dvěma souběžně podaným návrhům na 

nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí. Pokud další oprávněný podá druhý 

návrh, považuje se to za přistoupení k řízení pouze do doby, než návrh první nabyde právní 

moci. Podá-li však další oprávněný svůj návrh až po právní moci usnesení, nelze v řízení 

pokračovat pro překážku rei iudicatae a řízení je namístě zastavit. Oprávněný pak může 

samozřejmě přihlásit svou pohledávku do rozvrhu rozdělované podstaty.
224

 

 

4.5. Další překážky v provedení exekuce 

Exekuční řízení by mělo být vedeno na základě zákonných pravidel, která jsou uvedena 

nejen v exekučním řádu, ale i v jiných právních předpisech, které mohou zasáhnout do 

možnosti dalšího vedení řízení. Nejprve lze zmínit, že základní důvody k zastavení exekuce 

jsou vymezeny v ustanovení § 268 odst. 1 o.s.ř. Některé z důvodů uvedených pod 

jednotlivými písmeny v citovaném ustanovení se týkají exekuce jako celku, některé pouze její 

části. Lze však uzavřít, že všechny uvedené důvody se váží ke konkrétní příčině vyjma 

písmena h), které je sběrným ustanovením pro zastavení exekuce v případě, kdy je prokázáno, 

že exekuce je nepřípustná z jiných přímo neuvedených důvodů, které mohou být velice 

rozmanité. Může se například jednat o nedostatečnou procesní způsobilost účastníka, 

promlčení pohledávky oprávněného, ale i o exekuční titul, který byl vydán nepříslušným 

orgánem.  Je ovšem nutné podotknout, že výčet příčin pro zastavení exekuce nelze taxativně 

vymezit, proto je takové obecné ustanovení pro zastavení exekuce v zákoně zakotveno. 

K zastavení může přistoupit soud i bez návrhu, pokud zjistí, že pro to existuje věcný důvod 

podle citovaného ustanovení. Domáhá-li se zastavení exekuce povinný, jedná se o tzv. 

impugnační spor. To, zda skutečně k zastavení exekuce dojde, záleží samozřejmě na 

úspěšnosti navrhovatele. 
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Dalším důvodem k zastavení exekuce mohou být vady exekučního titulu, co by základního 

kamene celého řízení. Na něm toliko stojí obsahová stránka exekučního návrhu, k vymožení 

povinnosti rovněž na základě daného exekučního titulu pověřuje exekutora soud, exekuční 

titul také zároveň určuje, zda bude současně s jistinou vymáháno i příslušenství či jiné nároky 

oprávněného. Není tedy překvapením, že k zastavení exekuce může mnohdy dojít na základě 

vadného podkladového rozhodnutí. Kromě zastavovacího důvodu uvedeného v předchozím 

odstavci, který rovněž může dopadnout na vady exekučního titulu, je možné zmínit i písm. a) 

a b). Může dojít k situaci, kdy se podkladové rozhodnutí nestane materiálně či formálně 

vykonatelné (k tomu srov. kapitolu 1.), například kdy orgán doručuje na nesprávnou adresu 

osoby následného povinného. Podkladové rozhodnutí však může být také zrušeno na základě 

rozhodnutí orgánu, který jej vydal, nebo na základě rozhodnutí NS, případně se může stát 

neúčinným, a to aniž dojde k jeho faktickému zrušení. Taková situace dopadá například na 

zánik účinků předběžného opatření, nastane-li některá z okolností podle § 77 odst. 1 o.s.ř.  

Problematice exekučních titulů se často věnují i soudy nejvyšší instance a lze zmínit i 

mediálně známou kauzu neplatně uzavřených rozhodčích doložek a poté neplatných 

rozhodčích nálezů, k čemuž mnohokrát dospěl i ÚS a zejména NS v převratném usnesení z 

roku 2013. Při sjednávání spotřebitelských závazků – úvěrů – totiž docházelo k uzavírání 

rozhodčích doložek odkazem na obchodní podmínky poskytovatele úvěru. Ty určovaly, že 

veškeré spory, které vzniknou na základě uzavřeného závazku (úvěrové smlouvy) budou 

rozhodovány určeným rozhodcem pro případné rozhodčí řízení podle jednacího řádu, který 

vydala soukromá právnická osoba. Pokud však tato osoba nebyla podle zákona stálým 

rozhodčím soudem, byla sjednaná doložka absolutně neplatná a NS tak potvrdil závěr 

Krajského soudu v Plzni.
225

  Zjistí-li pak obecný soud, že existují takové vady exekučního 

titulu (jako je například rozhodčí nález vydaný podle neplatné rozhodčí doložky), pro které je 

vedení exekuce nepřípustné, měl by exekuční řízení zastavit.
226

  Exekutor by pak měl zřejmě 

dát podnět exekučnímu soudu k zastavení. V takovém případě pak samozřejmě nemůže ani 

dojít k prodeji nemovitých věcí, jelikož vedení exekuce je nepřípustné. Pohledávka 

oprávněného však nezaniká, neplatnost rozhodčí doložky nezakládá neplatnost úvěrové 

smlouvy a oprávněný se může domoci svého nároku u obecného soudu. 

Exekuci lze vést pouze v případě, kdy na straně povinného a na straně oprávněného je 

alespoň jedna osoba, která má právní osobnost podle ustanovení § 23 o.z. a § 118 o.z. Zjistí-li 

exekutor ze své činnosti, že tomu tak není, musí aplikovat ustanovení § 107 odst. 2 a 3 o.s.ř. a 
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§ 36 odst. 3 a 4 e.ř. Prokáže-li se, že v řízení přešla práva a povinnosti na jinou osobu (dědice 

nebo nástupnickou právnickou osobu), lze po pravomocném usnesení o procesním 

nástupnictví pokračovat dále. V opačném případě, neumožní-li taková překážka v řízení 

pokračovat, může i exekutor bez souhlasu oprávněného zastavit exekuční řízení. Je-li však v 

exekučním řízení postižena nemovitá věc, zřejmě nenastane situace, že se řízení o pozůstalosti 

zastaví, neboť zůstavitel zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty, který se zpravidla vydává 

vypraviteli pohřbu. Takové řízení se buďto vede dále proti dědicům, nebo proti státu coby 

zákonnému dědici, který nemá možnost dědictví odmítnout, pokud nedědí nikdo podle 

zákonné posloupnosti. Zůstavitel (povinný) však může zanechat předluženou pozůstalost a v 

takovém případě se pak při naplnění podmínek stanovených v § 195 z.ř.s. nařizuje likvidace 

pozůstalosti. Tehdy pak nelze provést exekuci a právní mocí usnesení o nařízení likvidace 

pozůstalosti se exekuční řízení ex lege zastavuje. O této skutečnosti pak již soudní exekutor 

pouze vyrozumí zbylé účastníky, příp. katastrální úřad, byla-li postižena v exekuci nemovitá 

věc zapsaná v katastru nemovitostí.
227

 

Exekuční řízení se zahajuje na exekuční návrh, z uvedeného důvodu nastává překážka 

litispendence a nemělo by tak být možné, aby oprávněný navrhl další exekuční řízení 

například u jiného exekutora. Pověření sice vydává exekuční soud, kterým je obecný soud 

povinného, ale takového nečestného záměru si soud nemusí povšimnout. Různí exekutoři pak 

mohou vydat exekuční příkaz prodejem nemovité věci (zde by dokonce došlo k překážce věci 

rozsouzené) a teoreticky by mohlo dojít k uspokojení pohledávky oprávněného dvakrát. Tím 

by se oprávněný bezdůvodně obohatil a náklady exekuce by pak tížili právě jeho. 

Z uvedeného důvodu by proto měli oprávnění v exekučním návrhu prohlásit, že pro 

vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle exekučního řádu. Jiná 

situace nastane, když by oprávněný navrhl soudu, aby vymáhal jeho pohledávku v rámci SVR 

například srážkami ze mzdy a poté podal exekuční návrh. Pokud exekutor nevydá exekuční 

příkaz srážkami ze mzdy a postihne jiný majetek, není exekuční řízení stiženo překážkou věci 

rozsouzené.  

Exekuci lze zastavit také z mnoha jiných důvodů, výše byly uvedeny pouze ty, se kterými 

se exekutor setká často nebo naopak ty, které jsou svou povahou výjimečné avšak neobyčejné.  
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Závěr 

Způsob provedení exekuce prodejem nemovitých věcí byl součástí nynějšího občanského 

soudního řádu již od prvopočátku, tehdy však právní úprava obsahovala pouze tři ustanovení 

a od té doby doznala celé řady změn a rozsáhlé novelizace. To bylo nutné, aby mohlo dojít k 

prodeji nemovitých věcí podle zákonných pravidel se šetřením práv všech zúčastněných pro 

vymožení spravedlnosti, není-li jiný postup dostatečně efektivní. Já osobně považuji tento 

způsob vedení exekuce jako neodmyslitelnou součást zavedeného systému, byť k němu mám 

výhrady, které v jednotlivých kapitolách uvádím a snažím se vysvětlit svůj pohled k dané 

problematice. Z objektivního hlediska by však bylo nutné změnit celou koncepci prodeje 

nemovitých věcí, jelikož současná právní úprava nenaplňuje potřeby 21. století. Prozatím 

však byly přijaty pouze změny dílčí, které někdy více, někdy méně napomohly k účinnějšímu, 

rychlejšímu a spravedlivějšímu provádění exekuce. Je ovšem nutné podotknout, že exekuční 

právo je oblastí složitou, proto by nemělo dojít k neuváženému přijetí komplexního 

procesního předpisu, aniž by bylo zhodnoceno a zkonzultováno s řadou odborníků, soudců, 

exekutorů, advokátů, aj. 

V řadách soudních exekutorů lze shledat poměrně časté využívání tohoto institutu, je tak 

svou povahou nezastupitelný. Ve většině případů však exekutor přikročí k prodeji nemovitých 

věcí po využití všech ostatních způsobů provedení exekuce, které zákon umožňuje a zároveň 

poté, co dospěje k závěru, že není jiné možnosti, jak dosáhnout vymožení pohledávky 

oprávněného. Nelze však vždy vyloučit, že k prodeji nemovitosti dojde i dříve, než to 

exekutorovi zákon umožňuje, nebo v případě, kdy takový způsob k naplnění účelu exekuce 

není vhodný. Tehdy by se měli povinní bránit zpravidla návrhem na zastavení exekuce, 

případně návrhem na odklad. Nicméně lze podat i podnět ke kárnému stíhání soudního 

exekutora, překročí-li ten ve značné míře svoje pravomoci. 

Při hodnocení postupu exekutorů je třeba si ale zároveň uvědomit, že na jedné ruce musí 

exekutor garantovat spravedlivou ochranu soukromých práv a oprávněných zájmů všech 

účastníků exekučního řízení a zajistit, aby nedocházelo k porušování práv a právem 

chráněných zájmů a nedocházelo k jejich zneužívání. Na straně druhé je ale dlužno mít také 

na paměti, že soudní exekutor vystupuje nejen jako orgán veřejné moci, ale rovněž jako 

podnikatel, který podstupuje podnikatelské riziko, a jehož zájmem je samozřejmě i zisk. Proto 

se v některých situacích může jevit počínání exekutora jako nečestné, ne-li přímo v rozporu se 

zákonem. Tato problematická záležitost však není vinou soudních exekutorů, nýbrž 

zákonodárce, který má v rukou nástroje, kterými určuje pravidla „hry“.  
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Prodej nemovitých věcí je svou koncepcí jedním z mála způsobů provedení exekuce, který 

může vést k uspokojení i jiných věřitelů. V případě prodeje movitých věcí zpravidla dochází 

k uspokojení úvěrové společnosti, která povinnému poskytla vozidlo na leasing. 

U nemovitých věcí je ale množství věřitelů často mnohem větší a různorodější, a to i 

z důvodu, že v tomto případě se dražební vyhláška zasílá více subjektům. Zejména jimi pak 

bývají peněžní ústavy coby zástavní věřitelé, další oprávnění z jiných exekucí, zdravotní 

pojišťovny, jiné státní orgány evidující nedoplatky povinného (například na daních) nebo i 

soudní exekutoři. Již z tohoto výčtu je zřejmé, že celý proces bude zpravidla mnohem časově 

náročnější, ale rovněž efektivnější a mnohdy uspokojí i desítky vykonatelných pohledávek 

ostatních věřitelů. Je tak nenahraditelnou součástí celého procesu vymáhání. 

Hlavním cílem této rigorózní práce bylo poskytnout komplexní analýzu, zhodnocení a 

zpracování nynější právní úpravy exekuce prodejem nemovitých věcí do uceleného textu, a to 

na základě rozboru celé škály judikatury obecných soudů, ale i soudu Ústavního. 

Rozhodovací praxe totiž značně zasahuje do výkladové sféry nejen exekučního práva a nelze 

ji tak zdaleka opomenout. Některá rozhodnutí soudů byla podrobena kritice, ať již pozitivní či 

negativní. V rigorózní práci byla také využita odborná komentovaná literatura, monografie, 

ale i články a online zdroje, které dodávají na rozmanitosti názorů a úhlů pohledu. Celá práce 

pak byla protkána získanými poznatky z praxe exekuční činnosti autora na exekutorském 

úřadu. 

První dvě kapitoly byly spíše popisného charakteru, ve kterých došlo k definování 

postavení soudního exekutora v rámci vymáhání, také byl přiblížen celý proces exekučního 

řízení s vysvětlením jeho základních charakteristik. Dále došlo k nastínění historie ve 

vymáhání již od dob starověkého Říma až ke zhodnocení vývoje procesního práva v České 

republice. 

Třetí kapitola měla za úkol podrobně objasnit celou problematiku exekučního řízení co do 

způsobu provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, a to od prvního do posledního 

ustanovení občanského soudního řádu, které se dané problematiky týká. Současně byl kladen 

důraz na skutečnost, že v exekučním řízení musí být tato právní úprava použita přiměřeně. 

Také byla nastíněna problematika oprávněných zájmů dalších osob, jež mohou být exekucí 

dotčeny. Těmi jsou zejména spoluvlastníci prodávané nemovité věci nebo manžel povinného 

za předpokladu, že nemovitá věc spadá do režimu společného jmění manželů. 

V kapitole čtvrté pak byla vystižena nejčastější procesní obrana povinného a nejčastější 

překážky, které se během exekučního řízení běžně vyskytují, a soudní exekutor na ně musí 
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pružně reagovat, aby mohl buďto prodej nemovitých věcí dovršit (jak je tomu při 

opakovaném podávání odkladu pro stejné okolnosti), případně aby mohl učinit jiné příslušné 

kroky a vyhnul se nezákonnému postupu v řízení (například vydat dosud vymožené plnění 

insolvenčnímu správci).  

Obecně hodnotím současnou právní úpravu jako přijatelnou, byť by si de lege ferenda 

zasloužila větší pozornosti stran zákonodárce. V některých částech je totiž právní úprava 

zaostalá nebo vhodná úprava zcela chybí, v jiných jsou naopak výkladové problémy či 

nejasnosti. Přes více než dvacetileté fungování soudních exekutorů na poli vymáhání 

nedospěla zákonodárná činnost takové kvality, která by v konečném důsledku znamenala 

výrazný krok kupředu. Bohužel poslední novela týkající se exekučního práva je také 

v mnohých ohledech nezdařilá, ba dokonce i nelogická a nedomyšlená, nelze tak s jistotou 

říci, že soudní exekutory čekají lepší zítřky. Věřím však, že vymáhání spravedlnosti se někdy 

dočká zasloužené rekodifikace, která přinese i svá pozitiva.   
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Exekuce prodejem nemovitých věcí 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce podrobně rozebírá jeden z nejefektivnějších způsobů provedení 

exekuce, kterým je dozajista prodej nemovitých věcí, a to od samotného počátku, tedy od 

vydání exekučního příkazu, až do uspokojení pohledávky oprávněného, případně i dalších 

věřitelů. Přestože dražba nemovitých věcí je v zákoně zařazena jako poslední možnost pro 

uspokojení pohledávky oprávněného, dochází k jejich prodeji poměrně často. Z tohoto 

důvodu tak nelze opomíjet kontrolu nad zásadními kroky, které exekutor musí provést striktně 

podle litery zákona. V opačném případě může dojít k nezákonnému postupu, a proto je více 

než vhodné mít přehled o svých právech. K tomu je tato práce vhodným materiálem. 

Zásadní judikatura soudů, odborná literatura, monografie, různé odborné články a další 

zdroje byly autorem práce přehledně zpracovány, přičemž byly podrobeny důkladné analýze 

se současným včleněním poznatků z praxe. Tím došlo ke zhotovení přehledného a 

komplexního textu, jenž má za cíl poskytnout podklad nejen různým právním profesím, které 

se pravidelně setkávají s tímto způsobem provedení exekuce, k zorientování se ve složité 

právní úpravě. 

Rigorózní práce je členěna do čtyř částí. První část obsahuje základní vymezení soudních 

exekucí a postavení samotného soudního exekutora, které balancuje mezi podnikatelem a 

orgánem veřejné moci. Druhá část se zabývá vývojem vymáhání nároků věřitelů a exekucí již 

o doby starodávného Říma až po přijetí zákona o soudních exekutorech. Jádrem celé práce je 

poté třetí část, která důkladně analyzuje jednotlivé kroky při realizaci prodeje nemovitých 

věcí v exekuci a hodnotí recentní rozhodovací praxi soudů. Poslední část se pak věnuje 

překážkám a obraně povinného, které znemožňují prodej nemovitých věcí. 

Pokud se kdokoliv dostane do pozice povinného, jehož nemovitost je postižena exekučním 

příkazem, doporučuji včas řešit vzniklou situaci, protože každý krok exekutora směřující ke 

zpeněžení nemovité věci může mít v konečném důsledku katastrofální důsledky.  
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Execution by sale of real estate 

Abstract 

This rigorous thesis conducts a detailed analysis of one of the most effective methods of 

execution - which is, certainly, the sale of real estate - and it does so from the very beginning 

(meaning the issuance of execution order) to the satisfaction of the plaintiff’s (or other 

creditors’) claims. Although the involuntary auction of real estate is accurately determined in 

legal act as the ultimate option for satisfaction of creditors’ claims, the frequency of real 

estate auctions is, in fact, relatively high. Therefore, the control over the fundamental steps 

that the bailiff must take strictly according to the letter of the law cannot be neglected as it 

may result in an illegal process otherwise. And it is more than appropriate to have an 

awareness of your rights. This work is a suitable material for the purpose. 

The principal case law of the courts, professional literature, monographs, various 

professional articles and other sources were synoptically processed by the author in the course 

of which they were subject to a thorough analysis that simultaneously incorporated the 

author’s practical knowledge. The outcome of this is a clear and comprehensive text, which 

aims to provide a foundation for orientation in the complicated legislation not limited to the 

various legal professions that regularly encounter this method of execution. 

The thesis is structured into four sections excluding Introduction and Conclusion. The first 

part includes the basic definition of judicial executions and the status of the bailiff himself, 

which balances between the entrepreneur and the public authority. The second part is 

dedicated to the evolution of creditors’ claim enforcement and executions from the ancient 

Rome times to the enactment of the law of executions in 2001. The core of the whole work is 

then the third part, which thoroughly analyses the individual steps in the process of execution 

by sale of real estate and evaluates the recent ruling practice of courts. The last part is 

dedicated to the possible legal barriers and defence of the debtor that could thwart the process 

of real estate sale entirely. 

The author’s recommendation to those that find themselves in the position of a debtor 

whose real estate is affected by an execution order is to address the situation in a timely 

manner, because every step of the bailiff towards monetizing real estate can carry catastrophic 

consequences. 

Key words 

execution by sale of real estate, bailiff, auction 


