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Úvod 
 
 Právní řád každého demokratického právního státu musí být schopen zajistit ochranu 

práv a oprávněných zájmů osob prostřednictvím možnosti provést nucený výkon povinnosti, 

uložené vykonatelným rozhodnutím, a to v případě že tato povinnost nebude splněna 

dobrovolně. V takovém případě se nucený výkon uložené povinnosti uskutečňuje pomocí 

státní autority a prostřednictvím státní donucovací moci. Právní stát musí zabezpečit, aby při 

přinucení k plnění, kterým se tak zasahuje do osobní a majetkové sféry dlužníka a dochází 

k výkonu práva i proti jeho vůli, se postupovalo výhradně postupem a způsoby upravenými 

v zákoně. Postup nucené realizace přiznaného práva se nazývá výkonem rozhodnutí nebo 

exekucí a probíhá v rámci vykonávacího, případně exekučního řízení. 

 Každý má právo domáhat se u soudu realizace ochrany svého práva, které bylo 

ohroženo nebo porušeno. Právo na soudní ochranu, respektive právo na spravedlivý proces, je 

jedním ze základních lidských práv a je zakotveno mimo jiné v čl. 36 Listiny základních práv 

a svobod. Toto základní právo poskytuje věřiteli nejen možnost domoci se svého porušeného 

nebo ohroženého práva před nezávislým a nestranným soudem v rámci nalézacího řízení, 

nýbrž také možnost nuceně vymoci své právo, a to nejen na základě rozhodnutí vzešlého 

z nalézacího řízení. Možnost nuceného vymáhání svého práva se věřiteli nabízí vždy, když 

dlužník nesplnil uloženou povinnost dobrovolně.  

 Stejně tak dlužníkovi musí být právním řádem garantováno, že do jeho subjektivních 

práv bude zasahováno pouze v mezích a způsoby, které stanoví zákon a rovněž to, že má také 

právo na spravedlivý proces, respektive soudní ochranu. 

 Až do roku 2001 měl věřitel možnost domáhat se nuceného realizace nesplněné 

povinnosti pouze v rámci vykonávacího řízení, které je upraveno v části šesté zákona č. 

99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění. Tento postup je však často v praxi 

považován za zdlouhavý a neefektivní. V roce 2001 byla vytvořena druhá, alternativní, 

možnost vymáhání dobrovolně nesplněných povinnosti. Tato možnost byla zavedena 

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

v platném znění, který nabyl plné účinnosti dne 1. 9. 2001.  

 Exekuční řád je zákonem speciálním ve vztahu k občanskému soudnímu řádu jako 

zákonu obecnému. Tímto zákonem je do právního řádu České republiky zaveden institut 

soudního exekutora. Institut soudního exekutora je založen na fakultativním přenesení 

vykonávací (exekuční) pravomoci soudů na nezávislého a nestranného exekutora, který jako 
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nestatní orgán vykonává exekuční (popřípadě i další) činnost ve svobodném povolání. Soudní 

exekutor je osobou odlišnou od soudu a je oprávněn nezávisle a za úplatu provádět úkony 

směřující k provedení exekuce, přitom jeho úkony se považují za úkony soudu. Avšak 

zejména z důvodu zajištění právní jistoty bylo i v rámci exekučního řízení rozhodování o 

subjektivních právech účastníků řízení svěřeno výhradně soudu. Věřitelům tak tento zákon 

poskytl alternativní postup při vymáhání dobrovolně nesplněné povinnosti, přitom tato 

možnost se jeví jako rychlejší a efektivnější, a to z toho důvodu, že exekuční řád obsahuje 

řadu lhůt, které mají za účel zabránit průtahům v rámci exekučního řízení.     

 Cílem této diplomové práce je porovnat právní úpravu a postup v rámci vykonávacího 

a v rámci exekučního řízení, a také zdůraznit odlišné instituty obsažené v exekučním řádu, 

které mají za cíl umožnit věřiteli snadnější a rychlejší vymáhání svého práva. V této práci 

není zahrnut detailní rozbor jednotlivých způsobů provedení výkonu rozhodnutí a exekuce, a 

to vzhledem k rozsahové možnosti této práce. Při zpracování této diplomové práce byla 

uplatněna snaha důsledně odlišovat pojmy „výkon rozhodnutí“ a „exekuce“, jelikož dříve, 

před přijetím zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád), tyto pojmy byly považovány za synonyma. 

 

 

 

 

 

 

 

Tato diplomová práce vychází z právního stavu účinného ke dni 31. 03. 2009  
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1. Vymezení základních pojmů 
 
 Výkonem rozhodnutí se rozumí upravený v části šesté zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řadu, v platném znění, postup soudů v případě nucené realizace plnění 

v situaci, kdy přiznané subjektivní právo nebylo splněno povinným dobrovolně. Jedná se o 

jeden z druhu civilního procesu a svou podstatou jde o donucovací činnost, vycházející ze 

státní moci.  

 Po dlouhou dobu mohl věřitel postupovat při nucené realizaci přiznaného jemu práva 

pouze podle ustanovení občanského soudního řadu, však  přijetí zákona č. 120/2001 Sb. o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), který se stál plně účinný ke dni 

1.9.2001, přineslo věřiteli alternativní způsob nucené realizace jeho subjektivních práv, 

přiznaných rozhodnutím soudu, popřípadě rozhodnutím jiného orgánu. Poskytlo tak věřiteli 

možnost zvolit si buď výkon rozhodnutí prováděný soudy podle občanského soudního řadu 

anebo exekucí prováděnou soudními exekutory podle exekučního řadu.  

 Jak je stanoveno v Listině základních práv a svobod České republiky v čl. 36, každá 

právnická i fyzická osoba je oprávněna domáhat se stanoveným postupem svého práva u 

nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Toto 

ustanovení se samozřejmě vztahuje i na institut soudních exekutorů.1 

 Exekuční řád poprvé zavedl do právního řadu institut nezávislého a nestranného 

soudního exekutora. Z hlediska českého právního řadu se jednalo o institut zcela nový, však 

v té době již byl běžně používán v mnoha zemích Evropy. Hlavním cílem zákonodárců při 

přijímání exekučního řádu bylo usnadnit oprávněným osobám domoci se svého plnění od 

svých povinných snazší cestou než prostřednictvím zdlouhavého soudního řízení, během 

něhož se mnohdy stane, že povinný něž si na něm oprávněný něco vezme zanikne, je na něj 

prohlášen konkurz, někdy i zemře apod.2 Tímto novým zákonem byla prolomena výlučná 

pravomoc soudů v oblastí nuceného výkonu rozhodnutí a část pravomocí byla přenesena na 

nezávislého a nestranného exekutora, který je oprávněn za úplatu a nezávislé provádět 

exekuční činnost.  

 Však i nadále o subjektivních právech a povinnostech účastníku exekučního řízení je 

oprávněn rozhodovat výlučně soud. Také pouze soud je tím, kdo usnesením nařídí exekuci a 

jejím provedením pověří soudního exekutora, kterého si oprávněný může sám zvolit. 
                                                 
1 Schelleová, I., Lamka, R., Exekuce v zrcadle právních předpisů, III. Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost, 
Ostrava, KEY Publishing s.r.o., 2007, str. 5  
2 Schelleová, I., Lamka, R., Exekuce v zrcadle právních předpisů, III. Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost, 
Ostrava, KEY Publishing s.r.o., 2007, str. 5  
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Následné samotné faktické provedení exekuce je již v dispozici samotného soudního 

exekutora, avšak pouze soud je příslušný rozhodovat tam, kde by se jednalo o zásahy do 

subjektivních práv účastníků exekučního řízení. 

 Obě řízení – jak výkon rozhodnutí prováděný soudem, tak i exekuční řízení které je 

procesní činností soudního exekutora – jsou samostatnými druhy civilního procesu a  mají za 

cíl vynutit splnění uložené povinnosti a v obou případech se jedná o řízení sporná, kde na 

jedné straně vystupuje oprávněný kterému bylo právo přiznáno, a na druhé straně vystupuje 

povinny který dobrovolně nesplnil uloženou povinnost.  

 Výkon rozhodnutí a exekuční řízení mohou být svou podstatou jakýmsi pokračováním  

nalézacího soudního řízení, ve kterém bylo vydáno soudní rozhodnutí které nabylo právní 

moci a stálo se vykonatelným, a ze kterého povinnému vyplynuli určité povinnosti, které však 

jím nebyli dobrovolně splněny. Však ne vždy těmto řízením musí nutně předcházet řízení 

nalézací, jelikož výkon rozhodnutí nebo exekuce mohou být vedeny také na základě jiného 

exekučního titulu než je vykonatelné soudní rozhodnutí, a těmito tituly mohou být mimo jiné 

například notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti nebo vykonatelná 

rozhodnutí orgánů veřejné správy.  

 Některá soudní rozhodnutí, a to zejména většina rozhodnutí konstitutivní povahy, 

nucený výkon ani nepředpokládají. Jak vykonávací tak i exekuční řízení lze provádět pouze 

na základě rozhodnutí, která povinnému ukládají konkrétní, specifikovanou povinnost ve 

stanovené lhůtě něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět.  

 Platná právní úprava rozlišuje několik skupin výkonu rozhodnutí, a to podle toho zda 

plnění, které bylo vykonatelným rozhodnutím uloženo, bylo majetkové nebo nemajetkové 

povahy. Z hlediska institutu nezávislého soudního exekutora je důležitá skupina která 

zahrnuje výkon rozhodnutí na peněžitá plnění a majetková nepeněžitá plnění, jelikož pouze 

tato skupina byla svěřena do jejích působnosti. Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí a 

výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným 

tvoří další skupiny, provádění kterých je však výlučně v pravomoci soudu.   

 V českém právním řadu existuji i jiné způsoby nuceného výkonu rozhodnutí, a to 

v odvětvích práva trestního, finančního a správního, jimiž jsou: výkon rozhodnutí v trestním 

řízení soudním, daňová exekuce a správní exekuce. Tyto způsoby výkonu rozhodnutí jsou 

upraveny příslušnými předpisy.3 

 

                                                 
3 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, zákon č. 
500/2004 Sb., o správním řízení, vše ve znění pozdějších změn a doplnění. 
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 I přes podobnost své podstaty je třeba dnes důsledně rozlišovat pojmy „výkon 

rozhodnutí“ a „exekuce“. Dříve, před přijetím zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech 

a exekuční činnosti (exekuční řád), tyto pojmy byly užívány jako synonyma, a to z toho 

důvodu, že dříve nucená realizace uložené povinnosti nebyla upravena v civilním řadu 

soudním, nýbrž zvlášť v zákoně o řízení exekučním a zajišťovacím z roku 1896 kde byl právě 

použit pro nucený výkon rozhodnutí pojem „exekuce“. Ke spojení úpravy nalézacího a 

vykonávacího řízení do jednoho zákona došlo až v roce 1950, a to zákonem č. 142/1950 Sb., 

o řízení ve věcech občanských, přičemž pro řízení vykonávací byl ponechán pojem exekuce, 

který byl následně nahrazen pojmem „výkon rozhodnutí“ až dnes platným zákonem č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád. V praxi však táto terminologická změna nebyla nikdy 

důsledně uplatňovaná. Až s účinnosti zákona č. zákona č. 120/2001 Sb. o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) je nutnost tyto pojmy striktně rozlišovat, 

jelikož pojem „exekuce“ je nadále již vyhrazen výlučně pro označení činnosti nezávislého a 

nestranného soudního exekutora. 

2. Prameny právní úpravy 

2.1. Výkon rozhodnutí 

 
 Komplexní úprava vykonávacího řízení je obsažena v částí šesté zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je účinný od 1. dubna 1964. 

Táto část nese označení „výkon rozhodnutí“ a je rozdělena do osmí hlav.  

 Hlava první této šesté části nese označení „nařízení a provedení výkonu rozhodnutí“ a 

v ustanoveních § 251 až § 275 upravuje obecné otázky vykonávacího řízení. Konkrétně se 

jedná o předpoklady výkonu rozhodnutí, účastníky řízení, výčet způsobů výkonu rozhodnutí 

v závislosti na druhu vynucované povinnosti, postup soudu před nařízením výkonu 

rozhodnutí, prohlášení o majetku, nařízení výkonu rozhodnutí, jeho provedení a zastavení a 

také o náklady výkonu rozhodnutí. Hlava první rovněž obsahuje i ustanovení o výkonu 

rozhodnutí o výchově nezletilých dětí a s účinností od 1.ledna 2007 též ustanovení o výkonu 

rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným, zároveň 

upravuje i podmínky aplikace obecných ustanovení uvedených v této hlavě v případě nucené 

realizace splnění povinnosti uložených na základě jiných exekučních titulu než je vykonatelné 

soudní rozhodnutí vydané na základě civilního řízení vedeného dle tohoto zákona. Těmito 

jinými exekučními tituly mohou být například: vykonatelná rozhodnutí soudů a jiných orgánů 

činných v trestním řízení v případě že přiznávají právo nebo postihují majetek, vykonatelná 
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rozhodnutí soudů ve správním soudnictví, vykonatelná rozhodnutí rozhodčích komisí a jimi 

schválené smíry, vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, 

výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i vykonatelná rozhodnutí a výkazy 

nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, a další vyjmenované 

v § 274 hlavy první. 

 Další hlavy částí šesté obsahují v ustanoveních § 276 až § 351a podrobnou úpravu 

jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí, jako jsou například srážky ze mzdy povinného, 

prodej movitých věci a nemovitostí povinného jakož i relativně nový způsob výkonu 

rozhodnutí upravený v hlavě čtvrté a účinný od 14.května 2006 ukládající povinnost 

k peněžitému plnění a označený jako „příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu“. 

 Za další pramen právní úpravy lze označit vyhlášku Ministerstva spravedlnosti 

č.37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů, 

která nabyla účinnosti dne 20. ledna 1992. Tato vyhláška na základě zmocňovacího 

ustanovení obsazeného v § 374 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, konkretizuje 

zejména postup soudů při výkonu rozhodnutí v občanskoprávních věcech a vymezuje 

působnost justičních čekatelů, soudních tajemníků, vyšších soudních úředníků a soudních 

vykonavatelů oprávněných k některým jednoduchým úkonům vykonávacího řízení. Výkonem 

rozhodnutí se podrobně zabývá část devátá uvedené vyhlášky, která kromě obecných 

ustanovení, jako je například působnost vykonavatelů, obsahuje též ustanovení konkretizující 

postup při provádění výkonu rozhodnutí zejména prodejem movitých věci, dražbou 

nemovitých věci  nebo vyklizením.  

 Mezi další právní předpisy obsahující ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí lze 

zařadit též zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednicích a zákon č. 6/2002 Sb., o 

soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.  

 Rovněž za pramen lze označit i další prováděcí předpis jako je nařízení vlády č. 

595/2006 Sb., o způsobu výpočtu nepostižitelné částky, která nesmí být sražena povinnému 

z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižena 

srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ze dne 12. prosince 2006, 

účinné od 1. ledna 2007, které nahradilo dosavadní nařízení z roku 1998. Základní částka (tzv. 

nezabavitelná částka), která nemůže být dle ustanovení nařízení o nezabavitelných částkách 

povinnému nikdy sražena z měsíční mzdy, se rovná dvěma třetinám součtu částky životního 

minima a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, jejíž výše se liší podle 

typu bytu, v němž povinná osoba bydlí. K takto stanovené základní částce může být 

připočtena případně i další částka za každou osobu, které je povinný povinen poskytovat 
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výživné (např. manželka, dítě). Tato další částka se stanoví jako jedna čtvrtina nezabavitelné 

částky stanovené vzhledem k takové vyživované osobě. (Na manžela povinného se započítává 

jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem.)  

2.2. Exekuce 

 
 Odlišnost exekuce od výkonu rozhodnutí spočívá hlavně v tom, že vedením exekuce a 

prováděním úkonů je pověřen soudní exekutor, který je osobou odlišnou od soudu, soudců a 

ostatních soudních osob 

 Mezi hlavní prameny právní úpravy exekuce lze zařadit několik právních předpisů. 

Jedná se především o zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti ( 

dále jen „exekuční řád“), ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje základní úpravu 

exekučního řízení, však úprava v něm obsažena není komplexní a na některé fáze exekučního 

řízení je zapotřebí aplikovat občanský soudní řád. Ustanovení exekučního řádu nabývali 

účinnosti ve dvou etapách, a to tak, že dne 1.května 2001 nabyla účinnosti většina ustanovení, 

s tím že ustanovení části první hlavy třetí až osmé a § 131 nabyli účinnosti až dne 1. září 

2001. Tyto ustanovení s odloženou účinnosti se týkali zejména samotného postupu při 

provádění exekuce a způsobů její provedení, nákladů exekuce a odměny exekutora, dalších 

činnosti exekutora jakož i manipulaci se spisy.   

 Exekuční řád je rozdělen na dvacet části. Otázce právní úpravy postavení a činnosti 

soudního exekutora se věnuje část první, která je rozdělena dále do třinácti hlav, ve kterých je 

obsažena zejména právní úprava postavení exekutora a podmínky jeho ustanovení do 

exekutorského úřadu, provedení exekuce, exekučního řízení, jednotlivých způsobů provedení 

exekuce, nákladů exekuce a odměny exekutora, úschovy a manipulace se spisy. Hlava devátá 

části první je nazvána „samospráva exekutorů“ a obsahuje ustanovení o zřízení Exekutorské 

komory České republiky se sídlem v Brně a o orgánech této komory. Hlavy desátá až 

dvanáctá jsou věnovány kárné odpovědnosti exekutorů, zvláštním ustanovením o doručování 

a centrální evidenci exekucí. Poslední třináctá hlava první části obsahuje přechodná a 

závěrečná ustanovení. Obecná ustanovení obsažena v části první se liší od občanského 

soudního řádu zejména zpřesněním dikce, přiznáním nových práv subjektům zúčastněným na 

řízení a zavedením nových institutů, jako je například exekuční příkaz.  

 Části druhá až devatenáctá obsahuji ustanovení o změně jednotlivých, taxativně 

vymezených zákonů v souvislosti s přijetím exekučního řádu, část dvacátá obsahuje 

ustanovení o účinnosti. 
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 Dalším pramenem je zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případ 

souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl 

účinnosti rovněž dne 1. května 2001. Tento zákon se zabývá otázkou postupu soudů, soudních 

exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při provádění exekucí v případě, pokud jsou 

exekucemi nařízenými soudem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy souběžně 

postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Před přijetím tohoto zákona otázka 

postupu při jejích střetu upravena nebyla.  

 Mezi prováděcí předpisy se vztahem k exekučnímu řadu patří vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti, které byly vydány na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 131 

exekučního řadu. Toto zákonné zmocnění opravňuje Ministerstvo spravedlnosti, aby stanovilo 

vyhláškou zejména výši a způsob určení odměny exekutora, výši a způsob určení odměny 

správců podniku a náhrady jejích hotových výdajů, podmínky pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené exekutorem při provádění své činnosti, postup pro zápis a výmaz údajů 

v centrální evidenci exekucí a pro její vedení, provoz a správu, postupy při výkonu exekuční a 

další činnosti.  

 Jedná se především o vyhlášku č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a 

další činnosti, která obsahuje podrobnější úpravu provádění úkonů soudního exekutora při 

výkonu exekuční a další činnosti a také například ustanovení o součinnosti třetích osob, o 

nákladech exekuce a nákladech oprávněného, o doručování písemností exekutora. 

 Dále se jedná o vyhlášku č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, 

o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené exekutorem, vyhlášku č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekuci a 

vyhlášku č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, která patří též 

k pramenům právní úpravy exekučního řízení, a to na základě odkazovacího ustanovení 

obsaženého v § 11 vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další 

činnosti, kde se stanoví, že pokud není upraveno jinak, tak se pro postup exekutora při 

provádění jednotlivých způsobů exekuce přiměřeně použiji ustanovení části deváté oddílu 

druhého až pátého vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, která podrobněji 

upravuji jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí.  

2.3. Vztah občanského soudního řádu a exekučního řádu 

 
 Exekuční řád je zákonem speciálním ve vztahu k občanského soudnímu řádu jako 

zákonu obecnému a neobsahuje komplexní úpravu exekučního řízení. Vztah těchto dvou 
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předpisů je upraven výslovně v § 52 odst. 1 exekutorského řádu, kde se stanoví subsidiární 

přiměřené použití občanského soudního řadu pro účely exekučního řízení. Tam, kde exekuční 

řád výslovně na konkrétní otázku neodpovídá, je vhodné dát přednost úpravě zakotvené 

v občanském soudním řádu před názorem, že i bez toho je daná úprava exekučního řádu úplná 

a použitelnost občanského soudního řádu vyloučena. Není účelné, aby jedna a táž právní 

otázka byla vykládána v řízení o výkon rozhodnutí jinak než v řízení exekučním.4 V řádě 

otázek se proto použije výkladových stanovisek k výkonu rozhodnutí podle občanského 

soudního řádu.5 Nenaplnění komplexností úpravy exekučního řízení v exekučním řadu bylo 

způsobeno snahou o zachování rovnosti postavení oprávněných a povinných, to znamená, aby 

se vždy uplatňoval shodný přistup k povinnému, a to bez ohledu na to, zda oprávněný zvolí 

k vymožení své pohledávky postup dle exekučního řádu nebo dle občanského soudního řádu. 

 Subsidiární použití se však nevztahuje pouze na část šestou občanského soudního řádu 

upravující výkon rozhodnutí, nýbrž i na částí předcházející, pokud jejích aplikace není v části 

šesté výslovně vyloučena. Je tomu tak z toho důvodu, že § 254 odst. 1 občanského soudního 

řadu obsahuje ustanovení o možnosti aplikace na výkon rozhodnutí i ustanovení 

předcházejících části, tudíž ve spojení s odkazem obsaženým v § 52 odst. 1 exekučního řadu 

to znamená, že tento odkaz na předcházející částí se také uplatní v případě subsidiárního 

použití pro exekuční řízení. Výše uvedená odkazující ustanovení umožňují lepší výklad a 

aplikaci exekučního řádu a to tak, že exekuční řad nebude vykládán izolovaně a zároveň je 

umožněno při jeho interpretaci a aplikaci přiměřeně použit dosavadní judikaturu vztahující se 

k výkonu rozhodnutí. Při použití judikatury však je potřeba vždy přihlédnout k odchylkám 

daným odlišným postavením soudního exekutora nebo některými zvláštními instituty 

exekučního řádu. Kromě obecného odkazu obsaženého v ustanovení § 52 odst. 1, exekuční 

řád rovněž odkazuje na přiměřené použití občanského soudního řádu ve svých ustanoveních 

týkajících se jednotlivých způsobů provedení exekuce. Některá ustanovení exekučního řádu 

pouze kopíruji ustanovení občanského soudního řádu. 

3. Postavení soudu a soudního exekutora 

3.1. Soud ve vykonávacím řízení 

 
 Občanský soudní řád opravňuje k provedení výkonu rozhodnutí pouze soudy. Soud má 

postavení orgánu veřejnoprávního, a to jak v řízení nalézacím tak v řízení vykonávacím, a je 

                                                 
4 Hlavsa, P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Praha, 
Linde Praha, 2008, str. 82 
5 Tripes, A., Exekuce v soudní praxi, 3.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 756 
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oprávněn a zároveň i povinen rozhodovat autoritativně o právech a povinnostech účastníků 

řízení. Vedle rozhodování přísluší soudu též samo faktické provedení výkonu rozhodnutí, to 

znamená, že soud postupuje od samotného vydání rozhodnutí o subjektivních právech a 

povinnostech oprávněného a povinného až do samotné faktické realizace prostřednictvím 

jednotlivých způsobů provedení výkonu rozhodnutí. Ve vykonávacím řízení se rozhoduje 

vždy usnesením a rozhoduje samosoudce, senátu přísluší rozhodování pouze v řízení 

odvolacím. Některé úkony mohou místo samosoudce provádět i jiné osoby. Touto jinou 

osobou může být soudní tajemník, vyšší soudní úředník, justiční čekatel nebo soudní 

vykonavatel a úkony jimi prováděné jsou považovány za úkony soudu. Úkony těchto osob se 

jsou činěny jménem soudu a mají stejné účinky jako kdyby je prováděl soudce. Však 

v případě opravného prostředku podaného proti rozhodnutí těchto osob rozhoduje vždy 

soudce a jde stále o rozhodnutí prvoinstanční. Soudce může tomuto odvolání zcela vyhovět, 

jinak má předložit spis odvolacímu soudu.    

 Samotné provádění úkonů, které jsou vyžadovány při výkonu rozhodnutí provádějí 

zaměstnanci určení rozvrhem práce – vykonavatelé. Působnost soudních vykonavatelů 

v rámci výkonu rozhodnutí je upravena v § 46 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím rádu pro 

okresní a krajské soudy. Při výkonu své činnosti jsou vázáni příkazy soudce nebo vyššího 

soudního úředníka a v případě potřeby mají vyžadovat od soudce nebo vyššího soudního 

úředníka pokyny. Vykonavatelé v zákonem stanovených případech provádějí všechny úkony 

které vyžaduje výkon rozhodnutí, také jsou oprávněni přijímat od povinného plnění a 

zprostředkovávat vzájemná plnění oprávněného, a to pokud souvisejí s výkonem rozhodnutí. 

Druhý odstavec § 46 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím rádu pro okresní a krajské soudy, 

demonstrativním výčtem stanoví které činnosti spadají mezi úkony prováděné soudním 

vykonavatelem. Patří sem například prohlídka povinného a prohlídka jeho místností, skříní a 

jiných schránek, soupis movitých věci, zajištění sepsaných věci, označení sepsaných ale 

nezajištěných věci, prodej sepsaných věcí v dražbě, vyklízení nemovitostí, staveb, bytů a 

jiných místností. Některé další úkony prováděné vykonavateli jsou upraveny přímo 

v občanském soudním řádu, a to v ustanoveních týkajících se jednotlivých způsobů provedení 

výkonu rozhodnutí. Občanský soudní řád také ve svém ustanovení § 265, odst. 2 stanoví, že 

prováděním úkonů může pověřit vykonavatele předseda senátu a upustit od dalšího provádění 

výkonu rozhodnutí bez příkazu předsedy senátu může vykonavatel pouze v případě, pokud 

s tím souhlasí oprávněný anebo povinný splnil svou povinnost dobrovolně.   
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3.2. Soud v exekučním řízení 

 
 Soud příslušný k provádění úkonů v exekučním řízení je označován jako „exekuční 

soud“. Věcnou a místní příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb. o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“). Tento zákon také stanoví 

v jakých případech v exekučním řízení rozhoduje soud, a jedná se zejména o nařízení 

exekuce, odklad exekuce, zastavení exekuce a vyloučení exekutora. Soud též vydává usnesení 

o rozvrhu získané částky v případě více oprávněných osob a rozhoduje o rozvrhu výtěžku 

z prodeje nemovitostí, a to v případech tzv. vespolného zástavního práva. Rozhodnutí soud 

vydává vždy formou usnesení.  

 Důsledkem snahy o zrychlení průběhu exekučního řízení a zefektivnění ochrany práv 

oprávněných bylo zavedení lhůt pro některé úkony soudu, popřípadě exekutora, čímž se 

exekuční rád významně liší od občanského soudního řádu. Tak v exekučním řádu je například 

upravena povinnost soudního exekutora, kterému došel návrh oprávněného na nařízení 

exekuce, aby nejpozději do patnácti dnů předložil tento návrh spolu s exekučním titulem 

soudu a požádal soud o udělení pověření k provedení exekuce. Soud pak usnesením má 

nařídit exekuci a jejím provedením pověřit exekutora, a to aniž by stanovil způsob provedení 

exekuce, přičemž opět je vázán lhůtou patnáctí dnů. Pokud však nejsou splněny stanovené 

předpoklady pro nařízení exekuce, soud návrh zamítne.  

 Další lhůta je upravena v ustanovení  § 39 exekučního řádu, kde je stanoveno, že 

v případě neúplnosti, neurčitosti nebo nesrozumitelnosti návrhu  exekutor nebo soud musí 

vyzvat oprávněného k opravě nebo doplnění návrhu, a to opět ve lhůtě patnácti dnů.   

3.3. Soudní exekutor 

3.3.1. Předpoklady výkonu exekutorského úřadu soudním exekutorem, status 

soudního exekutora a činnosti jim vykonávané 

 
 Definici pojmu „soudní exekutor“ obsahuje § 1 exekučního řádu. Exekutorem je 

fyzická osoba splňující předpoklady stanovené exekučním řádem a kterou stát pověřil 

exekutorským úřadem. Tyto předpoklady jsou stanoveny v § 9 exekučního řadu taxativním 

výčtem. Exekutorem tak může být pouze občan České republiky, který má plnou způsobilost 

k právním úkonům, úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se 

sídlem v České republice, je bezúhonný, absolvoval tříletou exekutorskou praxi a složil 

exekutorskou zkoušku.  
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 Exekutor je podle tohoto zákona zvláštní, státem zmocněnou osobou k provádění 

exekuční a další činnosti. Jeho statut je dán Ústavou, Listinou základních práv a svobod, 

veřejnoprávním předpisem – exekučním řádem, prováděcími předpisy a předpisy 

stavovskými.6 Exekutor při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při 

činnostech vykonávaných z pověření soudu má postavení veřejného činitele podle § 89 odst. 9 

zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákon“), 

a z toho plyne trestněprávní ochrana exekutora podle § 153 až § 157 trestního zákona a 

případná trestněprávní odpovědnost soudního exekutora jako veřejného činitele při výkonu 

výše uvedených činností, a to podle § 158 až §161 trestního zákona. Jeho činnost je jednak 

prováděna za úplatu a jednak je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy 

vlastního majetku. Přesto však exekutor smí vykonávat činnost publikační, vědeckou, 

tlumočnickou, pedagogikou, znaleckou nebo uměleckou, a to i za úplatu. Postavení soudního 

exekutora při výkonu exekuční činnosti je nezávislé a je vázán pouze Ústavou, zákony, jinými 

právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním 

řízení. Jeho formální postavení při výkonu exekuční činnosti se nejvíce blíží postavení notáře 

jako soudního komisaře v dědickém řízení, faktické prvky jeho činnosti se naopak nejvíce 

blíží svou povahou výkonu advokacie.7  

 Exekutora jmenuje do exekutorského úřadu ministr spravedlnosti, a to na návrh 

Exekutorské komory, a to do sídla v obvodu okresního soudu. Návrh na jmenování exekutora 

podává Exekutorská komora, a to na základě předchozího výběrového řízení na obsazení 

exekutorského úřadu, do kterého se mohou přihlásit všechny osoby které splňují předpoklady 

uvedené v § 9 exekučního řádu. Jmenováním se obsazují uvolněné nebo nově vznikle 

exekutorské úřady. Počet exekutorských úřadů je omezen principem „numeru clausus“ a o 

jejích počtu v obvodu každého okresního soudu rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti po 

projednání s Exekutorskou komorou.  

   Exekutor smí vykonávat svou činnost za předpokladu, že složil slib do rukou ministra 

spravedlnosti a uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout 

v souvislosti s výkonem exekuční činnosti. Pokud uchazeč odmítne složit slib nebo jej složí  

s výhradou, nemůže být jmenován exekutorem a ministr spravedlnosti jmenuje exekutorem 

dalšího v pořadí uchazeče, a to dle výsledků výběrového řízení.  

                                                 
6 Grossová, M. E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Praha, Linde Praha, 2007, 
s.261 
7 Grossová, M. E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Praha, Linde Praha, 2007, 
s.261 
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 Exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle exekučního 

řádu, a to v rámci pověření exekutorským úřadem. Další činnost, kterou je oprávněn exekutor 

provádět kromě samotné exekuční činnosti, je upravena v hlavě páté exekučního a řádu a 

v rámci ni může exekutor například poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému, 

sepisovat listiny, provádět dražbu movité či nemovité věci nebo přijímat do úschovy peníze, 

listiny a jiné movité věci.  

 Soudní exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

dozvěděl při provádění exekuční nebo další činnosti, a dále také o skutečnostech, které se 

mohou dotýkat oprávněných zájmů účastníků exekučního řízení. Povinnosti mlčenlivosti 

může exekutora zprostit jednak orgán Exekutorské komory, a to pouze v nezbytné míře, pro 

jednotlivý případ a z jen z důvodů zvláštního zřetele hodných, anebo účastník řízení, jehož 

oprávněného zájmu se zproštění povinnosti mlčenlivosti může dotknout. Povinnost 

mlčenlivosti však exekutor nemá ve vztahu ke svému zaměstnanci, pokud ten je sám povinen 

zachovávat mlčenlivost, a také povinnosti mlčenlivosti není exekutor vázán v řízení před 

soudem nebo jiným orgánem, ve kterém se projednává spor mezi nim a oprávněným nebo 

povinným nebo jejích právními nástupci, a to v rozsahu nezbytném pro řízení. Za porušení 

povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje mimo jiné plnění zákonem uložené povinnosti 

překažení spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku výkonu úřadu 

exekutora a její porušení zakládá jednak kárnou odpovědnost a jednak odpovědnost za škodu 

tím způsobenou.  

 Při výkonu svého úřadu používá exekutor průkazu exekutora, razítka a pečetidla. Je 

povinen se prokázat na vyzvání stranám průkazem exekutora. Při výkonu své funkce může 

mít exekutor ve svém úřadu zaměstnány zaměstnance. Těmito zaměstnanci mohou být 

exekutorští koncipienti, exekutorští kandidáti a další zaměstnanci, kteří jsou pro výkon úřadu 

potřební. Pro případ nemoci, dovolené, pozastavení výkonu exekutorského úřadu a nebo 

z jiných důležitých důvodů Exekutorská komora České republiky ustanoví na návrh exekutora 

jeho zástupce. Ten je ustanoven z řád kandidátu exekutora. Pokud je nutné aby za exekutora 

vykonával funkci jeho zástupce, tak zástupce exekutora podepisuje listiny svým jménem a 

příjmením a současně uvede také jméno a příjmení exekutora, kterého zastupuje. Jestliže je 

zástupce exekutora exekutorem používá své razítko a pečetidlo. V případě, že je 

exekutorským kandidátem, používá razítko a pečetidlo exekutora, kterého zastupuje.8  

                                                 
8 Schelleová, I., Lamka, R., Exekuce v zrcadle právních předpisů, III. Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost, 
Ostrava, KEY Publishing s.r.o., 2007, str. 9  
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 Soudní exekutor, rovněž jako i kandidát exekutora, je kárně odpovědný za kárné 

provinění. Kárnou odpovědnost upravuje hlava desátá exekutorského řádu. Za kárné 

provinění se považuje závažné nebo opětovné porušení povinnosti stanovené exekučním 

řádem nebo nevhodné chování, kterým byla závažně nebo opětovně narušena důstojnost 

exekutorského povolání. Uloženým opatřením za kárné provinění exekutora může být 

napomenutí, písemné napomenutí, pokuta až do výše stonásobku minimální mzdy nebo i 

odvolání z exekutorského úřadu. Exekutor se nemůže dovolávat v kárném řízení povinnosti 

mlčenlivosti.        

 Odpovědnost exekutora za škodu způsobenou v souvislosti s činnosti prováděnou 

exekutorem podle exekučního řádu je koncipována jako odpovědnost objektivní, a to tak že 

odpovídá i za škodu způsobenou jeho zaměstnancem. Zbavit se odpovědnosti může pouze 

v případě, pokud prokáže nemožnost zamezení vzniku škody ani vynaložením veškerého úsilí. 

Zároveň v § 32 odst. 3 exekučního řádu je upravena odpovědnost státu za škodu způsobenou 

exekutorem, a to odkazem na zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění. 

Poškozený tak může uplatnit nárok jak vůči exekutorovi v souvislosti s činnosti kterého byla 

škoda způsobena, tak i vůči státu.  

 Výkon exekutorského úřadu zaniká smrtí exekutora, prohlášením exekutora za 

mrtvého, odvoláním exekutora, když ztratí exekutor občanství České republiky, jestliže je 

exekutor zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost omezena. 

V určitých případech může Komora navrhnout ministrovi odvolání exekutora. Děje se tak 

buď na žádost exekutora, nebo jestliže byl exekutor pravomocně odsouzen pro úmyslný 

trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností, nebo na základě 

kárného opatření odvolání z exekutorského úřadu, dále může být odvolán jestliže nedoloží 

Exekutorské komoře stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy o pojištění své odpovědnosti za 

škodu do 30 dnů po svém jmenováni exekutorem nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti 

za škodu a exekutor jej do 30 dnů neobnoví, nebo jestliže si exekutor do tří měsíců po složení 

slibu bez vážných důvodů neotevře v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, 

kancelář a nezačne vykonávat exekuční činnost, nebo jestliže soud na návrh Exekutorské 

komory rozhodl, že exekutor vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže řádně nejméně 

po dobu jednoho roku vykonávat exekuční činnost. Pokud Exekutorská komora nepodá návrh 
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na odvolání exekutora do jednoho měsíce, může ministr po uplynutí této lhůty odvolat 

exekutora i bez návrhu Exekutorské komory.9 

3.3.2. Postavení soudního exekutora 
 
 Exekučním řádem byla přenesena část veřejné soudní moci na zvlášť pověřené fyzické 

osoby, které mají povinnost vykonávat tuto přenesenou soudní moc nezávislé, přičemž mohou 

učinit všechny úkony, s výjimkou úkonů taxativně vymezených, potřebné k provedení 

exekuce a tyto úkony jsou považovány za úkony soudu.10 Postavení soudního exekutora je 

svou povahou veřejnoprávní, což vyplývá zejména z ustanovení § 4 exekučního řádu, které 

upravuje činnosti, při nichž má exekutor postavení veřejného činitele, a to ve spojení s 

ustanovením § 28 exekučního řádu, které stanoví, že úkony exekutora se považují za úkony 

soudu. Dále v § 52, odst. 2 exekučního řádu je stanoveno, že není-li upraveno zákonem jinak, 

je exekutor oprávněn vykonávat v souvislosti s provedením exekuce všechny úkony, které 

jsou jinak v rámci provádění výkonu rozhodnutí zákony svěřeny soudu, soudci, vykonavateli 

nebo jinému zaměstnanci soudu. Z tohoto ustanovení lze dovodit, že exekutor je oprávněn 

rovněž provádět úkony, kterými jinak mohou být pověřeny vyšší soudní úředníci, soudní 

tajemníci nebo justiční čekatelé. To znamená, že soudní exekutor má oprávnění činit svým 

jménem veškeré úkony a rozhodnutí, která exekuční řád nesvěřuje výslovně do kompetence 

soudu a tyto jim prováděné úkony se považují ze zákona za úkony soudu, a to bez ohledu na 

to, že se považuje za subjekt odlišný od soudu.  

 Rozhodnutí exekutora v exekučním řízení mají formu usnesení, ve stanovených 

případech však vydává též exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce. Vzhledem 

k tomu že rozhodnutí exekutora jsou postavena na úroveň soudních rozhodnutí vydaných 

v prvním stupni, příslušným odvolacím soudem je krajský soud. Odvolat se lze proti všem 

usnesením soudního exekutora, s výjimkou těch usnesení, jimiž se upravuje vedení řízení. 

Aby exekutor mohl provádět jednotlivé úkony v konkrétním exekučním řízení, musí být 

nejprve pověřen soudem, a to přímo v usnesení o nařízení exekuce. Konkrétní osobu 

exekutora, který má být soudem pověřen, navrhuje oprávněný ve svém návrhu na nařízení 

exekuce.  

                                                 
9 Schelleová, I., Lamka, R., Exekuce v zrcadle právních předpisů, III. Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost, 
Ostrava, KEY Publishing s.r.o., 2007, str. 9 
10 Grossová, M. E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Praha, Linde Praha, 2007, 
s.262 
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3.3.3. Vyloučení exekutora 
 
 Podle ustanovení § 29 odst. 1 exekučního řádu exekutor je vyloučen z provedení 

exekuce, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich 

zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Důvodem k vyloučení exekutora 

nejsou okolnosti, které spočívají v postupu exekutora v exekučním řízení o projednávané věci. 

K rozhodnutí o vyloučení exekutora lze přistoupit i před nařízením exekuce, jestliže 

exekučnímu soudu jsou známy skutečnosti, jež vylučují, aby tento – oprávněným navrhovaný 

– soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, pro jejích nařízení jsou jinak splněny 

podmínky. Vyloučí-li soud exekutora z provedení navrhované exekuce, vyzve podle § 39 

odst. 1 a 2 exekučního řádu usnesením oprávněného, aby ve stanovené lhůtě doplnil exekuční 

návrh o navržení jiného soudního exekutora, který má být pro případ nařízení exekuce 

pověřen jejím provedením, a současně jej poučí o tom, že pokud návrh nedoplní, exekuční 

řízení bude zastaveno. Obdobně jako při posuzování důvodů k vyloučení soudce není 

rozhodující, jak subjektivně takové důvody (např. příbuzenský poměr mezi oprávněným, 

popř. jeho zástupcem a soudním exekutorem) vnímají samotní účastníci, popř. jejích zástupci, 

ale objektivní posouzení okolností případu. Za důvod pro vyloučení soudy považují, 

zastupuje-li na základě plné moci oprávněného v exekučním řízení (byť jen pro sepsání 

návrhu) soudní exekutor, který by měl být pověřen jejím provedením nebo příbuzenský poměr 

mezi oprávněným, popř. jeho zástupcem a soudním exekutorem, např. je-li zástupcem 

některého z účastníků exekučního řízení manžel pověřeného exekutora. V soudní praxi je také 

jednota v tom, že veřejnoprávní znaky postavení exekutora znemožňují, aby exekutor – byť 

s odvoláním na oprávnění podle § 74 odst. 1 písm. a) exekučního řádu – poskytoval právní 

pomoc, jejímž obsahem je zastupování oprávněného v exekučním řízení, v němž podle jím 

podávaného návrhu má být současně pověřen provedením exekuce.11   

3.3.4. Zproštění pověření exekutora 
 
 Pokud soud vyhoví návrhu oprávněného, nařídí exekuci a jejím provedením pověří 

exekutora, jehož oprávněný sám navrhl, je zde předpoklad, že toto pověření je trvalé, že trvá 

až do úplného uspokojení vymáhané pohledávky a příslušenstvím, případně do zastavení 

exekuce. Pověření k provedení exekuce však zaniká také v dalších případech, kdy exekuce 

nebyla ani zastavena ani realizována. Jedná se o případ, kdyby soud rozhodl o vyloučení 

exekutora nebo kdyby soud pověřil provedením exekuce jiného exekutora. Všechny uvedené 

                                                 
11 Tripes, A., Exekuce v soudní praxi, 3.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 758 
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případy zániku pověření exekutora k provedení exekuce jsou taxativně vyjmenovány 

v ustanovení § 51 exekučního řádu. O možností zániku pověření vyloučením exekutora již 

bylo pojednáno výše. Možnost změny exekutora je upravena v ustanovené § 44 odst. 9 

exekučního řádu. Požádá-li oprávněný soud o změnu exekutora, soud po vyjádření exekutora 

jej pověření zprostí, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné. V takovém případě pověří 

soud provedením exekuce exekutora, kterého navrhne oprávněný, a věc mu přípisem 

postoupí. Účinky původního návrhu oprávněného na nařízení exekuce přitom zůstávají 

zachovány. Odměna exekutora, který byl zproštěn pověření, se vypočítá tak, jako vy došlo 

k zastavení exekuce. Obdobně jako při vyloučení exekutora, kde se vyžaduje důvod 

objektivní povahy, také důvody zvláštního zřetele hodné, způsobilé k tomu, aby soud zprostil 

exekutora dřívějšího pověření, nemohou spočívat jen v subjektivním názoru oprávněného, ale 

je zapotřebí, aby šlo o okolnosti závažné z objektivního hlediska, které překáží, aby exekuce 

mohla být efektivně provedena. Exekuci nemůže provést exekutor, který současně vystupuje 

jako zmocněnec oprávněného. Totéž platí, jestliže před nařízením exekuce jsou soudu známy 

jiné okolnosti, pro které je exekutor vyloučen. Lze mít za to, že okolnost, že v návrhu na 

nařízení exekuce je označen jako exekutor, který má být pověřen provedením exekuce 

exekutor k tomu nezpůsobilý proto, že současně vystupuje v postavení zmocněnce 

oprávněného, zakládá vadu návrhu na nařízení exekuce. Takový návrh je vnitřně rozporný a 

tudíž svou povahou neurčitý. Na základě této vady návrhu na nařízení exekuce, může soud, 

v souladu s ustanoveními § 39 odst.1 a 2 exekučního řádu, vyzvat oprávněného, aby svůj 

návrh na nařízení exekuce opravil, popřípadě doplnil tak, aby obsahoval označení exekutora 

k provedení exekuce způsobilého. Pokud oprávněný tuto vadu návrhu neodstraní, ačkoli o 

následcích nevyhovění výzvě soudu byl poučen, soud řízení zastaví.12            

3.3.5. Součinnost třetích osob 
 
 Oprávnění exekutora požadovat součinnost třetích osob je upraveno v ustanovení § 33 

a nasl. exekučního řádu a je významným institutem pro zajištění efektivního provedení 

exekuce. Jedná se o institut upravený pouze ve vztahu k exekučnímu řízení a žádné obdobné 

ustanovení občanský soudní řád neupravuje. Smyslem tohoto institutu součinnosti je 

poskytnout exekutorovi možnost rychlejšího zjištění majetku povinného, který by následně 

bylo možno postihnout exekuci a také možnost na základě informaci o struktuře majetku 

povinného zvolit vhodný způsob provedení exekuce. Okruh subjektů, majících povinnost 

                                                 
12 Tripes, A., Exekuce v soudní praxi, 3.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 759 
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součinnosti vůči exekutorovi je vypočten v § 33 a nasl. exekučního rádu a tyto subjekty mají 

povinnost poskytovat informace bezplatně a bez zbytečného odkladu, přitom mají však právo 

požadovat náhradu hotových výdajů, o které rozhodne exekutor usnesením. Proti tomuto 

usnesení se však nemohou odvolat. Vyžadovány však smějí být pouze informace které mají 

souvislost s prováděním exekuce, přitom exekutor není povinen dokládat způsob provedení 

exekuce. Osoby povinné k součinnosti odpovídají exekutorovi a oprávněné osobě za škodu 

kterou jim způsobili porušením povinnosti součinnosti a také může jím být za nesplnění 

povinnosti uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč, o které rozhodne soud na návrh 

exekutora.   

 Ustanovení § 33 exekučního řádu ve svém prvním odstavci stanoví, že soudy, orgány 

státní správy a samosprávy, obce a jejích orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, 

rozhoduji-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou 

žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední povinnosti. Tyto 

subjekty mohou sdělit exekutorovi informace o pohledávkách povinného, tedy o jeho 

dlužnících, ale nikoliv o věřitelích.  

 Odstavec druhý stanoví povinnost Policii České republiky poskytnout exekutorovi na 

jeho žádost ochranu a součinnost při výkonu exekuční činnosti, a to podle § 44 zákona č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

 Odstavec třetí ukládá povinnost orgánům, pověřeným vedením evidence osob nebo 

jejich majetku, oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení 

exekuce. Mezi tyto potřebné údaje můžeme řadit například adresu povinného, údaje o jeho 

majetku a pohledávkách nebo údaje o jeho zaměstnavateli. Ustanovení rovněž uvádí 

demonstrativní výčet orgánů státní správy, samosprávy a také právnických osob, kterých se 

taková povinnost může dotýkat. Jedná se například o orgán pověřený vedením katastru 

nemovitostí, orgány správy daní, orgán spravující registr motorových vozidel, orgán správy 

sociálního zabezpečení nebo i komoditní burzy. Přitom pracovník správce daně, orgánu 

sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny není oprávněn dovolávat se povinnosti 

mlčenlivosti.  

 Odstavec čtvrtý zajišťuje exekutorovi možnost získat přehled o číslech účtů povinného 

a změnách jejích stavů, o majetku povinného, jeho věcech, listinách nebo zaknihovaných 

cenných papírech. K realizaci této možnosti je tak stanovena povinnost finančních instituci, 

peněžních ústavů, notářů, advokátů a dalších fyzických a právnických osob sdělovat 

informace exekutorovi na základě jeho písemné žádosti. V praxi byla řešena otázka střetu 

povinnosti součinnosti uložené tímto ustanovením advokátovi s povinnosti mlčenlivosti 
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uložené advokátovi v § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Převládá však právní názor, že 

poskytnutím součinnosti se advokát nedopouští porušení povinnosti mlčenlivosti, a to hlavně 

vzhledem k tomu, že exekuční řád je zákonem speciálním ve vztahu k zákonu o advokácii 

jako zákonu obecnému, a tak advokát splněním povinnosti součinnosti se nedopouští porušení 

zákona o advokácii.  

 V odstavcích pátém až devátém § 33 exekučního řádu je stanovena povinnost 

součinnosti provozovatelům telekomunikačních služeb, vydavatelům tisku, pojišťovnám, 

poště, dopravcům a zasilatelům. Tyto mají povinnost sdělovat na písemnou žádost exekutora 

informace o majetku nebo osobě povinného, kterými v rámci provozování své činnosti 

disponuji.  

 Ustanovení § 33a až § 33c umožňují exekutorovi získávat údaje z centrální evidence 

obyvatel, registru rodných čísel, informačních systémů evidence stavebního spoření a  

penzijního připojištění, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.   

 Ve všech případech s výjimkou žádosti o ochranu a součinnost Policie České 

republiky musí mít žádost exekutora o poskytnutí součinnosti písemnou formu. Přitom není 

rozhodné zda již byla exekuce pravomocně nařízena, ale pouze to, že exekutor byl pověřen 

jejím provedením v usnesení o nařízení exekuce.  

 Třetí osoby poskytnou součinnost jen tehdy, prokáže-li exekutor své pověření 

k provedení exekuce, z kterého je zřejmé, kdo je oprávněný a kdo povinný, jaký nárok 

vymáhá a jaká je jeho výše. Tím je zabezpečena ochrana osobních údajů týkajících se jiné 

osoby než povinného.13      

 Na rozdíl od exekučního řádu ustanovení občanského soudního řádu institut 

součinnosti třetích osob postrádají, a tak oprávněný, v případě zvolení postupu cestou 

soudního výkonu rozhodnutí, musí sám zjistit majetek povinného, a to ještě před podáním 

návrhu na výkon rozhodnutí, jelikož již v něm musí uvést zvolený způsob výkonu rozhodnutí 

a specifikovat majetek povinného, který má být výkonem postižen.  

 K usnadnění zjištění majetku povinného může oprávněný požádat soud aby se ten 

podle § 260 odst. 2 OSŘ dotázal povinného zda o od koho pobírá mzdu nebo jiný pravidelný 

příjem, nebo u kterého peněžního ústavu má své účty a jaká jsou jejich čísla nebo také 

oprávněný může soudu navrhnout v souladu s ustanoveními § 260a a nasl. OSŘ, aby 

povinného předvolal a vyzval ho k prohlášení o majetku. Institut prohlášení o majetku má tak 

vedle jiných prostředků přispět k dosahování žádoucí efektivity vykonávacího řízení. 

                                                 
13 Hlavsa, P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Praha, 
Linde Praha, 2008, str. 56 
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V postatě představuje zvláštní donucovací prostředek namířený proti dlužníku k zjednání 

publicity jeho majetkových poměrů, proti které by se za jiných podmínek mohl ohradit.14 

Oprávněný, který podává návrh podle § 260a OSŘ, není zákonem nijak omezen, co se týče 

výše jeho pohledávky, a není proto vůbec rozhodné, zda rozhodnutím mu byly přiznané 

milionové částky nebo řadově desítky korun.15 Institut prohlášení o majetku může též využít 

exekutor při zjišťování majetku povinného, a to tak že buď může nahlédnout do soudního 

spisu o prohlášení majetku povinného nebo může soudu sám navrhnout, aby ten povinného 

předvolal a vyzval k prohlášení o majetku, přičemž exekutor má obdobná práva těm která 

přiznává oprávněnému občanský soudní řád.      

 Exekuční řád pamatuje i na situaci, kdy exekutor nebude příliš aktivní a věřiteli 

nepomůže. Požádá-li věřitel o změnu exekutora, soud po vyjádření exekutora jej pověření 

zprostí, jsou-li proto důvody zvláštního zřetele hodné, exekuční řád však nepředjímá tyto 

důvody a nechává na soudech, aby stanovili hranici pro činnost či nečinnost exekutora.16  

4. Předpoklady pro výkon rozhodnutí a exekuci 

4.1. Procesní podmínky 

 
 Procesními podmínky jsou podmínky stanovené procesním právem, při splnění 

kterých může probíhat civilní proces a může být vydáno rozhodnutí soudu. Občanský řád tyto 

podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé, označuje za podmínky řízení a uvádí, že 

soud přihlíží k jejích splnění kdykoliv během řízení. Jejích splnění zkoumá soud z úřední 

povinnosti teprve po zahájení řízení a dále kdykoliv v jeho průběhu.  

 Podmínky lze dělit na podmínky na straně soudu, podmínky na straně účastníků a 

podmínky týkající se věci. Nedostatek podmínky řízení lze přitom dělit na neodstranitelný a 

odstranitelný. V případě neodstranitelného nedostatku podmínky řízení soud řízení zastaví, 

v případě odstranitelného nedostatku podmínky učiní soud vhodná opatření k jeho odstranění 

a přitom zpravidla může v řízení pokračovat, nesmí však vydat meritorní rozhodnutí. Až 

v případě že se nepodaří nedostatek odstranit, musí soud řízení zastavit.  

 Také v řízení vykonávacím a exekučním je zapotřebí zkoumat splnění procesních 

podmínek, a to jak před rozhodnutím o nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, tak i při 

dalším postupu. Procesní podmínky vykonávacího a exekučního řízení jsou totožné 

                                                 
14 Winterová, A., a kol., Civilní právo procesní, 4. vydání, Praha, Linde Praha, 2006, str. 531 
15 Tripes, A., Exekuce v soudní praxi, 3.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 97 
16 Grossová, M. E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Praha, Linde Praha, 2007, 
s.265 
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s podmínkami pro řízení nalézací, a to z toho důvodu že se použije odkaz stanovený v § 254 

odst. 1 OSŘ, avšak jejích uplatnění je modifikováno povahou věci. Exekuční řád obsahuje 

pouze dílčí úpravu podmínek, a tak se rovněž subsidiárně použiji ustanovení částí třetí 

občanského soudního řádu. 

 Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu ČR17, nedostatek podmínky řízení a vada 

žaloby jsou navzájem nezaměnitelnými procesními instituty, samostatně upravenými, které 

mají odlišné důsledky a nimiž se pojí i rozdílné reakce soudu.   

4.1.1. Procesní podmínky na straně soudu 
 
 U výkonu rozhodnutí a exekuce se procesními podmínkami na straně soudu rozumí 

civilní pravomoc a jeho věcná, funkční a místní příslušnost. Všechny tyto podmínky zkoumá 

soud po zahájení řízení mezi prvními a vychází přitom především z návrhu oprávněného. 

 Věcně příslušným pro výkon rozhodnutí a exekuci je v prvním stupni vždy okresní 

soud. Toto vyplývá jednak z § 9 OSŘ a jednak z § 45 exekučního řádu. Jak ve vykonávacím 

řízení tak i v exekučním řízení posuzuje soud věcnou příslušnost v průběhu celého řízení, 

přitom pro posouzení jsou rozhodující okolností, které byly v době zahájení řízení. 

Nedostatek podmínky věcné příslušnosti patří mezi neodstranitelné, a tak věcně nepříslušný 

soud musí v souladu s § 104 odst. 1 OSŘ řízení zastavit a po právní moci usnesení o zastavení 

řízení postoupit věc příslušnému orgánu. Při takovém postoupení věci věcně příslušnému 

orgánu právní účinky spojené s podáním návrhu na zahájení řízení jsou zachovány. 

 Místní příslušnost soudu ve vykonávacím řízení je upravena v § 252 OSŘ a místně 

příslušným k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k činnosti před nařízením výkonu 

rozhodnutí a k prohlášení o majetku je zásadně obecný soud povinného. Přitom pro zjištění 

obecného soudu povinného se použije ustanovení § 85 OSŘ, kde je konkretizován způsob 

určení obecného soudu pro různé typy subjektů. Následně v § 252 odst. 2 až 4 OSŘ je 

upravena výlučná místní příslušnost, kdy se jedná o výjimky ze zásady obecného soudu 

povinného. Tak v případě kdy povinný nemá obecný soud nebo jeho obecný soud není 

v České republice, je místně příslušným soud v jehož obvodu se nachází majetek povinného, 

v případě výkonu rozhodnutí pro vymožení výživného nezletilého dítěte je místně příslušným 

soud v jehož obvodu má nezletilý bydliště, a v případě výkonu rozhodnutí prodejem podniku 

nebo týká-li se výkon rozhodnutí nemovitosti, je místně příslušným soud v jehož obvodu se 

podnik nebo nemovitost nachází.  

                                                 
17 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.11.1996, sp.zn. Cdon 1220/96 
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 Obdobně je místní příslušnost upravena i pro exekuční řízení, a to v § 45 odst. 2 

exekučního řádu, kde je obsazena komplexní úprava místní příslušnosti a na rozdíl od 

občanského soudního řádu neobsahuje exekuční řád ustanovení o výlučné místní příslušnosti, 

to znamená že i pro nařízení exekuce k vydobytí výživného pro nezletilé dítě, nebo exekuce 

prodejem podniku nebo týkající se nemovitostí, je místně příslušným obecný soud povinného. 

Tato univerzální úprava místní příslušnosti v exekuční rádu je dána hlavně tím, že v okamžiku 

nařízení exekuce ještě není znám způsob její provedení, a to ani zda se vůbec bude týkat 

podniku nebo nemovitosti. 

 Místní příslušnost soudu jak ve vykonávacím tak i exekučním řízení se posuzuje až do 

skončení řízení podle okolností, které byli v době zahájení řízení. Místní nepříslušnost se 

posuzuje před nařízením výkonu rozhodnutí nebo exekuce a později se zkoumá pouze 

k námitce povinného, kterou však musí uplatnit nejpozději ve svém prvním podání soudu.  

Tímto prvním podáním povinného zpravidla je až odvolání proti usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí nebo proti usnesení o nařízení exekuce. Nedostatek místní příslušnosti patří mezí 

odstranitelné nedostatky podmínky řízení, a tak dokud nedojde k vyslovení nepříslušnosti, 

pokračuje v řízení u něhož byl návrh podán. Pokud soud vysloví usnesením svou 

nepříslušnost, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu. V exekučním 

řádu však otázka postoupení věci od místně nepříslušného soudu místně příslušnému 

upravena nebyla, a tak postup soudů v případě místní nepříslušností k exekučnímu řízení byl 

sjednocen až stanoviskem Nejvyššího soudu18 k výkladu exekuční řádu, ve kterém byl 

vysloven názor, že v exekučním řízení místně nepříslušný soud musí vydat usnesení o své 

nepříslušnosti a doručit ho jak oprávněnému tak i povinnému. Povinnému se však má doručit 

nejdříve spolu s usnesením o nařízení exekuce, ledaže by dřívějším doručením nebyl zmařen 

účel exekuce.  

4.1.2. Procesní podmínky na straně účastníků 
 
 Mezi procesní podmínky na straně účastníků řízení patří způsobilost být účastníkem 

řízení, procesní způsobilost, zastoupení a průkaz plné moci. Tyto podmínky jsou shodné jak 

pro řízení vykonávací tak pro řízení exekuční, jelikož i zde se uplatní subsidiarita občanského 

soudního řádu.  

 Otázka způsobilosti být účastníkem řízení (procesní subjektivita) je upravena v § 19 

OSŘ, kde je stanoveno že způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít 

                                                 
18 Stanovisko NS k výkladu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sp. Zn. 200/2005. 
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práva a povinnosti (právní subjektivita), jinak jen ten komu ji zákon přiznává. Procesní 

subjektivitu mají především fyzické osoby, právnické osoby a stát. Nedostatek procesní 

subjektivity patří mezi neodstranitelný nedostatek podmínek řízení a tudíž soud po jeho 

zjištění musí v souladu s § 104 odst. 1 občanského soudního řadu řízení zastavit. V případě, 

kdyby nedostatek procesní subjektivity byl zjištěn až po právní moci usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí nebo usnesení o nařízení exekuce, musí soud v souladu s ustanovením § 

268 odst. 1 písm. h) OSŘ výkon rozhodnutí nebo exekuce zastavit.  

 Další podmínkou je procesní způsobilost, která je upravena v § 20 odst. 1 OSŘ a 

rozumí se ji způsobilost samostatně jednat před soudem, popřípadě řádné zastoupení procesně 

nezpůsobilého účastníka. Procesní způsobilost se ze zákona přiznává každému v tom rozsahu, 

ve kterém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost 

k právním úkonům). Nedostatek procesní způsobilost je považován za nedostatek 

odstranitelný a je zapotřebí učinit  vhodná opatření. 

 Pokud je účastník zastoupen v řízení na základě plné moci, stává se tak plná moc a 

procesní způsobilost zmocněnce procesní podmínkou řízení. 

4.1.3. Negativní procesní podmínky 
 
 Negativní procesní podmínky se vztahují k principu ne bis in idem (ne dvakrát v téže 

věci) a patří mezi ně překážka litispendence a překážka res iudicata. Tyto negativní procesní 

podmínky se vztahují k věci a jsou neodstranitelným nedostatkem a důvodem pro zastavení 

řízení.  

 Překážka litispendence je upravena v ustanovení § 83 OSŘ, kde je stanoveno že 

zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení. Účelem překážky 

litispendence je zabránit, aby vedle sebe probíhalo současně více soudních řízení majících 

tentýž předmět řízení.  

 Překážka res iudicata je upravena v ustanovení § 159a odst. 5 OSŘ ve spojení 

s odkazovacím ustanovením § 254 odst. 1 OSŘ, kde se stanoví, že jakmile bylo o věci 

pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a 

popřípadě jiné osoby projednávána znovu. Přitom zamítnutí návrhu na nařízení výkonu 

rozhodnutí nezakládá bez dalšího překážku věci pravomocně rozhodnuté pro řízení o novém 

návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí podle stejného titulu.   

 Předpokladem naplnění obou negativních podmínek je totožnost věci, přičemž 

totožnost věci je dána totožnosti účastníku a totožnosti předmětu řízení.  
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 Ve vykonávacím řízení, stejně jako i v exekučním řízení je také zapotřebí zkoumat zda 

nejsou naplněny tyto negativní podmínky které by mohli vést k zastavení řízení. Vzhledem 

k odkazovacímu ustanovení upravenému v § 254 odst. 1 OSŘ a ustanovení § 52 odst. 1 

exekučního řádu, se pro řízení jak vykonávací tak exekuční užije právní úprava negativních 

procesních podmínek obsažena v částí třetí občanského soudního řádu. V případě 

vykonávacího řízení (stejně jako i exekučního) však pojem totožnosti věci má poněkud jiný 

obsah a je nutno posuzovat totožnost nejen z hlediska totožnosti účastníků a předmětu, ale i 

z hlediska způsobu provádění výkonu rozhodnutí (exekuce). Dle názoru vysloveného 

Nejvyšším soudem ČR19 se „toutéž věci“, ve smyslu § 83 a § 159a odst. 5 OSŘ pro účely 

řízení o výkon rozhodnutí, rozumí stejný způsob výkonu na týž předmět výkonu uplatňovaný 

mezi týmiž účastníky pro pohledávku (její část) přisouzenou stejným exekučním titulem. 

Totéž platí i pro řízení exekuční.  

 Výše uvedené negativní podmínky řízení mohou působit jako překážky též ve vztahu 

řízení vykonávacího a exekučního, oba řízení totiž mají spojený vznik účinků překážek 

s odlišnými okamžiky. Účinky překážek v řízení vykonávacím mohou nastat vydáním 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, kdežto v exekučním řízení teprve až po vydání 

exekučního příkazu, a to z toho důvodu, že teprve v exekučním příkazu bude stanoven způsob 

provedení exekuce, který se v usnesení o nařízení exekuce neuvádí.       

 Exekuční řád ve svém ustanovení § 35 odst. 3 též upravuje překážku litispendence, a 

to tak, že zahájení exekučního řízení brání, aby pro tentýž nárok bylo zahájeno nebo probíhalo 

další exekuční řízení. 

4.2. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a exekuce 

 
 Řízení vykonávací stejně jako řízení exekuční je ovládáno zásadou dispoziční, což 

znamená že se řízení zahajuje na návrh oprávněného nebo jiné osoby která prokáže že na ni 

přešlo nebo bylo převedeno právo z exekučního titulu. Výjimkou z této zásady je pouze 

výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, prováděný dle části šesté občanského soudního 

řádu.  

 Návrh na výkon rozhodnutí lze podat u nároků na plnění po marném uplynutí lhůty 

k němu již stanovené. Toto právo je právem každého, kdo je nositelem subjektivního práva 

nebo oprávněného zájmu. Využitím žalobního práva, a to i bez ohledu na skutečnou existenci 

nároku, uplatňuje oprávněný u příslušného orgánu své právo žádat, aby o jeho nároku bylo 

                                                 
19 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2003, sp.zn. 20 Cdo 1751/2002 
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rozhodnuto, a po rozhodnutí zabezpečit uskutečnění přiznaného nároku – výkonem 

rozhodnutí.20 

4.2.1. Náležitosti návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí a exekuce 
 
 V ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ jsou stanoveny obecné náležitosti podání které tak 

musí splňovat i návrh na výkon rozhodnutí. Z návrhu tudíž musí být patrno kterému soudu je 

určen, kdo jej činí, které věci se týká, co sleduje a také musí být podepsán a datován. Návrh 

na nařízení výkonu rozhodnutí musí dále též splňovat požadavky na obecné náležitosti návrhu 

na zahájení řízení uvedené v § 79 OSŘ, tudíž musí obsahovat jméno příjmení a bydliště 

účastníků (popřípadě obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo organizační 

složky státu která za stát jedná), popřípadě též označení jejích zástupců, vylíčení 

rozhodujících skutečností, označení důkazů a musí být z návrhu patrno čeho se navrhovatel 

domáhá. Rovněž návrh na nařízení výkonu rozhodnutí musí obsahovat další náležitosti 

týkající se konkrétního způsobu výkonu rozhodnutí, a to v souladu s ustanovením § 261 OSŘ. 

Všechny uvedené obecné náležitostí platí obdobně i pro návrh na nařízení exekuce.  

 V návrhu je třeba uvést označení exekučního titulu a tvrzení že povinný nesplnil 

dobrovolně povinnosti uloženou exekučním titulem, popřípadě že splnil z části a v jakém 

rozsahu. Nesplní-li oprávněný povinnost řádně označit vykonávané rozhodnutí buď vůbec 

nebo jen takovým způsobem, že nelze spolehlivě dovodit, ohledně jakého rozhodnutí má být 

výkon vůbec nařízen, jde o vadu návrhu na nařízení výkonu; soud pak postupuje podle § 43 

odst. 1, 2 OSŘ. Tak je tomu i v případě, že označení k výkonu navrženého rozhodnutí, 

uvedené v návrhu na výkon rozhodnutí, neodpovídá rozhodnutí, které bylo k návrhu podle 

ustanovení § 261 odst. 2 OSŘ připojeno.21  

 Petit, to znamená čeho se navrhovatel domáhá, musí obsahovat přesné a určité 

označení povinnosti která má být na povinném vynucena. Pokud se jedná o návrh na výkon 

rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky, pak oprávněný musí uvést způsob jakým 

má být výkon rozhodnutí proveden. Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky 

lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního 

ústavu, prodejem movitých věci a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského 

zástavního práva k nemovitostem. Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí srážkami ze 

mzdy, pak má označit v návrhu plátce mzdy. Pokud oprávněný navrhuje výkon rozhodnutí 

                                                 
20 Grossová, M. E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Praha, Linde Praha, 2007, 
s.288 
21 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.2.1999, sp.zn. 21 Cdo 2101/98 
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přikázáním pohledávky z účtu povinného, má uvést v návrhu číslo účtu a peněžní ústav. 

Pokud oprávněný navrhuje provedení výkonu přikázáním jiné peněžité pohledávky, pak má 

označit ve svém návrhu osobu vůči které má povinny pohledávku a uvede důvod této 

pohledávky. Vždy však v návrhu může být uveden pouze jediný způsob provedení. Pokud 

oprávněný navrhne jich pro jednu peněžitou pohledávku více, vyloučí soud jednotlivé 

způsoby k samostatnému řízení. Výjimkou je ustanovení § 339 odst. 2 OSŘ, podle kterého má 

oprávněný možnost požadovat v návrhu na zahájení řízení pro nepeněžité plnění také nařízení 

výkonu rozhodnutí pro náklady řízení, a to buď nalézacího nebo vykonávacího, a v tomto 

případě uvede v návrhu způsob jakým má být jeho pohledávka na nákladech uspokojena. 

Oprávněný má také možnost domáhat se uspokojení pohledávky nákladů řízení samostatným 

návrhem. 

 Naopak podává-li oprávněný návrh na výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost 

než je zaplacení peněžité částky, pak nemusí v návrhu uvádět způsob provedení, jelikož se 

způsob výkonu rozhodnutí bude řídit povahou uložené povinnosti. Takový výkon lze provést 

například vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením práci a výkonů. 

Však pokud oprávněný i přesto navrhne způsob provedení, ale navržený jim způsob nebude 

odpovídat povaze uložené povinnosti, soud nařídí výkon rozhodnutí některým z vhodných 

způsobů.  

 K návrhu na výkon rozhodnutí musí oprávněný připojit stejnopis rozhodnutí, opatřený 

potvrzením o jeho vykonatelnosti. Stejnopis není třeba připojovat, pokud se návrh na výkon 

rozhodnutí podává u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně. Povinnost 

připojit k návrhu na výkon rozhodnutí stejnopis titulu, opatřený potvrzením o jeho 

vykonatelnosti, je procesní povinností, o níž soud je povinen oprávněného poučit; to platí 

nejen v případě, že ji oprávněný nesplnil vůbec, nýbrž i tehdy, když ji splnil neúplně (bez 

doložky vykonatelnosti, případně v rozporu s ostatními údaji návrhu a tím, co má být 

vykonáno). Pokud oprávněný tuto povinnost nesplní, soud návrh neodmítne, nýbrž - 

z věcných důvodů - zamítne; nebyla tím splněna podmínka, kterou zákon pro nařízení výkonu 

rozhodnutí stanovil.22 

 Návrh na výkon rozhodnutí podléhá poplatkové povinnosti podle sazebníku soudních 

poplatků, který je k nahlédnutí v podatelně každého soudu.23  

                                                 
22 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.3.2004, sp.zn. 20 Cdo 181/2003 
23 Grossová, M. E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Praha, Linde Praha, 2007, 
s.289 
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 Exekuční řízení lze stejně jako vykonávací zahájit jen na návrh. Náležitosti návrhu na 

nařízení exekuce jsou upraveny v § 38 exekučního řádu, přičemž obecné náležitosti jsou 

stejné jako u výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Odlišným je však 

požadavek označení exekutora který má být pověřen provedením exekuce, a to uvedením jeho 

jména, příjmení a sídla exekutorského úřadu. Volba konkrétního exekutora je ponechána na 

oprávněném a soud nemůže exekutora libovolně určovat. Další odlišnosti oproti výkonu 

rozhodnutí je skutečnost, že oprávněný nemusí v návrhu na nařízení exekuce pro peněžité 

plnění označovat způsob její provedení, ten zvolí sám exekutor dle svého uvážení. Dle 

ustanovení exekučního řádu podat návrh na nařízení exekuce lze nejen u soudu, ale také 

zvolenému exekutorovi, který předloží tento návrh soudu a požádá soud o udělení pověření 

k provádění exekuce. Takže pokud oprávněný podává návrh k exekutorovi, pak nemusí v něm 

označovat soud, kterému by měl být návrh určen. Kromě toho může oprávněný uvést na 

straně povinného dva či více účastníků. Nezbytnou přílohou návrhu na nařízení exekuce je 

označení a připojení exekučního titulu, opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti, nebo 

stejnopisu notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže by se 

návrh podával u soudu který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně.   

4.2.2. Nedostatky návrhu a jejích důsledky 
 
 Úprava postupu v případě nedostatků návrhu, spočívajících zejména v jeho neurčitosti, 

nesrozumitelnosti či neúplnosti je pro vykonávací a exekuční řízení dosti odlišná. V případě 

vykonávacího řízení soud postupuje v souladu s ustanovením § 43 OSŘ a vyzve oprávněného 

k opravě nebo doplnění návrhu, stanoví k tomu lhůtu a poučí jednak o tom, jak je třeba opravu 

nebo doplnění provést, a jednak o důsledcích nevyhovění výzvě. Není-li návrh i přes výzvu 

řádně opraven nebo doplněn a nelze-li kvůli takovým vadám v řízení pokračovat, vydá soud 

usnesení kterým návrh na výkon rozhodnutí odmítne. Pokud navrhovatel v rámci odvolání 

odstraní vady svého podání, pak může soud v souladu s ustanovením § 210a OSŘ v rámci 

autoremedury své usnesení o odmítnutí zrušit a v řízení pokračovat.  

 Postup pro případ podání vadného návrhu na nařízení exekuce je upraven v ustanovení 

§ 39 exekučního řádu. Tento postup dle exekučního řádu se liší od postupu upraveného 

občanským soudním řádem a jediným shodným úkonem je výzva oprávněného k opravě nebo 

doplnění návrhu a stanovení lhůty k její provedení, a to včetně poučení o důsledcích v případě 

nevyhovění výzvě. Tuto výzvu musí soud nebo exekutor učinit do patnácti dnů od doručení 

návrhu na nařízení exekuce, oproti tomu soud v rámci vykonávacího řízení žádnou lhůtou 

vázán není. Pokud exekutor předloží soudu vadný návrh na nařízení exekuce, vyzve soud 
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přímo oprávněného, a nikoli exekutora, k opravě nebo doplnění návrhu. Odlišným je také 

postup soudu v případě, kdy oprávněný výzvě nevyhoví a návrh neopraví nebo nepřiloží 

exekuční titul, pokud měl povinnost ho doložit. V tomto případě soud sám nebo na návrh 

exekutora exekuční řízení zastaví, přitom soud nemá možnost zrušit toto rozhodnutí v rámci 

autoremedury, nýbrž musí v případě podaného odvolání vždy předložit věc odvolacímu 

soudu.   

4.3. Exekuční titul 

4.3.1. Pojem exekučního titulu, jejích výčet a vykonatelnost 
 
 Titulem se obecně rozumí listina ukládající určité osobě povinnost něco v určité době 

plnit, má předepsanou formu a je vydaná orgánem k tomu oprávněným. Exekučním titulem, 

splňuje-li zákonné předpoklady, se vymezují subjekty, o jejichž prosazení práv či vynucení 

povinností má při výkonu rozhodnutí jít, co je obsahem těchto práv a povinností, jakož i jejich 

rozsah.24 Exekuční titul, nebo-li vykonatelné rozhodnutí, je svou formou a funkcí veřejnou 

listinou zakládající právo na výkon rozhodnutí a na exekuci.25 Z tohoto důvodu je exekuční 

titul nepostradatelný jak pro vykonávací tak i pro exekuční řízení.  

 Vykonatelnost je nezbytným předpokladem titulu, aby mohla být na jeho základě 

provedena exekuce nebo výkon rozhodnutí. Vykonatelnost je upravena v ustanoveních § 161 

a §171 OSŘ a tato úprava se použije subsidiárně i pro exekuční řízení.  

 Exekuční titul, přikládaný k návrhu na zahájení řízení, musí být opatřen doložkou 

vykonatelnosti, s výjimkou případu kdy se návrh podává u soudu který rozhodoval jako soud 

prvního stupně. Doložka vykonatelnosti svědčí o nabytí formální vykonatelnosti rozhodnutí. 

Stejnopis rozhodnutí vydaného v civilním řízení opatřuje doložkou vykonatelnosti soud který 

rozhodoval v prvním stupni. V případě rozhodnutí vydaných jinými orgány, opatří tituly 

doložkou vykonatelnosti dotyčné orgány. V případě smírů a dohod, opatří exekuční titul 

doložkou vykonatelnosti orgán který je schválil. Notářské a exekutorské zápisy se svolením k 

vykonatelnosti nemusí obsahovat potvrzení o vykonatelnosti.  

 Soud zkoumá vykonatelnost jednak z přiloženého k návrhu stejnopisu a jednak 

z potvrzení o vykonatelnosti, kterým je stejnopis opatřen. Jedná se jednak o vykonatelnost 

materiální, která znamená obsahovou určitost exekučního titulu, a jednak o vykonatelnost 

formální, vyjadřující možnost vynucení nesplněné povinnosti i proti vůli povinného, přičemž 

                                                 
24 Winterová, A., a kol., Civilní právo procesní, 4. vydání, Praha, Linde Praha, 2006, str. 524  
25 Prof. JUDr. Dušan Hendrych a kol.: Právnický slovník, 2. rozšířené vydání, Praha, C.H.Beck, 2003 
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obě složky vykonatelnosti musí být naplněny současně. Tak formální vykonatelnost je 

spojována s okamžikem vzniku účinků příslušného právního aktu, to znamená s momentem 

kdy subjekt musí uloženou povinnost plnit.  

 Určení formální vykonatelnosti je založeno právním předpisem a je upraveno v § 160 

až § 162 a dále v ustanoveních § 171, § 172 a § 175 OSŘ. Okamžik ke kterému je rozhodnutí 

vykonatelné je upraven rozdílně pro jednotlivé formy rozhodnutí. Vykonatelnost rozhodnutí 

může být odložena, a to buď přímo ze zákona anebo rozhodnutým soudu. V případě, že 

vykonatelnost rozhodnutí bude odložena až poté, co již bylo nařízeno provedení exekuce nebo 

výkonu rozhodnutí, soud by měl odložit provedení výkonu až do okamžiku pravomocného 

skončení řízení ve kterém bylo o odložení vykonatelnosti rozhodnuto.  

 Materiální vykonatelnost  je upravena v § 261a OSŘ a je úzce spojena s obsahem 

exekučního titulu, ve kterém musí být obsažena přesná individualizace oprávněného a 

povinného, přesné vymezení práv a povinností k plnění, jakož i přesný rozsah a obsah plnění 

a přesně stanovenou lhůtu k plnění tam, kde tuto lhůtu nestanoví přímo právní předpis. 

 Občanský soudní řád umožňuje za použití ustanovení § 261a odst. 2 a odst. 3 

překlenout určité obsahové nedostatky exekučního titulu. Je zde upravena jednak domněnka o 

určení lhůty ke splnění povinnosti, pokud tato nebyla stanovená přímo v rozhodnutí soudu, a 

to tím způsobem, že se má za to, že povinnosti uložené rozhodnutím je třeba splnit do tří dnů, 

a jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí a jednak je také 

stanovena fikce, že v případě více povinných k dělitelnému plnění jsou všichni zavázáni splnit 

rovným dílem, a to pro případ kdy rozhodnutí nebude obsahovat přesné rozdělení povinnosti 

mezi povinné. Tato domněnka a fikce se v souladu s ustanovením § 274 OSŘ aplikuji pouze 

na výkon rozhodnutí vydaných v civilním řízení a na ostatní exekuční tituly je použit nelze a 

tudíž je nelze vykonat, ledaže by lhůtu k plnění nebo rozdělení plnění mezí více povinných 

bylo možno dovodit z obecně závazných předpisů.  

 Obdobná úprava ve vztahu k exekučnímu řízení je upravena v § 40 odst. 2 exekučního 

řádu. Domněnka o určení lhůty chybějící v exekučním titulu je koncipována stejně, avšak 

mohou se vyskytnout problémy při interpretaci ustanovení, a to v souvislostí s tím, zda tato 

domněnka má být aplikována  na exekuční tituly vypočtené v § 40 odst. 1 exekučního řádu 

nebo pouze na exekuční tituly vydané v občanském soudním řízení. Nejvyšší soud ve svém 

stanovisku k této problematice uvedl, že se ustanovení § 40 odst. 2 má použit pouze na 

exekuční tituly vydané v civilním řízení, a to z toho důvodu že by jinak docházelo ke kolizi 

tohoto ustanovení s ustanovením § 274 OSŘ, kdyby stejný exekuční titul v rámci různých 

typů řízení (vykonávacího a exekučního) jednou byl a podruhé nebyl považován za materiálně 
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vykonatelný. Naproti tomu fikce dělení plnění mezi více povinných, která je upravena pro 

účely exekučního řízení v ustanovení § 40 odst. 3 exekučního řádu, je zcela přesně definována 

a nezpůsobuje problémy při interpretaci.  

 Výše uvedené domněnka a fikce neplatí pro případ posuzování podmínek materiální 

vykonatelností pro nařízení prodeje zástavy. Nařídit výkon rozhodnutí prodejem zástavy lze 

jen za podmínky, že exekuční titul obsahuje označení oprávněné a povinné osoby, zástavy a 

výše zajištěné pohledávky včetně její příslušenství. Tyto podmínky pro nařízení prodeje 

zástavy jsou upraveny shodně jak v občanském soudním řádu tak i v exekučním řádu. 

 Výčet exekučních titulů je obsažen jednak v § 274 OSŘ pro účely vykonávacího řízení 

a jednak v § 40 exekučního řádu pro účely exekučního řízení. Výčet v obou předpisech je 

shodný až na jednu výjimku, a to že v občanském soudném řádu se jedná pouze o 

demonstrativní výčet. Teprve přijetím exekučního řádu byl zařazen mezi exekuční tituly také 

exekutorský zápis se svolením k vykonatelností upravený, zejména v § 78 písm. a) 

exekutorského řádu. Tento exekutorský zápis byl postaven na rovinu notářského zápisu se 

svolením k vykonatelností, a  tak byl prolomen dosavadní monopol notářů.  

 Mezi exekuční tituly, které lze vykonat jak ve vykonávacím tak i exekučním řízení 

řádíme především rozhodnutí soudu vydaná v civilním řízení, ukládající povinnost k plnění. 

Mezi táto rozhodnutí soudu patří zejména rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné a 

šekové rozkazy, schválené smíry. Však uvedená rozhodnutí nepatří mezi exekuční tituly 

bezvýjimečně, a tak exekučním titulem nejsou například rozhodnutí určovací povahy, 

rozhodnutí nahrazující projev vůle, konstitutivní rozhodnutí, rozhodnutí o zamítnutí žaloby 

nebo také rozhodnutí nepřiznávající nárok. Kromě rozhodnutí vydaných soudem v civilním 

řízení mohou být vykonány též jiné exekuční tituly, vyjmenované v § 274 OSŘ a v § 40 odst. 

1 exekučního řádu. Patří meze ně zejména notářské a exekutorské zápisy se svolením 

k vykonatelnosti, vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, 

výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, vykonatelná rozhodnutí a výkazy nedoplatků 

ve věcech nemocenského pojištěni a sociálního zabezpečení, vykonatelná rozhodnutí 

rozhodčích komisi a smíry jimi schválené. Vedle rozhodnutí v civilním řízení si lze přestavit i 

rozhodnutí v řízení trestním, která postihují výlučně majetek (např. adhezní rozhodnutí o 

náhradě škody), a jako taková jsou exekučním titulem.26  

                                                 
26 Grossová, M. E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Praha, Linde Praha, 2007, 
s.268 
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5. Nařízení výkonu rozhodnutí a exekuce 
 
 Jak o nařízení výkonu rozhodnutí, tak o nařízení exekuce rozhoduje usnesením 

výlučně soud. Předpokladem pro vydání usnesení je zejména úplnost a přesnost návrhu, 

přiložený exekuční titul s potvrzením o vykonatelností a v případě vykonávacího řízení také 

zaplacený soudní poplatek. Před vydáním usnesení soud nejprve zkoumá svou pravomoc a 

příslušnost k řízení, dále též posuzuje zda exekuční titul byl vydán k tomu oprávněným 

orgánem a v mezích jeho pravomoci, zda titul je vykonatelný (a to jak po strance materiální 

tak i po strance formální), zda je výkon rozhodnutí navrhován v rozsahu odpovídajícím 

obsahu exekučního titulu, zda je dána aktivní a pasivní věcná legitimace účastníků řízení, zda 

nedošlo k zániku vymáhaného práva prekluzí a v případě vázaností plnění povinného na 

splnění podmínky nebo poskytnutí protiplnění oprávněným, zkoumá soud také, zda již tyto 

předpoklady byly splněny.  

 Při nařizování soudního výkonu rozhodnutí orgánu státní správy je soud povinen 

přezkoumat, zda rozhodnutí bylo vydáno orgánem k tomu oprávněným. Zjisti-li soud, že 

rozhodnutí vydal orgán, který nebyl oprávněn rozhodovat o otázce pojaté do rozhodnutí, 

návrh na nařízení jeho výkonu zamítne, a byl-li již nařízen, výkon zastaví.27 

 Soud výkonu rozhodnutí neposuzuje jako podmínku nařízení výkonu, zda vykonávané 

soudní rozhodnutí bylo vydáno ve věci, která patři do pravomoci soudů.28 V řízení o výkon 

rozhodnutí soud pouze uskutečňuje výkon určitého rozhodnutí, které je povinen respektovat, 

je jím vázán a nemůže jej měnit. Není tedy oprávněn zkoumat námitku věcné nepříslušnosti 

soudu, jenž rozhodnutí vydal. Posuzovaná základní podmínka nařízení výkonu rozhodnutí, 

tedy existence vykonatelného soudního rozhodnutí, byla zde splněna.29 Rovněž soud není 

oprávněn přezkoumávat věcnou správnost vykonávaného rozhodnutí nebo jiného titulu; 

obsahem rozhodnutí (jiného titulu) je soud vázán a je povinen z něj vycházet.   

 Při posuzování návrhu na výkon rozhodnutí soud dále v souladu s ustanovením § 263 

odst. 2 OSŘ zkoumá, zda k vydobytí peněžité pohledávky nepostačuje pouze některý ze 

způsobů výkonu rozhodnutí, a to v případě že oprávněný jich ve svém návrhu na nařízení 

výkonu rozhodnutí k vydobytí peněžité pohledávky zvolil více. Soud také zkoumá zda způsob 

provedení výkonu rozhodnutí zvolený oprávněným není zřejmě nevhodný. V případě, že 

jiným způsobem nelze pohledávku oprávněného vůbec uspokojit, není navrhovaný způsob 

zřejmě nevhodný ani tehdy, jestliže cena předmětu, z něhož má být uspokojení pohledávky 
                                                 
27 Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 30.6.1976, sp.zn. 3 Cz 24/76 
28 Usnesení nejvyššího soudu ze dne 11.10.2000, sp.zn. 20 Cdo 2118/98 
29 Kurka, V., Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce, Praha, ASPI, 2005, str. 80 
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dosaženo, značně přesahuje výši pohledávky.30 Rovněž k otázce nevhodnosti navrženého 

způsobu výkonu rozhodnutí Nejvyšší soud ČR vyslovil ve svém usnesení31 názor, že: 

„oprávněného nezatěžuji povinnosti tvrdit a prokázat, že jím navržený způsob výkonu 

rozhodnutí prodejem nemovitosti není zřejmě nevhodný“.  

 Mezi odlišnosti exekučního řízení patří zejména to, že soud také zkoumá zda osoba 

kterou má pověřit provedením exekuce je skutečně soudním exekutorem.  

 Pasivní solidarita znamená možnost, aby v rámci jednoho exekučního řízení 

vystupovalo na straně povinného více osob. Tudíž oprávněný již v samotném návrhu na 

nařízení exekuce smí označit více povinných osob. Tato pasivní solidarita se může uplatnit 

pouze v exekučním řízení, a to v případě kdy na základě jednoho exekučního titulu lze nařídit 

provedení exekuce vůči různým osobám, a to samostatnými výroky ve vydaném usnesení o 

nařízení exekuce. Soudní exekutor však potom vydá samostatné exekuční příkazy. Naopak 

v případě vykonávacího řízení pasivní solidarita u většiny způsobů výkonu rozhodnutí není 

možná, s výjimkou případu kdyby výkon rozhodnutí postihoval společnou věc. 

 Při rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce soud vychází 

pouze z tvrzení oprávněného, co se týče vymáhané povinnosti a její rozsahu, a nezkoumá zda 

povinný již zcela nebo alespoň částečně splnil povinnost, která mu byla uložena exekučním 

titulem. Namítat splnění povinnosti může povinný až v návrhu na zastavení výkonu 

rozhodnutí. Výkon rozhodnutí by mohl být po prokázání splnění povinnosti zastaven, a to 

v souladu s ustanovením § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ.  

 Soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu. Jeho obsahem 

je soud vázán. Z úřední povinnosti soud prověřuje zda vymáhané právo nebylo prekludováno, 

a v případě, že k prekluzí došlo, musí návrh zamítnout. Případnou námitku promlčení 

vznesenou povinným soud zkoumá až v rámci rozhodnutí o zastavení  výkonu rozhodnutí 

nebo exekuce.  

 Aktivní a pasivní věcnou legitimaci soud ověří z předloženého exekučního titulu. 

Aktivně nebo pasivně věcně legitimována může být jiná osoba než která je uvedena 

v exekučním titulu pouze za podmínky, že na ní vymáhané právo nebo jemu odpovídající 

povinnost přešla. V souladu s ustanovením § 256 odst. 2 OSŘ a ustanovením § 36 odst. 4 

exekučního řádu se takový přechod práva nebo povinnosti prokazuje jen listinou vydanou 

anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, a to pokud tento přechod nevyplývá přímo 

z právního předpisu.  

                                                 
30 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.8.2002, sp.zn. 20 Cdo 1919/2001 
31 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.10.2002, sp.zn. 20 Cdo 339/2002 
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 Soud rovněž zkoumá zda oprávněný nepožaduje po povinném více než mu bylo 

přiznáno exekučním titulem, případně část návrhu co do přesahující částky zamítne. Jak pro 

vykonávací tak i pro exekuční řízení platí, že soud je vázán rozsahem návrhu oprávněného a 

může tak nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuce pouze v rozsahu navrhovaném oprávněným, 

přitom však zároveň v mezích rozsahu práva přiznaného exekučním titulem.  

 Pokud budou splněný všechny podmínky, soud výkon rozhodnutí nebo exekuci nařídí, 

v opačném případě návrh zamítne. Pro nařízení exekuce nebo pro zamítnutí návrhu na 

nařízení exekuce je stanovena zákonem pořádková patnáctidenní lhůta která začíná běžet ode 

dne doručení návrhu soudu. Při nařízení exekuce soud rovněž pověří provedením exekuce 

soudního exekutora, a to toho, kterého oprávněný označil ve svém návrhu. Výkon rozhodnutí 

i exekuce soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného, soud může též nařídit jednání pokud to 

považuje za nutné nebo stanoví-li tak zákon. Případným slyšením povinného nesmí být 

zmařen účel. Pro nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce se tak neuplatní zásada ústnosti a 

přímosti.  

5.1. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a exekuce a jeho doručování 

 
 V případě, že všechny výše uvedené podmínky budou splněny, soud usnesením nařídí 

výkon rozhodnutí nebo exekuce. Vzhledem k některým odlišnostem v právní úpravě 

vykonávacího a exekučního řízení liší se i obsah tohoto usnesení.  

 Náležitosti usnesení o nařízení exekuce jsou vypočteny v ustanovení § 44 odst. 6 

exekučního řádu a jsou jimi: označení soudu který pověřuje exekutora provedením exekuce, 

označení exekutora který je pověřen provedením exekuce, označení exekučního titulu a 

orgánu který ho vydal nebo osoby která jej vyhotovila, označení oprávněného a povinného, 

označení povinnosti která má být exekucí vymožena včetně povinnosti k úhradě nákladů 

exekuce, podpis soudce, datum rozhodnutí a poučení o odvolání, jeho náležitostech a o tom, 

že bude odmítnuto pokud nebude obsahovat žádné skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce.  

 Dále se pro exekuční řízení aplikuje subsidiárně ustanovení § 169 odst. 1 OSŘ, které 

stanoví obecné náležitosti usnesení. Podstatnou odlišnosti usnesení o nařízení exekuce od 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí je chybějící způsob provedení exekuce. Usnesení však 

musí obsahovat poučení povinného o generálním inhibitoriu, upraveném v ustanovení § 44 

odst. 7 exekučního řádu, ačkoli výslovně nepatří mezi vypočtené náležitosti usnesení. 

Generální inhibitorium znamená, že po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný 

nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění 
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manželů, vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, 

udržování a správy majetku. Pokud by povinný tento zákaz porušil, právní úkon kterým tak 

učinil by byl neplatný.  

 Výroková část usnesení o nařízení exekuce je složena obvykle z několika výroků, a to 

jednak z výroku kterým se nařizuje exekuce, a dále pak z výroku kterým se pověřuje exekutor 

k její provedení, ve kterém je uvedeno jméno soudního exekutora, název exekutorského úřadu 

a adresa jeho sídla. Výrok o nařízení exekuce též stanoví povinnost povinného k náhradě 

nákladů oprávněného a nákladu provedení exekuce. Výši těchto nákladů dodatečně stanoví 

soudní exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Obsahové náležitosti příkazu k úhradě 

nákladů exekuce a možnost podání námitek proti němu obsahuje ustanovení § 88 exekučního 

řádu. Usnesení o nařízení exekuce rovněž musí obsahovat poučení o opravných prostředcích.        

 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí obsahuje vedle obecných náležitosti také 

způsob provedení výkonu rozhodnutí. V případě výkonu rozhodnutí ukládajícího peněžité 

plnění je způsob jeho provedená určen oprávněným v jeho návrhu na provedení výkonu 

rozhodnutí, ve kterém oprávněný rovněž musí označit majetkové hodnoty povinného, které 

mají být výkonem rozhodnutí postiženy. Povinnému je pak v usnesení zakázáno s takto 

označeným majetkem nakládat a dále se mu ukládá povinnost uhradit oprávněnému náklady 

výkonu rozhodnutí v soudem uvedené výší, s tím, že se nařízený výkon rozhodnutí vztahuje i 

na vymožení těchto nákladů na provedení výkonu. U výkonu rozhodnutí ukládajícího 

nepeněžité plnění určí způsob výkonu rozhodnutí soud, a to tak aby odpovídal povaze 

vymáhané povinnosti.    

 Výše uvedená usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a exekuce mají povahu usnesení 

kterými se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval a tak v souladu s ustanovením § 

169 odst. 2 OSŘ jejích písemné vyhotovení se nemusí odůvodňovat. Pokud však usnesením 

byl návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce zamítnut anebo řízení bylo zastaveno, 

pak takové usnesení obsahovat odůvodnění musí. Rovněž se musí odůvodňovat usnesení 

kterým je nařizován výkon rozhodnutí nebo exekuce u cizozemských exekučních titulů. Také 

se usnesení odůvodňuje v případě, kdyby se povinný k věci vyjádřil ještě před nařízením 

výkonu rozhodnutí nebo exekuce a namítal, že předpoklady pro nařízení splněny nebyly; 

potom soud musí se s jeho argumenty vypořádat a rozhodnutí odůvodnit, a to i přesto že 

návrhu oprávněného bylo zcela vyhověno. Usnesení o nařízení exekuce musí rovněž 

obsahovat odůvodnění v případech, kdy došlo po vydání exekučního titulu k přechodu nebo 

převodu práva nebo povinnosti, nebo také v případech, kdy povinnost v exekučním titulu je 

vázána na splnění podmínky nebo vzájemné povinnosti oprávněným.  
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 Důležitou je otázka doručování usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 

povinnému, jelikož při nedodržení postupu může být zmařen účel výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce. Účinné doručení je jednou z podmínek nabytí právní moci usnesení, která je 

nezbytným předpokladem pro možnost faktické realizace výkonu rozhodnutí nebo exekuce.  

 Exekuční řád výslovně stanoví ve svém ustanovení § 44 odst. 5, že povinnému nesmí 

být usnesení o nařízení exekuce doručeno dříve než exekutorovi a oprávněnému. Smyslem 

zajištění pozdějšího doručení usnesení povinnému je umožnit exekutorovi zjistit majetek 

povinného, jeho rozsah a formu a vybrat tak vhodný způsob provedení exekuce. K úspěšnému 

provedení exekuce též napomáhá institut generálního inhibitoria, kdy se jedná o zákaz 

nakládání s majetkem uložený povinnému, a tento zákaz je účinný od okamžiku doručení 

povinnému usnesení o nařízení exekuce.  

 Dále z ustanovení § 56 exekučního řádu vyplývá důležitá zásada exekučního řízení, a 

to, že písemnosti v exekučním řízení doručuje vždy exekutor, a to buď sám anebo 

prostřednictvím pošty nebo jiné osoby která provádí přepravu zásilek. Tudíž obtíže spojené 

s doručováním usnesení o nařízení exekuce povinnému nese zásadně exekutor. Aby se 

exekutor mohl ujmout provádění exekuce, musí soud nejprve doručit jemu potřebný počet 

stejnopisů usnesení o nařízení exekuce, tímto okamžikem se exekutor stává pověřeným 

provedením exekuce a má se postarat o doručení usnesení oprávněnému, povinnému a 

orgánům a institucím uvedeným v ustanovení § 44 odst. 3 exekučního řadu. Mezi takto 

obesílané orgány patří zejména orgány pověřené vedením evidence zástavních práv 

k movitým věcem, evidence majitelů a držitelů motorových vozidel, evidence právnických 

osob a katastrální úřady. Exekutor při doručování má postavení soudního doručovatele a proto 

je povinen vyplnit doručenku, kterou následně předá příslušnému soudu k založení do spisu. 

Oprávněnému a povinnému se usnesení o nařízení exekuce doručuje do vlastních rukou, a to 

v souladu s ustanovením § 44 odst. 4 exekučního řádu. Subsidiárně se použiji ustanovení § 45 

a násl. OSŘ o doručování, a to včetně úpravy náhradního doručení.       

 Doručování usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí je upraveno občanským soudním 

řádem, a to jednak v ustanoveních § 45 a násl. OSŘ, týkajících se obecných podmínek 

doručování, a dále také v rámci úpravy jednotlivých způsobů provedení výkonu rozhodnutí. 

Například při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věci se usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí doručuje povinnému až v okamžiku provádění samotného výkonu. V případě 

provádění výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se usnesení též doručuje plátci mzdy 

povinného; v případě výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu se 

doručuje peněžnímu ústavu u něhož má povinný zřízen účet. 
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5.2. Generální inhibitorium 

 
 Generální inhibitorium je upraven v § 44 odst. 7 exekučního řádu a jeho obsah spočívá 

v tom, že povinnému je uložen v usnesení o nařízení exekuce zákaz nakládat s majetkem, a to 

včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní 

činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku. Exekuci na 

majetek patřící do společného jmění manželů lze provést i bez ohledu na to, že vymáhaný 

závazek vznikl za trvání manželství pouze jednomu z manželů. Přitom za majetek patřící do 

společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce a  v souladu s ustanovením 

§ 42 exekučního řádu považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů 

jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo 

proto, že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění až ke dni zániku manželství. Rovněž 

se v případě společného jmění manželu nepřehlíží ke smlouvě kterou byl zúžen zákonem 

stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění 

v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí pro případ rozšíření společného jmění o 

majetek povinného který v době vzniku vymáhané pohledávky nepatřil do společného jmění 

manželů. 

  Účinky zákazu jsou spojeny s okamžikem doručení usnesení o nařízení exekuce 

povinnému. Povinný musí být v usnesení o nařízení exekuce poučen o zákazu a následcích 

jeho porušení. Při podání odvolání proti usnesení o nařízení exekuce zákaz nakládání 

s majetkem trvá, a to minimálně do pravomocného rozhodnutí o zrušení usnesení o nařízení 

exekuce. Smyslem generálního inhibitoria je znemožnit zmaření účelu exekuce, a to tím že 

povinný nemá právo se jakkoliv zbavit majetku který by mohl být postižen exekuci. Generální 

inhibitorium se rovněž uplatňuje i v případě vymáhání nepeněžitých plnění, což se týká 

například exekuci vyklizením bytu, kdy ze zajištěného tímto způsobem majetku dají pokrýt 

náklady provedení exekuce. Generální inhibitorium se uplatňuje bez ohledu na výši vymáhané 

pohledávky.    

 Právní úkon kterým by povinný tento zákaz porušil by byl absolutně neplatný. Při 

porušení zákazu se povinný rovněž může dopustit trestného činu poškozování věřitele nebo 

trestného činu zvýhodňování věřitele, které jsou upraveny v ustanoveních § 256 a § 256a 

zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

 Institut generálního inhibitoria má souvislost s právní úpravou doručování usnesení o 

nařízení exekuce, a to zejména souvislost s ustanovením § 44 odst. 3 exekučního řádu, kde je 

upraveno doručování orgánům a institucím. Na základě tohoto zákazu vyjmenované orgány 
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nepovolí provést změnu vlastníka u majetku nebo jiných majetkových hodnot povinného, 

vedených v jejích evidenci.  

 Zánik generálního inhibitoria není výslovně upraven a dochází k němu právní moci 

usnesení o zastavení exekuce, což exekutor je povinen také zapsat do centrální evidence 

exekucí. Na základě právní úpravy obsažené v § 55 odst. 3 exekučního řádu, se usnesení o 

zastavení exekuce doručuje katastrálnímu úřadu, povinnost vyrozumět ostatní orgány a 

instituce uvedené v ustanovení § 44 odst. 3 exekučního řádu ohledně skončení exekuce však 

upravena není.  

5.3. Opravné prostředky proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce 

5.3.1. Odvolání 
 
 Jelikož povinnému se doručuje návrh oprávněného až spolu s usnesením o nařízení 

výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jedinou možnosti povinného, jak by se mohl vyjádřit a 

odporovat návrhu, je podání odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od dne doručení usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, a o tomto odvolání rozhoduje výlučně soud. 

Patnáctidenní odvolací lhůta je stanovena shodně jak pro vykonávací tak pro exekuční řízení a 

jedná se o lhůtu procesní, tudíž postačí když povinný podá odvolání poslední den lhůty přímo 

u soudu nebo předá k přepravě provozovateli přepravních služeb. Odvolání nelze podat 

prostřednictvím soudního exekutora který byl pověřen provedením exekuce, jelikož soudní 

exekutor nespadá mezi orgány které by měli povinnost v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 

OSŘ odvolání doručit soudu. Odvolání by však bylo podáno včas, pokud by sice bylo podáno 

u soudního exekutora, ale exekutor by toto odvolání předal soudu nebo orgánu který by měl 

povinnost jej soudu doručit. Ustanovení § 35 odst. 5 exekučního řádu a ustanovení § 254 odst. 

2 OSŘ shodně stanoví, že zmeškání lhůty nelze ani ve vykonávacím ani v exekučním řízení 

prominout. Odvolání se podává u soudu který rozhodoval jako soud prvního stupně.    

 Odlišností právní úpravy odvolání v exekučním řádu na rozdíl od občanského 

soudního řádu je omezení odvolacích důvodů. Účelem tohoto omezení je odstranit zbytečné 

průtahy řízení ze strany povinného. Dle ustanovení § 44 odst. 10 exekučního řádu  není 

přípustné odvolání ve kterém by povinný namítal jiné skutečnosti než ty, které jsou rozhodné 

pro nařízení exekuce. Samotnou definici skutečnosti rozhodných pro nařízení rozhodnutí však 

exekuční řád neobsahuje, ale patří mezi ně podmínky řízení, formální a materiální 

vykonatelnost exekučního titulu, pasivní a aktivní věcná legitimace účastníků řízení, otázka 
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zda vymáhané právo nebylo prekludováno. V případě kdy povinný namítá jiné skutečnosti, 

jež  nejsou rozhodné pro nařízení exekuce, soud k nim nepřihlédne a nařízení exekuce 

potvrdí. Soud usnesením odvolání proti nařízení exekuce odmítne v případě, že nebude 

obsahovat skutečnosti rozhodné proti nařízení exekuce nebo nebude obsahovat žádné 

skutečnosti. Proti tomuto usnesení o odmítnutí odvolání není přípustné dovolání, a to z toho 

důvodu, že se nejedná o rozhodnutí ve věci samé a tudíž předmětem by nebylo posouzení 

věcné správnosti usnesení soudu prvního stupně. Povinný se nemůže odvolat proti výroku 

usnesení o nařízení exekuce kterým se pověřuje soudní exekutor, může však využit 

ustanovení § 29 exekučního řádu a podat námitku podjatosti exekutora. Právní úprava 

nestanoví zda manžel povinného je též osobou oprávněnou podat odvolání proti usnesení o 

nařízení exekuce. Nejvyšší soud však zaujal stanovisko, kterým vyslovil názor, že manžel 

povinného by byl oprávněn podat odvolání v případě, pokud by přicházelo v úvahu postižení 

v budoucnu vydaným exekučním příkazem též majetku patřícího do společného jmění 

manželů.  

 Pro případ podání odvolání proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí povinný není 

omezen odvolacími důvody. Odvolání proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí je 

oprávněn podat též manžel povinného, a to v případě kdy nařízeným výkonem rozhodnutí 

jsou postiženy věci spadající do společného jmění manželů.  

 Podat odvolání může též oprávněný, a to v případě že jeho návrh byl byť jen z části 

zamítnut. 

 Při rozhodování o odvolání odvolací soud, jak ve vykonávacím tak i v exekučním 

řízení, postupuje podle právní úpravy obsažené v ustanoveních § 218 až § 223 a § 254 odst. 5 

OSŘ. V následku posouzení důvodů odvolání může odvolací soud usnesení soudu prvního 

stupně potvrdit, změnit anebo usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně. Navíc 

odvolací soud při přezkoumání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí může posuzovat také 

rozsah a vhodnost nařízeného způsobu výkonu rozhodnutí, což nepřipadá v úvahu v případě 

odvolání podaného proti usnesení o nařízení exekuce, jelikož v něm ještě není způsob 

provedení exekuce stanoven. 

 V odvolacím řízení se uplatňuje zásada tzv. úplné apelace, a to jak ve věcech výkonu 

rozhodnutí tak i exekuce. V odvolání lze v souladu s ustanovením § 254 odst. 4, které se 

použije též subsidiárně i pro odvolání podané v exekučním řízení, uvádět nové skutečnosti a 

důkazy.  

 Kromě odvolání je povinnému k dispozici též možnost podání návrhu na odklad nebo 

zastavení exekuce nebo výkonu rozhodnutí. 
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5.3.2. Dovolání  
 
 Prostředkem obrany ve věcech výkonu rozhodnutí a exekučních je i dovolání. 

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout rozhodnutí 

odvolacího soudu (§ 236 OSŘ). Nelze ho podat proti všem rozhodnutím, nýbrž jen ve 

výslovně uvedených případech a také jen z důvodů, které zákon výslovně připouští. Kdy je 

dovolání přípustné stanoví taxativně ustanovení § 237 až § 239 OSŘ. Ve věcech výkonu 

rozhodnutí a exekučních je dovolání přípustné v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. 

c) až g), tedy proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení 

soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto: o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, ve 

věci zastavení výkonu rozhodnutí, ve věci udělení příklepu ve výkonu rozhodnutí, o rozvrhu 

rozdělované podstaty ve výkonu rozhodnutí, o povinnostech vydražitele uvedeného v § 336m 

odst. 2 (§ 336n) a v § 338za odst. 2 OSŘ. Ustanovení § 237 odst. 1 a 3 platí obdobně. 

Dovolání je přípustné za předpokladu, že jsou splněny podmínky nebo jedna z nich, uvedené 

v § 237 odst. 1 písm. a) až c) OSŘ.32 Důvody nepřípustnosti dovolání jsou uvedeny 

v ustanovení § 237 odst. 2 OSŘ. Dle judikatury Nejvyššího soudu ČR33 je užití institutu 

odložení vykonatelnosti v řízení o dovolání proti usnesením vydaným ve věcech výkonu 

rozhodnutí vyjmenovaných v § 238a odst. 1 písm. a) až f) OSŘ z povahy věci vyloučeno, a 

tak o tom, že podanému návrhu nelze vyhovět, soud nevydává žádné zvláštní rozhodnutí.  

5.4. Ochrana povinného ve vykonávacím a exekučním řízení 

 
 Jak v exekučním tak i ve vykonávacím řízení je potřeba zajistit ochranu práv 

povinného, aby postup při výkonu rozhodnutí nebo exekuci nepřesahoval rozsah nezbytný 

k vymožení přiznaní pohledávky oprávněného. Ve vykonávacím řízení se uplatní ustanovení 

§ 263 a § 264 OSŘ, která mají vztah k posuzování rozsahu a vhodnosti navrženého 

oprávněným způsobu výkonu rozhodnutí. Při nařízení výkonu rozhodnutí nelze na 

oprávněném požadovat, aby dokládal, že navržený způsob výkonu je způsobem vhodným; je 

na povinném, aby – ve stadiu řízení o zastavení výkonu – tvrdil a prokazoval, že jde o 

nevhodný způsob. O zřejmou nevhodnost navrženého způsobu jde, jestliže z tvrzení 

oprávněného vyjde najevo, nebo dozví-li se soud jinak, že je zde vhodnější způsob výkonu 

rozhodnutí.   

                                                 
32 Tripes, A., Exekuce v soudní praxi, 3.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 144 
33 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 20 Cdo 873/2005 
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 Posuzování rozsahu a vhodnosti navrhovaného výkonu přichází v úvahu tam, kde je 

vymáháno exekucí peněžité plnění, neboť jen tam je dán výběr několika způsobů výkonu. U 

exekuce na nepeněžité plnění nemá jak oprávněný, tak ani soud možnost zvolit způsob, jakým 

bude exekuce provedena.34 Subsidiární použití těchto ustanovení pro účely exekučního řízení 

je vyloučeno již samotnou povahou exekučního řízení, ve kterém teprve až soudní exekutor 

ve svém exekučním příkazu volí vhodný způsob provedení exekuce.  

 Ustanovení § 263 OSŘ se týká zejména rozsahu výkonu rozhodnutí. Projevuje se zde 

dispoziční zásada, a to tak, že výkon rozhodnutí lze nařídit pouze v takovém rozsahu, jaký 

oprávněný navrhl a jaký podle rozhodnutí stačí k jeho uspokojení. Pokud by oprávněný 

navrhoval provedení výkonu rozhodnutí ve větším rozsahu než vyplývá z exekučního titulu, 

soud by musel návrh na výkon rozhodnutí co do přesahující části zamítnout. V případě, že by 

oprávněný navrhl provést výkon rozhodnutí, za účelem vydobytí své peněžité pohledávky, 

několika způsoby zároveň, avšak k vydobytí pohledávky by stačil jeden z nich, pak by soud 

měl v souladu s ustanovením § 263 odst. 2 OSŘ nařídit výkon rozhodnutí pouze tím 

způsobem, který postačuje k uspokojení pohledávky oprávněného. Obdobně se postupuje 

v případě, pokud by výkon rozhodnutí již byl nařízen, avšak oprávněný by podál další návrh 

za účelem vymožení stejné pohledávky, v němž by však zvolil jiný způsob provedení výkonu 

rozhodnutí, ačkoli by původně zvolený způsob zřejmě postačoval. V takovém případě soud 

musí nový návrh zamítnout. Do tohoto ustanovení se tak promítá požadavek ochrany 

povinného před šikanózními návrhy oprávněného. 

 Rovněž soud musí posuzovat i vhodnost navrženého oprávněným způsobu výkonu 

rozhodnutí. Ustanovení § 264 odst. 1 OSŘ tak stanoví, že v případě pokud oprávněný navrhne 

výkon rozhodnutí způsobem který je zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše 

pohledávky oprávněného a ceny předmětu, z něhož má být uspokojení vymáhané pohledávky 

dosaženo, může soud nařídit výkon rozhodnutí jiným vhodným způsobem, a to až po slyšení 

oprávněného. Soud při výběru jiného způsobu výkonu rozhodnutí pak vždy musí uvážit, zda 

vůbec volený způsob umožní uspokojit pohledávku oprávněného, a to v přiměřené době.  

 Další způsoby ochrany povinného jsou stanoveny ve vztahu k různým způsobům 

provedení výkonu rozhodnutí. V případě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy je upraveno co 

se započítává a nezapočítává do čisté mzdy a také stanoven zákaz sražení ze mzdy povinného 

základní částky z měsíční mzdy, která se vypočte dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o 

způsobu výpočtu nepostižitelné částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy 

                                                 
34 Tripes, A., Exekuce v soudní praxi, 3.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 140 
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při výkonu rozhodnutí a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižena srážkami bez 

omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ze dne 12. prosince 2006. Vzhledem k odkazu 

obsaženému v ustanovení § 60 exekučního řádu, použije se stejný postup při provádění 

exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Pro případ výkonu rozhodnutí prodejem movitých 

věcí je ochrana povinného zabezpečena ustanovením § 322 OSŘ, kde je stanoveno, že se 

výkon rozhodnutí nemůže týkat věcí, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování 

hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů a také věci jejíchž 

prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto zákon vylučuje z výkonu rozhodnutí 

zejména běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty 

podobné povahy, zdravotnické potřeby a hotové peníze do částky 1 000 Kč. Vzhledem 

k odkazu stanovenému v ustanovení § 69 exekučního řádu použije se výše uvedená právní 

úprava též na provádění exekuce prodejem movitých věcí. 

 K ochraně svých práv může využit povinný též odvolání proti usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí nebo exekuce anebo navrhnout zastavení nebo odklad výkonu rozhodnutí 

nebo exekuce. Rovněž je oprávněn podat námitku podjatosti exekutora, a to na základě 

úpravy obsažené v ustanovení § 29 exekučního řádu.   

5.5. Exekuční příkaz a postup exekutora před jeho vydáním 

5.5.1. Postup exekutora před vydáním exekučního příkazu 
 
 Soudní exekutor, pověřený v usnesení o nařízení exekuce jejím provedením, činí 

v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 exekučního řádu úkony směřující k provedení exekuce, 

a to i bez návrhu. Přitom je povinen provádět exekuce v pořadí, v jakém mu byla doručena 

usnesení o nařízení exekuce. Zánik pověření k provedení exekuce je upraven v ustanovení § 

51 exekučního řádu, kde jsou stanoveny důvody pro jeho zánik, mezi které patří rozhodnutí 

soudu o vyloučení exekutora, rozhodnutí soudu o zastavení exekuce, vymožení pohledávky 

včetně její příslušenství a nákladů exekuce a pověření jiného exekutora. Způsob provádění 

exekuce volí sám exekutor, ale tuto volbu může provést jen v rámci způsobů upravených 

exekučním řádem.  

 Postup exekutora od okamžiku jeho pověření až do vydání exekučního příkazu lze 

označit jako fázi zjišťovací, kdy exekutor musí zajistit dostatek informaci o povinném a jeho 

majetku, aby následně na základě těchto informaci mohl zvolit vhodný způsob provedení 

exekuce. K usnadnění zjišťování informaci o povinném a jeho majetku nabízí exekuční řád 

exekutorovi několik institutů. Jedná se hlavně o součinnost třetích osob upravenou 
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v ustanovení § 33 exekučního řádu a součinnost oprávněného a povinného upravenou v § 50 

exekučního řádu. O institutu součinnosti třetích osob bylo již podrobně pojednáno 

v předchozím výkladu, v rámci pojednání o institutu soudního exekutora. Co se týče 

součinnosti oprávněného, tak v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 exekučního řádu může 

exekutor vyzvat oprávněného, aby navrhl jakým způsobem má být exekuce provedena a aby 

označil plátce mzdy povinného či plátce jiného pravidelného přijmu povinného, popřípadě 

aby označil fyzickou nebo právnickou osobu vůči které má povinný pohledávku a uvedl 

důvod této pohledávky. Pokud by šlo o pohledávku z účtu u peněžního ústavu, uvede 

oprávněný peněžní ústav a číslo účtu, z něhož má být pohledávka odepsána. Maximální 

součinnost oprávněného je v jeho vlastním zájmu, avšak neposkytnutí součinnosti není nijak 

sankcionováno. Proto i v případě odmítnutí součinnosti ze strany oprávněného je exekutor 

povinen i nadále zjišťovat informace o povinném a jeho majetku. V souladu s ustanovením § 

50 odst. 2 exekučního řádu může též exekutor předvolat povinného a vyzvat ho 

k dobrovolnému splnění povinnosti plynoucí z exekučního titulu a k prohlášení o majetku 

povinného. Rovněž i v tomto případě neposkytnutí součinnosti ze strany povinného není nijak 

sankcionováno a součinnost nemůže být vynucována.     

 Dále může též exekutor využit institut prohlášení o majetku, k využití kterého 

exekutora opravňuje ustanovení § 53 exekučního řádu, navazující na úpravu obsaženou 

v ustanoveních § 260 a až § 260h OSŘ, podle kterých osoba mající vykonatelným 

rozhodnutím přiznanou peněžitou pohledávku může soudu před podáním návrhu na výkon 

rozhodnutí navrhnout aby byl předvolán povinný a byl vyzván k prohlášení o majetku. 

Rovněž občanský soudní řád uvádí podmínky za kterých soud návrhu vyhoví, náležitostí 

předvolání k prohlášení o majetku, průběh výslechu povinného a obsah jim učiněného 

prohlášení. Povinný musí být v předvolání poučen o tom, že pokud se nedostaví k soudu bez 

včasné a důvodné omluvy, ačkoli byl řádně předvolán, bude k soudu předveden.  

 V prohlášení o majetku se zásadně uvede veškerý majetek dlužníka. Podle podmínek § 

260g odst. 2 OSŘ může oprávněný věřitel prohlásit, že na dalším výslechu předvolaného 

netrvá. Pro nebezpečí zmařit (ztížit) uspokojení věřitele je stanoveno, že právní úkony 

dlužníka týkající se jeho majetku, které učiní poté, co bylo předvolanému doručeno 

předvolání k prohlášení o majetku, jsou vůči věřiteli neúčinné. Věřiteli se tím umožňuje vést  

na základě vykonatelného titulu znějícího na povinného dlužníka exekuci přímo proti tomu, 

kdo od dlužníka tento majetek podle vůči věřiteli neúčinných právních úkonů nabyl.35  

                                                 
35 Hlavsa, P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Praha, 
Linde Praha, 2008, str. 84 
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 Každý, kdo má vůči povinnému vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněžitou 

pohledávku, je oprávněn nahlídnout do spisu o prohlášení majetku povinného a učinit z něj 

výpisy a opisy. Podobné oprávnění je přiznáno i soudnímu exekutorovi, a to v ustanovení § 53 

odst. 1 exekučního řádu. Exekutor je rovněž oprávněn navrhnout soudu, aby předvolal 

povinného a vyzval ho k prohlášení o majetku, tudíž má vesměs shodná práva s těmi, která 

občanský soudní řád přiznává oprávněnému. Zásadní odlišnost oprávnění soudního exekutora 

navrhnout soudu předvolání povinného k prohlášení o jeho majetku spočívá v tom, že soudní 

exekutor má možnost podat návrh teprve po nařízení exekuce, jelikož až v usnesení o nařízení 

exekuce bude jejím provedením pověřen. Naproti tomu v případě výkonu rozhodnutí dle 

občanského soudního řádu má oprávněný možnost podat tento návrh na prohlášení o majetku 

pouze před podáním návrhu na výkon rozhodnutí. Možnost exekutora navrhovat soudu 

vyzvání povinného k prohlášení o majetku není časově omezena a návrh tudíž smí podat i po 

vydání exekučního příkazu, a to v případě zjištění, že zvolený způsob nepostačuje k 

plnému uspokojení pohledávky. V ustanovení § 53 odst. 2 exekučního řádu je rovněž staveno, 

že soud v případě podání návrhu exekutorem postupuje podle ustanovení § 250a až § 260h 

OSŘ a že má návrhu vyhovět ve lhůtě 15 dnů. Žádná obdobná lhůta v rámci občanského 

soudního řádu stanovena není. 

 Na konci zjišťovací fáze exekutor posoudí veškeré získané informace o stavu majetku 

povinného, které se mu podařilo shromáždit pomoci výše uvedených institutů, a vydá 

exekuční příkaz, který již bude obsahovat zvolený způsob provedení exekuce. 

5.5.2. Exekuční příkaz 
 
 Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů 

uvedených v exekučním řádu, který vydá pověřený exekutor po zjištění potřebných informací 

o stavu majetku povinného. Exekuční příkaz (tj. příkaz k provedení exekuce) je procesní 

formou, která má účinky nařízení výkonu rozhodnutí soudem podle občanského soudního 

řádu.36 Právní úprava exekučního příkazu je obsažena v ustanoveních § 47 a násl. exekučního 

řádu. Exekuční příkaz je rozhodnutím exekutora, ve kterém on je povinen zvolit takový 

způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků 

povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo. Pokud by 

exekutor vedl exekuci v nepřiměřeném rozsahu, musela by být exekuce částečně zastavena, a 

                                                                                                                                                         
 
36 Hlavsa, P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Praha, 
Linde Praha, 2008, str. 78 
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to v souladu s ustanovením § 268 odst. 4 OSŘ ve spojení s ustanovením § 55 odst. 1 

exekučního řádu. Oprávnění exekutora k určení způsobu provedení exekuce vyplývá přímo ze 

zákona, a to z ustanovení § 58 odst. 3 exekučního řádu. Exekutor je oprávněn na základě 

ustanovení § 58 odst. 2 vydat více exekučních příkazu v jednom exekučním řízení, a to 

v případě pokud jeden ze způsobu nepostačuje k uspokojení oprávněného, může však též 

místo vydání více exekučních příkazů zvolit více způsobů provedení exekuce cestou více 

samostatných výroků v jednom exekučním příkazu. Exekuční příkaz je svou povahou 

rozhodnutím exekutora, kterým se upravuje průběh řízení, a tak v souladu s ustanovením § 47 

odst. 3 exekučního řádu, proti němu není přípustné odvolání a ni jiný opravný prostředek.  

 Způsob provedení exekutor volí na základě druhu vymáhané povinnosti. Exekuci 

ukládající zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním 

pohledávky, prodejem movitých věci a nemovitostí nebo prodejem podniku. Způsob exekuce 

ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti a 

takovou exekuci lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo 

provedením práci a výkonů, přitom v exekučním příkazu budou blíže vymezeny podmínky 

provedení konkrétního zvoleného způsobu. Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou 

pohledávku provést prodejem zastavených movitých věci a nemovitostí. 

 Vydat exekuční příkaz je možno i předtím, než usnesení o nařízení exekuce nabude 

právní moci. Usnesení o nařízení exekuce se stává pravomocným až po splnění podmínek, 

mezi které patří doručení usnesení povinnému a uplynutí odvolací lhůty, popřípadě doručení 

rozhodnutí odvolacího soudu. K samotné realizaci exekuce však vždy může dojít pouze po 

právní moci usnesení o nařízení exekuce. Například v okamžiku soupisu movitých věci 

povinného, v případě provádění exekuce prodejem movitých věci, usnesení o nařízení 

exekuce ještě není pravomocné, a to z toho důvodu že se doručuje povinnému společně 

s exekučním příkazem při provádění soupisu věci, proto kromě soupisu nemohou být 

podniknuty žádné nevratné kroky, například v podobě zpeněžení zajištěného majetku.  

 V případě nepřiměřenosti rozsahu exekuce má povinny možnost podat návrh na 

částečné zastavení exekuce nebo návrh na odklad exekuce. Pokud by rozsah prováděné 

exekuce byl shledán nepřiměřeným, mohlo by to být důvodem pro odpovědnost exekutora za 

škodu způsobenou povinnému, a to v souladu s ustanovením § 32 exekučního řádu. 

 Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního 

řádu a s jeho vydáním dochází k několika důležitým skutečnostem. Jednak exekučním 

příkazem se konkretizuje majetek povinného který bude exekuci postižen a zároveň je určen 

způsob provedení exekuce.  
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 Dále doručením exekučního příkazu vzniká bezvýjimečné inhibitorium, tj. zákaz 

nakládat s majetkem postiženým příkazem, a to pod sankcí absolutní neplatností takových 

úkonů (přitom na majetek nepostižený exekučním příkazem se i nadále vztahuje generální 

inhibitorium, a to jako důsledek usnesení o nařízení exekuce). Toto bezvýjimečné 

inhibitorium se nazývá též speciální. Je upraveno v ustanovení § 47 odst. 4 exekučního řádu, 

kde se výslovně stanoví, že majetek který je postižen exekučním příkazem nesmí povinný 

převést na jiného, zatížit ho nebo s nim jinak nakládat. Jeho vznik je spojen s okamžikem 

doručení exekučního příkazu povinnému. Speciální inhibitorium však na rozdíl od 

generálního připouští jen některé drobné výjimky ze zákazu, které se dají dovodit ze 

subsidiární aplikace občanského soudního řádu, a to například z jeho ustanovení § 304a, kde 

je řečeno, že zákazy neplatí, pokud peněžní prostředky které by měli být přikázány 

z bankovního účtu v rámci výkonu rozhodnutí jsou určeny na výplatu mezd, náhrad mezd a 

dalších odměn za vykonanou práci, splatných v nejbližším výplatném termínu.  

 Častým doplněním speciálního inhibitoria je tzv. arestatorium, což je zákaz uložený 

dlužníkovi povinného nakládat s pohledávkou povinného, a to v rozsahu vymáhané částky. 

Tento arestatorium se může týkat například plátce mzdy povinného nebo peněžního ústavu u 

kterého je veden účet povinného.    

 Rovněž okamžik doručení exekučního příkazu má význam z hlediska určení 

případného pořadí exekuci v případě jejích konkurenci. Také vydání exekučního příkazu má 

vliv na vznik negativních procesních podmínek, tj. překážek litispendence a res iudicata.     

 Obecné náležitosti exekučního příkazu jsou stanoveny v ustanovení § 48 exekučního 

řádu. Tak v písemném vyhotovení exekučního příkazu soudní exekutor uvede: soud který 

rozhodl o nařízení exekuce, označení exekutora který je pověřen provedením exekuce, 

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

označení povinnosti která má být exekuci vymožena, způsob provedení exekuce, označení 

osob kterým se doručuje exekuční příkaz, výrok, poučení o odvolání (tudíž poučení o tom, že 

proti exekučnímu příkazu v souladu s ustanovením § 47 odst. 3 exekučního řádu není opravný 

prostředek přípustný), den a místo jeho vydání a podpis exekutora. Rovněž v souladu 

s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a 

další činnosti ze dne 19 listopadu 2001, by povinný měl být poučen o speciálním inhibitoriu a 

důsledcích jeho porušení.  

 Zvláštní náležitosti výroku exekučního příkazu upravuje ustanovení § 49 odst. 1 až 3 

exekučního řádu. Tak, v závislosti na zvoleném způsobu provedení exekuce, musejí být ve 

výroku exekučního příkazu rovněž označeny další osoby, věci, práva nebo jiné majetkové 
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hodnoty. V případě exekučního příkazu ukládajícího zaplacení peněžité částky musí jeho 

výrok obsahovat kromě obecných náležitosti, též označení například plátce mzdy v  případě 

provádění exekuce srážkami ze mzdy, peněžního ústavu a čísla účtu v případě provádění 

exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, dlužníka povinného 

pokud jde o přikázání jiné pohledávky povinného než z účtu u peněžního ústavu, označení 

věcí které mají být prodány nebo spoluvlastnického podílu na nich, nemovitostí nebo podniku 

které by měli být prodány. V případě prodeje zástavy musí výrok exekučního příkazu rovněž 

obsahovat označení movité věci nebo nemovitosti, která má být prodána. Ve výroku 

exekučního příkazu se rovněž uvedou další příkazy, zákazy a výzvy, které podle zvoleného 

způsobu provedení exekuce musí obsahovat usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle 

občanského soudního řádu.  

 Exekuční příkaz doručí exekutor povinnému, oprávněnému a dalším osobám, kterým 

se podle zvoleného způsobu provedení exekuce doručuje usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Rovněž na nutnost doručení exekučního příkazu 

do vlastních rukou se uplatní ustanovení občanského soudního řádu o případech doručování 

do vlastních rukou usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.  

 Třetí osoby by mohli uplatnit své právo k majetku postiženému exekučním příkazem 

podáním tzv. vylučovací, neboli excindační žaloby, a to v souladu s ustanovením § 267 

občanského soudního řádu, které se vztahuje jak na vykonávací tak i na exekuční řízení.  

 Exekutor může zrušit exekuční příkaz, jestliže dříve zvolený způsob, či jeden ze 

zvolených způsobů exekuce, již považuje za nepotřebný nebo nadbytečný pro uspokojení 

pohledávky oprávněného. Nelze snad ani vyloučit změnu exekučního příkazu. Exekutor tak 

nemusí podávat návrh soudu na zastavení exekuce, ale může sám zvážit, zda dříve zvolený 

způsob provedení exekuce není již nevhodný a po zrušení takového exekučního příkazu 

nevydat nový.37 

 Ve vykonávacím řízení institut obdobný exekučnímu příkazu neexistuje.  

6. Provedení výkonu rozhodnutí a exekuce 
 
 Jak v řízení vykonávacím, tak i v řízení exekučním, se uplatní obdobné zásady jako 

v řízení nalézacím, avšak s některými výjimkami. Nemůže se tak například uplatnit institut 

přerušení řízení, a to v souladu s ustanoveními § 35 odst. 5 exekučního řádu a § 254 odst. 2 

                                                 
37 Hlavsa, P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Praha, 
Linde Praha, 2008, str. 77 
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OSŘ. Místo něj lze provést, v souladu s ustanovením § 266 OSŘ, odklad provedení výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce, a tím dosáhnout stejného účelu jako při aplikaci institutu přerušení 

v nalézacím řízení. Rovněž, v souladu s ustanoveními § 254 odst. 2 OSŘ a § 35 odst. 5 

exekučního řádu, nelze prominout zmeškání lhůty ani podat žalobu na obnovu výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce. Zákaz prominutí zmeškání lhůty platí jak pro řízení prvního stupně, 

tak i pro řízení odvolací. Totéž platí i pro řízení prováděné exekutorem. Lze však prodloužit 

soudcovské lhůty. V případě podání žaloby na obnovu vykonávacího nebo exekučního řízení, 

soud musí takovou žalobu zamítnout, a k tomu v souladu s ustanovením § 235f OSŘ ani 

nemusí nařizovat jednání. 

 Rovněž podstatnou výhodou vykonávacího a exekučního řízení je neomezená možnost 

navrhovat důkazy, a to i v rámci odvolacího řízení, kdy se uplatní systém úplné apelace.    

 Ustanovení § 57 exekučního řádu výslovně vylučuje v exekučním řízení možnost 

uvedení v předešlý stav. Tento zákaz se uplatní především v okamžiku, kdy dojde k zastavení 

exekuce, a tak účinky již provedených úkonů zůstanou zachovány. Také se tento zákaz 

aplikuje i v případě prodeje nemovitostí v dražbě, kdy po právní moci usnesení o příklepu a 

po zaplacení nejvyššího podání se vydražitel stává vlastníkem vydražené nemovitostí, a to bez 

ohledu na další průběh exekuce, a zároveň již není možno od tohoto okamžiku podat 

vylučovací žalobu. Excindační žalobu podle § 267 OSŘ, v případě dražby nemovitostí, lze 

podat pouze do okamžiku prodeje nemovitosti v dražbě. Po prodeji nemovitostí v dražbě by 

skutečný vlastník nemovitosti mohl domáhat na oprávněném vydání  výtěžku z prodeje 

v dražbě, jelikož by se jednalo o bezdůvodné obohacení ze strany oprávněného. V tomto 

případě by bylo nerozhodné zda předtím uplatňoval vylučovací žalobu či nikoliv.    

 Po nařízení soudem výkonu rozhodnutí nebo exekuce nastupuje fáze označovaná jako 

„provedení výkonu rozhodnutí“ nebo „provedení exekuce“. V rámci této fáze se pro případ 

výkonu rozhodnutí a pro případ exekuce uplatní odlišné postupy. Tak v případě vykonávacího 

řízení, v souladu s ustanovením § 265 OSŘ, po nařízení výkonu rozhodnutí se má soud 

postarat o jeho provedení, a to z úřední povinnosti a bez ohledu na procesní aktivitu 

oprávněného, a to dle způsobu provedení určeného v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 

Soud musí učinit veškeré úkony potřebné k provedení výkonu rozhodnutí, však s výjimkou 

úkonů, které lze provést jen na návrh oprávněného. Úkony soud činí zásadně až poté, co se 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí stane vykonatelným. Výjimkou jsou případy, kdy ze 

zákona činí soud některé úkony již po vydání usnesení a mezi takové úkony patří například 

úkony směřující k provedení soupisu movitých věci. Jednotlivé úkony v rámci provádění 

výkonu rozhodnutí mohou být svěřeny vykonavateli, jako pověřenému zaměstnanci soudu, a 
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to v případě že tak stanoví zákon nebo zvláštní právní předpis, anebo byl-li pověřen tím 

předsedou senátu.  

 Naopak v rámci exekučního řízení se o jeho provedení, v souladu s ustanovením § 46  

odst. 1 exekučního řádu, postará soudní exekutor, kterého soud provedením pověřil, a to po 

doručení usnesení o nařízení exekuce. Exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k provedení 

nařízené exekuce. Postupuje přitom samostatně a jeho úkony jsou považovány za úkony 

soudu. Pokud v exekučním řádu není stanoveno jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny 

úkony, které jsou jinak občanským soudním řádem a jinými právními předpisy svěřeny 

v rámci provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci 

soudu. Samotný postup provedení exekuce se pak bude odvíjet od způsobu provedení 

určeného v exekučním příkazu, poté co exekutor posoudí majetkové poměry povinného. 

6.1. Způsoby provedení výkonu rozhodnutí a exekuce 

 
 V souladu s ustanovením § 257 OSŘ, nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen 

způsoby uvedenými v dotyčném zákoně. Obdobné ustanovení obsahuje i exekuční řád, kdy ve 

svém ustanovení § 58 odst.1 uvádí, že exekuci lze provést jen způsoby v tomto zákoně 

uvedenými. Na základě ustanovení § 58 odst. 2 exekučního řádu, lze rovněž provést exekuci 

v rámci jednoho exekučního řízení více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými 

postupy, a to zejména nepostačuje-li jeden z těchto způsobů k uspokojení oprávněného. 

V tomto případě provedení více způsoby lze uskutečnit buď postupně nebo současně. 

Způsoby provedení exekuce obsažené v exekučním řádu jsou téměř shodné se způsoby 

uvedenými v občanském soudním řádu. Způsoby provedení jsou obecně rozděleny na 

způsoby k vymožení peněžité částky a způsoby k vymožení jiného než peněžitého plnění.  

 Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze, v souladu s ustanovením 

§ 258 odst. 1 OSŘ, provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě 

z účtu u peněžního ústavu prodejem movitých věci a nemovitostí, prodejem podniku nebo 

zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Naproti tomu exekuci ukládající 

zaplacení peněžité částky lze provést způsoby vypočtenými v ustanovení § 59 odst.1 

exekučního řádu, a mezi tyto způsoby patří: srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání 

pohledávky, prodej movitých věci a nemovitostí a prodej podniku. Exekuce příkazem 

k výplatě z účtu u peněžního ústavu je upravena v exekučním řádu zvlášť, aniž by byla 

uvedena ve výčtu § 59 odst. 1, a to v ustanovení § 65a, které odkazuje na přiměřenou aplikaci 

ustanovení občanského soudního řádu upravujících výkon rozhodnutí příkazem k výplatě 
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z účtu u peněžního ústavu, v případě pokud samotný exekuční řád nestanoví něco jiného. 

Přitom výkon rozhodnutí příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu je upraven v hlavě 

čtvrté, ustanoveních § 320b až § 320h OSŘ. Exekuční řád neuvádí mezi způsoby provedení 

exekuce zřízení soudcovského zástavního práva, jelikož tato pravomoc není soudnímu 

exekutorovi svěřena. Pověřený exekutor je pouze oprávněn podat jménem oprávněného návrh 

na zřízení soudcovského zástavního práva. Toto oprávnění exekutora je výslovně uvedeno 

v ustanovení § 66 odst. 6 exekučního řádu. Pro pořadí soudcovského zástavního práva by pak 

byl rozhodující okamžik podání návrhu na zřízení soudcovského zástavního práva 

exekutorem, nikoliv okamžik podání oprávněným návrhu na nařízení exekuce.       

 Způsoby určené v vymožení jiné povinností než zaplacení peněžité částky se podle 

obou předpisů, a to jak podle občanského soudního řádu tak i podle exekučního řádu, řídí 

povahou uložené povinnosti. Tak výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než 

zaplacení peněžité částky lze v souladu s ustanovením § 258 odst. 2 OSŘ provést vyklízením, 

odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením práci a výkonů. Způsoby určené 

k vymožení jiné povinností než je zaplacení peněžité částky jsou pro účely exekuce vypočteny 

v ustanovení § 59 odst. 2 exekučního řádu a patří mezi ně: vyklizení, odebrání věci, rozdělení 

společné věci a provedení práci nebo výkonů. Tudíž úprava vymožení jiné než peněžité 

povinnosti je jak pro vykonávací řízení tak i pro exekuční řízení zcela shodná.  

 Rozdíly mezi úpravou obsaženou v exekučním řádu a úpravou obsaženou v 

občanském soudním řádu se týkají též provedení exekuce nebo výkonu rozhodnutí prodejem 

zástavy, kdy v případě výkonu rozhodnutí lze provést výkon nejen prodejem zastavených 

movitých věci a nemovitostí, jak je tomu v souladu s exekučním řádem, nýbrž lze provést též 

prodejem věcí hromadných, souborů věci a bytů nebo nebytových prostorů ve vlastnictví 

podle zvláštního zákona, přikázáním zastavené peněžité pohledávky nebo postižením 

zastavených jiných majetkových práv. Předpokladem pro prodej zástavy je existence 

pravomocného usnesení soudu kterým byl prodej zástavy nařízen, vydaného v rámci řízení o 

soudním prodeji zástavy dle ustanovení § 200y až § 200za OSŘ. Výkon rozhodnutí prodejem 

zástavy je upraven v ustanovení § 258 odst. 3 OSŘ a provedení exekuce prodejem zástavy je 

upraveno v ustanovení § 59 odst. 3 exekučního řádu.   

 Ustanovení § 64 exekučního řádu obsahuje jedinou komplexní úpravu provedení 

exekuce postižením majetkových práv povinného, a konkrétně postižením patentů, 

průmyslových vzorů, ochranných známek a licencí. V exekučním řádu je tento způsob 

provedení exekuce zařazen do dílu druhého páté hlavy, tj. do úpravy exekuce přikázáním 

pohledávky. Otázka postihu patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek a licencí 
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v rámci vykonávacího řízení není v občanském soudním řádu výslovně upravena, ale použije 

se úprava obsažena v ustanovení § 320 OSŘ, upravující otázku postihu jiných majetkových 

práv povinného v rámci výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky. V závislosti na povaze 

postihovaných majetkových práv povinného, se v souladu s právní úpravou obsaženou 

v ustanoveních § 64 a § 65 exekučního řádu přiměřeně použijí buď ustanovení o exekuci 

prodejem movitých věci, nebo ustanovení o exekuci přikázáním jiných peněžitých pohledávek 

anebo ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky podle občanského soudního 

řádu. První postup se uplatní zejména v případě patentů, průmyslových vzorů a ochranných 

známek, druhý postup se uplatní vůči právům z licencí, třetí postup se uplatní ve všech 

ostatních případech provádění exekuce přikázáním pohledávky, pokud v exekučním řádu není 

stanoveno jinak, a uplatní se tak princip subsidiárního použití občanského soudního řádu. 

Všechna práva při převodu patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek, která jinak 

přísluší povinnému jako jejích majiteli zapsanému v patentovém rejstříku, v rejstříku 

průmyslových vzorů a rejstříku ochranných známek, vykonává po dobu exekuce exekutor. 

Exekucí však nelze postihnout práva spojená výhradně s osobou povinného, což se týká 

zejména práva na původcovství. 

 Otázka postihu exekuci majetkových práv povinného plynoucích z vkladních listů, 

akcii, směnek, šeků, jiných listinných cenných papírů nebo jiných listin, jichž předložení je 

zapotřebí k uplatnění práva je upravena v ustanovení § 67 exekučního řádu. Oproti právní 

úpravě obsažené v ustanovení § 334 OSŘ, zabývajícího se stejnou problematikou, je 

v exekučním řádu navíc upřesněno, že exekutor v závislosti na povaze cenného papíru nebo 

listiny buď vyzve toho kdo má plnit, aby odpovídající plnění odevzdal exekutorovi, přičemž 

postupuje přiměřeně podle ustanovení o exekuci přikázáním pohledávky, anebo se postará o 

jejich zpeněžení sám, a to převodem na třetí osobu. V ustanoveních občanského soudního 

řádu však takový postup chybí a je pouze stanoveno, že soud v souladu se zvláštními předpisy 

zpeněží sepsané cenné papíry, přitom jednotlivé úkony provede soudní vykonavatel. Jak 

soudnímu vykonavateli tak i exekutorovi jsou přitom přiznána veškerá práva z cenných papírů 

a jiných listin, která jinak přísluší povinnému, a to jako majiteli cenných papírů nebo jako 

osobě oprávněné z těchto cenných papírů.               

 Kromě toho, že pro exekuční řád je typické odkazovat v případech shodných způsobů 

provedení vymáhání na obdobná ustanovení občanského soudního řádu, je také pro exekuční 

řízení typické, že soudní exekutor nemá oprávnění rozhodovat o právech a povinnostech 

třetích osob, rovněž jako i to, že úkony soudního exekutora v rámci exekučního řízení jsou 

považovány za úkony soudu a jsou postaveny na roveň úkonům prováděným soudem, 
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soudcem, soudním vykonavatelem nebo zaměstnancem soudu podle občanského soudního 

řádu. Rovněž vzhledem k tomu, že soudní exekutor nesmí vykonávat jinou výdělečnou 

činnost a tak ani není oprávněn sám zastávat funkci správce podniku v případě provedení 

exekuce prodejem podniku, je na základě ustanovení § 70 odst. 3 exekučního řádu povinen 

ustanovit správcem podniku jinou osobu od sebe odlišnou, a to v rámci vydaného exekučního 

příkazu, kterým zvolil jako způsob provedení exekuce prodej podniku. Také soudnímu 

exekutorovi je svěřeno oprávnění rozhodnout o výši odměny správce a činit vůči správci další 

úkony, a to včetně zproštění funkce. Zde se opět projevuje rozdíl v úpravách obsažených 

v občanském soudním řádu a exekučním řádu, kdy v případě vykonávacího řízení je oprávněn 

ustanovit správce podniku, rozhodnout o jeho odměně a činit vůči němu další úkony pouze 

soud.       

7. Odklad výkonu rozhodnutí a exekuce 
 
 Institut přerušení je v rámci vykonávacího a exekučního řízení výslovně zakázán, a tak 

lze využít pouze institut odkladu výkonu rozhodnutí nebo exekuce, který také patří mezi 

prostředky ochrany povinného. Tento institut odkladu má sloužit k zabránění možné 

nepřiměřené tvrdosti vůči povinnému a rovněž jeho prostřednictvím i vůči třetím osobám, 

zejména těm, které jsou na něj odkázány výživou. Jak již označení tohoto prostředku 

napovídá, smyslem a cílem tohoto prostředku je odložit (oddálit) provedení exekuce, po 

určitou dobu v něm nepokračovat. Nelze jím tedy dosáhnout „zrušení“ exekuce, jejího 

zastavení, kdy po zastavení výkonu již dále realizace výkonu nepokračuje. Při odkladu 

exekuce se naopak předpokládá, že výkon rozhodnutí bude moci (ale také nebude vždy 

muset) dále znovu pokračovat. Jeho smyslem je ochránit povinného před nepříznivými a 

někdy i neodčinitelnými důsledky okamžitého provedení výkonu. Povolení odkladu 

neznamená, že by se zrušovaly dosud provedené úkony učiněné v dosavadním průběhu 

exekuce.38 Odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce je svou podstatou stav, kdy ani soud ani 

soudní exekutor načiní žádné kroky směřující k provedení nařízeného výkonu rozhodnutí 

nebo exekuce, přičemž dosud již provedené úkony zůstávají zachovány. Odklad exekuce 

nemá vliv na trvání účinků obecného i speciálního inhibitoria.39   

                                                 
38 Tripes, A., Exekuce v soudní praxi, 3.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 147 
39 Hlavsa, P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Praha, 
Linde Praha, 2008, str. 86 
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  Vzhledem k tomu, že institut odkladu výkonu rozhodnutí nebo exekuce významně 

zasahuje do subjektivných práv a povinností účastníků řízení, je rozhodování o něm svěřeno 

výlučně do pravomoci soudu. Tak i v případě exekučního řízení se uplatní subsidiárně 

ustanovení § 266 OSŘ. Soud rozhoduje o odkladu výkonu rozhodnutí nebo exekuce vždy 

usnesením, proti kterému je přípustné odvolání. Odložit provedení výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce lze buď zcela nebo zčásti. V ustanoveních § 266 odst. 1 a 2 OSŘ zákon stanoví dva 

samostatné (na sobě nezávislé) důvody, pro které může být provedení nařízeného výkonu 

rozhodnutí odloženo. Kromě toho, že se tyto důvody odlišují okolnostmi, pro které lze 

provedení výkonu rozhodnutí odložit, je mezi nimi rozdíl i ve způsobu zahájení řízení o 

odklad provedení výkonu rozhodnutí; zatímco k odkladu provedení výkonu rozhodnutí podle 

ustanovení § 266 odst. 2 OSŘ může soud přistoupit i bez návrhu, o odkladu provedení výkonu 

rozhodnutí podle ustanovení § 266 odst. 1 OSŘ může rozhodnout jen na návrh povinného.40  

Na návrh povinného může soud, v souladu s ustanovením § 266 odst. 1 OSŘ, odložit 

provedení výkonu rozhodnutí, jakož i exekuce, jestliže se povinný bez své viny ocitl 

přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí nebo exekuce mohl mít 

pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky. Zde je nezbytné, aby 

byla splněná jak podmínka nezavinění nepříznivosti situace ze strany povinného tak i 

podmínka přechodnosti tohoto stavu, přičemž obě podmínky musejí být splněny kumulativně. 

Tyto podmínky rovněž ovlivňují rozhodování soudu o délce odkladu. Oprávněný však nemá 

oprávnění podat návrh na odklad soudního výkonu rozhodnutí. 

 Přitom na základě ustanovení § 54 odst. 1 exekučního řádu, musí soud v rámci 

rozhodnutí o povolení odkladu provedení exekuce vždy stanovit přesnou dobu, na kterou se 

provedení exekuce odkládá. Taková povinnost soudu však není uvedena v rámci 

vykonávacího řízení. Tím je ovlivněn i postup při pokračování v provedení výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce, kdy v případě exekučního řízení exekutor po uplynutí doby odkladu 

i bez návrhu pokračuje v prováděné exekuce, avšak v případě vykonávacího řízení musí být 

vždy vydáno usnesení, na základě kterého se bude ve výkonu rozhodnutí pokračovat. Toto 

usnesení se vydává i v případech kdy doba odkladu byla výslovně určena a proti němu není 

přípustné odvolání, a to z toho důvodu, že se jedná o usnesení upravující vedení řízení. Dobu 

odkladu soud může určit různými způsoby, a to například pevným datem anebo lhůtou která 

začne běžet od doručení usnesení. Soud však vždy při rozhodování o odkladu musí také 

zvážit, zda by odkladem nebyl vážně poškozen oprávněný a posoudit tak, která hrozící újma, 

                                                 
40 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.8.1998, sp.zn. 21 Cdo 576/98 
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zda na straně povinného nebo na straně oprávněného je ve svém důsledku závažnější. Využit 

institut odkladu exekuce na návrh může též povinný za účelem obrany proti nepřiměřenému 

rozsahu exekuce, kdy exekutorem bylo vydáno více exekučních příkazů bez ohledu na to, že 

by postačoval jen některý z nich.  

 Odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce i bez návrhu povinného je upraven 

v ustanovení § 266 odst. 2 OSŘ, kdy soud může odložit provedení výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce, pokud lze očekávat že výkon bude zastaven na základě některého z důvodů 

uvedených v ustanovení § 268 OSŘ. Rovněž odložení výkonu rozhodnutí nebo exekuce bez 

návrhu povinného by mělo nastat v případech, kdyby bylo zahájeno řízení ve kterém by se 

rozhodovalo o odložení vykonatelnosti exekučního titulu na základě kterého byl výkon 

rozhodnutí nebo exekuce nařízen, a toto odložení by mělo trvat až do doby pravomocného 

skončení řízení. Pokud bude kladně rozhodnuto o odložení vykonatelnosti exekučního titulu, 

pak musí být vydáno usnesení o odkladu výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jelikož účinky 

odkladu ani v tomto případě nenastupují automaticky.   

 Proti usnesení o povolení odkladu výkonu rozhodnutí nebo exekuce je přípustné 

odvolání, při projednání kterého se uplatní zásada úplné apelace.   

 Je-li návrh na odklad nedůvodný, soud jej zamítne a současně exekutor pokračuje 

v provádění exekuce. Při rozhodování o odkladu je třeba rozhodnout i o nákladech řízení, jež 

při rozhodování o odkladu vznikly oprávněnému. Nebude však možné podle tohoto 

ustanovení přiznat náklady povinnému, který měl s návrhem na povolení odkladu úspěch, 

vůči oprávněnému. Nelze však vyloučit jejich přiznání v odvolacím řízení.41  

8. Zastavení a ukončení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 
 
 Účelem jak vykonávacího tak i exekučního řízení je uspokojení oprávněného 

v případech, kdy dlužník nesplní svůj závazek dobrovolně. Soud v rámci vykonávacího řízení, 

nebo soudní exekutor v rámci exekučního řízení postupuji v provádění výkonu rozhodnutí 

nebo exekuce až do doby než bude účel řízení dosažen. Vynucením dobrovolně nesplněné 

povinnosti vykonávací nebo exekuční řízení je ukončeno, a to aniž by bylo vydáno usnesení. 

Tento způsob ukončení výkonu rozhodnutí nebo exekuce vyplývá ze samotného smyslu obou 

institutů, a tak není potřeba ho v zákoně výslovně upravovat. V případech, kdy exekutor zvolil 

v rámci exekučního řízení více způsobů provedení exekuce, ale povinnost byla úspěšně 

                                                 
41 Hlavsa, P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Praha, 
Linde Praha, 2008, str. 86 
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vymožena jedním z určených způsobů, pak celé exekuční řízení skončí aniž by bylo třeba 

zastavovat exekuční řízení co do jednotlivých nevyužitých způsobů provedení exekuce.    

 Druhým možným způsobem ukončení výkonu rozhodnutí nebo exekuce je jejich 

zastavení. To může nastat v důsledku určitých okolností, kvůli nimž nebude možno ve 

vykonávacím nebo exekučním řízení pokračovat. V takových situacích soud usnesením řízení 

zastaví, aniž by povinnost byla vymožená.  

 Dále též existuje třetí možnost skončení řízení, avšak pouze exekučního, nikoliv 

vykonávacího. Jedná se o možnost upuštění od provedení exekuce, která je upravena 

v ustanovení § 46 odst. 3 exekučního řádu. Exekutor upustí od provedení exekuce jen tehdy, 

splní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul a zároveň uhradí náklady 

exekuce.  

8.1. Upuštění od provedení exekuce 

 
 Institut upuštění od provedení exekuce je typický pouze pro exekuční řízení a žádná 

obdobná úprava v občanském soudním řádu obsažena není. Upuštění od provedení exekuce je 

upraveno v ustanovení § 46 odst. 3 exekučního řádu a ukládá exekutorovi povinnost upustit 

od provádění exekuce při splnění uvedených podmínek. Mezi tyto podmínky patří jak 

dobrovolné splnění vymáhané povinnosti povinným a také zaplacení povinným nákladů 

exekuce. Toto ustanovení exekučního řádu je kogentní, a tak při splnění uvedených podmínek 

exekutor je povinen upustit od provedení nařízené exekuce, a to i bez návrhu ze strany 

účastníků exekučního řízení. Institut upuštění se použije při splnění uvedených podmínek 

vždy, a to bez ohledu na to, že při naplnění těchto podmínek by bylo možno v souladu 

s ustanovením § 268 odst. 1 písm. g) řízení zastavit. Upuštění od provedení exekuce se 

vztahuje pouze na situace, kdy povinný splní zcela vymáhanou povinnost a také uhradí 

veškeré náklady exekuce. Pokud by povinný splnil pouze částečně, šlo by potom, v souladu s 

ustanovením § 268 odst. 4 OSŘ, o částečné zastavení exekuce. Částečné upuštění od 

provedení exekuce však není možné, jelikož by to odporovalo smyslu tohoto institutu, tudíž 

by nemotivovalo povinného k rychlému dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. 

Okamžikem upuštění od provedení nařízené exekuce také zaniká pověření exekutora 

k provedení dotyčné exekuce. Ohledně upuštění od provedení exekuce musí vydat exekutor 

usnesení, proti kterému je přípustné odvolání. Pokud exekutor prováděl exekuci prodejem 

nemovitostí nebo prodejem podniku, musí též upuštění od provedení exekuce oznámit 

příslušnému katastrálnímu úřadu.     
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8.2. Zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 

 
 Institut zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce je určen pro případy, kdy vzhledem 

k určitým okolnostem, které vyjdou najevo po nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, není 

možné v řízení pokračovat nebo pokračování v řízení se stane nepřípustným. Zastavením 

výkonu rozhodnutí nebo exekuce dochází k zastavení úkonů směřujících k jejích provedení a 

tak ani soud ani soudní exekutor nepokračují v provádění, a to aniž by povinnost byla 

vymožena. Exekuční řád neupravuje výslovně otázku samotného zastavení exekuce, ale pouze 

výslovně stanoví, že exekutor nerozhoduje o zastavení exekuce podle ustanovení § 268 a 290 

OSŘ o zastavení výkonu rozhodnutí. Rozhodování o zastavení jak výkonu rozhodnutí tak i 

exekuce přísluší výhradně soudu, který o zastavení rozhoduje usnesením, proti němuž je 

přípustné odvolání.  

 Zastavení výkonu rozhodnutí je jedním z prostředků ochrany účastníků – především 

povinného – po nařízení výkonu rozhodnutí. Zastavení výkonu rozhodnutí je třeba odlišovat 

od zastavení řízení o výkon rozhodnutí. Zastavení řízení o výkon rozhodnutí je možné jen ve 

fázi před nařízením výkonu rozhodnutí, např. pro nedostatek náležitostí návrhu na zahájení 

řízení, pro nedostatek některé z procesních podmínek. Zastavení výkonu rozhodnutí naproti 

tomu je možné jen tam, kde již předtím byl výkon rozhodnutí nařízen. Jde tedy o zastavení 

provádění výkonu rozhodnutí nařízeného předchozím usnesením, o zastavení nařízeného 

výkonu. Zastavení výkonu rozhodnutí má především ten účinek, že se jím nařízený výkon 

rozhodnutí zastavuje, že další provádění výkonu rozhodnutí musí ustat a soud v dalším jeho 

provádění nepokračuje.42  

 Obecné důvody zastavení výkonu rozhodnutí jsou demonstrativně stanoveny 

v ustanovení § 268 odst.1 OSŘ, a subsidiárně se uplatní i pro exekuční řízení. Tak řízení bude 

rozhodnutím soudu zastaveno na návrh nebo i bez návrhu jestliže: 

a) výkon rozhodnutí nebo exekuce byl nařízen, a to i přesto že rozhodnutí soudu se 

dosud nestalo vykonatelným, 

b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu rozhodnutí nebo exekuce, bylo po nařízení 

výkonu rozhodnutí nebo exekuce zrušeno nebo se stalo neúčinným, 

c) zastavení navrhl ten, kdo navrhl nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, 

d) výkon rozhodnutí nebo exekuce postihuje věci, které jsou z postihu vyloučeny 

v souladu s ustanoveními § 321 a § 322 OSŘ, 
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e) průběh výkonu rozhodnutí nebo exekuce ukazuje, že výtěžek, který může být 

dosažen, nepostačí ani ke krytí nákladů provedení, 

f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí nebo exekuce postihuje 

majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí nebo exekuce, 

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jim přiznané, ledaže byl tento výkon 

rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude 

výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto 

rozsudku, 

h) výkon rozhodnutí nebo exekuce je nepřípustný, protože tu je jiný důvod pro který 

rozhodnutí nelze vykonat.  

 Přitom zastavovací důvod uvedený pod písmenem c) se uplatní pouze na návrh, a u 

důvodu uvedeného pod písmenem g) se návrh povinného předpokládá.  

 Kromě obecných důvodů zastavení obsahuje též občanský soudní řád další důvody 

zastavení výkonu rozhodnutí, a to v rámci konkrétních způsobů provedení, které se na základě 

odkazovacích ustanovení obsažených v exekučním řádu použijí též v rámci exekučního řízení. 

Tak v souladu s ustanovením § 290 odst. 1 OSŘ zastaví soud na návrh plátce mzdy nebo 

povinného výkon rozhodnutí nebo exekuci srážkami ze mzdy, jestliže povinný nepobírá po 

dobu jednoho roku mzdu buď vůbec nebo alespoň ve výši, z niž by mohly být srážky 

prováděny. Rovněž by soud zastavil na návrh povinného provádění výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce srážkami ze mzdy, kdyby byly srážky již prováděny jen pro běžné výživné a bylo by 

možné předpokládat, že povinný vzhledem ke svému chování i poměru k práci bude výživné 

plnit nadále dobrovolně. V případě provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce prodejem 

movitých věci, soud výkon rozhodnutí nebo exekuci zastaví v souladu s ustanovením § 326a 

OSŘ, pokud by se nepodařilo sepsat žádnou věc povinného a oprávněný na výzvu soudu 

neoznačil jiné místo, kde by se věci povinného mohli nacházet anebo ani na takto označeném 

místě by věci nebyly sepsány. Obdobně v případě výkonu rozhodnutí nebo exekuce prodejem 

nemovitostí nebo prodejem podniku v dražbě, se uplatní při splnění stanovených podmínek 

zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, a to v souladu s ustanoveními § 336m a § 336w 

odst. 3 OSŘ.    

 Dále kromě výčtu důvodů zastavení upravených v občanském soudním řádu obsahuje 

exekuční řád navíc specifický důvod zastavení, upravený v ustanovení § 55 odst. 2, který svou 

podstatou odráží specifičnost institutu exekuce. Jedná se o to, že soud zastaví exekuci na 

návrh exekutora, a to v případě že oprávněný nesloží v určené exekutorem lhůtě přiměřenou 

zálohu na náklady exekuce. Soud by v takovém případě nemohl zastavit exekuci pouze pokud 
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by oprávněný splňoval podmínky pro osvobození od soudního poplatku podle zvláštního 

právního předpisů. Ustanovení § 55 odst. 3 rovněž uvádí výčet subjektů, kterým se doručuje 

rozhodnutí o zastavení exekuce. Rozhodnutí se tak doručí kromě oprávněného a povinného 

též exekutorovi pověřenému prováděním exekuce a katastrálním úřadu, v obvodu jehož 

územní působnosti se nachází sídlo soudu, který exekuci nařídil.    

 V souladu s ustanovením § 268 odst. 4 OSŘ lze zastavit výkon rozhodnutí nebo 

exekuce i částečně. Částečné zastavení se uplatní v případech, kdy výše uvedené důvody 

zastavení se týkají nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce pouze z části, anebo též 

v případě, kdy nařízený rozsah provedení výkonu rozhodnutí je nepřiměřený vzhledem 

k rozsahu který by k uspokojení pohledávky oprávněného postačil. Možnost částečného 

zastavení má též podstatný význam pro exekuční řízení, a to pro případ, že by exekutor zvolil 

v rámci exekučního příkazu více způsobů provedení exekuce, ačkoliv by k uspokojení 

oprávněného postačil jeden ze zvolených způsobů, a tím by nerespektoval zásadu 

přiměřenosti exekuce upravenou v ustanovení § 47 odst. 1 exekučního řádu.    

 Usnesení o zastavení soudního výkonu rozhodnutí je vykonatelné okamžikem 

doručení, jestliže ukládá jinou povinnost než povinnost k plnění. V odůvodněných případech 

lze ovšem rozhodnout, že usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí je vykonatelné až po jeho 

právní moci. V tom případě musí soud vždy uvážit, zda má současně odložit provedení 

výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 266 odst. 2 OSŘ. Z ustanovení občanského soudního 

řádu jinak nevyplývá povinnost vyrozumívat účastníky, resp. další osoby, o tom, že usnesení 

o zastavení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci.43  

9. Náklady výkonu rozhodnutí a exekuce 

9.1. Náklady výkonu rozhodnutí 

 
 O nákladech výkonu rozhodnutí rozhodne soud v usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí. Tak spolu s nařízením výkonu rozhodnutí soud, v souladu s ustanovením § 270 

odst. 1 OSŘ, uloží i povinnost k náhradě nákladů výkonu rozhodnutí, aniž by stanovil lhůtu 

k jejích zaplacení. Nařízení výkonu rozhodnutí se pak vztahuje i na tyto náklady. Součástí 

nákladů výkonu rozhodnutí je vždy zaplacený oprávněným soudní poplatek, však s výjimkou 

případu osvobození od soudních poplatků, a případně též náklady na právní zastoupení. 

Náklady výkonu rozhodnutí se pak vymáhají současně s nařízeným výkonem rozhodnutí pro 

základní pohledávku a její příslušenství, a to i stejným způsobem provedení. Pokud jde o 
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výkon rozhodnutí pro jinou než peněžitou pohledávku, pak se uplatní ustanovení § 339 odst. 2 

OSŘ, kde se uvádí, že pokud oprávněný navrhuje výkon rozhodnutí též pro náklady, které mu 

byly rozhodnutím přiznány, jakož i pro náklady výkonu rozhodnutí, má uvést v návrhu na 

výkon rozhodnutí způsob, kterým má být jeho pohledávka na nákladech uspokojena. 

V ostatním platí stejný postup jako při vymáhání nákladů výkonu rozhodnutí pro peněžitá 

plnění. Pokud by oprávněný neurčil ve svém návrhu způsob uspokojení jeho nákladů, pak 

soud v usnesení pouze uloží povinnému povinnost k zaplacení nákladů a toto usnesení 

následně oprávněnému poslouží jako exekuční titul pro další vykonávací řízení.    

 Rozhodování o nákladech vykonávacího řízení vykazuje řádu odchylek od 

rozhodování o nákladech prováděného v rámci nalézacího řízení. Právní úprava nákladů 

výkonu rozhodnutí je upravena v ustanoveních § 270 a § 271 OSŘ. V rámci nalézacího řízení 

rozhoduje soud o nákladech až v okamžiku skončení řízení, oproti tomu v rámci 

vykonávacího řízení rozhodne soud o nákladech již v usnesení, jimž nařizuje výkon 

rozhodnutí. Stejně tak další odchylkou je to, že sice v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

je stanovena povinnost uhradit náklady výkonu rozhodnutí, avšak není stanovena lhůta 

k jejích úhradě, a tyto náklady budou uspokojeny až spolu s vymoženou pohledávkou.     

 Aby mohlo být rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, musejí být nejprve vynaloženy. 

Pro vykonávací řízení platí zásada, že každý účastník nese své náklady sám. V souladu 

s ustanovením § 270 odst. 3 OSŘ, náklady provedení výkonu rozhodnutí platí stát. 

Oprávněnému, u něhož nejsou podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může soud 

uložit, aby složil zálohu na náklady provedení výkonu rozhodnutí. Povinnému však nelze 

uložit povinnost složení zálohy takových nákladů. Následně, v souladu s ustanovením § 148 

odst. 1 OSŘ, stát má právo požadovat vůči účastníkům řízení náhradu nákladů řízení které 

platil, pokud by tyto účastnici nesplňovali podmínky pro osvobození od soudních poplatků. 

Podle výsledku řízení náklady zpravidla hradí povinný a naopak oprávněný má přitom 

v souladu s ustanovením § 270 odst. 2 OSŘ nárok na náhradu všech účelně vynaložených 

nákladů výkonu rozhodnutí. Oprávněného by bylo možné zavázat k náhradě nákladů pouze 

v případě, kdyby zavinil zastavení výkonu rozhodnutí. Účelnými náklady, které oprávněný 

vynaložil, jsou náklady na soudní poplatky z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, náklady 

právní pomoci poskytované advokátem. Tyto náklady je třeba považovat vždy za účelné a 

nelze argumentovat tím, že oprávněný nemusel využívat služeb advokáta.44 Pokud soud 

vyhoví návrhu oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí a nařídí jej, pak v usnesení o 
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nařízení výkonu rozhodnutí uloží povinnému, aby ten nahradil oprávněnému veškeré účelně 

vynaložené náklady které tomu vznikly v daném stadiu vykonávacího řízení. Na oprávněného 

je v tomto případě nahlíženo jako na stranu která měla plný úspěch ve věci, jelikož jim 

navrhovaný výkon rozhodnutí skutečně byl nařízen. Povinnému bude také dále uložena 

usnesením povinnost uhradit náklady vykonávacího řízení které vzniknou až po nařízení 

výkonu rozhodnutí. Soud o těchto dalších nákladech vydá usnesení, ve kterém určí jejích výši. 

Ustanovení § 270 odst. 4 OSŘ obsahuje výslovný odkaz na aplikaci ustanovení § 147 až § 

150 OSŘ též při rozhodování o náhradě nákladů vykonávacího řízení. Z tohoto důvodu 

mohou i při rozhodování o náhradě nákladů vykonávacího řízení nastat důvody zvláštního 

zřetele hodné, kdy soud výjimečně nemusí náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. 

V případě, že by soud návrh oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí zamítnul, pak 

v rámci rozhodování o náhradě nákladů přizná právo na náhradu povinnému vůči 

oprávněnému, a to na základě ustanovení § 142 odst. 1 OSŘ ve spojení s ustanovením § 254 

odst. 1 OSŘ, a to jako náhradu nákladů potřebných k účelnému bránění práva. 

 Při rozhodování soudu o zastavení výkonu rozhodnutí posuzuje se též důvod zastavení 

řízení i z hlediska nákladů řízení. V souladu s ustanovením § 271 OSŘ, dojde-li k zastavení 

nařízeného výkonu rozhodnutí, rozhodne soud o náhradě nákladů řízení, které účastníkům 

prováděním výkonu rozhodnutí vznikly, podle toho, z jakého důvodu k zastavení výkonu 

rozhodnutí došlo. Soud může případně podle povahy důvodu zastavení také zrušit dosud 

vydaná rozhodnutí o nákladech výkonu, popřípadě uložit oprávněnému, aby vrátil to, co mu 

povinný na náklady výkonu rozhodnutí již zaplatil. Tak při zastavení nařízeného výkonu 

rozhodnutí rozhoduje soud nejen o povinnosti k náhradě nákladů řízení o zastavení výkonu 

rozhodnutí, nýbrž o všech nákladech vzniklých v průběhu celého vykonávacího řízení. Soud 

rovněž posuzuje míru procesního zavinění oprávněného, kterou se ten podílí na naplnění 

důvodů pro zastavení výkonu rozhodnutí. Posuzuje se zejména míra pečlivosti oprávněného a 

zda nepřistoupil k vymáhání splnění povinnosti bezdůvodně. V případě, že by oprávněný 

nijak zastavení výkonu rozhodnutí nezavinil, pak mu soud přizná právo na náhradu nákladů 

v plné výši. Pro případ zastavení výkonu rozhodnutí, rozhoduje soud o nákladech řízení 

usnesením, ve kterém určí lhůtu k plnění. 

9.2. Náklady vzniklé v exekučním řízení 

 
 Právní úprava nákladů exekuce je obsažena v hlavě šesté části první exekučního řádu, 

konkrétně v ustanoveních § 87 až § 89. Přitom táto úprava není komplexní, a tak se 
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subsidiárně použiji ustanovení § 270 a § 271 OSŘ. Definice pojmu náklady exekuce je 

obsažena v ustanovení § 87 odst. 1 exekučního řádu, kde se uvádí, že mezi náklady exekuce 

patří odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění 

exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li 

exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž 

příslušná daň z přidané hodnoty. Povinný hradí jednak, v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 

exekučního řádu, oprávněnému náklady účelně vynaložené k vymáhání nároku, a jednak, 

v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 exekučního řádu, hradí též náklady exekuce 

exekutorovi. Přitom přiměřená záloha na náklady exekuce, kterou předtím zaplatil oprávněný 

exekutorovi na základě ustanovení § 90 odst. 3 exekučního řádu, se považuje za účelně 

vynaložený náklad oprávněného.   

 O nákladech exekučního řízení rozhoduje jednak soud a jednak soudní exekutor. 

V usnesení o nařízení exekuce bude povinnému uložena povinnost vedle uspokojení 

pohledávky, včetně její příslušenství a nákladů předcházejícího řízení, nahradit též náklady 

exekuce a náklady oprávněného. Výše nákladů exekuce a nákladů oprávněného však není 

v usnesení o nařízení exekuce stanovena, jelikož v době rozhodování soudu o nařízení 

exekuce ještě není známá, a tak konkretizace těchto nákladů přísluší exekutorovi, který je 

určí, v souladu s ustanovením § 88 exekučního řádu, v příkazu k úhradě nákladů exekuce. 

Tento příkaz však neurčuje způsob vymoženi těchto nákladů, a tak exekutor, v souladu 

s ustanovením § 87 odst. 4 exekučního řádu, vymůže náklady exekuce a náklady oprávněného 

některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládajících zaplacení peněžité částky. 

Příkaz k úhradě nákladů exekuce musí splňovat náležitostí stanovené v ustanovení § 88 odst. 

2 exekučního řádu, a musí tak obsahovat: označení soudu který pověřil exekutora provedením 

exekuce, označení exekutora který byl provedením exekuce pověřen, označení exekučního 

titulu a orgánu který ho vydal nebo osoby která jej vyhotovila, označení oprávněného a 

povinného, označení povinnosti která má být exekuci vymožena, datum, podpis exekutora a 

poučení o možnosti podat námitky proti tomuto příkazu. Přitom ze zákona pro exekutory 

nevyplývá povinnost své rozhodnutí obsažené v příkazu k úhradě nákladů exekuce 

odůvodňovat. Tento příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje oprávněnému a povinnému. 

 Námitky jsou podány včas, pokud jsou nejpozději do tří dnů poté, kdy byl příkaz 

k úhradě nákladů exekuce doručen účastníkovi, předány osobně do exekutorského úřadu nebo 

jsou předány orgánu, který má povinnost je doručit (držiteli poštovní licence) na adresu 

exekutorského úřadu. Opožděné námitky postoupí exekutor soudu, který je analogicky podle 

§ 208 odst. 1 OSŘ odmítne. Aktivně legitimovanými k podání námitek jsou oprávněný a 
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povinný, a jsou-li postihovány majetkové hodnoty patřící do SJM, a to za podmínek 

stanovených v § 42 exekučního řádu, je aktivně legitimován rovněž i manžel povinného. 

Účastník, který námitky podal, je může do doby rozhodnutí soudu vzít zpět. Právní moc 

příkazu k úhradě nákladů exekuce pak nastane, jako kdyby k podání námitek nedošlo.45 

Pokud exekutor podaným námitkám nevyhoví v plném rozsahu, musí je postoupit bez 

zbytečného odkladu soudu a soud o nich musí rozhodnout ve lhůtě patnácti dnů od předložení 

všech podkladů pro rozhodnutí. Rozhodnutí soudu o námitkách doručí soud sám nebo 

prostřednictvím exekutora oprávněnému, povinnému a exekutorovi, popř. i manželu 

povinného nebo dřívějšímu exekutorovi nebo jeho dědicům, pokud byli účastníky 

námitkového řízení. Proti tomuto rozhodnutí již není přípustný opravný prostředek. Však 

v souladu s názorem, vysloveným v usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích46, je 

přípustné odvolání proti rozhodnutí soudu o námitkách podaných proti příkazu soudního 

exekutora o úhradě nákladů exekuce, jímž došlo k jejích odmítnutí pro opožděnost.       

 V případě, že by byly naplněny podmínky pro zastavení exekučního řízení, rozhodne 

soud spolu s usnesením o zastavení rovněž i o nákladech exekuce. Exekuční řád neobsahuje 

ustanovení ohledně určování výši nákladu a osob povinných k jejích úhradě, však ve svém 

ustanovení § 89 stanoví, že v případě zastavení exekuce, může soud uložit oprávněnému, aby 

nahradil náklady exekuce. Jedná se tak o výjimku ze zásady náhrady nákladů exekuce 

povinným. Uložit povinnost náhrady nákladů exekuce oprávněnému lze, vzhledem 

k přiměřené aplikace občanského soudního řádu a zejména jeho ustanovení § 271, tam, kde 

zastavení exekuce bude odůvodněno procesním zaviněním oprávněného. Oprávněnému bude 

tak zpravidla uložena povinnost k náhradě nákladu exekuce zejména v případě, pokud by 

řízení bylo zastaveno na jeho návrh, ačkoli povinný dobrovolně uhradil pouze samotnou 

pohledávku a neuhradil náklady exekuce. Vzhledem k premise, že náklady exekutora musí 

být nahrazeny, tedy musí mu být zajištěna „úplata“, jak zaručuje § 3 exekučního řádu, není 

možné náhradu nákladů exekutora odmítnout s odkazem na subsidiární použití občanského 

soudního řádu pro nedostatek „procesního zavinění“. Pro tento případ exekuční řád zjevně 

„stanoví jinak“ a subsidiární použití občanského soudního řádu, na nějž odkazuje § 52 

exekučního řádu, je vyloučeno. Náklady exekuce tedy musí hradit buď povinný, není-li to 

možné, tedy jestliže soud dospěje k závěru, že jsou důvody proto, aby neuložil povinnost 

k náhradě nákladů řízení povinnému, musí být rozhodnuto o uložení povinnosti náhrady 

                                                 
45 Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Komentář, 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2007, str. 303 
46 Usnesení KS v Českých Budějovicích, sp.zn. 7 Co 2581/2006  
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nákladů oprávněnému. Oprávněný tak musí při podání návrhu na provedení exekuce toto 

riziko s ohledem na možnosti povinného zvážit. Každé takové rozhodnutí soudu musí být 

pochopitelně řádně odůvodněno.47 Zároveň v nálezu Ústavního soudu je vysloven názor, že: 

„není porušením čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jestliže obecný soud 

při rozhodování o nákladech exekuce v případě, že je exekuce zastavena pro nedostatek 

majetku na straně povinného a na straně oprávněného nelze shledat procesní zavinění za 

zastavení exekuce (při respektování požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti), přizná 

exekutorovi náhradu nákladů řízení vůči povinnému“.48 V části řízení o zastavení exekuce, 

v níž se jedná o nárocích exekutora na náklady exekuce, exekutor má procesní postavení 

účastníka řízení a je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí soudu o nákladech exekuce.    

 Ústavní soud ČR vyslovil ve svém usnesení49 názor, že exekutor jako podnikatel má 

z úspěšného provedení exekuce zisk (odměnu), ale současně nese i riziko spočívající v tom, 

že majetek povinného nebude dostačovat k uspokojení oprávněného, ale i nákladů exekuce. 

Toto riziko nelze bezdůvodně přenášet na osobu oprávněnou. 

 Usnesení o nákladech exekuce, stejně jako usnesení o nákladech řízení, není 

rozhodnutím ve věci samé; dovolání proti takovému usnesení není přípustné.50       

 Náklady exekuce tvoří jednotlivé složky, které jsou vyjmenovány v § 90 odst. 1 

exekučního řádu a jsou v dalším výkladu podrobněji definovány. Jinak bližší specifikace 

odměny a náhrad exekutora a určení jejích výše stanoví Exekuční tarif jako prováděcí 

předpis51 vydaný na základě § 92 exekučního řádu. Pokud je exekutor plátce DPH, je vždy 

součásti nákladů exekuce i táto daň. 

 

a) Odměna exekutora 

 
 Odměna exekutora je jednou ze složek nákladů exekuce. Odměna exekutora za výkon 

exekuční a jiné činnosti je úplatou za činnost vykonávanou osobně exekutorem nebo jeho 

zaměstnanci, pokud zákon výslovně nestanoví, že za takovou činnost exekutorovi náleží 

zvláštní náhrada, kterou může být jen náhrada za doručení písemnosti nebo náhrada za ztrátu 

času. Jakákoliv jiná činnost a jeho zaměstnanců je zahrnuta odměnou a zvláštní úhrada za ni 

exekutorovi nenáleží. Výše odměny za exekuční činnost je závislá na druhu vymáhané 

                                                 
47 Nález Ústavního soudu ČR, sp.zn. II. ÚS 372/04. 
48 Nález Ústavního soudu ČR, sp.zn. Pl. ÚS-st. 23/06 
49 Nález Ústavního soud ČR, sp.zn. II. ÚS 150/04 
50 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 20 Cdo 1394/2006 
51 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, odměně a 
náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
exekutorem, ve znění pozdějších změn a doplnění.  
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povinnosti a výši vymáhané pohledávky. Exekuční tarif stanoví v § 5 a 6 výši odměny při 

vymáhání peněžitého plnění v závislosti na výši vymoženého plnění procentní sazbou. Při 

exekuci nepeněžitých pohledávek závisí výše odměny na způsobu exekuce a množství 

postihovaných věci. V § 11 stanoví exekuční tarif způsob určení odměny pro případ, kdy 

exekuce není zakončena vynucením vymáhané povinnosti.52  

 Zanikne-li pověření exekutora k provedení exekuce v důsledku zastavení exekuce bez 

jeho zavinění, činí odměna exekutora nejméně 3 000,- Kč, bez zřetele k tomu, že žádný 

exekuční úkon nevykonal.53 

 

b) Náhrada hotových výdajů 

 
 Další složkou nákladů exekuce je náhrada hotových výdajů. Náhrada hotových výdajů 

exekutora je podle § 13 exekučního tarifu vyplácena v paušální výši a zahrnuje zejména 

úhradu výdajů exekutora vynaložených na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, 

úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a 

odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat 

z centrálních informačních systémů. Přesahují-li výdaje stanovenou paušální částku, může 

exekutor požadovat náhradu hotových výdajů v plné výši, které je však povinen prokázat. 

Hotovými výdaji exekutora jsou jen výdaje, které exekutor vynaložil v souvislosti s konkrétní 

exekucí nebo úkonem, a nejsou jimi tedy výdaje, které by exekutor platil, i kdyby touto 

exekuční věcí nebyl pověřen, jako jsou například úhrady za nájemné, elektřinu, mzdy 

zaměstnanců, silniční daň apod.54    

 

c) Náhrada za ztrátu času 

 
 Další složkou nákladů exekuce je náhrada za ztrátu času, která náleží exekutorovi 

podle § 14 exekučního tarifu, a to jen při provádění exekuční činnosti, a to za promeškaný čas 

strávený cestou do místa a z místa výkonu exekuční činnosti, pokud je prováděna mimo obec, 

ve které má exekutor sídlo svého úřadu. Náhrada činí 50,- Kč za každou započatou 

čtvrthodinu.55   

                                                 
52 Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Komentář, 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2007, str. 318 
53 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. 19 Co 559/2003 
54 Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Komentář, 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2007, str. 318 
55 Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Komentář, 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2007, str. 318 
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d) Náhrada za doručení písemností 

 
 Náhrada za doručení písemností podle § 15 exekučního tarifu přísluší exekutorovi při 

doručování písemností v exekučním řízení, ale i za doručování písemností při další činnosti 

exekutora, a to pokud provedl úspěšné doručení písemnosti sám osobně nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců.  

 

e) Odměna a náhrada nákladů správce podniku 

 
 V části sedmé vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., konkrétně 

v ustanovení § 24 je stanoveno: „ na stanovení výše a způsobu určení odměny správce 

podniku a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s činností správce podniku se 

použije obdobně zvláštní právní předpis“.56 Tímto zvláštním předpisem je míněna vyhláška č. 

485/2000 Sb., o výši odměny správců podniků, způsobu jejího určení a určení náhrady jejích 

hotových výdajů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů 
správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 
233/2004 Sb., vyhlášky č.291/2006 Sb., a ve znění nálezu ÚS č. 94/2007 Sb. 
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Závěr 
 
 Po dlouhou dobu mohl věřitel postupovat při nucené realizaci práva, jenž mu bylo 

soudně přiznáno, pouze podle ustanovení občanského soudního řadu, avšak  přijetí zákona č. 

120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), který se stal plně 

účinný ke dni 1. 9. 2001, přineslo věřiteli alternativní způsob nucené realizace jeho 

subjektivních práv, přiznaných rozhodnutím soudu, popřípadě rozhodnutím jiného orgánu. 

Tímto novým zákonem byla prolomena výlučná pravomoc soudů v oblasti nuceného výkonu 

rozhodnutí a část pravomocí byla přenesena na nezávislého a nestranného exekutora, který je 

oprávněn provádět exekuční činnost. Exekuční řízení je založeno na koncepci rozdělení 

úkonů v rámci řízení mezi soud a soudního exekutora. Soudní exekutor je tak v rámci 

exekučního řízení oprávněn nezávisle a za úplatu provádět úkony směřující k provedení 

exekuce, přitom jeho úkony jsou považovány za úkony soudu. Soud však vždy rozhoduje o 

„klíčových otázkách“ exekučního řízení, jako je nařízení exekuce, odklad nebo zastavení 

exekuce. Do výlučné pravomoci soudu rovněž spadá rozhodování o subjektivních právech a 

povinnostech účastníků exekučního řízení. Přijetí exekučního řádu tak poskytlo věřiteli 

možnost zvolit si buď výkon rozhodnutí prováděný soudy podle občanského soudního řadu 

anebo exekuci prováděnou soudními exekutory podle exekučního řadu. V okamžiku volby by 

však věřitel měl zvážit všechny výhody a nevýhody obou postupů.  

 Ani po detailním prostudování obou problematik – jak otázky vykonávacího, tak i 

exekučního řízení – nelze jednoznačně určit, který ze dvou způsobů nuceného vymožení 

dobrovolně nesplněné povinnosti je pro věřitele výhodnější. V obou postupech lze spatřit řadu 

výhod a nevýhod. Nespornými výhodami exekučního řízení jsou jeho rychlost a široká 

oprávnění exekutora při zjišťování majetku povinného, která mají velký význam pro úspěšné 

ukončení exekuce. Výhodou exekučního řízení pro věřitele je rovněž i to, že nemusí v návrhu 

na nařízení exekuce volit způsob provedení exekuce, jak je tomu v případě návrhu na nařízení 

výkonu rozhodnutí, nýbrž exekutor nejprve spolehlivě zjistí majetek povinného, a až potom 

zvolí způsob provedení exekuce, a to tak, aby bylo úspěšně dosaženo účelu exekuce. Další 

výhody exekučního řízení oproti řízení vykonávacímu spočívají v existenci institutu 

součinnosti třetích osob a institutu generálního inhibitoria. Tyto instituty napomáhají zjistit a 

zajistit majetek povinného, a to tak, aby exekuce mohla být úspěšně provedena a nemohlo 

dojít ke zmaření jejího účelu. Mezi výhody patři rovněž i stanovení lhůt pro jednotlivé úkony 

soudu nebo soudního exekutora v rámci exekučního řízení, což má za účel odstranit 

zdlouhavost řízení a tím zefektivnit vymáhání splnění povinnosti. Nevýhodou exekučního 
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řízení však z mého hlediska je oprávnění exekutora požadovat po oprávněném složení 

přiměřené zálohy na náklady exekuce, jelikož v případě neúspěšného skončení exekuce tato 

vyplacená záloha bude nákladem oprávněného a bude rozhodně větší zátěží pro oprávněného 

než soudní poplatek v nižší výši, zaplacený v rámci vykonávacího řízení.  

 Jsem toho názoru, že pro věřitele je výhodnější v případě vymáhání peněžitého plnění 

volit postup dle exekučního řádu, a to z toho důvodu, že exekutor má široká oprávnění ke 

zjišťování majetku povinného (zejména díky institutu součinnosti třetích osob), a tak bude 

značně jednodušší určit vhodnější způsob provedení exekuce, jehož následkem bude úspěšné 

vymožení nesplněné povinnosti (samozřejmě za předpokladu že povinný vlastní majetek, 

který by mohl být exekucí postižen). Avšak pro případ vymáhání nepeněžitého plnění 

považuji za vhodnější postupovat podle občanského soudního řádu a domáhat se svého práva 

v rámci vykonávacího řízení, jelikož si myslím, že postup v obou řízeních se zde natolik 

zásadně neliší, ale případné náklady oprávněného pro případ neúspěchu budou nižší. Ovšem 

je samozřejmostí, že věřitel při rozhodování, zda bude vymáhat svou pohledávku 

prostřednictvím vykonávacího řízení nebo prostřednictvím exekučního řízení, nebude 

porovnávat právní úpravy obou typů řízení, stejně tak jako se nebude zajímat o aplikační 

problémy těchto úprav, nýbrž se bude zajímat o efektivnost a rychlost při vymožení své 

pohledávky.    
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Inhaltsübersicht 
 
 Diese Arbeit trägt den Titel "Vollstreckung der Entscheidung und Exekution - ein 

Vergleich" und befasst sich mit dem Vergleich der Übereinstimmung und der Unterschiede 

zwischen den Rechtsvorschriften über das Vollstreckungs- und Exekutionsverfahren. Der 

Gegenstand der Arbeit besteht aber nicht in einer detaillierten Analyse und in einem 

Vergleich der verschiedenen Durchführungsarten der Entscheidungsvollstreckung und der 

Exekution.  

 Das erste Kapitel dieser Arbeit konzentriert sich auf die Bestimmung der Begriffs, die 

eine Grundlage für die Diplomarbeit darstellen, und gibt zugleich einen Überblick über die 

historische Entwicklung der beiden Rechtsregelungen. Im weiteren Kapitel werden die 

Quellen der Rechtsregelung: sowohl des Exekutionsverfahrens als auch des 

Vollstreckungsverfahrens beschrieben, wobei auch die gegenseitige Beziehungen dieser 

Quellen erwähnt werden und es wird die Frage der subsidiären Applikation analysiert. Die 

Unterschiede in der Stellung des Gerichts bei dem Exekutionsverfahren und dem 

Vollstreckungsverfahren sind im dritten Kapitel beschrieben. Im demselben Kapitel wird auch 

der Status des gerichtlichen Exekutors im Rahmen des Exekutionsverfahrens, die 

Voraussetzungen für die Ausübung der Funktion des Exekutorsamtes, die durch den 

Gerichtsexekutor ausgeübten Tätigkeiten und auch die Voraussetzungen für den Ausschluss 

eines Gerichtsexekutors oder für die Enthebung der Beauftragung zur 

Exekutionsdurchführung behandelt. Es ist hier auch die Frage der Mitwirkungspflicht von 

Dritten im Rahmen des Exekutionsverfahrens umfassend angesprochen. Die Voraussetzungen 

für die Anordnung der Entscheidungsvollstreckung und der Exekution werden im vierten 

Kapitel genannt, das sich mit der Frage der Einhaltung der prozessualen Bedingungen auf der 

Seite des Gerichts, sowie auf der Seite der Parteien befasst und es widmet sich auch der Frage 

der sog. „negativen Bedingungen“, zu denen auch das Hindernis res iudicata und das 

Litispendenzhindernis gehören. Dieses Kapitel beschäftigt sich auch mit den Fragen der 

Erfordernisse und deren Mängel in Bezug auf die Anträge auf Anordnung der 

Entscheidungsvollstreckung und der Exekution, sowie mit den Folgen von Mängeln in 

solchen Anträgen. In diesem Kapitel werden auch die Zwangsvollstreckungstiteln und ihre 

Vollstreckbarkeit behandelt. Das fünfte Kapitel befasst sich mit Anordnung der 

Entscheidungsvollstreckung und der Exekution. Hier wird der Beschluss über die Anordnung 

der Entscheidungsvollstreckung oder der Exekution und dessen Zustellung, das Institut des 

generellen inhibitoriums, die Rechtsmittel gegen solchen Beschluss über die Anordnung der 
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Entscheidungsvollstreckung oder der Exekution, die Schutzmittel des Verpflichteten im 

Rahmen des Exekutions- und Vollstreckungsverfahrens, sowie der Pfändungsauftrag und der 

Vorgang des  Gerichtsexekutors vor der ihrem Ausstellung solches Auftrages. Das sechste 

Kapitel ist der Frage der Durchführung der Entscheidungsvollstreckung oder der Exekution 

gewidmet und es sind hier die Durchführungsmöglichkeiten kurz dargestellt. Die 

Möglichkeiten und Bedingungen für die Stundung der Entscheidungsvollstreckung oder der 

Exekution sind im siebten Kapitel behandelt. Anschließend werden im achten Kapitel die 

Möglichkeiten der Beendung der  Entscheidungsvollstreckung oder der Exekution erwähnt, 

insbesondere einschließlich der Einstellung der Entscheidungsvollstreckung und der 

Exekution, und auch des Verzichtes auf Exekution. Das letzte neunte Kapitel behandelt die im 

Rahmen des Vollstreckungsverfahren oder des Exekutionsverfahrens entstandenen Kosten 

und befasst sich auch mit der Frage der Kostenfestlegung und -begleichung.  

 Diese Diplomarbeit beinhaltet nicht nur einen Vergleich der einzelnen Institute im 

Rahmen der beiden Rechtsregelungen, sondern auch Beschreibung der Vorteile von einigen 

Rechtsinstituten, die nur in die Rechtsregelungen über Exekutionsverfahren zu finden sind 

und die dadurch zu einem schnelleren und effizienteren Exekutionsverlauf beitragen. Am 

Ende der Diplomarbeit wird auch die Frage untersucht, welcher Vorgang bei der Eintreibung 

der unerfüllten Pflichten - ob nach der Zivilprozessordnung oder nach der Exekutionsordnung 

- für den Gläubiger vorteilhafter ist.  
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