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Úvod 

 

Jedním ze základních předpokladů pro efektivní fungování každého právního 

státu je záruka vymahatelnosti práva. Pod tímto poměrně široce uchopitelným pojmem 

si můžeme představit zejména možnost nuceného výkonu povinností dlužníka, který 

dobrovolně nesplnil to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí.  Stát by měl být z tohoto 

pohledu v ideálním případě garantem toho, že svou donucovací silou zajistí 

oprávněnému rychlé a efektivní vymožení jeho přiznaného práva vůči povinnému, který 

se odmítá dobrovolně podrobit. Jedná se tedy o jakýsi veřejnoprávní zásah do jinak 

chráněné integrity povinného. Věřitelé tak dostávají do rukou účinný prostředek 

k vynucení svého práva. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že je 

nepřípustné, aby si své právo každý oprávněný vynucoval na povinném sám, a to 

způsobem, který by sám uznal za vhodný.  

V této diplomové práci bych se chtěl proto podrobněji zaměřit na tento právní 

institut, jenž v dnešní době nabývá na stále větší důležitosti, blíže popsat jednotlivé fáze 

vykonávacího řízení a zejména objasnit skutečný význam  pojmů „výkon rozhodnutí“ a 

„exekuce.“ Není totiž žádným tajemstvím, že se lze poměrně často setkat s tím, že laická 

veřejnost neví, že paralelně vedle sebe existují dvě možnosti vymáhání jejich 

pohledávek, a to jak exekuce prostřednictvím soudního exekutora, tak soudní výkon 

rozhodnutí. Oba instituty sice slouží věřitelům k vymáhání svých pohledávek za 

dlužníky, nicméně jejich průběh je odlišný, přičemž jak to tak již ostatně bývá, každý 

má svá pozitiva, resp. negativa.  

Jsem si samozřejmě vědom, že předmětná matérie je velmi obsáhlá a s ohledem 

na omezený rozsah diplomové práce je nemožné podat komplexní a vyčerpávající popis 

jednotlivých na sebe navazujících fází tohoto řízení, natož se zabývat jednotlivými 

způsoby výkonu rozhodnutí, resp. exekuce dle EŘ. Tato práce by měla s ohledem na 

konkrétní zadání tohoto diplomového úkolu spíše objasnit z obecného hlediska postup a 

průběh soudní civilní exekuce podle občanského soudního řádu, tj. výkonu rozhodnutí a 

jeho srovnání s postupem podle exekučního řádu, tj. exekucí dle EŘ. Při obecném 

výkladu o vykonávacím řízení bude zpravidla používán frekventovanější termín 

exekuce, avšak tam, kde bude z povahy věci nutné odlišit tyto dva pojmy, přidržím se 
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zákonné terminologie, tedy bude rozlišován pojem výkon rozhodnutí od pojmu exekuce 

dle EŘ. 

Přes nutné teoretické a terminologické pasáže bude rovněž mou snahou co 

nejvíce přiblížit zkoumanou problematiku aplikační praxi běžného života. Z tohoto 

důvodu se při zpracovávání předmětného tématu budu snažit rovněž využívat bohatou 

judikaturu soudů k této problematice a poukazovat na sporná místa, které se zde hojně 

vyskytují. 
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1. Vymezení základních pojmů 

 

V rámci občanského soudního řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné 

právní věci (tzv. nalézací řízení) a dále provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla 

dobrovolně splněna (tzv. vykonávací řízení). Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že 

každé nalézací řízení nemusí nutně pokračovat řízením vykonávacím. Dalším důkazem 

pro výše uvedený závěr je rovněž ta skutečnost, že podkladem (titulem) pro 

civilněprávní exekuci mohou být i rozhodnutí, které byly vydány jinými státními orgány 

než jsou soudy. Pro nalézací řízení je příznačné, že soud či jiný příslušný orgán 

autoritativně rozhodne o tom, co je či není právem. Ve svém rozhodnutí založí nebo 

stanoví práva a povinnosti jednotlivým subjektům, od nichž následně očekává, že se jim 

dobrovolně podrobí.1   

Právní řád však pochopitelně musí náležitě reagovat právě v těch situacích, kdy 

povinnost ze strany povinného splněna dobrovolně není. Proto v případě, že nedojde ze 

strany povinného subjektu, kterému bylo vykonatelným rozhodnutím soudu nebo jiného 

k tomu příslušného orgánu uloženo něco dát (dare), něco konat (facere), něčeho se 

zdržet (omittere) nebo něco strpět (pati), k dobrovolnému splnění takto uložené 

povinnosti, má oprávněná osoba možnost domáhat se splnění této povinnosti nuceným 

výkonem rozhodnutí neboli exekucí. Exekuce je krajním prostředkem zákonného 

zásahu do lidských práv. Možnost užití takového postupu z tohoto důvodu zaručuje 

oprávněnému právě sama Listina základních práv a svobod, jež konkrétně stanoví, že 

každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného 

soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.2 Pod tento pojem jiný orgán 

můžeme zajisté podřadit právě výkon pravomocí soudního exekutora při provádění 

exekuce dle EŘ. Bližší podrobnosti a další předpoklady pro takový postup oprávněného 

však již stanoví speciální zákony sloužící mimo jiné k provedení citovaného ustanovení, 

v tomto případě část šestá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, při výkonu 

rozhodnutí a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád), v případě provádění exekuce.  

                                                 
1 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 3 
2 Čl. 36, odst. 1 Listiny základních práv a svobod 
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Je však vhodné k tomuto poznamenat, že v našem právním řádu není soudní 

civilní exekuce pouze jediným druhem exekučního řízení. S tímto institutem se 

setkáváme v oblasti trestního práva, správního práva a rovněž často v případech daňové 

exekuce dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Zatímco jiné orgány 

působící v těchto výše uvedených řízeních zajišťují a vykonávají rozhodnutí vydaná jen 

v rámci své působnosti (např. správní exekucí je možno vykonat pouze ty rozhodnutí, 

jež byly vydány v proběhlém správním řízení), civilněprávní exekuce má mnohem širší 

záběr. Nevykonávají se v ní pouze rozhodnutí vydaná v občanském soudním řízení, 

nýbrž je možné použít její úpravu i pro taková rozhodnutí, která byla vydána právě 

těmito jinými orgány. Celkový širší záběr civilněprávní exekuce se projevuje rovněž 

v tom, že některé jiné exekuce mají omezený výběr exekučních způsobů a prostředků a 

některé způsoby je oprávněn provádět pouze soud.3 Jak jsem však již v úvodu předeslal, 

podstatou této diplomové práce bude pouze problematika civilněprávní exekuce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 4 
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2. Prameny právní úpravy 

 
Pod pojmem prameny práva si můžeme ve značně zjednodušeném pohledu 

představit určité formy, jež obsahují právní normy. Pouze takové pravidlo chování, 

které má státem uznanou formu pramene práva, pak můžeme považovat za právní 

normu.4 Níže v textu jsou dále výčtem uvedeny pouze základní prameny vztahující se 

ke zpracovávané problematice, přičemž dva nejdůležitějšími procesními předpisy 

ohledně vykonávacího řízení se kterými se budeme v této práci setkávat pochopitelně 

nejčastěji budou představeny mnohem blíže, než tomu bude u zbylých právních 

předpisů. 

 

2.1. Občanský soudní řád 
 

Pojem „výkon rozhodnutí“ byl do našeho právního řádu zaveden zákonem č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ), jenž nabyl účinnosti dne 1. 4. 1964 a 

byl tak jedním z typických příkladů tehdejší mnohdy nelogické snahy nahrazovat 

latinské termíny českými výrazy.5 K tomu je však vhodné poznamenat, že se tento výraz 

v dosavadní právní praxi nevžil a je možné předpokládat, že se budoucí zákonodárce 

vrátí k tradičnímu výrazu exekuce. Základním právním pramen upravujícím vůbec 

civilněprávní exekuci na plnění je tedy výše uvedený OSŘ. Samotnému výkonu 

rozhodnutí se věnuje konkrétně část VI. OSŘ. Tato šestá část OSŘ se dále dělí na 

celkem osm hlav, v nichž jsou upravena nejprve obecná ustanovení týkající se nařízení 

a provedení výkonu rozhodnutí a dále pak již jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí, 

jako jsou například srážky ze mzdy, prodej movitých a nemovitých věcí, apod. 

Je nutné v tomto případě neopomenout rovněž důležitou vyhlášku  Ministerstva 

spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, která 

sice v zásadě upravuje obecnou činnost soudů, ale má rovněž zvláštní část devátou, jež 

se týká výkonu rozhodnutí v občanskoprávních věcech. Mezi další významné prameny 

vztahující se k soudnímu výkonu rozhodnutí můžeme zařadit: 

a) zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, 

                                                 
4 Srov. Gerloch, A. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 69 
5 Viz. Schelleová, I. a kol.,  Exekuční řízení, Praha, Eurolex Bohemia 2005, s. 12 
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b) zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících 

státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, 

c) a nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která 

nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o 

stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení 

(nařízení o nezabavitelných částkách). 

 

2.2. Exekuční řád 
 

Změny ve společenském a právním systému se v uplynulých letech bohužel 

projevily nežádoucím způsobem na neefektivní činnosti soudů. Problémem nebyla 

zajisté pouze délka trvání nalézacího řízení, ale i neefektivnost a zdlouhavost řízení 

vykonávacího. Po vyhraném soudním sporu proto často docházelo  k tomu, že v 

důsledku zdlouhavého a nepružného vykonávacího řízení nebylo soudem přiznané 

právo oprávněného vůbec uspokojeno a oprávnění spíše volili cestu konkurzu, 

mimosoudního jednání, či dokonce uchovávali své exekuční tituly jen tak „v šuplíku.“  

     S hlavním cílem zefektivnit a zkrátit průběh vykonávacího řízení byl 

zákonodárcem přijat zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti  

(exekuční řád, dále jen EŘ) a o změně dalších zákonů, který zavedl do českého práva 

institut soudního exekutora. Soudním exekutorem je podle tohoto zákona fyzická osoba 

splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.6 

Tento zákon nabyl účinnosti ve své převážné části dne 1. 5. 2001, ve zbývající části pak 

od 1. 9. 2001. EŘ je rozdělen celkem na dvacet částí, přičemž pouze první část, která se 

skládá ze čtrnácti hlav, pojednává o institutu soudního exekutora a vůbec o průběhu 

exekučního řízení. 

K tomuto nově zakotvenému způsobu vymáhání povinností povinného je vhodné 

doplnit, že ve státech, kde byl institut soudních exekutorů již zaveden, je statisticky 

evidována vyšší efektivnost vymáhání pohledávek. Dalším důsledkem zavedení tohoto 

institutu v těchto zemích je rovněž snížení počtu případů, kdy jsou pohledávky 

vymáhány nezákonným způsobem, neboť při rychlém vymožení přisouzených nároků 

není důvod uchylovat se k nestandardním a v řadě případů i nezákonným řešením.  

                                                 
6 § 1, odst. 1 EŘ 
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 Z dalších pramenů, jež blíže upravují otázky ohledně postavení soudního 

exekutora či průběhu exekučního řízení, patří zejména následující prováděcí právní 

předpisy: 

a) vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu 

exekuční a další činnosti, 

b) vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách 

soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a 

o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, 

c) a vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci 

exekucí. 

 
2.3. Vzájemný vztah občanského soudního řádu a  exekučního 

řádu 
 
 Ustanovení § 52 odst. 1 EŘ stanoví princip subsidiarity OSŘ v exekučním 

řízení. Z tohoto pohledu považujeme OSŘ za normu obecnou (lex generalis) ve vztahu 

k EŘ jako normě speciální (lex specialis). V praxi tento princip znamená nutnost použití 

OSŘ tam, kde EŘ zvláštní ustanovení nemá a rovněž i nutnost vykládat shodné procesní 

termíny ve shodě s výkladem použitým ve výkonu rozhodnutí, pokud zvláštní povaha 

exekučního řízení takový výklad nevylučuje. Přiměřené použití OSŘ není však 

omezeno jen  na část upravující výkon rozhodnutí, ale v souladu s ust. § 254 odst. 1 

OSŘ lze v exekučním řízení podle EŘ přiměřeně aplikovat i ustanovení předcházejících 

částí OSŘ, ovšem s přihlédnutím k uvedeným výjimkám.7 Pro úplnost je potřeba uvést, 

že EŘ na řadě svých míst obsahuje výslovné odkazy na přiměřené použití vhodných 

ustanovení OSŘ či dokonce přesný odkaz na jednotlivá ustanovení OSŘ, která mají být 

v konkrétním případě použita. Obecně je však nutné říci, že pro rozlišení nezbytnosti 

použití jiného výkladu je třeba vždy pečlivě vnímat odlišnosti exekučního řízení od 

řízení o výkon rozhodnutí. 

  

 

                                                 
7 Viz. Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy 
související). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 300 



 
 

8 

3. Předpoklady výkonu rozhodnutí a exekuce 

 
Exekuční řízení je co do svého zahájení ovládáno výlučně zásadou dispoziční, 

tedy lze jej zahájit výlučně na návrh, s výjimkou výkonu rozhodnutí týkající se výchovy 

nezletilých dětí,8 pro něhož platí  speciální ustanovení § 272 až § 273a OSŘ. Takový 

návrh je ovšem jen jednou z mnoha podmínek, které musí být splněny, aby exekuční 

řízení mohlo být vůbec zahájeno a exekuce mohla být následně prováděna. Tyto 

podmínky pro exekuci, které jsou stanoveny v OSŘ, označujeme jako podmínky 

procesní (formální) a jsou totožné s procesními podmínkami v řízení nalézacím. EŘ 

podrobně neuvádí tyto podmínky řízení, zmiňuje se pouze o některých, tyto ovšem 

neupravuje v celém rozsahu. S odkazem na použití subsidiarity OSŘ vůči EŘ tedy 

můžeme  konstatovat, že v exekučním řízení podle EŘ platí prakticky stejné procesní 

podmínky jako v řízení o výkon rozhodnutí dle OSŘ. 

Jedná se tedy zejména s ohledem na výše uvedené o způsobilý návrh na nařízení 

výkonu rozhodnutí dle ust. § 261 odst. 1 OSŘ, resp. o způsobilý návrh na nařízení 

exekuce dle ust. § 38 EŘ. Dále mezi obligatorní procesní podmínky řadíme pravomoc a 

příslušnost soudu, způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost, překážku 

věci zahájené a věci rozsouzené a konečně v případě zastoupení rovněž průkaz plné 

moci. Jak již bylo ostatně výše uvedeno, je důležité, aby byly všechny tyto procesní 

podmínky exekučního řízení dány. Nejsou-li naopak uváděné podmínky splněny, 

nemůže být exekuce ani nařízena ani prováděna, pokud ovšem nejde v konkrétním 

případě o podmínky, jejichž nedostatek lze odstranit. Z tohoto pohledu rozdělujeme 

předmětné procesní podmínky na odstranitelné a neodstranitelné.  

 
1) Mezi neodstranitelné podmínky řízení patří: 

• nedostatek pravomoci a příslušnosti soudu (§ 252 OSŘ), 

• překážka věci zahájené, tzv. litispendence (§ 83 OSŘ ve spojení s § 254 

odst. 1 OSŘ), 

• překážka věci rozsouzené, tzv. res iudicata (§ 159a odst. 5 OSŘ ve spojení s 

§ 254 odst. 1 OSŘ), 

                                                 
8 Blíže k tomu  Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 5.vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 527 
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• a způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 OSŘ ve spojení s § 254 odst. 1 

OSŘ).9 

 

Je potřeba k tomuto zdůraznit, že v případě, že chybí některá z těchto podmínek 

řízení, soud řízení dle ust. § 104 odst. 1 OSŘ ve spojení s § 254 odst. 1 OSŘ zastaví. 

V tomto případě však půjde o zastavení řízení o výkon rozhodnutí, nikoli o zastavení 

výkonu rozhodnutí, jež má svou úpravu v § 268 OSŘ. Rozdíl spočívá zejména v tom, že 

řízení o výkon rozhodnutí může být zastaveno pouze do okamžiku, kdy o návrhu na 

nařízení výkonu rozhodnutí bylo pravomocně rozhodnuto. Po pravomocném nařízení 

výkonu rozhodnutí však může být zastaven pouze samotný výkon rozhodnutí.10 

 
2) Mezi odstranitelné nedostatky procesních podmínek můžeme zařadit: 

• nedostatek procesní způsobilosti (§ 20 OSŘ ve spojení s § 254 odst. 1 OSŘ), 

• a nedostatek plné moci (§ 28 OSŘ ve spojení s § 254 odst. 1 OSŘ). 

 
Soud v případech kdy zjistí, že je zde uvedený nedostatek řízení, který je 

v tomto případě odstranitelný, nadále pokračuje v řízení a snaží se spolu s účastníky 

řízení o jeho odstranění níže uvedenými způsoby. Je však v této souvislosti limitován, 

až do doby odstranění všech nedostatků procesních podmínek řízení, zákazem 

rozhodnout ve věci samé, tj. učinit meritorní rozhodnutí ve věci. Jestliže se tedy soudu 

v součinnosti s účastníky řízení nepodaří odstranit všechny tyto odstranitelné vady 

řízení, je povinen předmětné řízení zastavit, jako by šlo v řízení o vadu 

neodstranitelnou. 

Procesní způsobilost můžeme charakterizovat jako způsobilost buď sám 

vykonávat v řízení práva a povinnosti účastníka řízení, nebo si zvolit pro tento výkon 

práv a povinností v daném řízení svého zástupce. Tato procesní způsobilost má úzkou 

spojitost se způsobilostí k právním úkonům dle hmotného práva. Z tohoto důvodu 

procesní způsobilost vzniká v plném rozsahu u fyzické osoby dosažením zletilosti, resp. 

uzavřením manželství před dosažením zletilosti. U právnické osoby je spojen vznik 

procesní způsobilosti s jejím vznikem, tedy zápisem do obchodního či jiného zákonem 

                                                 
9   Srov. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 9 
10 Viz. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009, s. 2239 
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určeného rejstříku nebo jinak podle zvláštního zákona. K tomuto je vhodné poznamenat, 

že v případě fyzické osoby má zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům za 

následek ztrátu rovněž její procesní způsobilosti v daném rozsahu. 

K odstranění takové překážky postupu řízení má soud několik možností. Soud 

v tomto případě zejména zajistí procesně nezpůsobilému účastníkovi zastoupení jeho 

zákonným zástupcem, či případně sám ustanoví účastníku řízení opatrovníka pro toto 

řízení, jestliže tu existuje nebezpečí z případného prodlení. V této souvislosti bývala 

zejména dříve kritizována ze strany Nejvyššího soudu ČR či Ústavního soudu ČR11 

zaběhlá praxe, kdy soud ustanovoval a poté toleroval nečinné opatrovníky z řad 

zaměstnanců soudu, tedy justiční čekatele, vyšší soudní úředníky, apod. V této 

skutečnosti shledávaly tyto soudy popření práva nepřítomného účastníka na spravedlivé 

řízení. 

Nedostatek plné moci, jako další z odstranitelných nedostatků procesních 

podmínek řízení, je z tohoto pohledu nejsnáze odstranitelným. Ve většině případů 

postačí pouhá výzva soudu k doložení předmětné plné moci a účastník řízení či jeho 

zástupce zpravidla v uvedené lhůtě této žádosti soudu vyhoví a tím je tento nedostatek 

zhojen. Pro upřesnění je třeba dodat, že v případě zastoupení účastníka advokátem by 

měla být pro vykonávací řízení předložena nová plná moc, protože jde o samostatné 

řízení, odlišné od řízení nalézacího. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Blíže k tomu viz. nález  Ústavního soudu ČR ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 629/04  
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4. Exekuční titul 

 

4.1. Pojem exekučního titulu a jeho vykonatelnost 
 

Materiální podmínkou exekuce je titul pro exekuci, tzv. exekuční titul. Pod tímto 

termínem rozumíme listinu, vydanou k tomu oprávněným orgánem, jež má zákonem 

danou formu a která ukládá určené osobě povinnost v určité lhůtě něco plnit.12 Exekuční 

titul musí splňovat určité náležitosti. Jsou to náležitosti formální a náležitosti materiální. 

 Materiální předpoklady sledují obsahovou určitost exekučního titulu na jehož 

podkladě se exekuce vede. Z tohoto důvodu je důležité, aby práva a zejména 

vynucované povinnosti byly v předmětném rozhodnutí, které má být vykonáno, určeny 

dostatečně přesně a jasně. Musí být tedy zřetelné, co má být v exekuci vymoženo. Není 

totiž záležitostí exekučního soudu, aby sám zjišťoval, co má být vlastně v exekuci 

vynucováno. V tomto smyslu je nutné dopředu apelovat již na přesnou a jasnou 

formulaci žalobního petitu.  

Má-li být exekuční titul po materiální stránce vykonatelný, musí ve svém výroku 

obsahovat přesnou individualizaci oprávněného a povinného, jakož i přesné vymezení 

práv a povinností k plnění. Exekuční titul, který tyto náležitosti nemá, není 

vykonatelným a nemůže být podkladem pro nařízení exekuce. Bude-li exekuce přesto 

nesprávně nařízena, musí být v každém stádiu i bez návrhu zastavena.13Pro zajímavost 

lze například uvést, že výrok usnesení o nařízení předběžného opatření, jenž zakazoval 

žalovanému disponovat s nemovitostmi nevyhovoval právě požadavku vykonatelnosti 

soudního rozhodnutí, protože náš právní řád nezná pojem dispozice s věcí, dispozice 

s věcí tedy nemá konkrétní právem stanovený obsah a může znamenat vedle zákazu 

převodu nemovitostí i zákaz je zastavit, udržovat či dokonce i užívat.14 

Zda je předložený exekuční titul formálně vykonatelný posuzuje soud vždy při 

nařízení exekuce. Vychází z tzv. potvrzení o vykonatelnosti, jímž musí být příslušný 

exekuční titul opatřen ze strany toho, kdo jej vydal. Soud je však v tomto případě 

oprávněn obsahovou správnost tohoto potvrzení prověřit na základě vlastního 

                                                 
12 Viz. Schelleová, I., Lamka R. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I. Průběh exekučního řízení. 1.        
vydání. Ostrava – Přívoz: KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 33 
13 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 20 Cdo 3203/2006 
14 Blíže viz. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 9. 1994, sp. zn. 13 Co 669/94 
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(právního) úsudku, resp. vlastním šetřením o rozhodných skutkových okolnostech, což 

se děje především z příslušného spisu. 

Soudní exekucí lze vykonávat tituly jak tuzemské, tak rovněž tituly cizozemské 

a jak již bylo dříve uvedeno, soudní exekucí lze vykonat nejenom rozhodnutí vydaná 

v občanském soudním řízení, ale i další rozhodnutí vydaná jinými orgány a v jiných  

řízeních. V těchto případech tak nepředchází soudní exekuci žádné nalézací řízení před 

soudem nebo jde o nalézací řízení jiné než občanskoprávní. V exekučním  řízení 

(soudním) je tak možné vykonat například rozhodnutí správního orgánu nebo soudu, 

které bylo vydáno v řízení trestním, jde-li o výrok o náhradě škody učiněný v adhezním 

řízení.  

Vykonatelnost soudních rozhodnutí je upravena v OSŘ rozdílně pro rozsudek a 

pro usnesení. Jde-li o rozsudek vydaný v občanském soudním řízení, stanoví § 160 odst. 

1 OSŘ, že uložil-li jím soud povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci 

rozsudku nebo, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozsudku; je zde 

rovněž dána možnost soudu prodloužit stanovenou lhůtu. V této souvislosti ustanovení 

§ 161 odst. 1 OSŘ doplňuje, že rozsudek je vykonatelný, jakmile lhůta k plnění 

uplynula. Pro účely našeho srovnání EŘ obsahuje shodné lhůty pro splnění uložených 

povinností. Konkrétně v  § 40 odst. 2 EŘ stanoví možnost nahradit určení lhůty ke 

splnění povinnosti, pokud exekuční titul takové určení neobsahuje. Jestliže tedy 

exekuční titul neobsahuje lhůtu ke splnění uložené povinnosti, platí, že povinnost je 

nutné splnit do 3 dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od právní moci předmětného 

rozhodnutí. 

Vrátíme-li se zpět k ustanovením OSŘ, musíme zdůraznit odchylnou úpravu, jež 

se týká rozsudků předběžně vykonatelných. U  rozsudků, které jsou  podle zákona nebo 

rozhodnutí soudu  předběžně vykonatelné, počíná běžet lhůta k plnění již doručením 

rozsudku tomu, kdo má plnit. V případě usnesení lhůta k plnění počíná běžet ode dne 

doručení usnesení, jejím uplynutím je pak usnesení vykonatelné.15 Jestliže je však 

usnesení na základě zákona či dle rozhodnutí soudu vykonatelné až po právní moci, 

běží lhůta k plnění právě až od jeho právní moci, tak je to stanoveno v § 171 odst. 3 

OSŘ. Z výše uvedeného nepochybně vyplývá, že má-li být exekučním titulem 

rozhodnutí, je třeba důsledně odlišovat vykonatelnost (formální) od právní moci 

                                                 
15 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 5.vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 523 
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rozhodnutí, kterým je založen. Zatímco právní moc vystihuje závaznost rozhodnutí a 

opětovnou neprojednatelnost v příslušném řízení, vykonatelnost sebou nese povinnost 

k faktickému plnění. Pravomocné rozhodnutí nemusí být (a typicky ještě není) 

vykonatelné, a naopak, rozhodnutí, jež je nepravomocné, může být již vykonatelné. 

Ve většině případů jsou pravomocná  a vykonatelná rozhodnutí soudů či jiných 

orgánů splněna dobrovolně. V některých případech je řízení o výkon rozhodnutí 

vyloučeno povahou rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení (např. v rozhodnutí o 

určovací žalobě, rozhodnutí o rozvodu manželství – viz. § 80 písm. c) OSŘ). Konečně 

exekuční řízení nebude zahájeno, pokud oprávněný subjekt nepodá návrh na zahájení 

tohoto řízení, protože řízení exekuční je ovládáno zásadou dispoziční. 

 
4.2. Výčet exekučních titulů podle § 274  OSŘ 
 

V soudním vykonávacím řízení se nevykonávají pouze rozhodnutí soudu vydaná 

v občanském soudním řízení16, ale rovněž tituly uvedené v § 274 OSŘ. Je nezbytné 

připomenout, že níže uvedený výčet exekučních titulů má s ohledem na znění § 274 

OSŘ pouze demonstrativní charakter.17  

Jedná se konkrétně o následující tituly pro soudní výkon rozhodnutí: 

a) vykonatelná rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, 

pokud přiznávají právo nebo postihují majetek. V soudním vykonávacím 

řízení se samozřejmě nevykonávají uložené tresty odnětí svobody, zákazu 

činnosti, atd. Řadíme zde naopak rozhodnutí učiněné v tzv. adhezním řízení, 

jímž soud přiznal poškozenému nárok na náhradu škody, dále usnesení 

ukládající povinnost nahradit náklady řízení, či usnesení ukládající 

pořádkovou pokutu, apod.; 

b) vykonatelná rozhodnutí soudů ve správním soudnictví. Zde máme na mysli 

vykonatelné rozsudky a usnesení vydané soudy ve správním soudnictví, 

jestliže jimi byla účastníkům řízení, osobám zúčastněným na řízení, popř. 

třetím osobám, uložena povinnost k plnění. Můžeme zde zařadit například 

                                                 
16 Srov. § 251 OSŘ 
17 Blíže k tomu Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2284 
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usnesení o uložení pořádkové pokuty nebo usnesení, kterým se ukládá 

povinnost k náhradě nákladů řízení; 

c) vykonatelná rozhodnutí rozhodčích komisí a smíry jimi schválené. Přestože 

byly ke dni 1. 2. 1991 rozhodčí komise pro projednávání a rozhodování 

pracovních sporů zrušeny, tyto rozhodnutí a smíry uvedených komisí jsou 

nadále vykonatelné; 

d) vykonatelná rozhodnutí státních notářství a dohody jimi schválené. Rovněž 

státní notářství dnem 31. 12. 1992 zanikla, avšak jimi vydaná rozhodnutí a 

schválené dohody jsou i nadále titulem pro výkon rozhodnutí; 

e) notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti sepsané podle 

zvláštních zákonů. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je upraven 

zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Je nejen 

veřejnou listinou, ale i listinou úřední, jenž může soud ve zvláštním řízení 

potvrdit jako evropský exekuční titul. Exekutorský zápis se svolením 

k vykonatelnosti je zakotven v EŘ. Pro oba tyto exekuční tituly platí, že 

v nich musí být obsažen závazek, označeny jak osoba oprávněná, tak osoba 

povinná, dále právní důvod závazku, předmět plnění, doba plnění a konečně 

svolení povinné osoby k vykonatelnosti zápisu. Pro zajímavost lze uvést, že 

k sepsání exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti může být 

zmocněn rovněž i exekutorský koncipient. Vedle ostatních povinných 

náležitostí musí tento zápis obsahovat podpis příslušného koncipienta a 

uvedení exekutora a jeho sídla. Písemné zmocnění exekutora pro koncipienta 

však  musí být při nařízení exekuce tohoto titulu doloženo;18 

f) vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, 

výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i 

vykonatelných smírů. Dalšími tituly pro vykonávací řízení jsou rozhodnutí, 

usnesení, jakož i smíry, jež byly vydány správními orgány19 a které se staly 

vykonatelnými podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebo podle jiných 

právních předpisů. V otázce vymáhání daní, poplatků, atd. se však 

v současné době uplatňuje daňová exekuce, přičemž zákon č. 337/1992 Sb., 

                                                 
18 Viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu  ČR ze dne 23. 2. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2618/2004 
19 Srov. § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
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o správě daní a poplatků, ve své § 73 odst. 3 stanoví, že správce daně může o 

provedení exekuce požádat též soud či soudního exekutora; 

g) vykonatelná rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského 

pojištění a sociálního zabezpečení. Ve věcech nemocenského pojištění 

rozhodují orgány nemocenského pojištění. Soudnímu výkonu rozhodnutí tak 

podléhá např. rozhodnutí o povinnosti uhradit přeplatek na dávce 

nemocenského pojištění, rozhodnutí o povinnosti zaplatit regresní náhradu,  

či rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nebo za správní delikt, apod.; 

h) rozhodnutí orgánů Evropských společenství. Titulem jsou zde vykonatelná 

rozhodnutí orgánů Evropských společenství, kterými jsou Rada, Komise a 

Soudní dvůr Evropských společenství a také Soud prvního stupně a Soudní 

komory.20 Musí zde být ovšem splněna podmínka, že se jedná o rozhodnutí 

znějící na peněžitá plnění uložená jiným osobám než státům. Rozhodnutí se 

následně opatří doložkou vykonatelnosti, což má v kompetenci vnitrostátní 

orgán, určený vládou členského státu. Jestliže jsou splněny výše uvedené 

podmínky, lze podat návrh na výkon rozhodnutí v souladu s národním 

právem, přičemž samotný výkon rozhodnutí se řídí předpisy občanského 

procesního práva státu, na jehož území se provádí právě tento výkon 

rozhodnutí; 

i) jiná vykonatelná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž soudní 

výkon připouští zákon. Tituly podle tohoto ustanovení jsou sběrnými tituly. 

Proto zde zařazujeme nejrůznější rozhodnutí, ohledně nichž soudní výkon 

rozhodnutí připouštějí zvláštní předpisy. Mezi tyto tituly patří například: 

• rozhodnutí justičních orgánů cizích států, cizozemské soudní 

smíry a cizozemské notářské listiny vydané ve věcech 

občanskoprávních, rodinných, pracovních a jiných obdobných 

vztahů, nabyla-li právní moci a byla-li uznána českými orgány, 

• seznam pohledávek, jde-li o zjištěnou a neuspokojenou 

pohledávku, kterou dlužník nepopřel (§ 312  odst. 4 zák. č. 

182/2006 Sb., insolvenční zákon), 

                                                 
20 Viz. David, L.; Ištvánek, F.; Javůrková, N.; Kasíková, M.; Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád.    
Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1469 
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• seznam přihlášek, jde-li o zjištěnou pohledávku, kterou úpadce 

výslovně nepopřel (§ 45 odst. 2 zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu 

a vyrovnání), 

• nález finančního arbitra (§ 15 a § 17 zák. č. 229/2002 Sb., o 

finančním arbitrovi). 

 

4.3.  Výčet exekučních titulů podle EŘ 
 

Ustanovení § 40 odst. 1 EŘ  demonstrativním výčtem stanoví tituly (rozhodnutí 

či jiné tituly), které lze vykonat v exekuci dle EŘ. Ustanovení § 40 odst. 1 písm. g)  EŘ 

v tomto smyslu umožňuje vykonat i ty tituly, které nejsou v tomto ustanovení výslovně 

uvedeny, ale stanoví-li tak jakýkoliv jiný platný zákon, čímž vlastně toto ustanovení 

otevírá možnost rozšiřovat okruh exekučních titulů do budoucna přijetím dalších 

speciálních zákonů.21 Je nutné zdůraznit, že ust. § 40 odst. 1 EŘ není ve výčtu 

exekučních titulů výslovně shodné s ustanovením § 274 OSŘ, přesto však lze výkladem 

či porovnáním obou řádů a dalších zákonů dojít k závěru, že okruh exekučních titulů je 

v soudním výkonu rozhodnutí i v exekuci podle EŘ shodný. 

 Jedná se tedy konkrétně o následující tituly pro exekuci dle EŘ: 

a) vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje 

k povinnosti nebo postihuje majetek. Mezi tyto exekuční tituly patři 

zejména tituly vydávané v soudním řízení vedeném podle OSŘ (rozsudky, 

usnesení, platební rozkazy, atd.), dále to jsou rozhodnutí vydané v řízení 

podle EŘ (např. usnesení ohledně nákladů exekuce dle § 89 EŘ), exekuční 

tituly vydané v řízení podle soudního řádu správního, apod.; 

b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, 

pokud přiznává právo nebo postihuje majetek. Zde řadíme rozhodnutí 

vydaná v rámci trestního řízení. Blíže k tomu viz. výklad ohledně ust. § 274 

písm. a) OSŘ; 

c) vykonatelný rozhodčí nález. Exekučním titulem je rozhodčí nález vydaný 

rozhodčími orgány na území ČR postupem dle ust. § 23 a násl. zák. č. 

216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. V exekuci 

                                                 
21 Viz. Kasíková, M.  a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy      
související). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 201 
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dle EŘ lze rovněž vykonat i rozhodčí nález vydaný rozhodčími orgány 

cizího státu, a to za předpokladu, že jsou splněny podmínky § 38 až § 40 

tohoto zákona a rovněž podmínky zakotvené v dvoustranných či 

mnohostranných smlouvách, které pro tyto případy ČR uzavřela; 

d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního 

právního předpisu nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a) EŘ. 

Obdobný výklad jako u ust. § 274 písm. e) OSŘ; 

e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, 

výkazu nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i 

vykonatelný smír. Toto ustanovení zahrnuje velké množství exekučních 

titulů. Lze v tomto případě znovu odkázat na bližší výklad obsažený dříve,  

konkrétně ohledně ustanovení § 274 písm. f) OSŘ. Pro zajímavost lze uvést, 

že častým exekučním titulem jsou i rozhodnutí vydávaná Českým 

telekomunikačním úřadem podle § 108 odst. 1 písm. g) zák. č. 127/2005 Sb.  

Sb., o elektronických telekomunikacích;22 

f) vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského 

pojištění a sociálního zabezpečení. Shodné s ust. § 274 písm. g) OSŘ; 

g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválení smíry a listiny, jejichž výkon 

připouští zákon. Rovněž obdobné s ust. § 274 písm. i) OSŘ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Viz. Kasíková, M.  a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy     
související). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 203 
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5. Příslušnost soudu 

 
Příslušnost soudu je jednou ze základních procesních podmínek, kterou musí 

soud zkoumat před nařízením exekuce. V tomto ohledu soud zkoumá příslušnost jednak 

věcnou, jednak místní. 

 Věcně příslušným soudem k nařízení i k provedení výkonu rozhodnutí či 

exekuce dle EŘ je vždy okresní soud, a to s ohledem na znění ust. § 9 odst. 1 OSŘ, resp. 

§ 45 odst. 1 EŘ. Proto v případě, že by byl návrh podán kterémukoliv jinému soudu, 

musel by tento vyslovit svoji nepříslušnost ve smyslu ust. § 104a OSŘ a následně 

postupovat dle ust. § 105 odst. 2 až 4 OSŘ, tedy musel by tuto věc předložit po právní 

moci usnesení o místní nepříslušnosti k rozhodnutí soudu příslušnému nebo ji za 

podmínek ust. § 11 odst. 3 OSŘ předložit k rozhodnutí Nejvyššímu soudu ČR.  

V exekučním řízení lze také využít ust. § 12 odst. 2 OSŘ a věc přikázat jinému soudu 

z důvodu vhodnosti. 

Otázka místní příslušnosti soudu v exekuci je v porovnání s věcnou příslušností 

exekučního soudu již problematičtější. Relevantním ustanovením pro vyřešení této 

otázky je v tomto případě § 252 OSŘ, resp. § 45 odst. 2 EŘ při nařizování exekuce dle 

EŘ. Nejprve však bude daná problematika přiblížena z pohledu OSŘ.  

Tento základní procesní předpis pro výkon rozhodnutí stanoví, že místně 

příslušným soudem k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí je zásadně obecný soud 

povinného. Pro určení obecného soudu povinného jsou s ohledem na § 254 odst. 1 OSŘ 

rozhodující hlediska uvedená v § 85 OSŘ. Toto ustanovení rozlišuje podle toho, zda jde 

v konkrétním případě o fyzickou osobu, o osobu právnickou či stát, protože všechny 

tyto osoby mohou v exekuci vystupovat jako povinná strana.23 Zjednodušeně řečeno, 

v případě, že se jedná o občana, je místně příslušný ten soud, kde má občan bydliště, 

nemá-li bydliště, pak soud v jehož obvodu se zdržuje. V případě právnické osoby je 

místně příslušným soud, kde má právnická osoba sídlo a v případě státu, je to ten 

okresní soud, v jehož obvodu má sídlo organizační složka státu příslušná podle 

zvláštního právního předpisu.  

                                                 
23 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 53 
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Jestliže povinný nemá obecný soud nebo jeho obecný soud je mimo ČR, je místně 

příslušným soud, v jehož obvodu je jeho majetek, který má být výkonem rozhodnutí 

postižen.  

Dále platí, že namísto obecného soudu povinného je k nařízení a provedení 

výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu je podnik (či jeho část), jde-li o 

výkon rozhodnutí prodejem podniku (jeho části) a v jiném případě příslušný soud, 

v jehož obvodě je nemovitost, týká-li se výkon rozhodnutí nemovitosti, ledaže by 

nemovitost patřila prodávanému podniku. V případě vymáhání výživného pro nezletilé 

dítě je pak příslušným soudem soud v jehož obvodu má nezletilý, na základě dohody  

rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště. 

Tímto soudem tedy bude zejména soud, který je příslušný pro řízení ve věcech péče o 

nezletilé.24  

Je tedy nutné rozlišovat výlučnou místní příslušnost od místní příslušnosti 

podpůrné. V řízení o výkon rozhodnutí se rovněž uplatňuje zásada perpetuatio fori, jež 

zjednodušeně znamená, že od nařízení výkonu rozhodnutí až po jeho ukončení probíhá 

toto řízení před soudem, jenž je určen okolnostmi, které tu byly v době zahájení 

vykonávacího řízení.25 Avšak podobně jako v nalézacím řízení může při výkonu 

rozhodnutí příslušný soud dožádat jiný okresní soud o provedení určitých úkonů, které 

by mohl místně příslušný soud provést jen s velkými obtížemi nebo se zvýšenými 

náklady. Z hlediska obsazení soudu zde platí zásada rozhodování samosoudcem, 

rozhodování v senátu se uplatní v řízení odvolacím. 

Otázka místní příslušnost podle EŘ je v porovnání s OSŘ řešena velmi podobně. 

Stručně řečeno je tedy místně příslušným soudem v exekučním řízení dle EŘ zásadně 

obecný soud povinného. U fyzické osoby je to znovu soud, v jehož obvodu má tato 

povinná fyzická osoba bydliště, případně soud, v jehož obvodu se tento povinný zdržuje 

s úmyslem zdržovat se tam trvale. U povinných právnických osob je to zásadně ten 

soud, v jehož obvodu má právnická osoba své sídlo. Jestliže se povinný, myšleno jak 

fyzická či právnická osoba, nezdržuje v České republice, je místně příslušným soudem 

v tomto případě soud, v jehož obvodu má povinný svůj majetek, přičemž  má-li svůj 

                                                 
24 Viz. Schelleová, I., Lamka R. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I. Průběh exekučního řízení. 1.        
vydání. Ostrava – Přívoz: KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 23 
25 Srov. David, L.; Ištvánek, F.; Javůrková, N.; Kasíková, M.; Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1398 
 



 
 

20 

majetek v obvodech více soudů, je místně příslušným soudem ten soud, kterému byla 

jako první doručena žádost exekutora o jeho pověření. Místní nepříslušnost zkoumá 

exekuční soud před nařízením exekuce, přičemž později ji zkoumá pouze k námitce 

povinného, kterou musí povinný uplatnit ve svém prvním podání k soudu.26 V ostatním 

lze již zásadně odkázat na obsahově podobnou úpravu místní příslušnosti u výkonu 

rozhodnutí. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Viz. Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy   
související). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 273 
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6. Osoba soudního exekutora 

 
     Exekučním řádem byla založena nová právnická profese soudního exekutora, 

soukromé osoby, na niž stát delegoval část mocenských práv, která jinak příslušejí 

soudům. Soudnímu exekutorovi jsou tedy svěřeny široké pravomoci k zajištění úspěchu 

exekuce a výkonu další činnosti.  

     Exekutor je ekonomicky nezávislý na státu, jeho činnost podléhá kontrole 

ministerstva spravedlnosti. Soudní exekutor je při výkonu své činnosti nezávislý, 

vázaný pouze Ústavou, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu 

vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení. Při výkonu exekuční 

činnosti, sepisování exekutorských zápisů, jakož i při výkonu jiných činností z pověření 

soudu, má soudní exekutor postavení veřejného činitele. Postavením veřejného činitele  

je tak chráněn při výkonu této činnosti trestněprávním postihem osob, které ruší výkon 

jeho pravomoci, avšak zároveň je sám trestněprávně odpovědný za jednání, které je 

zneužitím jeho pravomoci nebo mařením úkolu, který byl exekutorovi svěřen. 

Ustanovení § 9 až § 12 EŘ stanoví předpoklady, za kterých se může fyzická 

osoba stát exekutorem. Exekutorem může být na základě těchto zákonných ustanovení 

pouze občan České republiky, který má plnou způsobilost k právním úkonům, získal 

úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v ČR, je 

bezúhonný, vykonal alespoň tříletou exekutorskou (či jinou) praxi a složil exekutorskou 

(či jinou) zkoušku. Aby se však tato osoba mohla stát skutečně soudním exekutorem, 

musí dále úspěšně absolvovat výběrové řízení,  složit exekutorský slib a poté být 

ministrem spravedlnosti jmenována do exekutorského úřadu. Vykonávat činnost 

exekutora však může až následně po uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za 

škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti.27 Po 

splnění všech těchto výše uvedených předpokladů může teprve soudní exekutor v plném 

rozsahu vykonávat činnost svěřenou mu exekučním řádem či jinými zákony a řádně se 

ujmout přiděleného exekutorského úřadu. Exekutorským úřadem se rozumí: „Soubor 

pravomocí exekutora k výkonu exekutorské a další činnosti trvale spojený s místem 

                                                 
27 Viz. Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy 
související). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 101 
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výkonu této činnosti.“28 Obsazení exekutorského úřadu pracovníky je v plné kompetenci 

dotyčného exekutora, jenž rozhoduje o tom, kolik zaměstnanců a v jakých typech 

profese zaměstná. U zaměstnanců exekutora došlo v souvislosti s poslední velkou 

novelou EŘ, tedy zákonem č. 286/2009 Sb., rovněž k několika změnám. Exekutor 

zaměstnancům již nebude udělovat plné moci, nýbrž jim bude udělovat pověření. Jde o 

terminologicky přesnější označení, neboť plná moc souvisí s třetími osobami, nikoli se 

zaměstnanci. Navíc pověření nesměřuje k zastoupení jménem exekutora, ale k výkonu, 

resp. realizaci pravomoci v exekučním řízení. Pověření bude moci mít také nově 

generální povahu.29  

Exekutor vykonává svou činnost jako svobodné povolání a je podnikatelem, jenž 

vykonává činnost za úplatu a který provedení exekuce může odmítnout jen z velmi 

omezených důvodů. Exekutor je sice jmenován do úřadu, jehož sídlo leží v obvodu  

okresního soudu, do jehož obvodu byl jmenován, ale přesto může působit na území celé 

České republiky.30 Výkon exekutorského úřadu  zaniká podle § 15 odst. 1 EŘ smrtí 

exekutora, jeho prohlášením za mrtvého, tím, že pozbude státní občanství ČR, je-li 

zbaven či omezen na způsobilosti k právním úkonům nebo je-li ministrem spravedlnosti 

odvolán (§ 15 odst. 2 EŘ). 

Institut soudního exekutora je založen na principu, že činnost exekutora začíná 

zejména tam, kde končí činnost soudu v nalézacím řízení, tj. v okamžiku, kdy má věřitel 

pravomocné (vykonatelné) soudní rozhodnutí, v němž je autoritativně rozhodnuto o výši 

peněžité pohledávky, jejího příslušenství a její splatnosti nebo o obsahu a rozsahu 

nepeněžitého plnění a dlužník nesplní tuto soudem uloženou povinnost dobrovolně.  

     Soudnímu exekutorovi byla vedle výkonu exekuční činnosti svěřena i tzv. další 

činnost. Rozsah možné další činnosti exekutora je taxativně vymezen v EŘ a má 

různorodou povahu. Jedná se například o možnost sepisování exekutorských zápisů, a to 

rovněž exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti, možnost v souvislosti s 

exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné 

movité věci, doručovat písemnosti soudu či poskytovat právní pomoc oprávněnému 

nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční a další 

                                                 
28 Viz. Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy 
související). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 109 
29 Viz. článek Dávid, R.,Exekutorská činnost ve světle novely 286/2009 Sb., Právní fórum. 2009, č.10,    
s. 414 
30 Srov. Kasíková, M. Exekuce u soudu prvního stupně. Právní rádce, 2003, č. 6, s. 14 
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činností, atd. Dohled nad činností exekutora vykonává jak Ministerstvo spravedlnosti, 

tak  Exekutorská komora ČR.  

Exekutorská komora ČR je stavovskou organizací profesní samosprávy 

sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné, přičemž 

exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem. Exekutorská 

komora je právnickou osobou, jejím jménem jedná prezident, jako její statutární orgán.  
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7. Účastníci řízení 

 
Přesné vymezení účastníků exekučního řízení závisí zejména na druhu exekuce. 

Některé exekuce mají povahu řízení sporného jiné zase povahu řízení nesporného. 

V exekučních řízeních, které mají povahu sporného řízení je pojem účastníka určen ryze 

formálně, naopak v exekučních řízeních  blízkých řízení nespornému je pojem účastníka 

určen materiálně, tedy vztahem účastníka k předmětu tohoto řízení. Pro snadnější 

představu lze proto uvést, že exekuce k vymožení zaplacení peněžité částky a 

nepeněžitého plnění má povahu řízení sporného, naopak exekuce o výchově nezletilého 

dítěte má povahu řízení nesporného.31 

Okruh účastníků řízení je zejména procesně vymezen při výkonu rozhodnutí 

v ust. § 255 odst. 1 OSŘ a při provádění exekuce dle EŘ v ust. § 36 odst. 1, 2 EŘ. Podle 

těchto výše uvedených zákonných ustanovení jsou účastníky exekučního řízení 

oprávněný (ten, kdo podal návrh na exekuci) a povinný (ten, proti komu návrh na 

nařízení exekuce směřuje). Tím, že se oprávněný takto označí v návrhu na nařízení 

exekuce ovšem nedává jistotu, že je také nositelem hmotněprávního oprávnění, jež má 

být vykonáno. Obdobně je tomu také u osoby povinné. Odpověď na otázky ohledně 

věcné legitimace proto zkoumá exekuční soud před nařízením exekuce a to pouze 

z hlediska exekučního titulu, tzn. že soud zkoumá, zda souhlasí osobní údaje účastníků 

na exekučním titulu a samotném návrhu. V případě, že je zjištěn nesoulad, je soud 

povinen pochybnosti odstranit, nejčastěji tedy vyzve oprávněného k doplnění, či 

upřesnění návrhu. Nedostatek případné věcné legitimace je důvodem k zamítnutí 

návrhu, přičemž se soud musí zaměřit rovněž na otázky způsobilosti účastníků dle § 19 

OSŘ. 

V exekučním řízení se často také jedná o ochranu oprávněných práv a zájmů 

dalších osob. Z povahy věci je proto nutné za účastníky této fáze řízení brát také ty 

osoby, jenž mají nárok na uspokojení výtěžku dosaženého v exekuci, tj. další věřitelé 

povinného.  V těchto případech se jejich postavení vymezuje za použití ust. § 94 OSŘ, 

jež přiznává postavení účastníků řízení všem, o jejichž právech se jedná. Tak tomu 

může být například u osob uplatňujících spoluvlastnické právo k věci dle ust. § 338 

                                                 
31 Viz. Schelleová, I., Lamka R. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I. Průběh exekučního řízení. 1. 
vydání. Ostrava – Přívoz: KEY Publishing s.r.o., 2007, s. 32 
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OSŘ, atd. V případě souběžně probíhajících exekucí k téže věci mohou být účastníky 

řízení všichni oprávnění, na jejichž  podnět byly exekuce nařízeny.   

U některých způsobů exekuce se mohou ocitnout v postavení účastníků, třeba i 

jen určitého úseku řízení, i jiné osoby, např. plátce mzdy při srážkách ze mzdy, kterému 

se doručuje usnesení o nařízení exekuce, vydražitel, zástavní věřitel, peněžní ústav 

v exekuci přikázáním pohledávky z účtu nebo také dlužník povinného.32 Z povahy věci 

lze pak jednoznačně přisvědčit k závěru soudu, že dlužníkovi povinného nepřísluší 

s ohledem na jeho procesní postavení právo podat odvolání do rozhodnutí, jímž byl 

nařízen výkon přikázáním peněžité pohledávky.33 V některých případech se však 

exekuce může dotknout práv třetích osob, zejména pokud zasáhne věc, k níž má tato 

třetí osoba právo, které nepřipouští exekuci (např. vlastnické právo). Tato osoba se 

nestává následně účastníkem tohoto řízení, své právo musí naopak uplatnit mimo 

exekuci cestou sporu. Toto je případ v praxi častých  tzv. vylučovacích (excindačních) 

žalob.  

 Jestliže je exekucí postižen majetek patřící do SJM, je ze zákona účastníkem 

exekučního řízení rovněž manžel povinného, a to i tehdy, jde-li o splnění závazku, který 

vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Manžel povinného se v tomto 

případě stává účastníkem exekučního řízení teprve až od okamžiku, kdy soud prvního 

stupně vydal rozhodnutí, kterým byla taková věc exekucí postižena a účastníkem tohoto 

řízení je jen v rozsahu týkajícím se postižení společné věci. V exekuci dle EŘ je 

upravena spoluúčast manžela povinného v § 36 odst. 2 EŘ obdobně, pouze s tím 

rozdílem, že toto účastenství vzniká až vydáním exekučního příkazu na exekuci 

prodejem movitých věci, nemovitostí či zřízení soudcovského zástavního práva 

k nemovitosti.34 Pro upřesnění lze k výše uvedenému podotknout, že exekuci 

k vymožení pohledávky vůči povinnému nelze nařídit a provést srážkami ze mzdy jeho 

manželky.35 

 

 

 

                                                 
32 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 5.vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 533 
33 Viz. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 1965, sp. zn. 9 Co 51/65 
34 Srov. David, L.; Ištvánek, F.; Javůrková, N.; Kasíková, M.; Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1407 
35 Srov.  usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1642/2004 
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7.1. Přechod práv a povinností 
 

Exekuce zajišťuje nucené uskutečnění práva pro toho, komu exekuční titul právo 

přiznává, proti tomu, komu jím byla uložena povinnost k plnění. Exekuční soud není 

oprávněn přezkoumávat, zda právo přiznané podkladovým rozhodnutím bylo přiznáno 

skutečně tomu, kdo je nositelem hmotněprávního oprávnění, a naopak, že povinnost 

uložená tímto rozhodnutím byla opravdu uložena právě tomu, komu má podle 

hmotného práva svědčit. Stejně tak nemůže exekuční soud přezkoumávat věcnou 

správnost tohoto rozhodnutí. Soud je předmětným rozhodnutím vázán a musí z něho při 

nařizování exekuce vycházet.36 

V ust. § 256 OSŘ, resp. § 36 odst. 3, 4 a 5 EŘ, pak příslušné předpisy reagují na 

případy, kdy po vydání exekučního titulu došlo ke změnám v osobě povinného či 

oprávněného. Zákony ve výše uvedených ustanoveních stanovují povinnost prokázat 

přechod práv či povinností z exekučního titulu. Důležitým předpokladem toho, aby 

tento přechod práv a povinností mohl být vůbec exekučním soudem zohledněn je, že 

k předmětnému přechodu práv a povinností došlo až po vyhlášení rozhodnutí nebo 

vydání jiného titulu. 

 Právní teorie rozlišuje v hmotném právu sukcesi singulární a sukcesi univerzální. 

Univerzální sukcesí rozumíme případ, kdy na nabyvatele přecházejí jedinou právní 

skutečností všechna práva a povinnosti právního předchůdce. K univerzální sukcesi 

dochází například na základě dědění, kdy dědic vstupuje v zásadě do právního postavení 

svého právního předchůdce již přímo ze zákona, smrtí tohoto právního předchůdce. K 

univerzální sukcesi může dojít i v souvislosti se zánikem právnické osoby, nabývá-li 

celé její jmění její právní nástupce. Singulární sukcese naopak nastává na základě 

právního úkonu účastníka, například postoupením pohledávky či převzetím dluhu. Při 

této sukcesi přechází na nabyvatele jen jednotlivá práva vymezená předmětem sukcese. 

Oba druhy sukcese však s ohledem na skutečnost, že sukcesor nabyl práva nebo 

povinnosti v tom stavu, ve kterém byly a s vlastnostmi, které měly v době sukcese, mají 

za následek rovněž nástupnictví procesní, jímž rozumíme záměnu účastníka řízení. Oba 

druhy sukcese je nutno zohlednit již při podávání návrhu na nařízení exekuce. V případě 

                                                 
36 Viz. David, L.; Ištvánek, F.; Javůrková, N.; Kasíková, M.; Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád.  
Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1409 
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nařízení exekuce ve prospěch původního oprávněného či proti původnímu povinnému 

bez zohlednění takové sukcese by se totiž jednalo o nedostatek procesních podmínek, ať 

už na jedné či druhé straně  a takové řízení by bylo zastaveno. 

 Oprávněný má v tomto případě povinnost přechod práv a povinností doložit 

způsobem uvedeným v § 256 odst. 2 OSŘ, resp. § 36 odst. 4 EŘ, tedy listinou vydanou 

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

z právního předpisu. Judikatura soudů v tomto případě dovodila, že se v tomto případě 

může jednat například i o soukromou listinu (listina vydaná jiným subjektem než 

orgánem státu) na níž jsou podpisy ověřeny způsobem předepsaným v příslušném 

zákoně. V případě, že tak oprávněný neučiní ani po poučení a výzvě, bude jeho návrh 

na nařízení exekuce zamítnut. Pro úplnost je třeba dodat, že procesní nástupnictví 

plynoucí z hmotněprávní sukcese je rozdílné podle toho, zda sukcese nastala před 

nařízením exekuce nebo až po jejím nařízení. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

28 

8. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a exekuce 
 

 
Jak již bylo uvedeno dříve, řízení o výkon rozhodnutí či exekuční řízení dle EŘ, 

jsou ovládány dispoziční zásadou, která znamená, že vymáhání splnění povinnosti může 

probíhat jen na návrh oprávněného, že ve vymáhání splnění konkrétní povinnosti nesmí 

být pokračováno proti vůli oprávněného a musí být rovněž skončeno vždy, jakmile to 

oprávněný navrhne. Výjimkou z tohoto pravidla je výkon rozhodnutí o výchově 

nezletilých dětí podle ust. § 272 a násl. OSŘ. Tato dispoziční zásada se však plně 

prosadí jen při zahájení vykonávacího řízení. Po nařízení výkonu rozhodnutí, resp. 

exekuce dle EŘ, se již soud, resp. pověřený soudní exekutor, postarají v zásadě sami 

bez dalšího o provedení exekuce.37 

 

8.1. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 
 

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí lze učinit: 

a) písemně, 

b) ústně do protokolu u každého okresního soudu, toto však platí pouze pro  

výkon takového rozhodnutí, jež bylo vydáno v řízení, které bylo možné 

zahájit i bez návrhu. 

Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 

veřejné datové sítě, telegraficky nebo telefaxem. Podání učiněné telegraficky je třeba 

písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v 

elektronické podobě, je třeba jej rovněž ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho 

originálu, případně písemným podáním shodného znění. K podáním, která nebyla takto  

ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Toto však neplatí v případě podání 

v elektronické podobě, které je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních služeb. U této formy podání se totiž nevyžaduje doplnění podání 

předložením originálu. 

                                                 
37 Viz. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 2063 
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 Návrh na výkon rozhodnutí musí obsahovat obecné náležitosti podání uvedené v 

§ 42 odst. 4 OSŘ (musí z něj tedy být patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, 

které věci se týká, co se sleduje a konečně musí být podepsáno a datováno) a dále 

náležitosti návrhu na zahájení řízení upravené v § 79 odst. 1 OSŘ. V tomto případě se 

jedná o uvedení jména, příjmení, bydliště, popřípadě data narození účastníků řízení 

(v případě fyzických osob) a o uvedení obchodní firmy či názvu a sídla u právnických 

osob. Dále o vylíčení rozhodujících skutečností, označení všech důkazů, jichž se 

oprávněný dovolává a musí z něj být rovněž patrno, čeho se oprávněný domáhá. Návrh 

je poté potřeba adresovat okresnímu soudu místně příslušnému dle ust. § 252 OSŘ. Pro 

zajímavost lze uvést, že náležitostí návrhu na výkon rozhodnutí není označení manžela 

povinného, přestože má být výkonem rozhodnutí postižen majetek patřící do společného 

jmění povinného a jeho manžela; manžel povinného se totiž stává účastníkem tohoto 

řízení nařízením takového výkonu rozhodnutí.38 

 Vymáhá-li oprávněný peněžité plnění, musí dále v návrhu uvést, jakým 

způsobem má být výkon rozhodnutí proveden, přičemž oprávněný má na výběr 

z poměrně širokého okruhu konkrétních způsobů výkonu rozhodnutí, které upravuje 

OSŘ v jeho šesté části. Peněžité plnění tak může být vymáháno srážkami ze mzdy 

povinného, přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, příkazem 

k výplatě z účtu povinného u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky 

povinného, postižením jiných majetkových práv povinného, prodejem movitých věcí 

povinného, prodejem nemovitosti povinného či prodejem spoluvlastnického podílu 

povinného k nemovitosti, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti 

povinného a konečně prodejem podniku povinného nebo jeho části, případně podílu 

spoluvlastníka podniku. Oprávněný proto ve svém návrhu musí v závislosti na  

zvoleném způsobu výkonu rozhodnutí uvést další údaje, bez jejichž znalosti by soud 

nemohl zvolený způsob uskutečnit. Jednalo by se tedy například o uvedení plátce mzdy 

nebo jiného příjmu  povinného, označení peněžitého ústavu u něhož má povinná svůj 

účet, označení dlužníka, vůči němuž má povinný jinou pohledávku, přesné označení 

nemovitosti, kterou oprávněný navrhuje prodat či na níž navrhuje zřídit soudcovské 

zástavní právo, apod.  

                                                 
38 Viz. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 2155 
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Naproti tomu návrh na výkon rozhodnutí nepeněžitého plnění nemusí údaj o 

požadovaném způsobu výkonu rozhodnutí obsahovat, protože OSŘ v tomto případě 

volbu způsobu výkonu nepřipouští a způsob výkonu rozhodnutí se řídí povahou uložené 

povinnosti. Přestože by oprávněný navrhl nařízení výkonu rozhodnutí způsobem 

neodpovídajícím povaze uložené povinnosti, soud by nařídil výkon rozhodnutí 

způsobem odpovídajícím zákonu.39 

 Oprávněný je dále povinen připojit k návrhu na výkon rozhodnutí stejnopis či 

ověřenou kopii vykonávaného rozhodnutí s potvrzením o jeho vykonatelnosti.40 Tuto 

povinnost naopak oprávněný nemá, jestliže o návrhu rozhoduje soud, který o věci 

rozhodoval v prvním stupni. 

 
8.2. Návrh na exekuci dle EŘ 

 

Jak již bylo mnohokrát uvedeno, exekuční řízení dle EŘ je ovládáno taktéž 

dispoziční zásadou a exekuci dle EŘ lze proto nařídit jen na návrh oprávněného nebo 

toho, kdo prokáže, že na něj přešlo nebo bylo převedeno právo, jež má být exekucí 

vykonáno. Otázky ohledně náležitostí návrhu na exekuci a rozhodování soudu o 

nařízení exekuce dle  EŘ jsou upraveny podrobně v ust. § 35 až 44 EŘ, z toho důvodu 

je přiměřené použití OSŘ v těchto otázkách prakticky vyloučeno. K tomu je však nutné 

poznamenat, že úprava ohledně náležitostí návrhu dle OSŘ, resp. EŘ, je v těchto 

procesních předpisech prakticky totožná. Mezi zásadní rozdíly patří zejména uvedení 

konkrétního způsobu provedení výkonu rozhodnutí v návrhu oprávněného dle OSŘ a 

naopak uvedení konkrétního soudního exekutora v návrhu dle EŘ. Druhou významnou 

odlišností je pak ta skutečnost, komu se návrh podává. V případě návrhu na výkon 

rozhodnutí je to věcně a místně příslušný soud, naopak v případě návrhu na exekuci dle 

EŘ je to právě navrhovaný soudní exekutor. 

Konkrétní návrh oprávněného na nařízení exekuce dle EŘ tedy musí obsahovat 

označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce, a to jménem, 

příjmením a sídlem úřadu. Soud tedy nemůže konkrétního exekutora určit dle své 

libovůle, a to ani v případě, že by to sám oprávněný ve svém návrhu požadoval. 

                                                 
39 Viz. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 2157 
40 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 20 Cdo 785/2002 
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Z návrhu dle EŘ musí být podobně jako v případě návrhu dle OSŘ zřejmé, kdo jej činí, 

které věci se týká, tzn. že jde o návrh na nařízení exekuce, musí být dále podepsán a 

datován. Podstatnou náležitostí je rovněž přesná identifikace účastníků tohoto řízení, 

označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být vymožena a dále případná 

zmínka o tom, zda, případně v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil. 

Obligatorní přílohou návrhu je pak originál nebo úředně ověřená kopie exekučního 

titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu 

nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal 

exekuční soud.  

Jestliže je návrh na nařízení exekuce dle EŘ nesrozumitelný, neurčitý či 

případně neobsahuje všechny potřebné náležitosti, vyzve soudní exekutor, kterému byl 

tento vadný návrh doručen, oprávněného, aby tento svůj návrh opravil či případně 

doplnil a určí mu k tomu zároveň lhůtu, kterou lze v případě odůvodněné potřeby 

přiměřeně prodloužit. Oprávněný musí být zároveň poučen o tom, že pokud ve 

stanovené lhůtě své podání neopraví, a nelze-li pro tento nedostatek dále pokračovat 

v tomto řízení, bude exekuční řízení zastaveno.41 Oprávněný si musí být zároveň vědom 

toho, že v takovém případě by musel nahradit exekutorovi hotové výdaje, které 

exekutorovi touto činností vznikly. Exekutorovi by však v tomto případě nepříslušela 

odměna, která je spojena pouze s prováděním exekuce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Viz. Kasíková, M.  a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy 
související). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 198 
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9. Nařízení výkonu rozhodnutí a exekuce   

  

Poté, co věcně a místně příslušnému soudu, resp. zvolenému soudnímu 

exekutorovi, došel  návrh oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí dle OSŘ, resp. 

návrh na nařízení exekuce dle EŘ, jenž obsahuje všechny zákonem požadované 

náležitosti a nutné přílohy, či je s ohledem na případnou výzvu soudu nebo soudního 

exekutora za strany oprávněného řádně doplněn, již nic nebrání tomu, aby příslušný 

soud mohl záhy o návrhu oprávněného rozhodnout. Pro úplnost je třeba poznamenat, že 

v případě návrhu na výkon rozhodnutí dle OSŘ musí být ze strany oprávněného rovněž 

zaplacen příslušný soudní poplatek za zahájení tohoto řízení, samozřejmě pouze 

v případě, že oprávněný není od placení  tohoto poplatku osvobozen. 

 

9.1. Výkon rozhodnutí 
 
9.1.1. Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí 
 

Relevantními zákonnými ustanoveními pro osvětlení této problematiky jsou 

v tomto případě § 259 až § 260h OSŘ. Hned na úvod je však vhodné poznamenat, že 

z hlediska dosavadní soudní praxe rozsah celé této činnosti soudu nalezl své uplatnění 

pouze ve velmi omezené míře.42 

 OSŘ v těchto výše uvedených ustanoveních upravuje celkem tři formy činnosti 

soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, a to: 

a) působení soudu na povinného s cílem přimět  povinného k dobrovolnému 

splnění povinnosti, 

b) pomoc soudu při zjišťování bydliště povinného, dotaz soudu na povinného, 

zda a od koho pobírá mzdu či jiný pravidelný příjem, popřípadě u kterého 

peněžního ústavu má povinný své účty a jaká jsou čísla těchto účtů, 

c) a konečně předvolání povinného s výzvou k prohlášení o majetku. 
 

Ad a) Před podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí může oprávněný 

požádat místně příslušný okresní soud (v zásadě obecný soud povinného),43 aby 

předvolal povinného a vyzval jej k dobrovolnému splnění povinnosti, která mu byla 
                                                 
42 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 88 
43 Blíže k tomu viz. kapitola 5. Příslušnost soudu 
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uložena vykonatelným rozhodnutím. V žádosti musí být označen oprávněný a povinný, 

dále zde musí být uvedena povinnost, jež má být splněna a v případě, že je žádost 

podávána u jiného soudu, než který rozhodoval ve věci jako soud prvního stupně, je 

potřeba připojit rovněž uvedené vykonatelné rozhodnutí opatřené doložkou 

vykonatelnosti. Jestliže soud uzná tento oprávněným navrhovaný postup za účelný, 

přistoupí k předvolání povinného. Následný pohovor s povinným může vést 

samosoudce, vyšší soudní úředník či asistent soudce.44 Není rovněž vyloučeno, aby se 

oprávněný pohovoru s povinným zúčastnil, v opačném případě bude se stanoviskem 

povinného seznámen. V případě, že soudce nepovažuje tento postup za účelný, 

vyrozumí o tom oprávněného, avšak nerozhoduje o zamítnutí žádosti. Závěrem lze 

k výše uvedenému ještě zdůraznit, že účast povinného nelze vynucovat ukládáním 

pořádkových pokut či předvedením. 

 
 Ad b) Co se týče „pomoci“ soudu oprávněnému dle ust. § 260 OSŘ, dosáhl tento 

institut v rámci činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí nejširšího využití i 

praktického významu.45 Předmětnou žádost může podat na soud oprávněný, který sice 

má vykonatelné rozhodnutí nebo jiný exekuční titul přiznávající mu právo na peněžité 

plnění vůči povinnému, ale nezná všechny údaje, které je povinen uvést ve svém návrhu 

na nařízení výkonu rozhodnutí. Tuto žádost však nelze podat po zahájení řízení o výkon 

rozhodnutí a rovněž nemůže být připojena jako součást tohoto návrhu.46 Tato „pomoc“ 

soudu oprávněnému je trojího druhu: 

1) zjišťování bydliště povinného při vymáhání výživného pro nezletilé dítě. 

Soud v tomto případě vychází z poznatků z jeho úřední činnosti, z údajů 

obsažených v evidenci obyvatel, soud může rovněž požádat o součinnost 

správní úřady nebo orgány veřejné správy, či případně za tímto účelem 

vyslechnout osoby, o nichž lze předpokládat, že znají bydliště povinného, 

atd.; 

2) zjišťování, zda a od koho povinný pobírá mzdu nebo jiný pravidelný 

příjem. Jiným pravidelným příjmem se rozumí plat, důchod a jiné příjmy 

postižitelné výkonem rozhodnutí, tak jak jsou stanoveny v § 299 OSŘ. 

                                                 
44 Blíže k tomu Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C.H. Beck, 2009, s. 2127 
45 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 91 
46 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 12. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1904/2001 
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Konkrétního plátce mzdy či jiného příjmu může však soud zjišťovat pouze 

dotazem u povinného. Nelze tedy v tomto případě využít součinnosti soudu 

s jinými správními orgány či úřady, ani klást dotazy na jiné fyzické či 

právnické osoby. Pokud však soud zná tyto potřebné údaje ze své úřední 

činnosti, může je oprávněnému sdělit; 

3) zjišťování, u kterého peněžního ústavu má povinný své účty a jaká jsou 

čísla těchto účtů. Pro tuto činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí 

platí rovněž výše uvedená omezení. 

 

Ad c) Účelem prohlášení o majetku je umožnit oprávněnému, který má vůči 

povinnému exekučním titulem přiznané peněžité plnění, získat informace o majetku 

povinného, na který by mohl posléze vést k vymožení své peněžité pohledávky 

efektivně a hlavně úspěšně výkon rozhodnutí. Této pomoci však nemůže využít 

kterýkoliv věřitel. Jedná se v tomto případě o takového potenciálního oprávněného, 

který má vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněžitou pohledávku. Pro zajímavost 

lze uvést, že k podání návrhu na prohlášení o majetku je oprávněn i soudní exekutor. 

Návrh na prohlášení o majetku musí obsahovat vedle obecných náležitostí 

každého podání určeného na soud (§ 42 odst. 4 OSŘ) rovněž označení exekučního 

titulu, na jehož základě oprávněnému peněžitá pohledávka vůči povinnému vznikla. 

K tomuto návrhu je nutné v zásadě připojit stejnopis rozhodnutí, jehož nuceného splnění 

se oprávněný domáhá, opatřený doložkou potvrzující jeho vykonatelnost, toto však 

neplatí v případě, že se návrh podává u soudu, který ve věci rozhodoval v prvním 

stupni. Konečně musí být ze strany oprávněného prokázáno a patřičně doloženo, že jeho 

pohledávka nebyla nebo nemohla být ani s pomocí soudu dle ust. § 260 OSŘ 

uspokojena výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního 

ústavu.47 Návrhu oprávněného však nelze vyhovět, probíhá-li insolvenční řízení, v němž 

se řeší úpadek povinného, po dobu trvání moratoria na majetek povinného a dále 

v případě, že u povinného byla zavedena nucená správa podle zvláštního zákona. 

K projednání tohoto návrhu oprávněného je věcně příslušným okresní soud, 

místně příslušným je obecný soud povinného.48 Jestliže jsou ze strany oprávněného 

                                                 
47 Viz. David, L.; Ištvánek, F.; Javůrková, N.; Kasíková, M.; Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. II. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1416 
48 Blíže k tomu viz. kapitola 5. Příslušnost soudu  
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splněny všechny výše uvedené zákonné náležitosti, může soud přistoupit k předvolání 

povinného k výslechu za účelem prohlášení o majetku, přičemž v předmětném 

předvolání musí být mimo jiné uvedeno poučení o možném trestněprávním postihu 

povinného při odmítnutí takového prohlášení nebo uvedení nepravdivých či hrubě 

zkreslených údajů. Nedostaví-li se povinný bez včasné a řádné omluvy, může být 

rovněž předveden, o tom však musí být soudem v předvolání poučen. 

Smyslem následného výslechu předvolaného je zjištění konkrétních 

majetkových poměrů povinného. Soud sepíše o tomto prohlášení o majetku protokol. 

Ten obsahuje například seznam majetku povinného (plátce mzdy, peněžní ústavy, u 

nichž má povinný své účty a jejich čísla, movité či nemovité věci ve vlastnictví či 

spoluvlastnictví povinného, dlužníky povinného, apod.), příslušná poučení soudu a 

rovněž výslovné prohlášení povinného o tom, že v prohlášení uvedl jen úplné a 

pravdivé údaje o majetku povinného a dále podpisy soudce, zapisovatele a 

předvolaného. Údaje uvedené v prohlášení o majetku mohou sloužit nejen 

oprávněnému, ale také každému, kdo má vůči povinnému rovněž vykonatelným 

rozhodnutím přiznanou peněžitou pohledávku. K průběhu výslechu předvolaného je 

ještě vhodné doplnit, že se ho mají právo zúčastnit oprávněný, popř. soudní exekutor, 

podal-li návrh on, přičemž oba mohou klást povinnému se souhlasem soudu otázky.  

K výslechu soud nepřistoupí, jestliže povinný před jeho zahájením prokáže, že 

pohledávku oprávněnému splnil, vzal-li oprávněný ještě před zahájením výslechu svůj 

návrh zpět nebo v zásadě také tehdy, jestliže od posledního prohlášení o majetku 

povinného  neuplynula doba delší než šest měsíců před podáním návrhu ze strany 

oprávněného. Soud dále nepokračuje ve výslechu předvolaného, prohlásí-li oprávněný 

popř. soudní exekutor, že již netrvají na tom, aby předvolaný uváděl další majetek.  

 

9.1.2. Nařízení výkonu rozhodnutí 
 

Jednou z rozhodujících fází celého řízení o nařízení výkonu rozhodnutí je 

rozhodování o podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí.49  

Při věcném posuzování návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zkoumá soud, zda 

navržený titul byl vydán orgánem, který k tomu měl pravomoc, zda je vykonatelný jak 

po stránce formální, tak po stránce materiální, zda oprávněný a povinný jsou věcně 
                                                 
49 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 110 
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legitimováni, zda je výkon navrhován v takovém rozsahu, jenž stačí k uspokojení 

oprávněného, zda k vydobytí peněžité pohledávky nepostačuje výkon rozhodnutí 

nařízený nebo navržený jiným způsobem, zda právo není prekludováno a konečně zda 

navržený způsob výkonu rozhodnutí na peněžité plnění není zřejmě nevhodný.50  

 Naopak okolnost, zda povinný skutečně nesplnil dobrovolně vykonávanou 

povinnost a v jaké míře, soud při rozhodování o návrhu nezkoumá. Zde soud vychází 

pouze z tvrzení oprávněného uvedeného v předmětném návrhu. Tvrdí-li proto povinný, 

že vymáhaná povinnost již zanikla, mohou být okolnosti tohoto rázu hodnoceny jen 

v případném řízení o zastavení výkonu rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 268 OSŘ.51 

Dále není soud taktéž oprávněn přezkoumávat věcnou správnost vykonávaného 

rozhodnutí či jiného titulu, protože soud je v tomto případě tímto obsahem rozhodnutí 

(jiného titulu) vázán a je povinen z něj i při rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí 

vycházet. 

V řízení ve věcech výkonu rozhodnutí jedná a rozhoduje u okresního soudu  

samosoudce, u krajského soudu v odvolacím řízení je to senát. V některých případech 

může vydat rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí i vyšší soudní úředník, asistent 

soudce a soudní tajemník. Jedná se například o rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí 

srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí, apod. 

 Rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí má formu usnesení a nemusí vždy 

obsahovat odůvodnění (srov. § 169 odst. 2 věta první OSŘ), avšak s výjimkou případů, 

kdy je výkon rozhodnutí nařizován dle cizozemských titulů. Naopak zamítavé 

rozhodnutí musí být vždy řádně zdůvodněno. 

 Rozsah nařízení výkonu rozhodnutí nezávisí pouze na tom, co bylo předmětným 

rozhodnutím oprávněnému vůči povinnému přiznáno, ale zejména na tom, čeho se 

oprávněný svým návrhem domáhá. Výkon rozhodnutí totiž nelze nařídit ve větším 

rozsahu, než se oprávněný domáhal, přestože by mu dle vykonávaného rozhodnutí bylo 

přiznáno vyšší plnění. Tento konkrétní případ je typickým projevem dispoziční zásady 

uplatňující se v řízení o výkon rozhodnutí. Oprávněný může ve svém návrhu navrhnout 

zároveň více způsobů výkonu rozhodnutí. Jestliže však oprávněný v konkrétním případě 

navrhne k vydobytí své peněžité pohledávky výkon rozhodnutí zároveň více způsoby, 

                                                 
50 Viz.  Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 2159 
51 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 20. 8. 1965, sp. zn. 5 Cz 57/65 
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přestože by k jejímu uspokojení zřejmě stačil i jen některý z nich, nařídí soud výkon 

rozhodnutí jen tímto jedním způsobem. Navrhne-li oprávněný výkon rozhodnutí 

způsobem, který je zřejmě nevhodný, toto se týká zejména nepoměru mezi výší 

přiznané pohledávky oprávněného a ceny předmětu, z něhož má být uspokojení 

dosaženo, může soud, po slyšení oprávněného, nařídit výkon rozhodnutí jiným 

způsobem.Tuto otázku zkoumá soud z úřední povinnosti.52 Soud konečně zamítne návrh 

oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí, jestliže je z návrhu zřejmé, že by výtěžek, 

kterého by se mělo dosáhnout, nestačil ani na pokrytí nákladů výkonu rozhodnutí. 

 Co se týče výkonu rozhodnutí v případě nepeněžitých plnění, oprávněný nemá 

na výběr, jakým způsobem bude předmětná povinnost po povinném vymáhána. Výkon 

rozhodnutí se totiž v tomto případě řídí povahou uložené povinnosti a soud musí nařídit 

výkon rozhodnutí jen tím způsobem, který této povaze odpovídá. I v případě, že by 

oprávněný navrhoval jiný způsob výkonu rozhodnutí týkající se vymáhání nepeněžitého 

plnění, soud není v tomto případě tímto návrhem oprávněného vázán. Pro úplnost je 

vhodné dodat, že navržený nesprávný způsob výkonu rozhodnutí není důvodem 

k zamítnutí návrhu.53 

 
9.1.3. Opravné prostředky 
 

Proti usnesení, kterým soud prvního stupně vyhověl návrhu a nařídil výkon 

rozhodnutí či tento návrh zamítl, je přípustné odvolání. V případném odvolání  lze 

uvádět nové skutečnosti a důkazy, tzn. že se odvolací řízení v případech výkonu 

rozhodnutí řídí výjimečně pravidly tzv. úplné apelace. Tyto nové skutečnosti a důkazy 

však musí být před odvolacím soudem konkrétním účastníkem uplatněny. Je tedy  

vyloučeno, aby k nim odvolací soud přihlížel ze své procesní iniciativy či úřední 

povinnosti, aniž by se jich účastník řízení dovolal. V podaném odvolání je však možné 

namítat jen takové skutečnosti, které jsou rozhodné pro nařízení výkonu rozhodnutí. O 

této skutečnosti musí být účastníci řízení v předmětném usnesení poučeni. Jestliže by 

tedy například povinný namítal něco jiného, odvolací soud nesmí k uváděným 

skutečnostem přihlížet a odvolání musí odmítnout.54 Naopak v případě odvolání proti 

                                                 
52 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 141 
53 Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 18 Co 17/2002, uveřejněné v časopise 
Soudní rozhledy, ročník 2002, č. 11, s. 392 
54 Srov. stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 2. 2006, sp. z. Cpjn 200/2006  
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usnesení prvoinstančního soudu, kterým byl návrh oprávněného na nařízení výkonu 

rozhodnutí zamítnut, odvolací soud může přihlédnout i k důvodům, které nebyly 

v odvolání uplatněny, jestliže vyšly za řízení najevo.55 Při rozhodování o odvolání ve 

věcech výkonu rozhodnutí musí být nařízeno jednání s výjimkami uvedenými v ust. § 

214 odst. 2 a 3 OSŘ a dále v případě, že se v odvolacím řízení neprovádí šetření nebo 

dokazování a jestliže prvoinstanční soud rozhodl v souladu se zákonem bez nařízení 

jednání. Tyto dvě poslední výše uvedené výjimky se však neuplatní u odvolání proti 

usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 

psím. g) a h) OSŘ. 

 Dalším prostředkem obrany ve věcech výkonu rozhodnutí je dovolání, jakožto 

mimořádný opravný prostředek. Dovolání však nelze podat proti všem rozhodnutím, 

nýbrž pouze v zákonem stanovených případech a také pouze z důvodů, které zákon 

připouští. Konkrétní výčet případů stanoví procesní předpis v ust. § 238a odst. 1 písm. 

c) až f) OSŘ, případně v ust. § 237 odst. 1 OSŘ. 

 Výčet opravných prostředků uzavírá žaloba pro zmatečnost, kterou lze podat ve 

věcech výkonu rozhodnutí pouze z důvodu uvedeného v § 229 odst. 4 OSŘ, a to ve 

lhůtě tří měsíců od doručení napadaného rozhodnutí. 

 

9.2. Exekuce dle EŘ 
 

Postup soudu při nařizování výkonu rozhodnutí a při nařizování exekuce dle EŘ 

je v mnoha ohledech podobný, avšak vyskytují se zde samozřejmě i mnohé, v některých 

případech poměrně zásadní odlišnosti, na které bude dále v textu upozorněno a bude jim 

z tohoto důvodu věnován podrobnější výklad. 

 
9.2.1. Nařízení exekuce 
 

Základním předpokladem pro zahájení exekučního řízení dle EŘ je návrh 

oprávněného na nařízení exekuce. Tento návrh ovšem nepodává oprávněný přímo 

soudu, jak je tomu v případě návrhu na výkon rozhodnutí, nýbrž pouze a jenom 

soudnímu exekutorovi. Okamžikem, kdy předmětný návrh dojde soudnímu exekutorovi, 

                                                 
55 Viz.  Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 2096 
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je exekuční řízení bez dalšího zahájeno. Pokud je doručený návrh bezvadný, tedy 

obsahuje všechny zákonné náležitosti, je určitý a srozumitelný, musí jej soudní exekutor 

předložit spolu s žádostí exekutora o udělení pověření k provedení exekuce nejpozději 

do 15 dnů příslušnému exekučnímu soudu. Uvedená lhůta je lhůtou procesní. Jestliže 

však návrh oprávněného neobsahuje všechny potřebné náležitosti, je nesrozumitelný či 

neurčitý, soudní exekutor se v součinnosti s oprávněným postará o odstranění všech vad 

tohoto návrhu, přičemž v tomto případě dochází k odkladu běhu lhůty k předložení 

návrhu na příslušný soud; lhůta běží až ode dne doručení formálně správného návrhu či 

zákonem požadovaných příloh.56  

 Exekutorova žádost o udělení pověření k provedení exekuce musí obsahovat 

náležitosti uvedené v ust. § 44 odst. 2 EŘ. Musí v ní být tedy zejména označen 

exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, spolu s uvedením jeho sídla. 

Žádost musí být dále datována, musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků 

v případě fyzických osob, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo 

v případě účastníků právnických osob, přesné označení exekučního titulu, datum jeho 

vykonatelnosti a uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena. Spolu se 

předmětnou žádostí zašle exekutor příslušnému soudu rovněž návrh oprávněného na 

nařízení exekuce a všechny listiny, které k návrhu oprávněný připojil. Tato žádost by 

měla být podána na soud zásadně na elektronickém formuláři a všechny  listiny, které se 

soudu zasílají společně s ní, by měly být zaslány pokud možno rovněž v elektronické 

podobě. 

 Po doručení výše uvedené žádosti exekutora spolu s návrhem oprávněného na 

nařízení exekuce a dalšími nezbytnými listinami na příslušný exekuční soud, se musí 

nejprve soud znovu zabývat formální a materiální stránkou podaného návrhu, popřípadě 

zkontrolovat, zda je připojen exekuční titul, listiny prokazující případných přechod 

práva či povinnosti nebo listiny osvědčující splnění vzájemné povinnosti či podmínky. 

Lze v zásadě říci, že exekuční soud v tomto případě zkoumá podmínky pro nařízení 

exekuce dle EŘ obdobně, jak je tomu v případě nařizování výkonu rozhodnutí. Z tohoto 

důvodu je podrobně zkoumána zejména pravomoc a příslušnost soudu, formální a 

materiální vykonatelnost exekučního titulu, dále aktivní a pasivní legitimace 

                                                 
56 Viz. Kasíková, M.  a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy 
související). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 235 
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oprávněného a povinného,57 prekluze vymáhaného práva, zda se oprávněný nedomáhá 

exekuce ve větším rozsahu, než na který má podle titulu právo, atd. 

 Jestliže jsou splněny všechny zákonem požadované předpoklady pro nařízení 

exekuce, soud do 15-ti dnů svým usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří 

soudního exekutora nebo tento návrh zamítne. V případě, kdy je nutné nařídit ústní 

jednání před nařízením exekuce, postačí, je-li v této lhůtě nařízeno toto jednání.58 Soud 

v tomto případě nařídí exekuci, aniž by stanovil, jakým způsobem bude provedena. 

Konkrétní způsob provedení předmětné exekuce určí až následně pověřený soudní 

exekutor v exekučním příkazu. 

Usnesení o nařízení exekuce musí obsahovat tyto zákonné náležitosti: 

a) označení exekučního soudu, který pověřuje exekutora provedením exekuce, 

b) označení exekutora, který je pověřen provedením exekuce, 

c)  označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej 

vyhotovila, 

d)  označení oprávněného a povinného, 

e)  označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti k 

úhradě nákladů exekuce, 

f)  podpis a datum, 

g)  příslušná poučení podle § 44 odst. 7 EŘ, § 44a odst. 1 a § 46 odst. 5 EŘ. 

 
Po nařízení exekuce převezme soudní exekutor hlavní iniciativu  v tomto řízení a 

vlastní provedení exekuce je tak již pouze v rukou toho exekutora, který byl soudem 

provedením exekuce pověřen. S ohledem na tuto skutečnost se postará o doručení 

usnesení o nařízení exekuce oprávněnému, povinnému a Komoře právě pověřený 

soudní exekutor. Ostatním orgánům či osobám doručuje předmětné usnesení soudní 

exekutor pouze v případě, je-li to potřebné pro vedení exekuce. K otázce doručování je 

ještě vhodné zmínit, že toto usnesení se doručí oprávněnému a povinnému vždy do 

vlastních rukou, přičemž povinnému se toto usnesení doručuje společně s návrhem na 

nařízení exekuce a dále rovněž s  výzvou ke splnění vymáhané povinnosti dle ust. § 46 

                                                 
57 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 9. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1215/2004  
58 Viz. Kasíková, M.  a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy 
související). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 238 
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odst. 5 OSŘ, v níž exekutor vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady 

exekuce a náklady oprávněného. 

 
9.2.2. Generální inhibitorium 
 

Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým 

majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, avšak 

vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb 

svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. 

Sankcí za případné porušení tohoto zákazu ze strany povinného je neplatnost 

předmětného právního úkonu, avšak pouze neplatnost relativní. Je vhodné připomenout, 

že až do účinnosti poslední velké novely EŘ, tedy zákona č. 286/2009 Sb., byla sankcí 

za porušení tohoto zákazu absolutní neplatnost příslušného právního úkonu povinného. 

S ohledem na výše uvedené  proto od 1. 11. 2009 platí, že právní úkon, kterým povinný 

porušil tuto povinnost, je neplatný, avšak současně také platí, že právní úkon se 

považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, 

nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Dovolání se 

neplatnosti musí být adresováno všem účastníkům právního úkonu, přičemž dojitím 

dovolání se neplatnosti do sféry posledního z nich se právní úkon stává neplatný, a to od 

počátku.59 

 Do nově koncipovaného generálního inhibitoria vstupují tři možné výjimky: 

a) Jedná se zejména o případ, kdy povinný u exekutora složí částku ve výši 

vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného. V tomto 

případě může povinný navrhnout zrušení uvedeného zákazu, přičemž 

exekutor rozhodne do sedmi dnů od doručení návrhu, proti tomuto 

rozhodnutí však není přípustný opravný prostředek. 

b) Dalším možným řešením pro povinného je jeho návrh adresovaný 

pověřenému exekutorovi, na jehož základě  může exekutor rozhodnout, že se 

uvedený zákaz nakládání povinného s jeho majetkem nevztahuje na majetek, 

který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho 

zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané 

pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.  

                                                 
59 Viz. článek Dávid, R., Exekutorská činnost ve světle novely 286/2009 Sb., Právní fórum. 2009, č.10 
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c) Poslední výjimka z tohoto obecného zákazu, zakotvená v ust. § 44a odst. 4 

EŘ uvádí, že s písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech 

přihlášených věřitelů může povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího 

příslušenství, nákladů exekuce či nákladů oprávněného, zpeněžit majetek 

nebo jednotlivé majetkové hodnoty (nejsou-li postiženy jinou exekucí), 

nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku 

splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora. 

 
Z pohledu dlužníka tedy došlo na základě uvedené novely EŘ k výraznému 

zmírnění dopadu exekuce oproti předchozímu stavu. Do účinnosti této novely EŘ se 

totiž stávala v praxi poměrně často ta situace, kdy byla vůči povinnému nařízena 

exekuce pro relativně malou pohledávku a přestože byla vymáhaná částka stržena 

například z běžného účtu povinného, nesměl povinný až do formálního ukončení 

exekuce nakládat se svým majetkem, tedy například se všemi svými nemovitostmi. Je 

pochopitelné, že na blokování tak velkého majetku neměl věřitel ani exekutor žádný 

zájem a tento stav se tak stal již dále neudržitelným. Naopak úskalí takové změny může 

například spočívat v tom, že jestliže dlužník bude při disponování se zastaveným 

majetkem postupovat protiprávně, věřitel i exekutor se budou muset neplatnosti této 

transakce zdlouhavě dovolávat, to však pouze za předpokladu, že na ni vůbec přijdou.  

 
9.2.3. Součinnost třetích osob 
 

Ustanovení § 33 a násl. EŘ dává v zájmu efektivity exekuční činnosti 

exekutorovi možnost zjistit potřebné údaje o povinném od uvedených subjektů, a to i 

přes povinnost mlčenlivosti těchto subjektů.60 Jedná se o institut upravený pouze v EŘ, 

obdobné ustanovení v OSŘ nenajdeme.  

V prvé řadě musí být žádost exekutora o poskytnutí součinnosti písemná. 

Konkrétní osoba je povinna následně poskytnout potřebné údaje exekutorovi bezplatně, 

doložil-li exekutor své pověření k exekuci, pouze v souvislosti s jejím provedením a 

zejména bez zbytečného odklad. V opačném případě je tato osoba odpovědna za vznik 

případné škody, která tímto oprávněnému či exekutorovi vznikla. Za nesplnění 

                                                 
60 Viz. Kasíková, M.  a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy 
související). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 160 
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povinností uvedených v § 33 EŘ může soudní exekutor uložit třetím osobám rovněž 

pořádkovou pokutu. 

 V prvé řadě jsou povinny poskytnout exekutorovi na jeho žádost součinnost 

soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a 

fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech. Tyto subjekty však mohou 

poskytnout exekutorovi pouze údaje o majetku povinného, tedy o jeho dlužnících, ale 

nikoliv o jeho věřitelích, bydlišti, příbuzných, atd.61 Na druhé straně Policie ČR  

poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost podle zákona č. 273/2008 

Sb., o Policii České republiky. Tato povinnost souvisí s postavením exekutora jako 

veřejného činitele. Co se týče ostatních subjektů, které vedou evidenci osob nebo 

majetku, jako je například katastrální úřad, finanční úřad, správa sociálního 

zabezpečení, orgán vedoucí registr motorových vozidel, zdravotní pojišťovna, apod., 

tyto mají povinnost sdělit exekutorovi údaje potřebné k provedení exekuce, čímž se má 

na mysli zejména adresa povinného, jeho zaměstnavatel a další údaje ohledně 

pohledávek či majetku povinného. U peněžních ústavů jako jsou banky, spořitelní a 

úvěrní družstva, platební instituce, atd., požaduje exekutor zejména sdělení údajů o 

číslech účtů povinného či případných úschovách povinného u těchto institucí. Ostatní 

povinné subjekty a jejich konkrétní povinnosti vůči exekutorovi jsou upraveny v dalších  

ustanoveních § 33 EŘ.  

 Závěrem lze k tomuto institutu obsaženému v EŘ poznamenat, že z dosavadní 

praxe je zřejmé, že institut povinné součinnosti třetích osob výrazně zvyšuje 

pravděpodobnost úspěchu exekuce. 

 
9.2.4. Exekuční příkaz 
 

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze 

způsobů uvedených v EŘ. Mezi jeho zákonné náležitosti, které musí být uvedeny v jeho 

písemném vyhotovení,  dle ust. § 48 EŘ, patří:  

a)   uvedení exekučního soudu, 

b)  označení exekutora, který je pověřen provedením exekuce,  

c)  uvedení exekučního titulu a orgánu, který jej vydal, nebo osobu, která jej 

                                                 
61 Viz. Kasíková, M.  a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy 
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vyhotovila, 

d)  označení účastníků, 

e)  označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, 

f)  způsob provedení exekuce, 

g)  označení osob, kterým se doručuje exekuční příkaz, 

h)  výrok, poučení o odvolání, den a místo jeho vydání a podpis exekutora. 

 

Další náležitosti exekučního příkazu, tedy konkrétně výroku předmětného 

exekučního příkazu, jsou stanoveny dále v ust. § 49 odst. 1, 2 a 3 EŘ a závisí pouze na 

konkrétním zvoleném způsobu exekuce. Jedná se například o označení toho, vůči komu 

má povinný nárok na mzdu, jestliže jde o provedení exekuce srážkami ze mzdy 

povinného, označení peněžního ústavu a čísla účtu povinného, jde-li o provedení 

exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, označení 

movitých, resp. nemovitých věcí  ve vlastnictví či spoluvlastnictví povinného, jde-li o 

provedení exekuce prodejem movitých věcí, resp. nemovitostí, povinného nebo 

spoluvlastnického podílu povinného na movitých věcech, resp. nemovitostech, apod.

 Exekuční příkaz má ve spojení s usnesením o nařízení exekuce shodné účinky, 

jaké má usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle OSŘ, přičemž exekuce se na 

základě vydaného exekučního příkazu  provede až po právní moci usnesení o nařízení 

exekuce. Před právní mocí předmětného usnesení je však exekutor oprávněn ke všem 

úkonům zajišťovací povahy (např. provede soupis u mobiliárních exekucí, atd.) 

Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který 

není zřejmě nevhodný, a to zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a 

ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného splněno.62 Na jedné straně 

tedy volba způsobu exekuce přísluší zásadně pověřenému soudnímu exekutorovi, na 

druhé straně je však exekuční soud oprávněn na základě ust. § 268 odst. 4 OSŘ  

zkoumat přiměřenost rozsahu prováděné exekuce a případně exekuci, která je 

prováděna v nepřiměřeném rozsahu, částečně zastavit. V jednom exekučním příkazu je 

exekutor oprávněn zvolit více způsobů provedení konkrétní exekuce, nepostačuje-li 

jeden ze zvolených způsobů k úplnému uspokojení oprávněného. Exekutor však může 

zároveň vydat postupně více exekučních příkazů.  
                                                 
62 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 773 
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 Vydaný exekuční příkaz doručuje pověřený soudní exekutor dle ust. § 49 odst. 4 

EŘ oprávněnému, povinnému a dalším osobám, kterým se podle zvoleného způsobu 

exekuce doručuje usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle OSŘ. 

 
9.2.5. Opravné prostředky 
 

Proti usnesení o nařízení exekuce nebo o zamítnutí návrhu na její nařízení je 

přípustný opravný prostředek, jímž je v tomto případě odvolání. Odvolání je přípustné 

proti každému rozhodnutí o nařízení exekuce, bez ohledu na výši vymáhané částky či 

povahu vymáhané povinnosti. Odvolání je oprávněn podat oprávněný a zejména také 

povinný, ne však soudní exekutor.63 Nelze v něm však namítat dle ust. § 44 odst. 7 EŘ  

jiné skutečnosti než ty, jež jsou rozhodné pro nařízení exekuce; k ostatním soud 

nepřihlédne a nařízení exekuce potvrdí. Nebude-li obsahovat podané odvolání 

skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce nebo nebude-li obsahovat dokonce žádné 

skutečnosti, soud usnesením odvolání odmítne. Tento poslední zmíněný případ dopadá 

na tzv. blanketní odvolání, které by měl proto odvolací soud bez dalšího odmítnout, aniž 

by odvolatele vyzval k odstranění vad podaného odvolání. 

 Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce se podává u soudu, který usnesení 

vydal, přičemž podá-li povinný odvolání k rukám exekutora, je exekutor povinen 

podané odvolání  postoupit bez zbytečného odkladu příslušnému soudu. Jestliže je 

v tomto případě odvolání ze strany odvolatele podáno exekutorovi ve lhůtě pro podání 

odvolání, je na rozdíl úpravy před zmiňovanou novelou EŘ, lhůta k podání odvolání 

zachována. Odvolací soud podle toho, zda namítané skutečnosti byly důvodné či nikoli, 

usnesení o nařízení exekuce potvrdí, změní či zruší. 

 S ohledem na ust. § 52 odst. 1 EŘ se posuzuje podle § 238a odst. 1 písm. c) až g) 

OSŘ i přípustnost dovolání proti usnesením v něm vyjmenovaným, jež byla vydána 

v řízení podle EŘ.64 Je však potřeba zdůraznit, že proti výroku, jímž odvolací soud 

rozhodl o nákladech exekuce, není dovolání přípustné.65 

 Závěrem již zbývá pouze doplnit, že proti exekučnímu příkazu není dle ust. § 47 

odst. 3 EŘ opravný prostředek přípustný. V případě, že by bylo přesto podáno proti 

                                                 
63 Viz. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 24 Co 662/2002 
64 Srov. David, L.; Ištvánek, F.; Javůrková, N.; Kasíková, M.; Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1229 
65 Viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 5. 2006, sp. zn. 20 Cdo 614/2006 
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exekučnímu příkazu odvolání, soud, jemuž by bylo takové odvolání adresováno, by 

musel řízení o něm z důvodů neodstranitelného nedostatku jedné z podmínek řízení 

zastavit.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                 
66 Srov. usnesení Městského soudu v Praze, sp. zn. 16 Co 295/2003 
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10. Přehled jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí 
a exekuce 

 
  

Při výkonu rozhodnutí dle OSŘ je to soud, jenž výkon rozhodnutí nejen nařizuje, 

ale také se stará o jeho provedení. Naopak v exekučním řízení dle EŘ soud svým 

usnesením exekuci nařídí, ale jejím provedením pověří soudního exekutora, který 

následně vymáhá po povinném splnění uložené povinnosti.67 

 Společným znakem pro obě výše uvedená řízení jsou však prakticky totožné 

způsoby provedení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, které jsou uvedeny v jednotlivých 

procesních řádech. V zásadě rozlišujeme dvě skupiny způsobů výkonu rozhodnutí, resp. 

exekuce dle EŘ, a to podle toho, zda jde v konkrétním případě o vymožení peněžitého 

či nepeněžitého plnění.  

Výkon rozhodnutí či exekuce dle EŘ směřující k vymožení peněžité částky 

můžou být  provedeny: 

a) srážkami ze mzdy, 

b) přikázáním pohledávky, 

c) přikázáním k výplatě z účtu u peněžního ústavu, 

d) prodejem movitých věci a nemovitostí, 

e) prodejem podniku, 

f) zřízením soudcovského (exekutorského) zástavního práva na nemovitostech. 

 

Naopak výkon rozhodnutí či exekuce dle EŘ, které směřující k vymožení jiné 

povinnosti, než je zaplacení peněžité částky a jež se řídí v konkrétním případě povahou 

uložené povinnosti, můžou spočívat: 

a) ve vyklizení, 

b) v odebrání věci, 

c) v rozdělení společné věci, 

d) v provedení prací a výkonů. 

 

                                                 
67 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 776 
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Pro doplnění výše uvedeného výčtu je nejprve nutné poznamenat, že výkon 

rozhodnutí prodejem zástavy, resp. exekuci dle EŘ prodejem zástavy, lze pro zajištěnou 

pohledávku provést prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí, a dále rovněž 

věcí hromadných, souborů věcí a bytů nebo nebytových prostorů ve vlastnictví podle 

zvláštního zákona, přikázáním zastavené peněžité pohledávky a postižením zastavených 

jiných majetkových práv.68 

 Pro úplnost je rovněž nezbytné uvést, že jsou zde ještě jiné, zvláštní způsoby 

výkonu rozhodnutí, a to výkon rozhodnutí týkající se výchovy nezletilých dětí (podle 

ust. § 272 až § 273a OSŘ) a konečně poslední způsob, výkon rozhodnutí o vykázání ze 

společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným dle ust. § 273b OSŘ. Oba 

jsou sice začleněny rovněž do části šesté OSŘ, ale z povahy věci je zřejmé, že jde o 

odlišné způsoby výkonu rozhodnutí oproti dříve uvedeným. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 816 
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11. Odklad výkonu rozhodnutí a exekuce 

  

Přestože je jedním ze základních požadavků exekuce rychlost jejího provedení, 

je potřeba na druhé straně zajistit, aby byla v exekuci dostatečně chráněna i práva 

povinného. Odklad výkonu rozhodnutí, resp. exekuce dle EŘ, je jedním z nejúčinnějších 

prostředků této ochrany povinného, protože jeho účelem je zejména přispět  k tomu, aby 

se předešlo případným nepříznivým a často již neodčinitelným následkům neprodleného 

provedení takového výkonu rozhodnutí, resp. exekuce dle EŘ. Odklad exekuce však 

může být povolen pouze v případě, kdy exekuce byla již nařízena. 

 

11.1. Odložení výkonu rozhodnutí 
 
 Podle OSŘ může být výkon rozhodnutí odložen ze dvou důvodů, které jsou blíže 

rozvedeny v § 266 OSŘ.  

Prvním z těchto dvou důvodů jsou poměry povinného. Soud v tomto případě 

odloží provedení výkonu rozhodnutí na návrh povinného (oprávněný není oprávněn 

podat takový návrh),69 jestliže se povinný bez svého zavinění ocitl přechodně v takovém 

postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky 

jeho rodiny zvláště nepříznivé následky. Současně však musí být splněna ta podmínka, 

že oprávněný nesmí být případným odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Soud 

tedy musí mít při povolování odkladu výkonu rozhodnutí na zřeteli, že stejně jako 

ochrana povinného  je důležitá rovněž  ochrana oprávněného, a že účelem vykonávacího 

řízení je především uspokojení nároku oprávněného.  

Ke splnění podmínek pro odložení výkonu rozhodnutí je potřeba uvést, že 

povinný se ocitne bez své viny v nepříznivém postavení například tehdy, jestliže nebylo 

v jeho možnostech ani při vynaložení veškeré péče vzniklý stav odvrátit (např. 

rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti, atd.). Dále musí být splněna ta 

podmínka, že toto nepříznivé postavení povinného není trvalého rázu a lze tedy 

důvodně očekávat, že se poměry povinného po určité době změní v tom smyslu, že 

budu možné zase pokračovat ve výkonu rozhodnutí.70 

                                                 
69 Viz. rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 12 Co 367/85 
70 Srov. David, L.; Ištvánek, F.; Javůrková, N.; Kasíková, M.; Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. II. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1439 
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 Druhým důvodem pro odložení výkonu rozhodnutí je případ, kdy lze očekávat, 

že výkon rozhodnutí bude z některého důvodu uvedeného v § 268 OSŘ zastaven. 

V tomto případě může soud nařízený výkon rozhodnutí odložit i bez návrhu povinného. 

Tento případ odložení výkonu rozhodnutí bude moci soud aplikovat zejména tehdy, 

bylo-li u příslušného orgánu zahájeno řízení a jeho očekávaný výsledek bude důvodem 

pro zastavení výkonu rozhodnutí, dále například v případě odkladu vykonatelnosti 

vykonávaného rozhodnutí, apod. 

 O odkladu provedení výkonu rozhodnutí soud prvního stupně rozhoduje 

usnesením, proti kterému je přípustné odvolání. V předmětném usnesení lze uvést také 

podmínky, za nichž se odklad povoluje (např. povinný bude plnit ve splátkách, 

v částkách a lhůtách soudem stanovených, atd.).71 Jestliže soud odloží provedení 

výkonu rozhodnutí, musí současně rozhodnout, na jakou dobu se odklad povoluje. 

 

11.2. Odložení exekuce dle EŘ 
 

Návrh na odklad exekuce se v tomto případě podává u pověřeného soudního 

exekutora, který může nově tento návrh, jenž neobsahuje všechny náležitosti, je 

nesrozumitelný, neurčitý anebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení 

obsažených v návrhu, odmítnout, jestliže pro tyto nedostatky nelze o návrhu věcně 

rozhodnout. Důvody pro odklad exekuce jsou v tomto případě shodné jako v případě 

odkladu výkonu rozhodnutí, jedná se tedy o důvody zakotvené v ust. § 266 OSŘ.  

Jestliže exekutor nevyhoví návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej 

společně s exekučním spisem exekučnímu soudu, který o něm rozhodne nejpozději do 

15 dnů. Je třeba zdůraznit, že až do vydání rozhodnutí o takovém návrhu exekutor 

nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o zřejmě bezúspěšný návrh. 

Odloží-li následně exekutor nebo exekuční soud exekuci na návrh povinného z důvodu 

dle § 266 odst. 1 OSŘ, musí exekutor nebo exekuční soud, podobně jako v případě 

odložení provedení výkonu rozhodnutí, uvést dobu, na kterou exekuci odkládá. Po 

uplynutí stanovené doby odkladu pokračuje exekutor v provádění exekuce i bez návrhu 

z úřední povinnosti.72 

                                                 
71 Viz. zhodnocení Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 18. 2. 1981, sp. zn. Cpj 159/79 
72 Viz. Kasíková, M.  a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy 
související). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 317 
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 Konečně s odkladem exekuce dle EŘ souvisí rovněž institut složení jistoty 

v exekuci, nově zavedený již mnohokrát zmiňovanou novelou EŘ. Pokud je u exekutora 

složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, 

exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odloží provedení exekuce do právní 

moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne zároveň 

o tom, že povinný není vázán zákazem nakládat se svým majetkem, a to ode dne vydání 

rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li následně k zastavení exekuce, použije se složená 

jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak 

se vrátí složiteli jistoty v souladu s ust. § 54 odst. 5 EŘ. 
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12. Zastavení výkonu rozhodnutí a exekuce 

 

 Zastavením výkonu rozhodnutí, resp. exekuce dle EŘ, se vykonávací řízení 

končí. Vykonávací řízení se tedy ukončí dříve, než byla vymáhaná povinnost 

stanoveným způsobem skutečně vymožena, a z jiných důvodů než proto, že by splnění 

vymáhané povinnosti bylo dosaženo úkony učiněnými při provádění výkonu rozhodnutí 

či exekuce dle EŘ.73 

 

12.1. Zastavení výkonu rozhodnutí 
 

Obecné důvody zastavení výkonu rozhodnutí jsou upraveny v § 268 OSŘ, další 

důvody jsou pak dále stanoveny u jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí. V této 

souvislosti je však nutné podotknout, že výkon rozhodnutí se v zásadě nezastavuje, 

jestliže byl úspěšně proveden a povinnost byla vymožena, soud o něm nerozhoduje 

(výjimkou je zde např. ust. § 326a OSŘ) rovněž v případě bezúspěšného výkonu, kdy 

příslušné exekuční postupy byly vyčerpány, aniž jimi byl dosažen sledovaný účel, dále 

v případě neúčinně nařízeného výkonu rozhodnutí, atd. 

 Nařízený výkon rozhodnutí zastaví soud na návrh nebo i bez návrhu povinného 

či oprávněného, přičemž návrh na zastavení výkonu rozhodnutí lze podat až po nařízení 

výkonu. Bez návrhu je soud povinen výkon rozhodnutí zastavit ihned poté, jakmile 

zjistí, že jsou k němu splněny zákonem požadované předpoklady. Výkon rozhodnutí 

může být samozřejmě zastaven i jen částečně. 

Výkon rozhodnutí tak bude zastaven, jestliže: 

a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným. 

Vykonatelnost rozhodnutí se zde posuzuje, jak po stránce formální, tak po 

stránce materiální.74 O návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí lze v tomto 

případě rozhodovat jen tehdy, jestliže byl učiněn až po pravomocném 

nařízení výkonu rozhodnutí;75 

                                                 
73 Viz.  Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha : 
C.H. Beck, 2009, s. 2237 
74 Blíže k tomu viz. kapitola 4.1. Pojem exekučního titulu a jeho vykonatelnost 
75 Viz. zhodnocení Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 18. 2. 1981, sp. zn. Cpj 159/79 
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b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu 

zrušeno nebo se stalo neúčinným. Ke zrušení vykonávaného rozhodnutí 

vydaného v občanském soudním řízení může dojít například v odvolacím 

nebo dovolacím řízení, v řízení o ústavní stížnosti, atd. Zrušení 

vykonávaného rozhodnutí je důvodem k zastavení výkonu podle § 268 odst. 

1 písm. b) OSŘ jen tehdy, jestliže k němu došlo po nařízení výkonu 

rozhodnutí. Kdyby došlo k pravomocnému zrušení  titulu dříve, jde o důvod 

k zastavení podle § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ.76 K neúčinnosti rozhodnutí je 

nutné uvést, že neúčinný titul zůstává po formální stránce nadále platný, 

avšak nemůže být již podkladem pro vymáhání jím uložené povinnosti; 

c) zastavení výkonu navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení. Soud v tomto 

případě zastaví výkon rozhodnutí vždy, jestliže oprávněný navrhne jeho 

zastavení. Návrh oprávněného má při rozhodování soudu navíc přednost 

před návrhem povinného;77 

d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a § 322 

OSŘ vyloučeny. Tento důvod zastavení se týká výkonu rozhodnutí 

prodejem movitých věcí či nemovitostí (resp. spoluvlastnických podílů na 

nich), které jsou demonstrativně uvedeny v § 321 a § 322 OSŘ; 

e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude 

dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. Tento způsob zastavení se 

uplatní zejména při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, případně 

nemovitostí či podniku. Bude tomu zejména tehdy, jestliže soudní 

vykonavatel zajistí jen starší či poničení věci, které budou navíc tvořit 

obvyklé vybavení domácnosti (režim § 322 OSŘ); 

f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, 

k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267 

OSŘ). V případě, že soud pravomocně rozhodl o excindační žalobě tak, že 

určitá věc, právo nebo jiná majetková hodnota se vylučuje z výkonu 

rozhodnutí, soud ohledně tohoto majetku výkon rozhodnutí zastaví, protože 

obecné pravidlo pro výkon rozhodnutí stanoví, že tento výkon rozhodnutí, 

                                                 
76 Viz.  Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 2240 
77 Viz. zhodnocení Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 18. 2. 1981, sp. zn. Cpj 159/79 
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který má postihnout povinného, má být prováděn právě z majetku 

povinného.78 

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento 

výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznané rozsudkem pro 

zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo 

zaniklo před vydáním tohoto rozsudku. Při zastavení výkonu rozhodnutí 

lze tedy k zániku vymáhaného práva přihlédnout v zásadě jen tehdy, došlo-li 

k němu v době po vydání rozhodnutí, které je podkladem tohoto výkonu. 

Skutečnost, že zánik práva nastal před vydáním tohoto titulu, je v tomto 

případě nerozhodná a měla být proto uplatněna povinným předepsaným 

způsobem v nalézacím řízení, protože v exekučním řízení není soud 

oprávněn provádět věcný přezkum vykonávaného rozhodnutí; 

h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který 

rozhodnutí nelze vykonat. Mezi tyto jiné důvody můžeme zařadit například 

vady exekučního titulu, pochybení při nařízení výkonu rozhodnutí, 

okolnosti, které nastaly v průběhu výkonu rozhodnutí, důvodně vznesená 

námitka promlčení vymáhaného práva, apod.79 

 

Posledními dvěma důvody pro zastavení výkonu rozhodnutí jsou případy, kdy 

povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou 

zvláštními předpisy (zákony č. 586/1992 Sb., č. 589/1992 Sb. a č. 592/1992 Sb.) a 

odvedl tuto srážku příslušnému orgánu v tom rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku 

provést a konečně případ, kdy zaniklo zástavní právo (při výkonu rozhodnutí prodejem 

zástavy). 

  

12.2. Zastavení exekuce dle EŘ 
                       

Důvody pro zastavení exekuce dle EŘ jsou z hlediska subsidiarity OSŘ vůči EŘ 

totožné a je tedy namístě použít výše uvedenou úpravu § 268 OSŘ. Speciálním 

důvodem pro zastavení exekuce dle EŘ je pouze případ uvedený v ust. § 55 odst. 5 EŘ, 

                                                 
78 Viz. Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 168 
79 Viz. David, L.; Ištvánek, F.; Javůrková, N.; Kasíková, M.; Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. II. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1449 
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tedy skutečnost, kdy oprávněný nesloží přiměřenou zálohu na náklady exekuce. 

V tomto případě exekutor exekuci zastaví. Nezastaví ji však tehdy, jsou-li splněny 

podmínky pro osvobození oprávněného od placení této zálohy (dle ust. § 138 odst. 1 

OSŘ)80 nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě. 

 Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se 

dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Tento návrh se podává u pověřeného exekutora.  

Exekutor do 15 dnů od doručení takového návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se 

k němu vyjádřili. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor 

předmětnou exekuci prováděnou dle EŘ zastaví. Tuto exekuci zastaví exekutor i 

v případě, že se účastníci k výše uvedenému návrhu do 30 dnů nevyjádří. Nevyhoví-li 

exekutor tomuto návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej k rozhodnutí exekučnímu 

soudu. O zastavení exekuce provádění dle EŘ může být však ze strany exekučního 

soudu rozhodnuto i bez návrhu, ze strany soudního exekutora pak bez návrhu v případě, 

že se zastavením souhlasí oprávněný. Jestliže by oprávněný v tomto případě 

nesouhlasil, požádal by následně exekutor znovu exekuční soud o zastavení. 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 
 

                                                 
80 Viz. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 24 Co 208/2004 
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13. Náklady výkonu rozhodnutí a exekuce 

 

Soudní řízení je vždy spojeno s výdaji různé povahy. Náklady řízení v tomto 

případě plní dvě významné funkce, a to funkci preventivní a sankční. Mimo tzv. 

všeobecné náklady, které nese zásadně stát, se jedná zejména o náklady řízení zvláštní, 

které jsou nuceni vynaložit účastníci řízení, popřípadě další osoby. 81 Mezi tyto náklady 

řadíme soudní poplatek za zahájení řízení, hotové výdaje účastníků řízení, odměnu 

advokáta, exekutora, atd. 

  

13.1. Náklady výkonu rozhodnutí 
 

OSŘ ve svém § 270 a § 271 upravuje pouze některé otázky související s 

placením nákladů výkonu rozhodnutí a rozhodováním o náhradě ze ně. Z tohoto důvodu 

je třeba při řešení této otázky zvážit aplikaci i jiných ustanovení OSŘ, zejména § 147 až 

150 OSŘ. 

Každý účastník řízení o výkon rozhodnutí si platí své náklady zásadně sám. 

Náklady, které vzniknou při provádění výkonu rozhodnutí, platí naopak zásadně stát. 

Soud může v této souvislosti uložit oprávněnému, u kterého nejsou splněny podmínky 

pro osvobození od soudních poplatků, aby složil zálohu na náklady provedení výkonu 

rozhodnutí. 

Spolu s nařízením výkonu rozhodnutí uloží soud povinnému také povinnost 

k náhradě nákladů výkonu rozhodnutí, aniž by stanovil lhůtu k jejich zaplacení.82 

Nařízený výkon rozhodnutí se v tomto případě vztahuje i na náklady, které budou 

oprávněnému přiznány v průběhu řízení. Jestliže byl výkon rozhodnutí nařízen pro 

vymožení nepeněžitého plnění, může oprávněný navrhnout již v návrhu na výkon 

rozhodnutí způsob, jakým má být jeho pohledávka na nákladech uspokojena; soud pak 

v jediném řízení nařídí výkon rozhodnutí jak k vymožení nepeněžitého plnění, tak i 

k vymožení peněžité pohledávky na nákladech řízení. Oprávněný může na druhé straně 

počkat a následně vymáhat pohledávku na nákladech až v samostatném vykonávacím 

                                                 
81 Srov. Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 5.vydání. Linde Praha, a.s., 2008, s. 330 
82 Viz. stanovisko Nejvyššího soudu SSR ze dne 28. 12. 1986, Cpj 65/1986 
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řízení, protože usnesení soudu ve výroku o nákladech řízení je titulem pro samostatné 

nařízení výkonu rozhodnutí pro tyto náklady.83 

Oprávněný má právo na náhradu všech účelně vynaložených nákladů výkonu 

rozhodnutí. Sem zařadíme zejména náklady za zaplacený soudní poplatek, náklady 

případné právní pomoci advokáta, apod. Výkon rozhodnutí proto končí teprve 

vymožením i soudem uložených nákladů výkonu rozhodnutí.  

V případě, že je výkon rozhodnutí zastaven, soud rozhodne o povinnosti 

k náhradě nákladů řízení podle toho, z jakého důvodu k zastavení došlo (§ 271 OSŘ). 

Jde zejména o posouzení, zda se oprávněný nedopustil před nařízením výkonu 

rozhodnutí nebo při jeho provádění procesního zavinění, tedy zda oprávněný v tomto 

případě postupoval s potřebnou mírou opatrnosti, kterou lze od něj očekávat (např. 

bezdůvodně pokračoval ve vykonávacím řízení, podal návrh na výkon rozhodnutí, aniž 

by si ověřil, zda povinný vymáhanou povinnost nesplnil, atd.). Jestliže soud neshledá u 

oprávněného uvedené procesní zavinění, přizná mu náhradu nákladů vzniklých při 

provádění výkonu rozhodnutí i náhradu nákladů řízení o zastavení výkonu rozhodnutí. 

Na druhé straně v případě, kdy lze shledat u oprávněného procesní zavinění zastavení 

výkonu rozhodnutí, má povinný právo, aby mu oprávněný nahradil všechny účelně 

vynaložené náklady v tomto řízení. 

 

13.2. Náklady exekuce dle EŘ 
 

Přestože oba procesní předpisy obsahují poměrně podrobnou úpravu tykající se 

nákladů řízení, ustanovení § 87 až § 89 EŘ nelze vyložit bez vědomí souvislostí s 

úpravou nákladů řízení o výkon rozhodnutí, zakotvenou v ustanoveních § 270 a § 271 

OSŘ. Prvně vyjmenovaná ustanovení postihují zcela zjevně jen zvláštnosti vlastní 

exekučnímu řízení s tím, že jinak se uplatní důsledky obecné subsidiarity občanského 

soudního řádu.84 

Co se rozumí pod pojmem náklady exekuce můžeme vyčíst z ust. § 87 odst. 1 

EŘ. Jde konkrétně o odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně 

vynaložených hotových výdajů, náhradu za ztrátu času při provádění exekuce, náhradu 

za doručení písemností, odměnu a náhradu nákladů správce podniku, a je-li exekutor 
                                                 
83 Viz. David, L.; Ištvánek, F.; Javůrková, N.; Kasíková, M.; Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 1453 
84 Srov. stanovisko Nejvyššího soudu  ČR ze dne 15. 2. 2006, sp. zn. Cpjn 200/2006 
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nebo správce podniku plátcem DPH, je nákladem exekuce rovněž DPH podle zvláštního 

právního předpisu. Naproti tomu pod pojmem náklady oprávněného rozumíme veškeré 

náklady oprávněného, které účelně vynaložil k vymáhání svého nároku. Tyto náklady 

oprávněného hradí oprávněnému povinný.  

Jak náklady exekuce, tak náklady oprávněného vymáhá pověřený soudní 

exekutor na základě vydaného příkazu k úhradě nákladů exekuce. Proti tomuto příkazu 

lze podat do osmi dnů námitky. Jestliže exekutor nevyhoví těmto námitkám v plném 

rozsahu, postoupí věc ke konečnému rozhodnutí exekučnímu soudu. Za velmi vhodnou 

lze označit nedávnou změnu ustanovení § 88 odst. 2 EŘ, jež mění náležitosti příkazu k 

úhradě nákladů exekuce. Do této doby totiž neexistovalo ustanovení, jež by soudnímu 

exekutorovi stanovilo povinnost přesným a přezkoumatelným způsobem vyčíslit 

náklady exekuce s náležitým odůvodněním jejich výše. Tato skutečnost byla kritizována 

rovněž ze strany Ústavního soudu, který v nálezu ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. II. ÚS 

336/05, mimo jiné uvedl, že: „Ústavní soud se zcela ztotožňuje s názorem, že již v 

samotném příkazu k úhradě nákladů exekuce musí být jednotlivé položky nákladů 

popsány a jejich názvy by měly pokud možno kopírovat položky uvedené 

demonstrativním výčtem ve vyhlášce č. 330/2001 Sb.“ Je však v tomto případě 

zarážející, že k této přímé změně došlo až o několik let poté.85
 

 Při zastavení exekuce prováděné dle EŘ hradí náklady exekuce a náklady 

účastníků ten, který zastavení exekuce zavinil (podobně jako v případě výkonu 

rozhodnutí dle ust. § 271 OSŘ). V případě zastavení exekuce pro nemajetnost 

povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. 

Zajímavou se jeví nová možnost, aby si dle ustanovení § 89 věty třetí EŘ exekutor a 

oprávněný, pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, předem sjednali 

výši účelně vynaložených výdajů. 

 

  

 

  

 

 

                                                 
85 Viz. článek Dávid, R., Exekutorská činnost ve světle novely 286/2009 Sb., Právní fórum. 2009, č.10 
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Závěr 

 

Tato diplomová práce měla za cíl v obecné rovině na jedné straně blíže popsat a 

objasnit postup při výkonu rozhodnutí, resp. exekuci dle EŘ, na druhé straně pak 

zejména poukázat na odlišnosti mezi těmito dvěma možnými způsoby vymáhání 

uložených povinností po povinném, přestože je úprava jednotlivých způsobů provádění 

exekuce v obou procesních předpisech v zásadě podobná. Je nutné bohužel v této 

souvislosti nejprve podotknout, že v současnosti se exekuce stávají trendem, běžným 

řešením platební neschopnosti či neochoty dlužníka platit své dluhy.  

Je zřejmé, že zavedením exekučního řádu do našeho právního prostředí došlo ke 

značnému zlepšení pozice věřitelů v tomto státě. Exekuční řízení dle EŘ svým 

institucionálním oddělením od soudu a pravomocemi soudního exekutora nabízí pro 

oprávněného nepochybně rychlejší a efektivnější způsob, než je tomu v případě výkonu 

rozhodnutí. Jestliže k tomu přičteme zainteresovanost exekutora (podnikatele) na 

úspěchu exekuce, oprávnění exekutora vůči třetím osobám při zjišťování informací o 

majetku povinného, institut generálního inhibitoria, prakticky žádnou iniciativu ze 

strany oprávněného, atd., tak zde máme hlavní příčiny toho, proč věřitelé stále více 

opouštějí starý a nepružný výkon rozhodnutí prováděný soudem a obracejí se na 

soudního exekutora. Tuto skutečnost dokládají i statistické údaje exekutorské komory o 

tom, že v loňském roce bylo nařízeno 718.000 exekucí a v porovnání s tím naopak 

„pouze“ okolo 300.000 soudních výkonů rozhodnutí. Na opačné straně však nemůžeme 

zapomenout na řadu  problémů a nejasností, které sebou provádění exekuce dle EŘ 

přináší. Nelze nezmínit hlasy odpůrců tohoto předpisu, kteří namítají, že soudní 

exekutor má v dnešní době až příliš velké pravomoci, kritice je rovněž podrobováno 

v praxi se hojně vyskytující zabavování majetku nevinných cizích osob, výhodné 

nakupování movitých věcí či nemovitostí při dražbě prováděné exekutorem, apod. 

Tento zákon má však i přes své nepopíratelné nedostatky jednoznačně kladný vliv na 

celkovou právní jistotu při vymáhání pohledávek a práva vůbec.  

I když je tedy na první pohled celkem zřejmá výhodnost vymáhání pohledávky 

prostřednictvím exekutora, stále ještě mnoho věřitelů volí cestu soudního výkonu 

rozhodnutí. Hlavním důvodem můžou být v tomto případě zejména peníze. Za podání 

návrhu na výkon rozhodnutí zaplatí navrhovatel při vymáhání peněžitého plnění nad 
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15.000,- Kč soudní poplatek ve výši 2 % z vymáhané částky, nejvýše však 50.000,- Kč. 

Naproti tomu někteří exekutoři požadují po věřiteli zaplacení zálohy na odměnu za 

provedení exekuce, která může činit až 30 % z jejich celkové odměny a tato částka pak 

může převýšit uvedený soudní poplatek za výkon rozhodnutí. 

Do budoucna bude proto zajímavé sledovat úvahy o dalším vývoji těchto dvou 

institutů, tedy výkonu rozhodnutí a exekuce dle EŘ, zejména otázku vzájemného vztahu 

a součinnosti soudního exekutora a exekučního soudu. Jedním z řešení může být 

například osamostatnění exekučního řízení dle EŘ a zrušení soudního výkonu 

rozhodnutí, jiné skupiny budou zajisté navrhovat další omezení ingerence exekučního 

soudu do exekučního řízení, atd. Tyto možné změny však můžou být aktuální spíše v 

horizontu následujících několika let. 
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Seznam použitých zkratek 

 

OSŘ  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

EŘ zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů 

SJM  společné jmění manželů 

DPH  daň z přidané hodnoty 
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Abstract in English 

 
The aim of this thesis is to describe and analyze the process employed by courts 

in a execution of a court decision under the code of civil proceeding No. 99/1963 Coll. 

and compare it with the practice of a private executor in a execution proceeding under 

the code No. 120/2001 Coll. Primary goal of the paper is to identify main differences 

between these two possible ways of forced enforcement of debtor's duties. 

The thesis is composed of thirteen chapters which are subdivided into sub-

chapters. 

 In Chapter One I introduce basic terms, prerequisites of civil execution and I 

also clarify the terms enforcement of decision and execution as used by both codes. 

Chapter Two presents the acts which are applied in execution proceedings – as already 

mentioned most important being the code of civil proceeding No. 99/1963 Coll. and the 

code No. 120/2001 Coll. Last part of Chapter Two addresses the relation of these two 

acts. In Chapters Three and Four basic prerequisites for initiation of an enforcement 

proceeding are described. More attention is paid to explanation of a term “enforcement 

order” – its definition, legal requirements regarding its contents, enumeration of 

possible enforcement orders etc.  

Next chapter deals with the role of a court in an enforcement proceeding, 

jurisdiction questions and problems of composition of a court. Chapter Six looks at the 

role of a private executor as introduced by the code No. 120/2001 Coll. I explain 

personal characteristics for discharge of an office of executor as required by the code, 

the term office of executor and then I mention some other activities exercised by private 

executors. Chapter Seven characterises the parties to an enforcement proceeding – a 

party who invokes the enforcement of an order and party against whom it is invoked. 

Chapter Eight describes the necessary contents and prerequisites of a motion for 

enforcement of an order; differences between the motion under the code of civil 

proceeding No. 99/1963 Coll. and the motion under the code No. 120/2001 Coll. are 

highlighted.  

Chapter Nine explains in detail the process after filling a motion and before a 

writ of execution is issued by court and what follows after the execution is imposed. 

Chapter Ten describes very briefly different ways of execution which court and court 
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executor may use. Chapters Eleven and Twelve relate to a stay of execution and 

termination of execution. Last chapter deals with the cost of execution. 

In a short conclusion I compare the pros and cons of both ways of enforcement 

of order under two different process codes and then I present the possible changes 

which may be introduced to this type of proceeding by legislative changes.   
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