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I. Abstrakt 
 
Cílem zpracovatele práce je popsat problematiku exekučních titulů na peněžitá plnění v kontextu 

exekuce dle exekučního řádu a soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu. 

Shoda v postupu při exekuci a při výkonu rozhodnutí, která z velké části vychází z úpravy výkonu 

rozhodnutí, jelikož exekuční řád je speciálním k občanskému soudnímu řádu, zpracovatele přiměla 

k realizaci přehlednějšího paralelního výkladu jednotlivých témat z pohledu výkonu rozhodnutí a 

souběžně z pohledu exekuce. Exekuční titul je základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí 

respektive nařízení exekuce. Nicméně není předpokladem jediným. Jsou zde i další předpoklady, které 

jsou podmínkou pro nařízení výkonu a úspěšné ukončení exekuce či výkonu rozhodnutí. Dalšími 

zásadními atributy, které je nutno zkoumat, jsou z hlediska zahájení řízení perfektnost návrhu, aktivní 

legitimace oprávněného, pasivní legitimace  povinného, jejich způsobilost, litispendence či rei 

iudicatae atd. Absence byť jen některé z podmínek řízení je vadou řízení. Exekuční řízení a výkon 

rozhodnutí se skládají z více fází. Též ve fázi vlastního výkonu může dojít ke skutečnostem, které na 

jeho pokračování mají zásadní vliv, proto i je zahrnul zpracovatel do své práce.  

 

Zpracovatel pouze neteoretizuje, uvádí řadu příkladů a jejich řešení vycházejících z bohaté judikatury 

soudů, které ve své práci užívá. Zpracovatel prezentuje vlastní názor, jenž podkladá argumenty 

vycházejícími z jeho praxe vyššího soudního úředníka a aktivního právníka v předmětném oboru. 

Zvláště se věnuje srovnání pravomoci exekutora při exekuci s pravomocí soudu při výkonu 

rozhodnutí, čemuž přikládá zásadní význam z hlediska efektivnosti ve srovnání obou způsobů vykonu. 

Práce byla zpracovávána v průběhu let 2010 až 2012. V době jejího dokončování došlo k předložení 

„Vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony“, který v současnosti prošel úspěšně 

legislativním procesem v podobě zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 404/2012 Sb. Tato novelizace 

natolik mění problematiku, které se věnuje tato práce, že by si její začlenění vyžádalo neúměrný zásah 

do její podstaty. Proto zpracovatel shrnuje uvedené změny pouze do jedné části práce.   
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I. Abstract 
 
The aim of the thesis is to describe the issue of enforcement claims under execution for monetary 

compensation according to the Executory Code and judicial enforcement of decision under Part Six of 

the Civil Procedure Code. Consensus for judicial enforcement and execution, which is largely based 

on the regulation of judicial enforcement of decision, as the Executory Code is special to the Civil 

Procedure Code, made the author realize clearer interpretation of individual topics from the point of 

view of judicial enforcement of decision and parallelly from the view of judicial execution. Executory 

title is essential requirement for judicial enforcement of decision or writ of execution. However, it is 

not the only one prerequisite. There are other assumptions, which are requirement to the writ of 

enforcement and successful completion of the execution or judicial enforcement. Other essential 

attributes, that need to be examined, are perfection of proposal, active legitimation of the claimant, 

passive legitimation of the debtor, their eligibility, litispendentio or rei iudicatae etc. The absence of 

even only one of the conditions proceeding is a procedural defect. Execution proceedings and judicial 

enforcement consist of several phases. Also in the phase of own enforcement, there can be facts, which 

may have a major impact and that is why the author has involved them into work. 

 

The author does not describe only theory, but lists a number of examples and their solutions based on 

extensive case law which is used in this work. The author presents his own view proved with 

arguments based on his experience as a higher court official and active lawyer in the given field. His 

special attention is given to comparing the power of the executor while executing with the court 

authority to enforcement, which attaches great importance from the view efficiency of both methods 

law enforment from executory title in comparison . The work was elaborated in the period of 2010 and 

2012. At the time of its completion “Government proposal for promulgation of Act amending Act No. 

99/1963 Coll., the Civil Procedure Code as amended, and other related laws“ was submitted, which 

currently successfully passed through the legislative process as the acts no. 396/2012 Coll. and no. 

404/2012 Coll. This reform so much changes issues, which this work deals with, that its inclusion 

would require a disproportionate interference in its essence. For this reason, the author summarizes the 

changes only in one part of this work. 
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II. Úvod do soukromoprávní exekuce 

Prostředkem k vynucení povinnosti je exekuce. Exekuce může být započata jen za předpokladu, že 

nejsou dobrovolně plněna vykonatelná rozhodnutí soudů či jiných orgánů veřejné správy včetně 

schválených smírů. Vynutitelnými prostředky v rámci vykonávacího řízení tak mohou být jen výroky, 

v nichž je dlužníku ukládáno nějaké plnění, tedy povinnost něco dát (dare), tj. něco zaplatit či vydat 

určitou věc; nebo něco konat (facere), tj. provést nějaký úkon; či něco trpět (pati), např. nerušit 

oprávněného ve výkonu jeho práva vyplývajícího z věcného břemene; anebo konečně něčeho se zdržet 

(ommittere, non facere), tj. přestat v poškozování či omezování práv druhého. Podle toho, o jaký druh 

plnění podle vykonatelného rozhodnutí – exekučního titulu se jedná, zda o majetkové plnění nebo 

nemajetkové plnění, se rozlišují dvě skupiny exekucí: Exekuce na peněžitá plnění a exekuce na 

nepeněžitá plnění. Zvláštní postavení má exekuce, nebo-li výkon rozhodnutí o výchově dětí. 

 

Z procesního hlediska dělíme exekuce na správní a daňovou exekuci, kromě toho známe i vynucení 

povinnosti v rámci trestního řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní řád či TŘ). V oblasti soukromoprávní, která nás 

zajímá, však dělíme exekuce jen na tzv. soudní exekuce, nebo-li výkon rozhodnutí, a soukromé 

exekuce, tedy exekuce prováděné pověřeným soudním exekutorem dle exekučního řádu.  

 
Pojem „výkon rozhodnutí“ se dnes užívá v souvislosti se soudním výkonem rozhodnutí dle části šesté 

OSŘ, tento relativně novátorský termín byl do procesního práva ingerován samotným občanským 

soudním řádem, dá se říci na politickou objednávku tehdejší komunistické garnitury, která viděla 

v dosavadním označení „exekuce“ závan dob minulých spojených s tržním hospodářstvím, a proto 

byla považována za jev nežádoucí a pomíjivý, jelikož i z důvodové zprávy vyplývalo, že tehdejší 

předkladatelé OSŘ očekávali, že s postupujícím vývojem společnosti a uvědoměním občanů se bude 

dobrovolné plnění uložených povinností stávat čím dál tím více samozřejmé. Díky tomuto přístupu byl 

samotný proces exekuce, tehdy nově označené za výkon rozhodnutí, též odstrčen na vedlejší kolej a 

hrál vedlejší roli, předpokládalo se dobrovolné plnění již na základě rozhodnutí v nalézacím řízení, a 

proto byly mechanismy v případě, že k dobrovolnému plnění nedošlo, velmi slabé, což se naplno 

projevilo začátkem devadesátých let s opětovným nástupem tržních mechanismů. Pojem exekuce byl 

novým autoritářsky zavedeným pojmem „výkon rozhodnutí“ vytlačen na samotnou periferii práva, 

přesto byl souběžně i dále používán a to nejen obyvatelstvem, pro které byl více znám než nové  

__________________________________ 

Prameny: 

Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 5.vydání, Linde Praha, 2008, s. 517 

Grossová M.E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Linde Praha, 2007, s. 23-25 

Tripes A., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, C.H.Beck, 2006, s. 3, 5 

Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád 1+2, komentář, 1. vydání, C.H.Beck, 2009, s. 2061 
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označení „výkon rozhodnutí“, ale též v odborných publikacích jako ekvivalent. Zvrat přišel v 90. 

letech, kdy se oficiálně termín  exekuce vrátil nejdříve do zákona o správě daní a poplatků, jako 

daňová exekuce a poté hlavně do exekučního řádu. Zákonodárce však přes vývoj pojem „výkon 

rozhodnutí“ v OSŘ zachoval. V důsledku dualismu v pojmosloví proto došlo k vyložení pojmu 

exekuce ve smyslu výkonu soudními exekutory a výkonu rozhodnutí ve smyslu výkonu soudy.   

 

Nový systém výkonu podle exekučního řádu byl zaveden na základě návrhu zákona skupinou 

poslanců v roce 2001, které k tomuto kroku vedl neuspokojivý stav při soudním nuceném výkonu 

rozhodnutí. Cílem bylo zefektivnit proces a ulevit soudům, u nichž do té doby docházelo při výkonu 

rozhodnutí ke značným prodlevám. Exekuční řád zaváděl zcela nový druh exekuce prováděný 

soukromými osobami ve svobodném povolání na základě pověření státem, které tuto činnost 

vykonávají nezávisle a za úplatu. Exekutor má být při své činnosti vázán pouze ústavou, zákony a 

jinými právním předpisy, jakož i rozhodnutími soudu, nemusí však respektovat pokyny jiných státních 

orgánů. Jeho činnost podléhá též státnímu dohledu vykonávanému Ministerstvem spravedlnosti ČR a 

předsedy okresních soudů, o jehož důslednosti však panují pochybnosti, např. i s ohledem na to, že 

úkony exekutora jsou na rovni úkonům soudu a v některých směrech, např. co se týče povinnosti 

ostatních orgánů a třetích osob k součinnosti disponuje exekutor dokonce rozsáhlejšími oprávněními 

než soud. 

 

Exekuce, nebo-li vykonávací řízení, tvoří relativně samostatnou část procesního práva, která je 

v zásadě nezávislá na řízení, které mu předchází, tj. na řízení nalézacím. Řízení nalézací totiž 

nepresumuje nutně své další pokračování v jiném řízení, tj. ve vykonávacím. Jestliže je povinnost 

určená v nalézacím řízení splněna dobrovolně, není již důvod k jejímu dalšímu vymáhání. Stejně tak 

řízení vykonávací není uplatněno, když v řízení nalézacím nebyla povinnost uložena. Proto je úloha 

soudu u vykonávacího řízení oproti nalézacímu řízení značně usnadněna. Nemusí se totiž zabývat 

okolnostmi, za nichž nárok vznikl, jelikož tento proces je ukončen již rozhodnutím v řízení nalézacím. 

Pro soud je směrodatný pouze exekuční titul, tj. právní titul, který svědčí o oprávněnosti nároku. 

 

Účelem exekučního řízení, resp. výkonu rozhodnutí na peněžitá plnění je vynucení povinnosti plnit a 

uspokojení věřitele, který má procesní postavení oprávněného na úkor dlužníka, který je v postavení  

 

 

__________________________________ 

Prameny: 

Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 5.vydání, Linde Praha, 2008, s. 517-518 

Grossová M.E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Linde Praha, 2007, s. 26 

Tripes A., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, C.H.Beck, 2006, s. 4, 6 

Hlavsa P., Exekuční řád s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Linde Praha, 2008, s. 9-10 
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povinného. Vlastní vykonávací řízení se dělí na více fází, v první fázi soud rozhoduje o nařízení 

výkonu rozhodnutí, v druhé pak, je-li exekuce či výkon rozhodnutí nařízen, dochází k postižení 

majetku povinného, jeho prodeje a zpeněžení. Ve třetí fázi dochází k náhradě nákladů vykonávacího 

řízení a uspokojení oprávněného popř. jiných přistoupivších věřitelů v rámci rozvrhu z výtěžku 

prodeje. V následující kapitolách s ohledem na předmět mé práce pojednávám o výkonu rozhodnutí a 

exekuci pouze na peněžitá plnění.  

III. Prameny úpravy výkonu rozhodnutí  

Výkon rozhodnutí je upraven v osmi hlavách části šesté občanského soudního řádu a  představuje jeho 

poměrně nezávislou součást, která má svojí svébytnou úpravu oproti nalézacímu řízení. Ustanovení 

nalézacího řízení se totiž použijí pouze subsidiárně, pokud není v ustanoveních věnujícím se výkonu 

rozhodnutí stanoveno jinak. Oproti nalézacímu řízení obsahuje výkon rozhodnutí určité zvláštnosti. 

Rozhoduje se zpravidla bez nařízení jednání vždy formou usnesení, řízení nelze přerušit ani prominout 

zmeškání lhůty a dále z oblasti mimořádných opravných prostředků nelze povolit obnovu řízení. 

Řízení o výkonu rozhodnutí též disponuje speciálním označením účastníků, kterými jsou dle § 255 

odst. 1 OSŘ oprávněný, jako osoba podávající návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a povinný, jako 

osoba, proti níž návrh směřuje.  

 

Podpůrnými procesními předpisy jsou jak zákony, například zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a 

soudcích, zákon č. 549/1991, o soudních poplatcích, zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních 

úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně zákonů (dále jen zákon o vyšších 

soudních úřednících či zákon o v.s.ú.), zákon č. 119/2001 Sb., ze dne 21. února 2001, kterým se 

stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí; tak vyhlášky, například č. 

37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. 

IV. Exekuční řád jako základní pramen úpravy exekuce  

Koncem devadesátých let dvacátého století byla situace při výkonu rozhodnutí v ČR neuspokojivá, 

soudy nestačily uspokojovat stále větší nápady návrhů. Řízení probíhalo neúměrně dlouho s poměrně 

nízkou efektivitou vymožení pohledávky, která nebyla splněna dobrovolně. Zákonodárce situaci řešil  

nikoliv změnou stávající části šesté občanského soudního řádu, ale přijetím nového exekučního řádu. 

Zákon nabyl účinnosti v části týkající se postavení exekutora dne 1. 5. 2001, přičemž část věnující se  

__________________________________ 

Prameny: 

Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 5.vydání, Linde Praha, 2008, s. 520 

Grossová M.E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Linde Praha, 2007, s. 32, 261 
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exekučnímu řízení je v účinnosti od 1. 9. 2001. Institut soudního exekutora je založen na fakultativním 

přenesení exekuční pravomoci soudů na  nestátní orgán, fyzickou osobu vykonávající svobodné 

povolání. Nový právní stav, soudní exekutor byl vybaven mocensky vystupováním jménem státu, 

přičemž ho zároveň zákonodárce zařadil do stavovské samosprávy, ve které je počet exekutorů 

zároveň limitován.  

 

Cíl, který měl zákonodárce, se podařilo zavedením institutu exekutora splnit jen zčásti. Je sice 

pravdou, že věřitel dostal do rukou rychlý, účinný a efektivní nástroj k vymáhání pohledávek, na 

druhou stranu však předáním moci osobám, které už z povahy věci nemohou být v exekučním řízení 

nezávislé, tak jako byl soud, došlo k mnoha negativním důsledkům, díky nimž si veřejnost o 

exekutorech vytvořila špatný obrázek. Z legislativního hlediska byl exekuční řád už od počátku 

předurčen k dalším novelizacím, je v něm totiž patrný spěch s jakým byl tvořen, jelikož se tehdy 

reagovalo na akutní problém. V důsledku toho je ve velké části nutné přihlédnout k občanskému 

soudnímu řádu, přičemž ale termíny užité v exekučním řádu na občanský soudní řád nenavazují.  

 

Dalším terčem kritiky se stala širší oprávnění exekutora při provádění exekuce, především ve vztahu 

k oprávněním soudu při provádění výkonu rozhodnutí. Exekutor je dle § 28 EŘ  součástí moci soudní 

a jeho úkony, které se považují za úkony soudu, vykonává nezávisle. Potud zákon. Skutečnou pravdou 

však je, že soudní exekutor je soukromou osobou, která vykonává svou činnost za odměnu, jejíž výše 

je závislá na úspěšnosti jím prováděné exekuce, zároveň je však nucen platit si aparát úřadu, nájem 

prostor apod., aniž by byl jakkoli státem zajištěn jako soud, proto musí mít zájem na úspěšnosti 

exekuce, nedá se tedy říci, že by prováděl svoji činnost nezávisle jako soud, jelikož je v případech 

přímo zainteresován náklady exekuce dle EŘ, které pokrývají jeho skutečné náklady a vytvářejí 

zároveň zisk. Vzniká zde proto v souvislosti s oprávněními exekutora otázka, zda takové přenesení 

mocenské pravomoci státu do soukromých rukou je v souladu s realizací funkce státu danou čl. 36 

odst. 1 úst. zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen listina základních práv a svobod či LZPS), tj. na práva na soudní ochranu.  

 

Je nutné zdůraznit, že uzákonění tzv. soukromé exekuce bylo nutné z hlediska efektivity a rychlosti 

vymáhání pohledávek, na druhou stranu nejsou ničím odůvodněny výsady soudních exekutorů při 

provádění exekuce oproti soudům při výkonu rozhodnutí. Pokud by měl být institut výkonu rozhodnutí  

__________________________________ 

Prameny: 

Grossová M.E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Linde Praha, 2007, s. 261-262 

Tripes A., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, C.H.Beck, 2006, s. 755 

Hlavsa P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb.  s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Linde Praha, 2008, s. 9 

Vydra J., Vyřeší novelizace problémy exekučního řádu?, Právní rádce 01/2009, s. 53 
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zachován, je nutné z hlediska jeho rychlosti a efektivity posílit v tomto směru oprávnění soudu alespoň 

na úroveň soudních exekutorů. Vývoj však spíše nahrává té možnosti, že výkon rozhodnutí prováděný 

soudy bude zcela zrušen.         

4.1. Vztah exekučního řádu k občanskému soudnímu řádu  

Dle ust. § 52 odst. 1 EŘ  nestanoví-li exekuční řád jinak, použije se pro exekuční řízení přiměřeně 

ustanovení občanského soudní řádu. Exekuční řád je tedy ve vztahu k OSŘ lex specialis a OSŘ je 

k EŘ subsidiárním zákonem. Možnost užití OSŘ se nevztahuje pouze na jeho ustanovení upravující 

výkon rozhodnutí, ale dle ust. § 254 odst. 1 OSŘ lze v exekučním řízení přiměřeně aplikovat i 

předcházející části OSŘ s výjimkou případů uvedených v § 254 odst. 2, 3 a 4 OSŘ. Kromě obecného 

odkazu v ust. § 52 odst. 1 exekuční řád dále odkazuje na přiměřené užití OSŘ například v ust. § 60, 

65, 69, což je však s ohledem na úpravu v ust. 52 odst. 1 EŘ nadbytečné.    

4.2. Související předpisy k exekučnímu řádu    

Exekutor se při své činnosti opírá i o jiné zákony a podzákonné předpisy, jsou jimi zvláště: 
 
Zákon č. 119/2001 Sb., ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 

probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako zákon o souběžných 

VR), jenž upravuje postup soudů, soudních exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při 

provádění exekucí v případě, jsou-li exekucemi nařízenými výše uvedenými orgány postiženy tytéž 

věci, práva nebo majetkové hodnoty. 

  

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů. V tomto předpisu je nutné poukázat především na § 11 dle kterého, není-li stanoveno jinak, 

použijí se pro postup exekutora při provádění jednotlivých způsobů exekuce přiměřeně ustanovení 

části deváté oddílu druhého až pátého vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské 

soudy, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje 

postup pro zápis a výmaz údajů v Centrální evidencí exekucí a pro její vedení, provoz a správu. 

Centrální evidence exekucí (dále též CEE) je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován  

__________________________________ 

Prameny: 

Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 5.vydání, Linde Praha, 2008, s. 617 

Aspi – Zákon ze dne 22. února 2001,  kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí  

http://ekcr.cz/1/predpisy/24-predpisy-upravujici-exekucni-rizeni?w= 

http://www.ekcr.cz/centralni-evidence-exekuci 
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Exekutorskou komorou ČR podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 exekučního řádu. 

Do CEE zapisují exekutoři pověření provedením exekuce, pravomocná usnesení soudu o nařízení 

exekuce a o pověření exekutora provedením exekuce, usnesení soudu o zastavení a o odkladu exekuce 

a další stanovené údaje, a to podle obsahu jimi vedeného spisu. CEE tak především umožňuje 

zjišťovat indikativní informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda byla na konkrétní 

subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením 

exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně 

odložena či zastavena atd. Centrální evidence exekucí neobsahuje údaje o exekucích (výkonech 

rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními 

pojišťovnami podle jiných předpisů než podle EŘ. Nahlížení do systému CEE je zpoplatněno.  

 

Internetová adresa Centrální evidence exekucí je www.ceecr.cz. 

 

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

výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen exekutorský tarif). 

V. Exekuční titul jako základní předpoklad nařízení        
výkonu rozhodnutí 

Zahájení výkonu rozhodnutí je plně v rukách oprávněného, jen na jeho návrh může být výkon 

rozhodnutí nařízen. Základním předpokladem úspěchu návrhu oprávněného na nařízení výkonu 

rozhodnutí je nejen perfektní návrh splňující náležitosti návrhu, ale i pravomocný a vykonatelný 

exekuční titul. Navrhovatel musí vylíčit rozhodující skutečnosti a odkázat na důkazy, jichž se 

dovolává. Vylíčením rozhodujících skutečností se však v návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí 

rozumí přesné označení rozhodnutí nebo jiného titulu, jehož výkonu se oprávněný domáhá a dále 

prohlášení oprávněného, že povinný dosud povinnost, která mu byla exekučním titulem uložena, 

nesplnil, nebo jí splnil jen zčásti.  

 
K návrhu musí být přiložen exekuční titul, čili dle ust. § 261 odst. 2 OSŘ, stejnopis rozhodnutí, 

opatřený potvrzením o jeho vykonatelnosti. Přítomnost exekučního titulu je základní podmínkou 

řízení, je to jediná a zásadní spojnice mezi řízením, na základě něhož byla uložena povinnost a řízením 

__________________________________ 

Prameny: 

Winterová A. a kol., Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou, 3.vydání, Linde Praha, 2007, s. 781 

Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 5.vydání, Linde Praha, 2008, s. 523,524 

Tripes A., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, C.H.Beck, 2006, s. 17 

http://www.ekcr.cz/centralni-evidence-exekuci 
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o výkonu této povinnosti, v případě  absence jejího dobrovolného plnění. Pokud uvedené rozhodující 

skutečnosti v návrhu nejsou doloženy exekučním titulem, výkon rozhodnutí nemůže být nařízen a 

návrh na nařízení výkonu rozhodnutí tak bude ve stádiu rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí 

zamítnut. Jestliže byl exekuční titul v průběhu exekučního řízení zrušen, nebo se stal neúčinným, je to 

důvod k tomu, aby došlo k zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. 268 odst. 1 písm. b) OSŘ. Neúčinný 

exekuční titul sice formálně existuje, nebyl zrušen, avšak ztratil svoji právní účinnost, tedy z něj nelze 

vymáhat a nemůže být podkladem pro výkon rozhodnutí. 

 

Náležitosti exekučního titulu splňuje jen listina vydaná k tomu oprávněným orgánem, která má 

předepsanou formu, v níž se ukládá určité osobě povinnost v určité době něco splnit. Exekuční titul  

musí splňovat náležitosti formální a materiální povahy. 

5.1. Formální náležitosti exekučního titulu přiloženého        
k návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí – formální        
vykonatelnost 

Z hlediska splnění formálních náležitostí exekučního titulu se vyžaduje, aby toto rozhodnutí bylo 

v právní moci a vykonatelné. Z rozhodnutí, které je exekučním titulem, musí vykonatelnost přímo 

vyplývat. Tedy toto rozhodnutí musí být ve smyslu ust. § 261 odst. 2 OSŘ opatřeno doložkou 

vykonatelnosti. Potvrzení o vykonatelnosti provede ten orgán, který rozhodnutí vydal, či v případě 

smírů a dohod ten orgán, který je schválil. Pokud se jedná o rozhodnutí Rady, Komise nebo Soudního 

dvora Evropských společenství, činí tak Ministerstvo spravedlnosti ČR. Výjimkou je situace, kdy se 

návrh na nařízení výkonu rozhodnutí podává u soudu, který již dříve jako prvoinstanční nalézací soud 

vydal rozhodnutí, jehož je použito jako exekučního titulu. V tomto případě si exekuční soud ověří 

vykonatelnost sám.  

 

Exekuční titul je vykonatelný podle toho právního předpisu, podle kterého je vydán. Například v 

případě bloku na pokutu na místě nezaplacenou vydaného obecní policií se tedy použije zákona o 

přestupcích a subsidiárně správního řádu. Některé exekuční tituly, jako jsou notářské a exekutorské 

zápisy se svolením k vykonatelnosti, se doložkou vykonatelnosti neopatřují, protože to normy, podle 

kterých jsou vydány, nepožadují. Obecně však lze říci, že vykonatelnost nastává tehdy, když uplyne 

lhůta k plnění určená rozhodnutím. 

__________________________________ 

Prameny: 

Tripes A., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, C.H.Beck, 2006, s.46 

Grossová M.E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Linde Praha, 2007, s. 75, 76 

Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád 1+2, komentář, 1. vydání, C.H.Beck, 2009, s. 2158, 2165 

Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 5.vydání, Linde Praha, 2008, s. 523,524 
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5.1.1.  Procesní důsledky nedostatku formální vykonatelnosti ex. titulu 

Pokud oprávněný nepředloží, ani na výzvu soudu opatřenou poučením, exekuční titul s vyznačenou 

vykonatelností, popřípadě listiny prokazující přechod práva nebo povinnosti, splnění podmínky nebo 

splnění či připravenost ke splnění vzájemné povinnosti, a zároveň tento nedostatek nelze napravit 

jinak, např. dožádáním spisu nalézacího soudu, kde by byl exekuční titul založen, vykonávací soud 

návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítne pro věcný nedostatek. 

 

Za předpokladu, že oprávněný exekuční titul s doložkou vykonatelnosti předloží, soud, který není 

potvrzením o vykonatelnosti exekučního titulu vázán, je před nařízením výkonu rozhodnutí dle ust. § 

275 odst. 2 OSŘ oprávněn správnost doložky vykonatelnosti přezkoumávat. Na druhé straně však má 

doložka vykonatelnosti, jíž je opatřen stejnopis rozhodnutí, charakter veřejné listiny, která potvrzuje 

pravdivost v ní uvedených údajů a tudíž z ní soud obvykle vychází, jestliže není její věcná správnost 

zpochybněna. Pokud zpochybňuje správnost povinný, musí své tvrzení podložit důkazy.  

5.2. Materiální náležitosti exekučního titulu přiloženého       
k návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí – materiální       
vykonatelnost 

Předpoklady, které musí exekuční titul splňovat, aby byl po materiální stránce vykonatelný, upravuje 

ustanovení § 261a odst. 1 OSŘ. Podle tohoto ustanovení lze výkon rozhodnutí nařídit jen tehdy, 

obsahuje-li exekuční titul vymezení účastníků, tj. oprávněného a povinného, vymezení předmětu a 

rozsahu plnění. V rozhodnutí, které je exekučním titulem, musí být též určena lhůta ke splnění 

povinnosti.  

 
Výše uvedené obecné materiální náležitosti exekučního titulu však neplatí, jedná-li se o rozhodnutí o 

prodeji zástavy, jehož výkon lze nařídit, obsahuje-li označení oprávněného, povinného, zástavy a výši 

zajištěné pohledávky včetně jejího příslušenství.   

 
Pouze pokud je exekučním titulem rozhodnutí soudu a lhůta ke splnění určena není, presumuje se 

v případě tohoto nedostatku, že povinnosti uložené tímto rozhodnutím je třeba v případě peněžitého 

plnění splnit do tří dnů od právní moci rozhodnutí. V případě že je exekučním titulem rozhodnutí  

 

_________________________________ 

Prameny: 

Winterová A. a kol., Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou, 3.vydání, Linde Praha, 2007, s. 825 

Grossová M.E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Linde Praha, 2007, s. 76-77 

Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád 1+2, komentář, 1. vydání, C.H.Beck, 2009, s. 2158,  2165, 2180 
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soudu, obsahuje OSŘ ve prospěch něj ještě jednu výjimku. Jestliže totiž má dle rozhodnutí splnit 

povinnost více povinných a jde-li o dělitelné plnění, platí, že povinnosti, není-li v rozhodnutí uvedeno 

jinak, jsou zavázáni splnit všichni povinní rovným dílem. Uvedené zákonné fikce však platí pouze ve 

vztahu k soudním rozhodnutím, netýkají se tedy rozhodnutí uvedených v § 274 OSŘ vydaných jinými 

orgány, které se řídí zákony, podle nichž byla tato rozhodnutí vydána. Co se týče rozsahu výkonu 

rozhodnutí, pokud u nich v případě více povinných či i více oprávněných není stanoveno, jestli má být 

plněno solidárně či podílově, lze tento nedostatek, jen za předpokladu, že zákon podle kterého bylo 

rozhodnutí vydáno, toto určení nevyžaduje, nahradit zásadou, že má být plněno resp. uspokojeno 

stejným dílem. Soud však není oprávněn u těchto titulů náležitosti materiální vykonatelnosti jakkoli 

jinak doplňovat či nahrazovat. 

5.2.1.  Procesní důsledky nedostatku materiální vykonatelnosti ex. titulu 

Pokud není splněna byť jen jediná z materiálních náležitostí exekučního titulu, je to důvodem 

k zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí z důvodu materiální nevykonatelnosti exekučního 

titulu. Pokud bylo přes výše uvedenou vadu přesto nařízeno, soud dle ust. § 269 odst. 1 OSŘ musí 

z moci úřední nebo na návrh, kdykoliv za řízení v souladu s ust. § 254 odst. 1 OSŘ ve spojení s § 103 

OSŘ výkon rozhodnutí zastavit pro naplnění důvodu zastavení dle § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ. 

5.2.2. Přechod práv a povinností z exekučního titulu 

Může nastat situace, kdy návrh na nařízení výkonu rozhodnutí podá jiná osoba, než osoba oprávněná 

z exekučního titulu, nebo je požadován výkon rozhodnutí proti jiné osobě, než osobě povinné 

z exekučního titulu. Za splnění určitých předpokladů je tato změna možná v rámci institutu přechodu 

práv a povinností. Návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí soud vyhoví, jestliže je nepochybně 

prokázáno, že na osobu označenou v návrhu jako povinný či jako oprávněný, které jsou odlišné od 

osob uvedených v exekučním titulu, přešla práva z těchto titulů. Přechod tohoto práva lze prokázat jen 

listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, pokud přímo přechod práv nevyplývá 

z právního předpisu. K tomuto přechodu práv z logiky věci může dojít jen jestliže nastal po vydání 

rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu. Skutečnost, kdy se exekuční titul stal formálně 

vykonatelným zde není rozhodná. Došlo-li ke změně v nástupnictví již před vydáním rozhodnutí či 

jiného exekučního titulu bez toho, aby k němu rozhodující orgán přihlédl, není možno tuto vadu 

napravovat v rámci výkonu rozhodnutí. K příkladům přechodu práv a povinností, ke kterým po vydání 

exekučního titulu a ke kterým po jejich doložení vykonávací soud přihlíží, patří například 

__________________________________ 
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Winterová A. a kol., Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou, 3.vydání, Linde Praha, 2007, s. 825 
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dědění, vypořádání, převod pohledávky apod. Přechod práv a povinností prokazuje oprávněný, 

respektive osoba podávající návrh na nařízení výkonu rozhodnutí. K přechodu práva dochází na 

základě zákona nebo na základě události či jiného právního úkonu.  U tzv. zákonné sukcese oprávněný 

prokazuje, že nastala zákonem presumovaná skutečnost, která má za následek přechod práva na straně 

oprávněného nebo povinností na straně povinného, přičemž listina, kterou je přechod práv a 

povinností prokazován, nemusí být vydána státním orgánem či notářem, jelikož přechod práv vyplývá 

přímo z právního předpisu. Příkladem zákonné sukcese je například výplata plnění z pojištění podle 

ust. § 33 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné 

smlouvě), ve znění pozdějších předpisů. Listinou vydanou státním orgánem nebo notářem musí být 

doložen přechod práv a povinností na základě události nebo právního úkonu. Soudní praxe dovodila, 

že při přechodu práv a povinností sice nestačí smlouva uzavřená mezi soukromými osobami, ale 

požadavku listiny vydané státním orgánem či notářem je vyhověno, pokud jsou podpisy smluvních 

stran na uvedené soukromé listině doloženy ověřením předepsaným způsobem.  

5.2.3. Exekuční titul s vazbou na splnění podmínky či vzájemné plnění 

Podkladem pro rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí může být dle ust. § 262 OSŘ i exekuční titul, 

ve kterém je plnění vázáno na podmínku či vzájemné plnění. 

 

V případě vazby na podmínku je v exekučním titulu stanoveno, že povinný je povinen plnit 

oprávněnému, jen jestliže se splní v exekučním titulu uvedená podmínka. Pokud rozhodnutí obsahuje 

odkládací podmínku ve smyslu ust. § 36 OZ, lze návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí vyhovět jen za 

podmínky, že oprávněný doloží listinou vydanou či ověřenou státním orgánem nebo notářem, že 

nastala podmínka, na základě níž je povinný nucen plnit. Pokud oprávněný ani po výzvě soudu 

s poučením splnění podmínky výše uvedeným způsobem neprokáže, vystavuje se riziku, že jeho návrh 

bude dle ust. § 261 OSŘ zamítnut. Naopak splnění tzv. rozvazovací podmínky může být důvodem jen 

k zastavení výkonu rozhodnutí již nařízeného výkonu rozhodnutí podle ust. § 268 odst. 1 písm. g) 

OSŘ, protože na jejím splnění závisí, zda následky již nastalé pominou.  

 

O vzájemné plnění obou účastníků jde zejména u tzv. synallagmatických závazků (např. dle § 457 OZ 

u vzájemného plnění z neplatné smlouvy, kdy je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co 

podle ní dostal). Oprávněný v tomto případě musí listinou dle ust. § 262 odst. 2 OSŘ prokázat, že sám 

svou povinnost stanovenou exekučním titulem splnil, nebo je připraven jí splnit. Pokud tak neučiní, 

__________________________________ 
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vystavuje se, stejně jako je tomu u neprokázání odkládací podmínky, riziku zamítnutí návrhu.  

 

Splnění podmínky či vzájemné povinnosti, resp. připravenosti k jejímu splnění, je povinen oprávněný 

prokázat, a to pouze listinnou vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem. Soukromá 

listina sama o sobě průkazná není, nicméně vyhovuje výše uvedeným požadavkům daným ust. § 262 

odst. 2 OSŘ tehdy, jestliže jsou podpisy na ní uvedené ověřeny v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.,o 

ověřování, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě v souladu s vyhláškou č. 272/2000 o vidimaci a 

legalizaci listiny velitelem lodě, respektive prohlášení o pravosti podpisu je provedeno advokátem 

nebo usazeným evropským advokátem, jestliže advokát listinu sám sepsal a jednající osoba ji před ním 

vlastnoručně podepsala. 

5.3 Výčet titulů způsobilých být podkladem pro výkon       
rozhodnutí 

Dle ustanovení § 251 OSŘ neplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá výkonatelné rozhodnutí, může 

oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí svého práva. Rozhodnutí, která lze použít jako 

exekuční tituly pro řízení o výkonu rozhodnutí jsou uvedena v ustanovení § 274 OSŘ, mimoto mezi ně 

ale patří rozhodnutí vydaná v občanském soudním řízení vykonatelná ve smyslu ust. § 251 OSŘ.  

 

Těmito rozhodnutími myslíme rozsudky a usnesení ukládajících plnění, kromě toho přichází v úvahu 

jako exekuční titul i platební rozkaz, který, nebyl-li proti němu podán odpor, má dle ust. § 174 odst. 1 

OSŘ účinky pravomocného rozsudku, stejně je tomu tak u směnečného platebního rozkazu dle ust. § 

175 odst. 3 OSŘ. Mezi exekuční tituly řadíme i usnesení o soudem schváleném smíru, které má též 

účinky pravomocného rozsudku, pokud ovšem není zrušeno rozsudkem pro rozpor s hmotným 

právem. Návrh na vydání rozsudku rušícího pravomocné usnesení o schválení smíru lze podat do tří 

let od jeho právní moci. Vykonatelnost schváleného smíru je určena jeho obsahem, kde je stanoveno, 

v jaké lhůtě má dojít k plnění z tohoto smíru. 

 

Zásadní podmínkou vykonatelnosti rozhodnutí je výrok ukládající plnění dle ust. § 80 písm. b) OSŘ, 

přičemž tímto plněním je myšleno plnění ve smyslu hmotněprávním, nikoliv procesněprávním, které 

vyplývá z postupu soudu a z průběhu řízení, jehož vynucování není zajišťováno prostřednictvím 

exekuce, ale pomocí jiných nástrojů v podobě pokut, předvedení apod. Vykonatelným z hlediska 

exekuce se tak nemůže stát například usnesení o nařízení jednání a předvolání účastníka či svědka  

__________________________________ 
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nebo znalce.  

 

Z povahy věci nelze nuceně vykonat ani celou řadu rozhodnutí určující povahy ve smyslu ust. § 80 

písm. c) OSŘ, kde je pouze určen, zda právní vztah nebo právo je či není. Tato rozhodnutí se 

vyznačují absencí přiznání vymahatelného nároku. Pokud je totiž právo narušováno, je nutno se bránit 

nejdřív žalobou proti takovémuto narušujícímu jednání v nalézacím, nikoliv v exekučním řízení.  

 

Dále nemůže být vykonáno rozhodnutí ukládající prohlášení vůle dle ust. § 161 odst. 3 OSŘ, protože 

toto rozhodnutí již prohlášení vůle nahrazuje, aniž by bylo třeba dalšího výkonu. 

 

V občanském exekučním řízení nemohou být ani realizována rozhodnutí o osobním stavu dle ust. § 80 

písm. a) OSŘ, s výjimkou rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, o styku rodičů, prarodičů a 

sourozenců s nezletilými dětmi a o navrácení nezletilého dítěte. 

 

Vykonatelnost exekučního titulu je zpravidla nezvratná, může být ztracena jen v případě, že se 

rozhodnutí, kterým byla presumována, stane neúčinným nebo je zrušeno. Též může být odložena, a to 

jen na určitou dobu či trvale. Důvodem k odkladu je řízení o mimořádném opravném prostředku, kdy 

soud, který o něm rozhoduje, může zároveň rozhodnout o odkladu rozhodnutí, které je exekučním 

titulem. Exekuční soud musí tuto skutečnost respektovat a i když exekuční titul vykonatelnosti zbaven 

nebyl, ale pouze je odložena, měl by po možném nařízení výkonu rozhodnutí rozhodnout zároveň o 

jeho odkladu, dokud nebude o mimořádném opravném prostředku rozhodnuto. 

 

Pro výkon rozhodnutí je nutné rozhodnutí opatřit potvrzením o vykonatelnosti, což vykonává ten 

orgán, který je vydal. Rozhodnutí Rady, Komise nebo Soudního dvora Evropských společenství, 

vydaná podle čl. 244 a 256 Smlouvy o založení Evropského společenství nebo čl. 159 a 164 Smlouvy 

o založení Evropského společenství pro atomovou energii, opatřuje potvrzením o vykonatelnosti 

Ministerstvo spravedlnosti ČR. Výjimkou je situace, kdy se návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 

podává u soudu, který již dříve jako prvoinstanční nalézací soud vydal rozhodnutí, jehož je použito 

jako exekučního titulu. V tomto případě si exekuční soud ověří vykonatelnost sám.  

5.3.1. Vykonatelný rozsudek na plnění 

Rozsudek ukládající povinnost k plnění je dle ust. § 161 odst. 1 OSŘ vykonatelný uplynutím lhůty 
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k plnění (tzv. pariční lhůta) stanovené soudem, která se počítá ode dne nabytí právní moci rozsudku. 

Jestliže lhůta k plnění stanovena není, je rozsudek vykonatelný, jakmile nabyl právní moci. Pokud je 

soudem určena v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku, pokud soud 

neurčí lhůtu delší (nikoliv však kratší) nebo nestanoví, že peněžité plnění se může provádět ve 

splátkách, jejichž výši a podmínky určí. Podle § 159 OSŘ je rozsudek, který již nelze napadnout 

odvoláním v právní moci dnem doručení. Odvoláním nelze napadnout rozsudek, jestliže je odvolání 

nepřípustné pro bagatelnost dle ust. § 202 odst. 2 OSŘ, či jestliže odvolání bylo odmítnuto podle § 208 

a § 218 OSŘ, nebo bylo vzato zpět dle § 207 OSŘ, či lhůta k odvolání uplynula dle § 204 OSŘ.  

V případě, že je možné proti rozsudku podat odvolání, ale bylo odmítnuto nebo nebylo vůbec podáno, 

nastává právní moc rozsudku den po uplynutí odvolací lhůty. Dle § 204 OSŘ se odvolání podává do 

patnácti dnů od doručení účastníkovi na adresu soudu, který rozhodnutí v prvním stupni vydal. Lhůty 

se počítají ve smyslu § 57 OSŘ.  

 
V případě výživného a jiných uložených povinností v budoucnu opětujícího se plnění, je třeba plnit, 

jakmile se určené dávky podle rozsudku stanou splatnými. Dalšími případy opětujícího se plnění je 

např. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti či náhrada nákladů na výživu 

pozůstalých.  

 

Výjimku ze zásady, že lhůta k plnění běží od právní moci rozsudku, tvoří předběžně vykonatelné 

rozsudky, jelikož u nich nastává vykonatelnost již po doručení osobě, která má povinnost plnit, bez 

ohledu na to, zda odvolání bylo či nebylo podáno, tedy bez ohledu na právní moc. Předběžně 

vykonatelnými rozsudky jsou ze zákona rozsudky odsuzující k plnění výživného nebo rozsudky 

odsuzující k plnění pracovní odměny za poslední tři měsíce před vyhlášením rozsudku. Rozsudek 

může určit na návrh jako předběžně vykonatelný ve výroku i soud, jestliže by jinak hrozilo účastníku 

nebezpečí značné nebo těžko nahraditelné újmy.  

5.3.2. Vykonatelný platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, evropský 
platební rozkaz, směnečný (šekový) platební rozkaz 

Platební rozkaz, má dle § 174 odst. 1 OSŘ účinky pravomocného rozsudku za předpokladu, že byl 

žalovanému řádně doručen, náhradní doručení je přitom vyloučeno, a žádný z účastníku proti němu 

nepodal ve lhůtě patnácti dnů od doručení odpor. Vykonatelnosti nabývá platební rozkaz dnem nabytí 

právní moci. Pokud není platební rozkaz řádně doručen, nebo je ve lhůtě kýmkoliv z účastníků podán  
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odpor, ruší se tím platební rozkaz od počátku a soud nařídí dle § 174 odst. 2 věta první OSŘ jednání. 

Soud odpor proti platebnímu rozkazu odmítne, pokud není podán čas, či je podán osobou, která 

k tomu není oprávněna. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání. Naopak nelze odmítnout 

odpor, který není řádně odůvodněn. Pokud soud zašle spolu s platebním rozkazem žalovanému výzvu 

k podání vyjádření k žalobě, na kterou on bez vážného důvodu nereaguje, může soud vydat rozsudek 

pro uznání. Platební rozkaz se tak odporem podaným bez odůvodnění od počátku ruší, ale jen proto, 

aby byl později nahrazen rozsudkem pro uznání dle ust. § 114b odst. 5 OSŘ. Opravným prostředkem 

jen proti výrokům o nákladech je odvolání, které je přípustné i když bylo rozhodnuto o plnění 

nepřevyšujícím tzv. bagatelní částku 10 000,- Kč (ust. § 202 odst. 2 OSŘ). 

 

U elektronického platební rozkazu, který byl podán na elektronickém formuláři podepsaném 

zaručeným elektronickým podpisem žalobce, pokud nepřevyšuje peněžité plnění požadované 

žalobcem částku 1 000 000 Kč, platí ustanovení o platebním rozkazu obdobně. Rozdíl mezi platebním 

rozkazem a elektronickým platebním rozkazem spočívá pouze ve způsobu jeho podání, tj. 

prostřednictvím veřejné datové sítě na určeném elektronickém formuláři, dále ve výslovném 

požadavku žalobce na vydání elektronického platebního rozkazu a konečně v omezení možného plnění 

částkou 1 000 000,- Kč. V rámci zvýhodnění elektronického způsobu podání se vyžaduje i nižší 

soudní poplatek. 

 

Ustanovení o evropském platebním rozkazu v  § 174 b) OSŘ je odrazem nařízení Evropského 

parlamentu č. 1896/2006 ze dne 12. 12. 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu. 

Účelem nařízení mělo být především zjednodušení, urychlení a zlevnění soudních řízení, jež se týkají 

nesporných peněžních nároků v přeshraničních sporech prostřednictví možnosti jejich přímého výkonu 

v jiném členském státě Evropské unie. K přeshraničnímu sporu dochází tehdy, má-li alespoň jedna ze 

stran v době podání návrhu bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je 

členský stát soudu, u něhož žalobce podal návrh na vydání evropského platebního rozkazu. Využití 

evropského platebního rozkazu je plně v dispozici žalobce, není to jeho jedinou možností řešit svůj 

přeshraniční nárok. Pokud se rozhodne pro evropský platební rozkaz, musí svůj návrh podat na 

standardizováném formuláři. Příslušný soud, který evropský platební rozkaz vydal, jej doručuje do 

vlastních rukou žalovaného, náhradní doručení je vyloučeno. Proti evropskému platebnímu rozkazu je 

možno se bránit návrhem na přezkum. Návrh na přezkum se podává u soudu, který evropský platební 
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rozkaz vydal. Právní moci a zároveň vykonatelnosti nabývá evropský platební rozkaz dnem 

následujícím po lhůtě k podání návrhu na přezkum, počítané ode dne jeho doručení účastníku. 

 

Jestliže předloží žalobce v originálu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu k pochybám, 

popř. další listiny k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz, ve 

kterém se žalovanému uloží, aby jej do tří dnů uhradil včetně nákladů řízení, nebo aby proti němu ve 

stejné lhůtě podal námitky. U směnečného (šekového) platebního rozkazu nastávají účinky 

pravomocného rozsudku, jestliže nepodá žalovaný včas námitky a zároveň mu byl řádně popřípadě i  

náhradně doručen prostřednictvím uložení písemnosti ve smyslu ust. § 49 odst. 4 OSŘ. Pouze pokud 

se nepodařilo doručit do vlastních rukou žalovaného, ani uložením písemnosti, zruší soud směnečný 

(šekový) rozkaz, aniž by nařizoval jednání. Pokud však žalovaný proti směnečnému (šekovému) 

platebnímu rozkazu podá námitky, které řádně odůvodní, soud jednání nařídí a v něm rozhodne 

rozsudkem, zda-li nechá směnečný (šekový) platební rozkaz v platnosti, nebo zda ho zrušuje a v jakém 

rozsahu. Včas podané námitky proti směnečnému (šekovému) platebnímu rozkazu tak toto rozhodnutí 

od počátku neruší, pouze odkládají jeho právní moc. Obrana žalovaného i žalobce jen proti výroku o 

nákladech řízení se posuzuje jako odvolání. Odvolání proti nákladům řízení není omezeno 

ustanovením § 202 odst. 2 OSŘ o tzv. bagatelní částce. 

  

Jestliže si žalovaný nepodal námitky, respektive jeho námitky byly odmítnuty pro to, že nebyly 

odůvodněny nebo nebyly podány včas, nebo je vzal zpět, nabývá směnečný (šekový) platební rozkaz 

právní moci a vykonatelnosti třetím dnem po dni řádného doručení. Námitky budou též odmítnuty, 

pokud budou podány osobou, která k jejich podání není oprávněna. Proti odmítnutí námitek lze podat 

odvolání.  

5.3.3. Vykonatelné usnesení na plnění 

Vykonatelnost usnesení oproti rozsudku je rozdílná. Usnesení je ve smyslu ust. § 171 odst. 1 OSŘ 

vykonatelné marným uplynutím lhůty k plnění, která začíná běžet zásadně od jeho doručení  

účastníkovi povinnému k plnění, nikoliv tedy od právní moci, jak je tomu u rozsudku. Usnesení může 

být též vykonatelné až po právní moci, ale jen na základě zákona (např. u určení náhrady nákladů 

řízení dle ust. 151 odst. 5 OSŘ) či rozhodnutí soudu, který není v tomto smyslu zákonem omezen a 

tudíž záleží na jeho uvážení. Zde běží lhůta k plnění až od právní moci tohoto usnesení, teprve po 

jejím marném uplynutí je usnesení vykonatelné.Nalézací soud vyslovuje, že lhůta daná k plnění počíná  
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běžet ode dne nabytí právní moci usnesení, ve výroku. Občanský soudní řád i jiné předpisy obsahují 

zvláštní úpravu speciální k obecné úpravě v ust. § 171 OSŘ, kde např. podle § 76d je usnesení, kterým 

soud nařídil předběžné opatření, vykonatelné vyhlášením či podle ust. § 200 za odst. 1 OSŘ, kde je 

usnesení v řízení o soudním prodeji zástavy vykonatelné dnem nabytí právní moci. Z jiných předpisů 

obsahuje zvláštní vykonatelnost např. ust. § 89 odst. 1 a § 89 odst. 2 insolvenčního zákona, kde 

nastává okamžikem zveřejnění v rejstříků respektive vyhlášením.  

5.3.4. Vykonatelná rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním 
řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek 

Ustanovení o výkonu rozhodnutí lze použít kromě rozhodnutí vydaných soudy v občanskoprávním 

řízení i  na další exekuční tituly, které jsou demonstrativně vyjmenovány v § 274 OSŘ. Pro výkon 

těchto titulu se použijí § 251 až 271 OSŘ s výjimkou § 261 odst. 2 a § 261 odst. 3 OSŘ, které se 

použijí pouze ve vztahu k rozhodnutím vydaným v občanském soudním řízení.  

 

Obecně nelze trest uložený v rámci trestního řízení vymáhat občanskoprávními prostředky, přesto se 

může kupříkladu pravomocný a vykonatelný trestní rozsudek stát podkladem pro soukromoprávní 

výkon rozhodnutí. Jde o vykonatelná rozhodnutí soudů nebo jiných orgánů činných v trestním řízení, 

kterým byla přiznán nárok či postižen majetek. Zejména o rozhodnutí v rámci tzv. adhezního řízení 

podle § 43 a § 228 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, kterým soud přiznal poškozenému nárok na náhradu škody a úhradu nákladů řízení. Dále se 

jedná o usnesení učiněné policejním orgánem, vyšetřovatelem, státním zástupcem nebo předsedou 

senátu podle ust. § 361  odst. 1 trestního řádu, jímž byla uložena pořádková pokuta; usnesení, kterým 

byla uložena povinnost k náhradě nákladů trestního řízení; usnesení o uložení povinnosti hradit 

náklady zcela bezvýsledného dovolání nebo návrhu na obnovu řízení. Titulem je též vykonatelné 

rozhodnutí soudu či státního zástupce o podmínečném zastavení trestního stíhání, jímž bylo ale 

zároveň obviněnému uloženo uhradit náhradu škody na základě dohody mezi ním a poškozeným. 

5.3.5. Vykonatelná rozhodnutí soudů ve správním řízení  

Stejně jako trestněprávní rozhodnutí, i správněprávní rozhodnutí mohou mít za následek 

občanskoprávní vynucení povinnosti plnění v nich uvedené. Jedná se o vykonatelná rozhodnutí soudů 

vydaná v rámci správního soudnictví dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen soudní řád správní či SŘS), jímiž byla uložena povinnost k plnění, např. 
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rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty, o náhradě nákladů řízení či o úhradě zálohy na náklady 

důkazů apod. Rozhodnutím soudu ve správním soudnictví může být stanovena povinnost i správnímu 

orgánu. Povinným je v takovém případě stát, byla-li povinnost uložena orgánu výkonné moci; územně 

správní celek, byla-li povinnost uložena orgánu tohoto celku; fyzická nebo právnická osoba, které byl 

svěřen výkon na úseku veřejné správy jako správnímu orgánu.  

5.3.6. Vykonatelná rozhodnutí rozhodčích komisí a smíry jimi schválené  

Rozhodnutí rozhodčích komisí a smíry jimi schválené, které tak činily na základě ust. § 207 a násl. 

zákoníku práce ve znění platném do 31. 1. 1991, jsou vykonatelné i přesto, že s účinností ke dni 1. 2. 

1991 bylo projednávání a rozhodování pracovních sporu rozhodčími komisemi zrušeno. Pro vysvětlení 

lze dodat, že tzv. rozhodčí komise byly zřizovány příslušnými odborovými organizacemi k řešení 

pracovněprávních sporů. Rozhodnutí a smíry těchto orgánů datované do dne 31. 1. 1991, jsou však i 

nadále vykonatelné, a to podle čl. III. bodu 7 písm. b) zákona č. 519/1991 Sb., kterým se měnil a 

doplnil občanský soudní řád a notářský řád; přičemž jejich vykonatelnost potvrzuje okresní soud, v 

jehož obvodu rozhodčí komise měla své sídlo.   

5.3.7. Vykonatelná rozhodnutí státních notářství a dohody jimi schválené 

Státní notářství, která dříve vykonávala svoji činnost podle zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství 

a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) ukončila svoji činnost ke dni 31. 12. 1992, poněvadž 

došlo ke změně výkonu tohoto úřadu ve prospěch pověření soukromých osob. Přesto i po tomto datu, 

jak je tomu v předchozím případě, jsou jejich rozhodnutí exekučním titulem. Tím tedy zůstávají 

schválené dohody dědiců, potvrzení nabytí dědictví, vypořádání dědiců a jiná rozhodnutí vydaná 

v řízení o dědictví nebo dohody o bezúplatném nabytí majetku z darování apod. 

5.3.8. Notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti sepsané              
podle zvláštních zákonů 

Tzv. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je upraven v § 71a až § 71c zákona č. 358/1992 Sb., 

o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedených ustanovení 

notář na žádost sepíše notářský zápis, jenž je zároveň veřejnou listinou, o právním úkonu nebo o 

dohodě, kterou se jeden účastník zavazuje splnit nárok druhého účastníka, v níž dále tento účastník 

_________________________________ 

Prameny: 

Grossová M.E., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi, 5. vydání, Linde Praha, 2007, s. 79-80 

Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 5.vydání, Linde Praha, 2008, s. 525-526 

Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád 1+2, komentář, 1. vydání, C.H.Beck, 2009, s. 2285-2286 

Aspi – komentář k ust. § 274 OSŔ 



 25 

výslovně prohlásí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí či exekuce, 

jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní a aby se zároveň tento notářský zápis stal exekučním 

titulem. Toto je zároveň podmínkou jeho vykonatelnosti. Mimoto musí notářský zápis splňovat i další 

formální náležitosti stanovené v § 62 odst. 2 a § 63 až § 69 notářského řádu a dále i materiální 

náležitosti, jako je výše pohledávky, právní důvod pohledávky, dobu plnění, označení osoby, která se 

zavázala ke splnění nároku, označení osoby jíž má být plněno.  

 
Exekutorský zápis je obdobou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, jelikož i v tomto 

zápisu se jeden účastník zavazuje splnit určitou povinnost a v případě, že tak neučiní či tak neučiní 

řádně a včas, dává svolení, aby se exekutorský zápis stal exekučním titulem a byl tak bez mezičlánku 

určení povinnosti v nalézacím řízení proveden výkon rozhodnutí či exekuce. Exekutorský zápis, jako 

exekuční titul, musí splňovat formální náležitosti uvedené v § 79 odst. 1 EŘ. Materiálním 

předpokladem vykonatelnosti je označení osoby oprávněné a povinné, předmět a doba plnění, právní 

důvod pohledávky a dále dohoda o vykonatelnosti pro případ nesplnění povinnosti dle ust. § 78 písm. 

a) EŘ. Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti lze  vykonat i v rámci Evropské unie, pokud je 

k němu připojeno osvědčení dle přílohy VI. Nařízení rady ES č. 44/2001. 

5.3.9. Vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné správy 

Do skupiny pod ust. § 274 písm. f) OSŘ patří všechna rozhodnutí vydaná správními orgány, tj. orgány 

moci výkonné, orgány územně samosprávných celků a fyzickými či právnickými osobami, jimž byla 

svěřena působnost na úseku veřejné správy, a která se stala podle právního předpisu, na základě něhož 

byla vydána, vykonatelná. Exekučním titulem může být i smír schválený těmito orgány. Podle 

zvláštních zákonů mají povahu rozhodnutí i jiná vyhotovení správních orgánů, tak např. dle zákona č. 

280/2009 Sb., daňový řád (dále jen daňový řád nebo DŘ) splňují náležitosti rozhodnutí i platební 

výměry, dodatečné platební výměry, výzvy k úhradě splatného daňového nedoplatku včetně 

nedoplatků na pokutách, a dále i vykonatelné výkazy nedoplatků vycházejících z údajů evidence daní. 

Tato vyhotovení musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona, dle kterého byla vydána. V uvedeném 

příkladu tedy daňového řádu. Pokud rozhodnutí vydané dle daňového řádu neobsahuje všechny 

základní náležitosti, jako např. u výkazu nedoplatků přesné označení daňového dlužníka v prodlení, 

druh daně, výši nedoplatku na dani, údaje o původní splatnosti dlužné daně, den, k němuž je výkaz 

nedoplatků sestavován a doložku vykonatelnosti; není takové rozhodnutí materiálně vykonatelné.              
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Mezi tituly vydané správními orgány patří i rozhodnutí vydaná v blokovém řízení, která jsou 

vykonatelná, jestliže obsahují náležitosti dle ust. § 84 až § 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoPř), popř. podle zvláštních právních předpisů. Vynucení 

povinnosti plnění v rámci výkonu rozhodnutí připadá v úvahu z bloků na pokutu na místě 

nezaplacenou (dále též BPN), vydaného rozhodnutím orgánu ve smyslu ust. § 85 odst. 1 ZoPř, pokud 

je přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je sice ochoten pokutu 

zaplatit, ale nemá u sebe v tu dobu potřebnou hotovost. Pro účely vykonatelnosti musí být v BPN 

vyplněno jméno a příjmení přestupce a další identifikace vylučující záměnu s jinou osobou včetně 

označení dokladu s uvedením jeho čísla, z něhož byly údaje čerpány. Dále musí být specifikován 

v krátkosti přestupek, za nějž byl pachatel přestupku pokutován, výše pokuty a vše musí být 

přestupcem podepsáno, čitelný podpis se nevyžaduje. Na BPN musí být též identifikována pověřená 

osoba, která jej vystavila.    

5.3.10. Vykonatelná rozhodnutí ve věcech nemocenského pojištění                        
a sociálního zabezpečení 

V rámci okruhu nemocenského pojištění řadíme k exekučním titulům vykonatelná rozhodnutí orgánů 

nemocenského pojištění uvedených v ust. § 81 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o nemocenském pojištění či ZoNP), vydaná podle správního 

řádu, nestanoví-li ZoNP nebo ZoPř něco jiného. Vykonatelnost se dle ust. § 142 odst. 6 ZoNP 

presumuje u rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nebo správní delikt, dle ust. § 124 odst. 5 a 125 

odst. 2 ZoNP u rozhodnutí o povinnosti uhradit přeplatek na dávce nemocenského pojištění, či dle ust. 

§ 126 odst. 4 ZoNP u rozhodnutí o povinnosti zaplatit regresivní náhradu.  

 
Sociální zabezpečení se skládá z důchodového pojištění potažmo zabezpečení, pojistného na sociální 

zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vyplácení dávek státní sociální podpory, 

dávek pomoci v hmotné nouzi a sociální péče.  

 

Použije se též zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZoOaPSZ), podle něhož se rozhoduje o výměru na pojistném, zálohách 

na pojistné, penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení formou platebního výměru, jehož 

náležitosti stanoví ust. § 104c odst. 1 ZoOaPSZ. Vedle platebního výměru může být exekučním 

titulem i tzv. výkaz nedoplatků vybavený náležitostmi dle § 104g ZoOaPSZ.  
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Dle ust. § 249 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ZoSSP), patří mezi vykonatelné tituly rozhodnutí o povinnosti příjemce vrátit přeplatek na 

poskytnuté dávce.  

 

I v rámci ust. § 7, § 22 odst. 1 a 3 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů, 

můžeme shledat exekuční titul v rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatky na dávce příspěvku na péči. 

 

Obecně u všech rozhodnutí ze sféry nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení platí, že jsou 

pravomocná a vykonatelná, nelze-li je napadnout řádným opravným prostředkem   

5.3.11. Rozhodnutí orgánů Evropských společenství 

Vykonatelnými exekučními tituly jsou rozhodnutí Rady ES, Komise ES nebo Soudního dvora 

Evropských společenství, vydaná podle článku 244 a 256 Smlouvy o založení Evropského 

společenství, rozsudky Soudního dvora ES podle čl. 159 a 164 Smlouvy o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii a rozhodnutí Soudu prvního stupně a Soudní komory dle čl. 224 

odst. 6 a čl. 225a odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství. Uvedená ustanovení smluv 

přiznávají vykonatelnost rozhodnutí výše uvedených orgánů za podmínky, že se jedná o rozhodnutí 

znějící na peněžitá plnění uložená jiným osobám než státům. Doložku vykonatelnosti připojuje, po  

ověření pravosti, vnitrostátní orgán, zmocněný k tomu vládou členského státu. Takto vybavený 

exekuční titul lze podat přílohou návrhu na výkon rozhodnutí v souladu s národním právem. Samotný 

výkon rozhodnutí se řídí předpisy občanského procesního práva státu, na jehož území se výkon 

provádí a kontrolu jeho řádného provádění provádějí vnitrostátní soudní orgány v souladu s 

vnitrostátním procesním právem. Výkon rozhodnutí orgánu Evropských společenství však může být 

zastaven pouze na základě rozhodnutí Soudního dvora.  

5.3.12. Jiná vykonatelná rozhodnutí, schválené smíry a listiny jejichž soudní   
výkon připouští zákon 

OSŘ umožňuje, aby podkladem pro výkon rozhodnutí byla i jiná rozhodnutí, než ta která jsou 

podřazena pod § 274 písm. a) až h) OSŘ. Proto nemluvíme o výčtu uzavřeném, taxativním a 

v případě, že určité rozhodnutí nespadá do výše uvedených skupin, lze je zařadit pod skupinu i), pokud 

splňují náležitosti. Podřadit pod ustanovení § 274 písm i) můžeme tedy rozhodnutí justičních  orgánů             
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cizího státu či cizozemským orgánem schválené smíry, cizozemské notářské listiny vydané 

v občanskoprávních, pracovních, rodinných a jiných věcech, pokud nabyly právní moci a byly uznány 

dle ust. § 63 zákona č. 98/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění 

pozdějších předpisů, českým soudem; rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu vzniklá ze sporu 

poskytovatele telekomunikačních služeb s účastníkem respektive uživatelem telekomunikačních 

služeb; rozhodnutí příslušných orgánů samosprávných profesních organizací založených podle zákona 

(Česká advokátní komora, Česká lékařská komora apod.); rozhodnutí příslušných orgánů ve 

služebních nebo obdobných vztazích např. podle zákona 361/2003 Sb. o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů či podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení 

ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů; rozhodnutí orgánů, které ač již 

byly zrušeny, nepozbývají přes tuto skutečnost vykonatelnosti ( např. rozhodnutí orgánů hospodářské 

arbitráže a rozhodců podle zákona č. 121/1962, o hospodářské arbitráži); rozhodnutí rozhodce o plnění 

závazků z kolektivní smlouvy ve smyslu ust. § 13 a 14 zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním 

vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů; nález finančního arbitra dle ust. § 15 a 17 zákona č. 

229/2002 Sb. o finančním arbitrovi; apod.   

 

Ač pojmově blízko, přesto rozhodnutí zdravotních pojišťoven vydaná podle ust. § 53 a násl. zákona č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoZP) nepatří do skupiny titulů podle § 274 písm. g), tedy mezi 

rozhodnutí v řízení ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení. Z důvodu, že 

zákonodárce výslovně rozhodnutí zdravotních pojišťoven do uvedené skupiny nazařadil, tak tato 

rozhodnutí patří mezi „nezařazené“ exekuční tituly. Forma rozhodnutí je přitom též podobná 

rozhodnutím orgánů nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, kdy se dlužné zdravotní 

pojištění a penále vyměřuje platebním výměrem či výkazem nedoplatků.  

 

Exekučním titulem, v zájmu kterého se v rámci občanských a obchodních vztahů připojuje tzv. 

rozhodčí doložka, je rozhodčí nález vydaný rozhodcem nebo stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 

§ 28 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších přepisů, respektive ve smyslu ust. § 28 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. 

Pokud je ke smlouvě připojena tzv. rozhodčí doložka, jsou spory z této smlouvy řešeny nikoliv 

soudem, ale rozhodcem, tím může být poškozena tzv. slabší strana (především spotřebitel ve vztahu 
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k podnikateli),  proto je tato možnost v současné době legislativně omezována.  

 

V České republice se uznávají a vykonávají stejně jako tuzemské tak i cizozemské rozhodčí nálezy, 

avšak za podmínky recipročního uznávání českých rozhodčích nálezů v příslušné zemi, v které byl 

vydán nález, jenž má být vykonán v ČR.     

VI. Ostatní předpoklady nařízení výkonu rozhodnutí  

Dle § 103 OSŘ ve spojení s § 254 odst. 1 soud z úřední povinnosti kdykoli za řízení přihlíží k tomu, 

zda jsou splněny podmínky řízení, tj. podmínky, za nichž muže rozhodnout ve věci samé. Z tohoto 

pravidla se vymyká pouze zkoumání místní příslušnosti, kterou soud zkoumá pouze než začne jednat 

ve věci nebo později, když ji namítne účastník za předpokladu, že je uplatněna včas. 

6.1. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí  

Zahájení výkonu rozhodnutí je plně v rukách oprávněného. Výkon rozhodnutí lze totiž dle ust. § 261 

odst. 1, věty první OSŘ, nařídit jen na jeho návrh.  Pouze oprávněný může také s řízením nakládat a 

tedy i může dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ svým návrhem způsobit jeho zastavení.  

 

Návrh, jako jakékoliv jiné podání, lze dle ust. § 42 odst. 1 učinit písemně nebo ústně. Písemné podání 

se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, telegraficky nebo 

telefaxem. Návrh lze podat i ústně do protokolu. Návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí jsou v drtivé 

většině ale písemné, jelikož ústně lze podat jen návrh, kde exekuční titul byl vydán v řízení, které lze 

zahájit i bez návrhu, např. v případě návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí k uspokojení nároku 

nezletilého dítěte na výživné podle rozhodnutí vydaného podle  § 50 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, 

ve znění pozdějších předpisů. Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky, telefaxem či 

v elektronické podobě, pokud chybí zaručený elektronický podpis, je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit 

předložením jeho písemného originálu, jinak k němu soud ze zákona nepřihlíží.  

 

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí musí, vedle obecných náležitostí podání podle § 42 odst. 4 ve 

spojení s ust. § 254 odst. 1 OSŘ, splňovat i zvláštní náležitosti podle ust. § 79 odst. 1 ve spojení s ust. 

§ 254 odst. 1 OSŘ, kromě toho požaduje řízení o výkonu rozhodnutí další náležitosti dle § 261 OSŘ. 

Vady v podání jsou odstranitelné opravením či doplněním. Soud tedy vyzve navrhovatele k jejich 
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odstranění dle ust. § 43 odst. 1 OSŘ a určí mu k tomu lhůtu, přičemž jej poučí, jak je třeba opravu 

nebo doplnění provést. Teprve jestliže adresát výzvy v určené lhůtě vady svého podání neodstraní a 

v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesení dle § 43 odst. 2 OSŘ ve spojení s § 254 

odst. 1 OSŘ odmítne. 

 
Z požadavku na obecné náležitosti podání vyplývá, že z návrhu musí být zřejmé, kterému soudu je 

určen, kdo jej činí, které věci se týká, a to vše musí být datováno a podepsáno navrhovatelem či jeho 

zástupcem. Je též třeba podání učinit v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal u 

soudu a aby každý účastník mohl obdržet též jeden stejnopis, pokud je toho třeba. Pokud je tedy 

povinný jeden a není žádných jiných účastníků kromě oprávněného, zasílá se návrh dvojmo. Pokud 

navrhovatel nedodá potřebný počet stejnopisů ani po výzvě, není to důvodem k odmítnutí podání, 

nicméně soud je oprávněn naúčtovat mu za pořízení stejnopisů k úhradě částku dle sazebníku 

uvedeného v zákoně č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o soudních poplatcích či ZoSP).  

 

Náležitosti aplikované přímo ve vztahu k návrhu vycházejí z ust. § 79 odst. 1 ve spojení s § 254 odst. 

1 OSŘ. Zde je určeno, že kromě obecných náležitostí podání, musí návrh obsahovat jméno, příjmení, 

bydliště účastníků, popřípadě jejich rodná čísla (to však není nutné, z hlediska ochrany osobních údajů 

je vhodnější datum narození), v případě právnické osoby se uvádí její obchodní jméno nebo název, IČ, 

sídlo, je možné uvést i zástupce účastníků. Navrhovatel musí vylíčit rozhodující skutečnosti a odkázat 

na důkazy, jichž se dovolává. Vylíčením rozhodujících skutečností se v návrhu na nařízení výkonu 

rozhodnutí rozumí přesné označení rozhodnutí nebo jiného titulu, jehož výkonu se oprávněný domáhá 

a dále prohlášení oprávněného, že povinný dosud povinnost, která mu byla exekučním titulem 

uložena, nesplnil, nebo jí splnil jen zčásti. Bylo-li titulem, rozhodnutím alternativa facultas, vyhověno 

žalobě s tzv. alternativním petitem, kdy volba plnění byla na žalovaném, nyní povinném, tuto volbu 

provede oprávněný. Z návrhu musí být patrno, čeho se vlastně navrhovatel dovolává (tzv. žalobní 

petit).  

 

V praxi se soudy setkávají s návrhy, ve kterých oprávněný uvede jemu posledně známou adresu 

povinného, který jí však v mezidobí změnil. Soud by rozhodně takový návrh neměl odmítnout jen 

proto, že se na ní již povinný nezdržuje, jinak by to ve svých důsledcích mohlo znamenat odepření  
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práv dle čl. 36 odst. 1 LZPS, tak jak usoudil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 22 Cdo 149/2005. Ani 

neuvedení IČ u fyzické osoby jako podnikatele nebrání samo o sobě výkonu rozhodnutí. Z rozhodnutí 

Nejvyššího soudu 20 Cdo 1020/1999 či 21 Cdo 2101/2008 vyplývá, že soudní praxe zastává názor, že 

vady v označení účastníků řízení v rozhodnutí, podle kterého byl navržen výkon, nejsou na újmu jeho 

vykonatelnosti, je-li možné z něj bez pochybností dovodit, komu bylo přiznáno právo, nebo uložena 

povinnost. 

 

Vedle obecných náležitostí podání a zvláštních náležitostí návrhu musí návrh splňovat náležitosti 

nutné k nařízení výkonu rozhodnutí dle § 261 odst. 1 OSŘ. V rámci uvedeného ustanovení musí 

oprávněný specifikovat v návrhu na výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky, jakým 

způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Dále poté, co určí způsob výkonu rozhodnutí, musí 

poskytnout soudu informace nutné k jeho úspěšnému provedení. 

 

U navrženého výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy, označí toho, vůči komu má povinný nárok na 

mzdu (plátce mzdy) či na jiný příjem dle ust. § 299 OSŘ, kterým je plat, odměna z pracovní činnosti, 

odměna za pracovní nebo služební pohotovost, odměna členů zastupitelstva územních samosprávných 

celků, dávka státní sociální podpory, která je vyplacena jednorázově. Srážka se provádí i z příjmů 

nahrazujících odměnu za práci, tj. z náhrady mzdy nebo platu, nemocenské, ošetřovného nebo 

z podpory při ošetřování člena rodiny, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, peněžité 

pomoci v mateřství, důchodu, stipendia, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 

odstupného, popřípadě obdobného plnění poskytnutého v souvislosti se skončením zaměstnání, 

peněžitého plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutého v souvislosti se zaměstnáním, 

úrazového příplatku, úrazového vyrovnání a úrazové renty. 

 

U navrženého výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, označí 

oprávněný v návrhu peněžní ústav a číslo účtu, z něhož má být pohledávka odepsána. Označí-li více 

účtu u téhož peněžního ústavu, uvede také pořadí, v jakém z nich má být pohledávka odepsána. 

Peněžním ústavem se rozumí banka, pobočka zahraniční banky, stavební spořitelna, spořitelní úvěrové 

družstvo, instituce elektronických peněz apod. V případě, že oprávněný nedisponuje výše uvedenými 

informacemi, je možností požádat o příkaz k výplatě z účtu u kteréhokoliv peněžního ústavu, který pro  
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povinného účet vede s tím, že pro ověření identifikace je nutné uvést rodné číslo povinného nebo IČ, 

je-li povinný podnikatelem.  

 

U navrženého výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky označí oprávněný osobu, vůči 

které má povinný pohledávku, tj. dlužníka povinného a uvede důvod pohledávky. 

 

Navrhuje-li oprávněný nařízení výkonu rozhodnutí prodejem určených movitých věcí, měl by je 

přesně označit, popřípadě označit místo, kde je povinný uchovává, jestliže je to mimo jeho byt.  

 

V případě návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí nebo návrhu na zřízení 

soudcovského zástavního práva k nemovitosti též musí oprávněný dotčené nemovitosti přesně označit, 

aby byly dohledatelné na katastru nemovitostí. 

 
Povinnost přesně označit věc platí jak u movitých věcí nebo nemovitostí, tak též u podniků, které 

povinný vlastní či které spoluvlastní. 

 

K tomu, aby mohl být výkon rozhodnutí skutečně nařízen však vůle oprávněného sama o sobě nestačí,  

musí být totiž splněny další podmínky, které se dělí na formální a materiální. 

 
Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí 21 Cdo 2053/2004 deklaroval, že prvoinstanční soud vychází 

před nařízením výkonu rozhodnutí pouze z údajů uvedených v návrhu podložených exekučním titulem 

a nezkoumá tedy zda povinný např. v mezidobí povinnost uloženou exekučním titulem již splnil. 

Povinný má možnost obrany až po doručení usnesení o nařízení exekuce, proti kterému může, 

v případě zániku pohledávky jejím zaplacením, brojit podáním návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí 

podle § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ.  

 
VZOR NÁVRHU NA NAŘÍZENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ V PŘÍLOZE  

6.2. Pravomoc a příslušnost soudu u řízení o výkonu rozhodnutí                                

K řízení o nařízení a provedení výkonu rozhodnutí je nutná pravomoc soudu. Tomu jí dávají již 

ustanovení v rámci části šesté a to § 251 a § 274 OSŘ, kdy v posledně jmenovaném ustanovení jsou 

demonstrativně vyčteny typy exekučních titulů, které mohou být podkladem pro nařízení. Nesplnění 

podmínky pravomoci soudu je naodstranitelným nedostatkem podmínky řízení a soudu tedy nezbývá 
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nic jiného, než řízení zastavit ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 OSŘ, s tím, že ustanovení o 

zastavení řízení ve smyslu ustanovení 268 OSŘ se nepoužije.   

 

Dalším předpokladem je věcná a místní příslušnost soudu. Věcná příslušnost soudů upravena v § 9 

OSŘ vymezuje okruh působnosti mezi jednotlivými druhy soudů. Dle § 9 odst. 1 OSŘ jsou okresní 

soudy příslušné k řízení v prvním stupni, nestanoví-li zákon jinak, tj. nejsou-li příslušné krajské soudy, 

vrchní soudy či Nejvyšší soud. Podle výše uvedeného ustanovení jsou tedy k řízení o nařízení výkonu 

rozhodnutí příslušné okresní soudy. Věcnou příslušnost soud zkoumá dle § 104a odst. 1 OSŘ kdykoliv 

za řízení. V případě, že je návrh podán u věcně nepříslušného soudu. jde o neodstranitelnou vadu 

podmínek řízení ve smyslu § 104 odst. 1 OSŘ a soud musí řízení zastavit.  

 

Místně příslušným soudem pak dle § 252 odst. 1 OSŘ bývá obecný soud povinného. Obecný soud 

povinného bývá určen jeho bydlištěm. Pokud povinný nemá obecný soud, nebo jeho obecný soud není 

v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má 

povinný majetek. Jde-li o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, je příslušný soud, v jehož obvodu 

má sídlo banka či jiný dlužník povinného, popř. je-li dlužníkem zahraniční osoba, je příslušný soud, 

v jehož obvodu má podnik či organizační složku podniku. Obecný soud povinného není místně 

příslušný za situace, jde-li o výkon rozhodnutí prodejem podniku. Zde je příslušný soud, v jehož 

obvodu se podnik či jeho část nachází; to samé platí u výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti. Jde-li 

o výkon rozhodnutí pro vymožení výživného nezletilého dítěte, je místně příslušný soud, v jehož 

obvodu má nezletilý své bydliště, pokud je umístěno na základě dohody rodičů, rozhodnutí soudu či 

na základě jiných rozhodujících skutečností.  

6.3. Účastníci řízení o výkonu rozhodnutí 

6.3.1. Oprávněný a povinný 

V rámci výkonu rozhodnutí jsou účastníci označováni odlišně od nalézacího řízení. Hlavními 

účastníky řízení o výkonu rozhodnutí jsou oprávněný a povinný. Z procesního hlediska je oprávněným 

ten, kdo podal návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a který se domáhá vymožení práva daného mu 

předchozím rozhodnutím, neboli exekučním titulem. Povinným je osoba označená v návrhu, na které  
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má být povinnost daná exekučním titulem vynucena. To, že se oprávněný na svém návrhu na nařízení 

výkonu rozhodnutí takto označil však ještě nemusí nutně znamenat, že je skutečně nositelem 

hmotněprávního oprávnění, totéž platí při označení povinného, který nemusí být ve skutečnosti 

nositelem hmotněprávní povinnosti. Otázku věcné, tedy aktivní legitimace na straně oprávněného a 

pasivní legitimace na straně povinného zkoumá soud teprve při rozhodování o nařízení výkonu 

rozhodnutí posuzováním exekučního titulu.    

 
Řízení o výkonu rozhodnutí však může mít vedle oprávněného a povinného další účastníky, kteří jsou 

však nadáni procesními právy v omezeném rozsahu. 

6.3.2. Manžel povinného 

Pokud je nařízením výkonu rozhodnutí postižen majetek, který patří do tzv. společného jmění manželů 

(dále též SJM) ve smyslu § 143 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen občanský zákoník či OZ), je na základě ust. § 255 odst. 2 OSŘ účastníkem řízení i 

manžel povinného s tím, že toto účastenství započíná až okamžikem, kdy soud prvního stupně vydal 

rozhodnutí, kterým byla taková věc postižena. Dokazování o tom, zda výkon rozhodnutí postihuje 

skutečně věc, která náleží do SJM se neprovádí, vychází se pouze z tvrzení povinného, manžela 

povinného popř. oprávněného, na základě nichž soud dospěje k názoru, že věci které jsou nařízeným 

výkonem rozhodnutí postihovány, patří do SJM nesporně či alespoň je možné, že do něj patří. Manžel 

povinného může od okamžiku svého účastenství namítat jen ty okolnosti, které může namítat povinný. 

Soud tedy neřeší otázky, zda závazek, jehož vydobytí je navrhováno, vznikl za trvání manželství a ani 

jaký byl osud společného jmění. Uvedené skutečnosti se neprokazují a soud ohledně nich vychází 

z tvrzení oprávněného. Manžel povinného však má právo se ještě bránit návrhem na vyloučení 

majetku z výkonu rozhodnutí za splnění okolností daných § 267 odst. 2 OSŘ. Účastenství manžela 

povinného přichází v úvahu u výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, nemovitostí, 

spoluvlastnického podílu k věci, podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitosti. 

Z povahy věci je ale vyloučeno u výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo srážkami z účtu 

povinného u peněžního ústavu a to i v případě, že by na účet povinného ukládal manžel povinného. 

Výkon rozhodnutí může zasáhnout i do majetkových poměrů již rozvedených manželů, kdy sice SJM 

zaniklo, avšak nebylo vypořádáno dohodou, soudem nebo na základě domněnky vypořádání podle § 

150 odst. 4 OZ. 
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6.3.3. Ostatní účastníci řízení 

Výkon rozhodnutí může zasáhnout i do práv ostatních osob, např. ukládat povinnosti i pod sankcí v 

případě tzv. poddlužníků povinného, kteří jsou mu nějakým způsobem povinni plnit, jedná se např. o 

plátce mzdy, peněžní ústav, kde má povinný účet či jiného dlužníka povinného. Tyto osoby se proto 

stávají účastníky řízení, jejich práva jsou však omezena úsekem, v nichž jim zákon přiznává procesní 

povinnost či práva.  

 

Stejnými účastníky určité části řízení mohou být dražitelé, spoluvlastníci prodávané movité věci, 

zástavní věřitelé povinného. Účastníkem řízení může být též věřitel povinného, který svou pohledávku 

přihlásil do řízení s cílem uspokojení z dražební podstaty prodávaných movitých věcí, nemovitostí 

nebo podniku a to pouze v části, v níž jde o jím přihlášenou pohledávku a její uspokojení z rozvrhu 

rozdělované podstaty. 

 

Jestliže soud rozhoduje dle zákona č. 119/2001 Sb., o pravidlech pro případy souběžně probíhajících 

výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, jsou účastníky takového řízení oprávnění ze všech 

výkonů rozhodnutí a exekucí, jimiž jsou souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové 

hodnoty povinného, a samozřejmě povinný.   

 

6.4. Způsobilost být účastníkem a procesní způsobilost účastníka u      
řízení o výkonu rozhodnutí 

 

Způsobilost být účastníkem řízení ve smyslu § 19 OSŘ ve spojení s § 254 odst. 1 OSŘ představuje 

obecně způsobilost být subjektem procesněprávních vztahů a v oblasti hmotného práva ji odpovídá 

tzv. právní subjektivita, která  dle § 7 OZ u fyzické osoby vzniká narozením a zaniká prohlášením o 

smrti. Způsobilost být účastníkem zákon navíc přiznává např. správci daně, jako organizační složce 

státu či územně samosprávného celku, která jinak není samostatnou právnickou osobou a přesto mu 

OSŘ ve spojení s ust. § 10 odst. 3 zákona č. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále daňový řád či DŘ), přiznává způsobilost být účastníkem řízení s podmínkou omezenosti pouze 

pokud se týče správy daní. Jestliže osoba nemůže být účastníkem řízení ve smyslu ust. § 19 OSŘ, jde 

o neodstranitelnou překážku podmínek řízení. 
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Procesní způsobilost dle § 20 OSŘ ve spojení s § 254 odst. 1 OSŘ má ten, kdo může před soudem 

samostatně jednat a to v rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe 

povinnosti a to buď sám, nebo prostřednictvím zvoleného zástupce. Způsobilost mít práva a povinnosti 

dle OSŘ je totožná se způsobilostí dle občanského zákoníku, kde dle § 8 OZ vzniká u fyzické osoby 

v plném rozsahu zletilostí a před dosažením tohoto věku uzavřením manželství. 

 
Procesní způsobilost fyzická osoba může ztratit, nebo jí může být omezena na základě rozhodnutí 

soudu ve smyslu § 10 odst. 1 a 2 OZ v řízení podle § 186 a n. OSŘ, přičemž toto rozhodnutí je 

konstitutivní a nepůsobí retroaktivně. I toto lze však řešit, nejedná se tedy o neodstranitelnou vadu 

podmínek řízení, soud jen musí jednat aktivně a zajistit zastupování procesně nezpůsobilého účastníka 

kupříkladu zákonným zástupcem dle § 26 a § 27 OZ, či dá podnět k zastupování zvláštním 

zmocněncem, pokud zákonného zástupce není, či hrozí střet zájmů, teprve poslední možností je 

ustanovení opatrovníka pro řízení.  

 
U právnických osob se způsobilost být účastníkem (tedy dle OZ právní subjektivita) a procesní 

způsobilost (tedy dle OZ způsobilost k právním úkonům) nerozlišují a obé vzniká ke dni jejich zřízení. 

Za právnickou osobu jednají osoby dle ust. § 20 OZ. Nedostatek procesní způsobilosti u jednající 

osoby dle § 20 OSŘ je, jak jsem uvedl výše, odstranitelnou vadou podmínek řízení.  

6.5. Plná moc k zastupování u řízení o výkonu rozhodnutí 

V případě, že se účastník řízení nechá zastupovat, musí se ten, který účastníka zastupuje, prokázat 

plnou mocí, v případě opomenutí se zástupce účastníka vyzve, aby tak dodatečně učinil. Po dodání 

plné moci se v řízení pokračuje a veškeré úkony provedené zástupcem účastníka před doložením, resp. 

i před dodatečným podepsáním plné moci tak zůstávají v platnosti. Zastupování účastníka je vyloženo 

v rámci ust. § 22 až § 35a OSŘ. 

6.6. Litispendence a rei iudicatae u řízení o výkonu rozhodnutí 

V případě, že ve stejné věci probíhá u soudu jiné řízení dochází k tzv. překážce zahájeného řízení 

(litispendenci) a později zahájené řízení musí být zastaveno, jelikož jde o neodstranitelnou vadu 

v podmínkách řízení, totéž řešení se použije u věci pravomocně rozhodnuté (rei iudicatae) dle § 159 

odst. 3 OSŘ ve spojení s § 254 odst. 1 OSŘ v případě, byl-li předchozí výkon pravomocně nařízen, ale 
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zároveň nebyl ještě zastaven. Po zastavení řízení totiž překážka věci rozhodnuté odpadá a lze tedy 

např. v případě zastavení výkonu rozhodnutí pro nemajetnost návrh podat znovu, kupříkladu když 

v mezidobí oprávněný zjistí povinného zhodnotitelný majetek, či se majetková situace povinného 

zlepšila. Překážka litispendence a rei iudicatae platí vzájemně i mezi výkonem rozhodnutí a exekucí 

dle EŘ, přičemž ale zároveň nebrání nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení, brání 

ale tomu, aby mohl být vydán exekuční příkaz, jelikož až exekuční příkaz má dle ust. § 47 odst. 2 EŘ 

účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle OSŘ.  

 

Překážky litispendence, ani věci pravomocně rozhodnuté, nemůžou nastat v případě, že jsou výkonem 

rozhodnutí postiženy tytéž věci, práva a jiné majetkové hodnoty, jako výkonem rozhodnutí nařízeným 

správcem daně, správním úřadem nebo jiným orgánem veřejné správy. Takovýto střet řeší zákon        

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

přičemž tato úprava nedopadá na souběh výkonu rozhodnutí dle OSŘ s exekucí dle EŘ.  

 

6.7. Ostatní náležitosti,které soud zkoumá před nařízením výkonu  
       rozhodnutí 
 
Pokud jsou výše uvedené předpoklady splněny a byl zaplacen příslušný soudní poplatek dle přílohy 

zákona o soudních poplatcích, sazebníku poplatků, položky 16, shrnuji pro úplnost již řečené, že soud 

ještě zkoumá ve věci předpokladů vydání usnesení o nařízení výkonu, zda-li je v příloze návrhu 

exekuční titul, zda-li byl dotyčný exekuční titul vydán orgánem, do jehož pravomoci věc náleží, zda je 

exekuční titul vykonatelný jak po stránce materiální tak formální, zda jsou ve věci oprávněný aktivně 

legitimován a povinný pasivně legitimován, zda je u výkon rozhodnutí na peněžité plnění uvedeno, 

jakým způsobem má být nařízen, zda-li je navrhován v rozsahu, který stačí k uspokojení oprávněného, 

na druhé straně jestli navrhovaný způsob výkonu rozhodnutí není zřejmě nevhodný a zda-li k vydobytí 

pohledávky nepostačuje výkon rozhodnutí nařízený nebo navržený jiným způsobem, dále se zkoumá 

není-li vymáhané právo  prekludováno.  

6.8. Skutečnosti které soud před nařízením výkonu rozhodnutí 
nezkoumá 

V části práce věnující se návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí jsem již jmenoval konkrétní 

skutečnost, kterou soud nezkoumá, tj. zda-li povinnost uložená exekučním titulem již nebyla splněna 
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či jinak zanikla. Při rozhodování v rámci výkonu rozhodnutí nezkoumá ani některé další skutečnosti, 

které mohou mít pro pozdější průběh fatální význam a to z toho důvodu, že ve fázi rozhodování soudu 

před nařízením výkonu nejsou skutečnostmi rozhodujícími. Je to dáno jistými specifiky řízení o 

výkonu rozhodnutí oproti nalézacímu řízení. Účel výkonu rozhodnutí je již dán jeho názvem, proto je 

toto řízení určitým způsobem limitováno, nemůže např. nahrazovat odvolací řízení v rámci řízení 

nalézacího, proto soud již není, jak judikoval Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí 21 Cdo 2020/1998 

oprávněn přezkoumávat věcnou správnost podkladového rozhodnutí, jehož obsahem je soud vázán a 

nemůže do něj jakýmkoliv svým rozhodnutím zasahovat. To platí mimo jiné i u rozhodčích nálezů, 

proti nimž lze sice podat návrh na jejich zrušení, to však nemá vliv na jejich vykonatelnost. Teprve po 

zrušení rozhodčího nálezu dochází k zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 

písm. b) OSŘ. Soud nemůže ani reflektovat na argumentaci rozporu návrhu na nařízení výkonu 

rozhodnutí s dobrými mravy ve smyslu § 3 odst. 1 OZ, jelikož i dle názoru Nejvyššího soudu               

(rozhodnutí NS ČR sp. zn. 20 Cdo 535/2002) podání návrhu na nařízení exekuce není výkonem práva 

ve smyslu § 3 odst. 1 OZ, nýbrž využitím možnosti dané ustanovením § 251 OSŘ  oprávněnému 

v případě, že povinnost uložená povinnému nebyla dobrovolně splněna.  

6.9. Odstranitelné a neodstranitelné vady podmínek v řízení 

Vady podmínek v řízení jsou buď odstranitelné, nebo jsou tak zásadní, že je není možno odstranit.  

 

U odstranitelných vad v podmínkách řízení soud musí svým přístupem napomoci k odstranění vady, 

aby mohlo být v řízení pokračováno, teprve nezdaří-li se nedostatek podmínky odstranit, lze řízení 

zastavit ve smyslu § 104 odst. 2 OSŘ. Ve fázi, kdy je vada odstraňována, nesmí soud pouze vydat 

rozhodnutí ve věci samé. 

 

U neodstranitelných vad v podmínkách řízení soud řízení zastaví s odkazem na § 104 odst. 2 ve 

spojení s § 254 odst. 1 OSŘ bez dalšího. 

VII. Exeku ční titul jako základní předpoklad nařízení 
exekuce 

Stejně jako u návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, je i u návrhu na nařízení exekuce jeho povinnou 

součástí exekuční titul. Exekuční titul u výkonu rozhodnutí a u exekuce je chápán zcela shodně.  
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Exekuční titul je základní podmínkou pro nařízení a vedení exekuce. Jde o rozhodnutí pravomocného 

orgánu, které ukládá povinnému povinnost k plnění, nebo v případě přechodu povinnosti jde o listiny, 

kterými tuto povinnost převzal povinný dobrovolně a zároveň souhlasil s nuceným výkonem pokud 

povinnost v určené lhůtě nesplní. Exekuční řád se věnuje v ust. § 41 formální vykonatelnosti 

exekučního titulu a v § 40 nabízí demonstrativní výčet možných exekučních titulů a též se v témže 

paragrafu vyjadřuje k materiální vykonatelnosti. Exekuční titul, jako příloha k návrhu na nařízení 

exekuce dle EŘ, musí splňovat stejné podmínky materiální a formální vykonatelnosti jako exekuční 

titul přiložený k návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí dle OSŘ, proto v této věci odkazuji na 

přiměřené subsidiární použití části V. Exekuční titul jako základní předpoklad výkonu rozhodnutí. 

7.1. Formální náležitosti exekučního titulu přiloženého k návrhu    
na nařízení exekuce – formální vykonatelnost 

Formální náležitosti titulu, který má být podkladem pro exekuci jsou shodné s formálními náležitostmi 

titulu při výkonu rozhodnutí. § 41 EŘ ukládá povinnost orgánu, který exekuční titul (rozhodnutí), 

vydal, popř. u smírů a dohod, který je schválil, opatřit ho potvrzením o vykonatelnosti. Potvrzením o 

vykonatelnosti musí být vybaveno vykonatelné rozhodnutí soudu v občanskoprávní věci, které 

přiznává právo či zavazuje k povinnosti; vykonatelné rozhodnutí soudu či jiného orgánu činného 

v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek; vykonatelný rozhodčí nález; 

vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve 

věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír; vykonatelné rozhodnutí a výkaz 

nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení; jiná vykonatelná rozhodnutí a 

schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (tímto výčet vyjadřuje svoji demonstrativnost, 

jako je tomu u souvisejícího ustanovení v rámci části VI. OSŘ u výkonu rozhodnutí). Prostřednictvím 

ust. § 40 odst. 1 písm. g) exekuční řád umožňuje vykonat tituly, které v EŘ nejsou výslovně 

jmenovány, a to za předpokladu, stanoví-li tak jiný zákon, mezinárodní smlouva či předpis evropského 

společenství. 

 

V rámci ust. § 41 EŘ, upravujícího postup při potvrzení o vykonatelnosti platí, stejně jako při výkonu 

rozhodnutí OSŘ, že doložku vyznačí ten orgán, který rozhodnutí, dohodu či smír vydal respektive 

schválil. Nicméně některé exekuční tituly doložkou vykonatelnosti vybaveny být nemusí. Notářské a 

exekutorské zápisy, se svolením k vykonatelnosti, potvrzení o vykonatelnosti neobsahují, neboť 

vykonatelnost nastává za situace, kdy není plněno řádně a včas uplynutím lhůty k plnění. V případě 
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vykonatelných rozhodnutí soudu je ohledně přiložení exekučního titulu situace stejná jako u výkonu 

rozhodnutí dle OSŘ. Shodně jako v rámci výkonu rozhodnutí, nemusí být ve smyslu ust. § 38 odst. 2 

EŘ exekuční titul přiložen v případě, že jej vydal v nalézacím řízení stejný soud, jako je exekuční 

soud. Pokud však oprávněný vymáhá plnění prostřednictvím návrhu na nařízení exekuce, příjemcem 

takového návrhu je exekutor a ten též jako první orgán posuzuje náležitosti návrhu a exekučního titulu. 

Pokud není exekuční titul přiložen, exekutor posílá návrh ke kontrole souladu s exekučním titulem 

soudu.   

 

Soud, který nařizuje exekuci, je oprávněn dle ust. § 52 odst. 1 EŘ a 275 odst. 2 OSŘ přezkoumat 

správnost údaje obsaženého v potvrzení o vykonatelnosti. Pro posuzování soudu je směrodatné 

především to, zda rozhodnutí, které se stalo exekučním titulem, bylo doručeno v souladu s procesními 

pravidly řízení, které předcházelo jeho vydání. Podmínky vykonatelnosti totiž určuje právní předpis, 

podle kterého byl exekuční titul vydán. K ust. § 41 EŘ se na základě § 52 odst. 1 EŘ použije 

souvisejících ustanovení OSŘ, tak jak již vyznělo z citace § 275 OSŘ, a proto v ostatku odkazuji na 

přiměřené užití kapitoly 5.1. Formální náležitosti exekučního titulu přiloženého k návrhu na nařízení 

výkonu rozhodnutí – formální vykonatelnost. 

7.2. Materiální náležitosti exekučního titulu přiloženého k návrhu 
na nařízení exekuce – materiální vykonatelnost 

Z hlediska materiální vykonatelnosti musí exekuční titul obsahovat přesnou specifikaci osoby z titulu 

oprávněné a osoby, která je z titulu k něčemu povinná. Osoby oprávněného a povinného musí být vždy 

přesně specifikovány. Pokud se vyskytne chyba v označení účastníků, ještě z toho nelze vyvozovat 

nevykonatelnost, pokud lze beze vší pochybnosti dovodit o koho se jedná na základě jiných údajů, 

v opačném případě by byl totiž  titul nedoručitelný. Vykonatelné rozhodnutí či schválený smír nebo 

dohoda musí dále jako exekuční titul obsahovat specifikaci práva a jemu odpovídající povinnosti, 

která má být vymožena, specifikaci rozsahu povinnosti, která má být plněna a konečně lhůtu danou 

k plnění povinnosti. Tyto požadavky se tedy shodují s úpravou výkonu rozhodnutí v OSŘ. 

 

Soudní exekutor, potažmo exekuční soud posuzuje pouze náležitosti exekučního titulu, samotný výkon 

exekuce probíhá pouze na podkladě návrhu, který musí vycházet z exekučního titulu. Exekuční soud 

nemůže práva a jejich rozsah dovozovat, protože vše má být už určeno exekučním titulem. Nesmí 
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být tedy jakývkoliv pochyb o určení povinnosti a její výše. Problém kupříkladu může nastat, když 

exekuční titul ukládá povinnému povinnost plnit pouze do jistiny a o úrocích se nezmiňuje, typicky 

trestní rozsudek v adhezním řízení, a oprávněný žádá nad rámec exekučního titulu úroky z prodlení, na 

které má dle ust. § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále OZ či občanský zákoník) zákonný nárok. Oprávněný ale do úroků nemůže být v exekučním 

řízení uspokojen do té doby, než by nabylo právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí nalézacího soudu 

na podkladě nové civilněprávní žaloby, která by požadovala další plnění nad rámec trestního 

rozhodnutí. 

 

Odlišné náležitosti musí exekuční titul splňovat, jedná-li se o rozhodnutí o prodeji zástavy, jehož 

výkon lze nařídit, obsahuje-li označení oprávněného, povinného, zástavy a výši zajištěné pohledávky 

včetně jejího příslušenství. Tato úprava též vychází z OSŘ. 

 

Pokud není stanoveno jinak, rozhodnutí na peněžité plnění se obecně stává vykonatelné po lhůtě 

určené ke splnění povinnosti. Pokud lhůta určená není, presumuje se fikce, že uložené peněžité plnění 

je třeba poskytnout do 3 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, to se však týká pouze rozhodnutí a 

smírů vydaných a schválených v občanském procesním řízení.  

 

Z hlediska výkladu ve větě druhé předchozího odstavce, který byl čerpán z ust. § 40 odst. 2 EŘ, bylo 

zkoumáno ustanovení § 261a odst. 2 OSŘ, ve kterém se též uvádí, že neobsahuje-li rozhodnutí soudu 

určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti na plnění uložené rozhodnutím je třeba 

splnit do tří dnů. Občanský soudní řád tedy logicky vychází z toho, že tato fikce může být uplatnitelná 

jen ve vztahu k titulům vydaným podle OSŘ, a tudíž se nemůže týkat ostatních typů exekučních titulů, 

jejichž demonstrativní výčet obsahuje ustanovení § 274 OSŘ. Podmínky materiální a formální 

vykonatelnosti exekučních titulů dle OSŘ a EŘ jsou v zásadě shodné, právní teorií tedy bylo 

dovozeno, že fikce lhůty 3 dnů dle ust. § 40 odst. 2 EŘ se týká též, jako je tomu u OSŘ, pouze 

rozhodnutí soudu v občanskoprávních věcech uvedených v § 40 odst. 1 písm. a) EŘ vydaných dle 

OSŘ a nikoliv všech exekučních titulů uvedených v § 40 odst. 1 EŘ. Ostatní exekuční tituly tedy 

v sobě lhůtu k plnění nést musí, pokud ovšem procesní předpis, na základě něhož byl exekuční titul 

vydán, tuto lhůtu přesně neupravuje sám a lze tedy při určování vykonatelnosti vycházet z úpravy 

předpisu, podle něhož byl exekuční titul s chybějící určením lhůty k plnění vydán. 
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Pokud je rozhodnutím určena povinnost plnění více povinným a plnění je dělitelné; a pokud nejsou 

podíly povinných stanoveny přímo exekučním titulem, dovozuje ust. § 40 odst. 3 EŘ povinnost 

povinných plnit rovným dílem. Toto zákonné určení podílů na povinnosti zákon vztahuje na veškerá 

soudní rozhodnutí podle OSŘ přiznávající, zavazující či postihující majetek, rozhodnutí orgánů 

činných v trestním řízení, včetně soudů, opět ve věci přiznání práva či určení povinnosti, a rozhodnutí 

rozhodců. I když tak zákon výslovně neuvádí, judikatura dovodila, že u ostatních titulů se povinnost 

dělí v případě neurčení exekučním titulem podle počtu povinných též na stejné díly.  

7.2.1. Přechod práv a povinností  a převod práv z exekučního titulu 

Ustanovení § 36 odst. 3, 4 EŘ je obdobou ustanovení § 256 odst. 1 a 2 OSŘ. Obě tato ustanovení 

shodně uvádějí, že za situace, kdy návrh na nařízení výkonu rozhodnutí podá jiná osoba než osoba 

oprávněná z exekučního titulu, nebo je požadován výkon rozhodnutí proti jiné osobě než osobě 

povinné z exekučního titulu, je tato změna možná v rámci institutu přechodu práv a povinností 

z exekučního titulu. Exekuční řád sice formuluje oproti ust. § 256 OSŘ v ust. § 36 i „převod práva“, 

judikaturou však bylo dovezeno, že i když OSŘ vysloveně tuto formulaci neobsahuje, je pod 

přechodem práv zahrnut i převod práv.  

 

Návrhu na nařízení exekuce soud vyhoví, jestliže je nepochybně prokázáno, že na osobu označenou 

v návrhu jako povinný či jako oprávněný, které jsou odlišné od osob uvedených v exekučním titulu 

přešla práva z těchto titulů. Přechod tohoto práva lze prokázat jen listinnou vydanou nebo ověřenou 

státním orgánem nebo notářem, pokud přímo přechod práv nevyplývá z právního předpisu. Procesní 

legitimace vyplývající z návrhu na nařízení exekuce, ve kterém osoba podávající tento návrh označuje 

sebe jako oprávněného a povinným je ten, kdo je tak v návrhu označen, nemusí být zcela shodná s tzv. 

věcnou legitimací vyplývající z exekučního titulu. Za těchto okolností musí být však uvedený 

nesoulad zahlazen právě přechodem či převodem práv a přechodem povinností. Aktivně legitimován 

nemusí být jen oprávněný z tohoto titulu, ale může jim být, pokud rozhodnutí bylo vydáno ve 

správním řízení, i orgán, který toto rozhodnutí vydal. Zhojit nesoulad v procesní a věcné legitimaci lze 

jen na základě skutečností, které nastaly po vydání exekučního titulu, nelze tak učinit za situace, kdy 

tyto skutečnosti nastaly ještě před vydáním exekučního titulu, protože exekuční soud nemůže 

nahrazovat vůli nalézacího orgánu, který změny do svého rozhodnutí nepromítl. 

 

Přechod a převod práv a přechod povinností prokazuje oprávněný. 

__________________________________ 

Prameny: 

Kasíková M. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), Komentář, 2. vydání, C.H.Beck, 2010, s. 117-118 

Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád 1+2, komentář, 1. vydání, C.H.Beck, 2009, s. 2113-2114 

Hlavsa P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb.  s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Linde Praha, 2008, s. 61 
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K přechodu práva dochází na základě zákona nebo na základě události či jiné právní skutečnosti 

nezávislé na vůli účastníků.   

 

U tzv. zákonné sukcese oprávněný prokazuje, že nastala zákonem presumovaná skutečnost, která má 

za následek přechod práva na straně oprávněného nebo povinností na straně povinného, přičemž 

listina, kterou je přechod práv a povinností prokazován, nemusí být vydána či ověřena státním 

orgánem či či ověřena notářem, jelikož přechod práv vyplývá přímo z právního předpisu. Příkladem 

zákonné sukcese je například výplata plnění z pojištění podle ust. § 33 zákona č. 37/2004 Sb., o 

pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Listinou vydanou či ověřenou státním orgánem nebo notářem musí být doložen přechod či převod 

práv a povinností na základě události nebo právního úkonu. Příkladem přechodu práv, ke kterému 

došlo nezávisle na vůli účastníků je rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu. Naopak z vůle účastníků 

dochází k převodu práv např. prostřednictvím smlouvy o postoupení pohledávky. Soudní praxe 

dovodila, že při přechodu práv a povinností sice nestačí smlouva uzavřená mezi soukromými osobami 

bez dalšího, ale požadavku listiny vydané či ověřené státním orgánem či notářem je vyhověno, pokud 

jsou podpisy smluvních stran na uvedené soukromé listině doloženy ověřením předepsaným 

způsobem. 

7.2.2. Exekuční titul s vazbou na splnění podmínky či vzájemné plnění 

Podkladem pro rozhodnutí o nařízení exekuce může být, stejně jako v případě výkonu rozhodnutí, 

exekuční titul, ve kterém je plnění vázáno na podmínku či vzájemné plnění. Problematiku upravuje 

ust. § 43 EŘ, které je obdobou § 262 OSŘ.   

 

Na vykonatelnost exekučního titulu se mohou vztahovat podmínky dvojího druhu, které na ní mají 

opačné účinky.  

 

Pokud rozhodnutí obsahuje odkládací podmínku ve smyslu ust. § 36 OZ, lze vyhovět návrhu na 

nařízení výkonu rozhodnutí jen za podmínky, že oprávněný doloží listinou vydanou či ověřenou 

státním orgánem nebo notářem, že nastala podmínka, na základě níž je povinný nucen plnit. Pokud 

oprávněný ani po výzvě s poučením splnění podmínky výše uvedeným způsobem neprokáže, 

vystavuje se riziku, že jeho návrh bude pro nesplnění ust. § 43 odst. 1 a odst. 2 EŘ zamítnut.  

__________________________________ 

Prameny: 

Kasíková M. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),Komentář,2. vydání,C.H.Beck,2010, s. 118,162 

Tripes A., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, C.H.Beck, 2006, s.768 

Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád 1+2, komentář, 1. vydání, C.H.Beck, 2009, s. 2114, 2119, 2189 
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Obsahuje-li exekuční titul tzv. rozvazovací podmínku, znamená to, že jej lze vykonat jen do té doby, 

než bude splněna. Exekuční soud tedy nařídí exekuci na podkladě exekučního titulu, kde ještě nedošlo 

k naplnění rozvazovací podmínky, s tím že tuto exekuci může kdykoliv z úřední povinnosti či na 

návrh zastavit dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ dle odkazu v ust. § 52 odst. 1 EŔ, pokud 

rozvazovací podmínka bude splněna a tudíž dojde  zániku již nastálých následků exekučního titulu. 

  

Ke vzájemnému plnění obou účastníků dochází zejména u tzv. synallagmatických závazků (např. dle § 

457 OZ u vzájemného plnění z neplatné smlouvy, kdy je každý z účastníků povinen vrátit druhému 

vše, co podle ní dostal). Oprávněný v tomto případě musí listinou dle ust. § 43 odst. 2 EŘ prokázat, že 

sám svou povinnost stanovenou exekučním titulem splnil, nebo je připraven jí splnit. Toto plnění 

může oprávněný učinit, pokud povinný neposkytl náležitou součinnost, i do úschovy soudu dle ust. § 

185a a násl. OSŘ. 

 

Stejně jako u výkonu rozhodnutí se i u exekučního řízení vyžaduje, aby naplnění podmínky či 

vzájemného plnění doložil oprávněný listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem. 

Soukromá listina sama o sobě průkazná není, nicméně vyhovuje výše uvedeným požadavkům daným 

ust. § 43 odst. 2 EŘ tehdy, jestliže jsou podpisy na ní uvedené ověřeny v souladu se zákonem č. 

21/2006 Sb.,o ověřování, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě v souladu s vyhláškou č. 272/2000 

o vidimaci a legalizaci listiny velitelem lodě, respektive prohlášení o pravosti podpisu je provedeno 

advokátem nebo usazeným evropským advokátem, jestliže advokát listinu sám sepsal a jednající osoba 

ji před ním vlastnoručně podepsala. 

7.3. Výčet titulů způsobilých být podkladem pro exekuci 

Ustanovení § 40 exekučního řádu nabízí demonstrativní výčet exekučních titulů, kterých se týká 

exekuce. Tento výčet sice není terminologicky shodný s obdobným výčtem exekučních titulů, kterých 

se týká výkon rozhodnutí v rámci ust. § 274 OSŘ, ale obsahově se jedná o totéž. V exekučním řádu, 

narozdíl od OSŘ, nejsou pouze výslovně jmenována vykonatelná rozhodnutí rozhodčích komisí a 

smírů jimi schválených, vykonatelná rozhodnutí státních notářství a dohody jimi schválené a 

vykonatelná rozhodnutí orgánů EU. Výslovně neuvedené typy exekučních titulů lze podřadit pod ust. 

§ 40 odst. 1 písm. e) pod tzv. jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon 

připouští zákon. Např. vykonatelnost rozhodnutí rozhodčích komisí a smírů jimi schválených je tak 

určena zákonem č. 519/1991 Sb.  

__________________________________ 

Prameny: 

Kasíková M. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),Komentář,2. vydání,C.H.Beck,2010, s. 162,136-137 

Tripes A., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, C.H.Beck, 2006, s.769-770 

Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád 1+2, komentář, 1. vydání, C.H.Beck, 2009, s. 2189 - 2190 
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Pro splnění podmínek exekuce musí exekuční tituly splňovat požadavky formální a materiální 

vykonatelnosti. Materiálně je titul vykonatelný pokud obsahuje přesné určení osoby z titulu a 

oprávněné a osoby z titulu povinné, tak aby nebyly zaměnitelné s někým jiným, přesné vymezení 

práva na straně oprávněného a jemu odpovídající povinnosti na straně povinného včetně určení jejího 

rozsahu; a dále lhůty k plnění, ta může být určena i předpisem, podle kterého byl exekuční titul vydán, 

u soudních občanskoprávních rozhodnutí na plnění se lhůta též presumuje dle ust. § 40 odst. 2, který je 

obdobou ust. § 261a odst. 2 OSŘ. Formální vykonatelnost vyplývá z jeho vyznačení doložkou 

vykonatelnosti orgánem, který jej vydal, resp. orgánem zastupujícím. Podrobně k materiální a formální 

vykonatelnosti – viz část 7.1. Formální náležitosti exekučního titulu přiloženého k návrhu na nařízení 

exekuce – formální vykonatelnost a část 7.2. Materiální náležitosti exekučního titulu přiloženého 

k návrhu na nařízení exekuce – materiální vykonatelnost.      

 

Typy exekučních titulů ve smyslu ust. § 40 EŘ jsou: 

 

1. Vykonatelná rozhodnutí soudu, pokud přiznávají právo, zavazují k povinnosti nebo postihují 

majetek,   

2. Vykonatelná rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají 

právo nebo postihují majetek, 

3. Vykonatelné rozhodčí nálezy, 

4. Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti sepsané podle zvláštního právního předpisu 

nebo exekutorské zápisy podle § 78 písm. a) EŘ,  

5. Vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků  

       ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelné smíry, 

6. Vykonatelná rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního 

zabezpečení, 

7. Jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.  

7.3.1. Vykonatelná rozhodnutí soudu, pokud přiznávají právo, zavazují 
k povinnosti nebo postihují majetek 

Oproti OSŘ jsou exekuční tituly vyjmenovány uceleně v jednom ustanovení, nemůže se tedy stát, že 

bysme v rámci ustanovení § 40 EŘ nenašli při sobě všechny exekuční tituly, jak je tomu u ust. § 274 

__________________________________ 

Prameny: 

Kasíková M. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), Komentář, 2. vydání, C.H.Beck, 2010, s. 135-137 
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Hlavsa P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb.  s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Linde Praha, 2008, s. 65 
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OSŘ. Ekvivalentem skupiny dle ust. § 40 odst. 1 písm. a) jsou  rozhodnutí uvedená v rámci hlavy 

čtvrté OSŘ. Do této skupiny řadíme vykonatelné rozsudky dle ust. § 152 OSŘ, včetně rozsudků pro 

uznání dle ust. § 153a OSŘ či rozsudku pro zmeškání dle ust. § 153b OSŘ, které jsou vykonatelné dle 

ust. § 161 OSŘ  respektive dle ust. § 161 odst. 1 OSŘ uplynutím tzv. pariční lhůty, tedy lhůty k plnění 

stanovené soudem, která se počítá ode dne nabytí právní moci rozsudku. Jestliže lhůta k plnění 

stanovena není, je rozsudek vykonatelný, jakmile nabyl právní moci. Pokud je soudem určena v 

rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku, pokud soud neurčí lhůtu 

delší nebo nestanoví, že peněžité plnění se může provádět ve splátkách, jejichž výši a podmínky určí. 

Typickým opětujícím se plněním je i určené hrazení výživného.  

 

Dle ust. § 162 OSŘ je odlišně stanovena vykonatelnost u předběžně vykonatelných rozsudků. 

Přeběžně vykonatelnými jsou rozsudky k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední tři 

měsíce před vyhlášením rozsudku. U nich nastává vykonatelnost již po doručení osobě, která má 

povinnost plnit, bez ohledu na to, zda odvolání bylo či nebylo podáno, tedy bez ohledu na právní moc.  

 
Do skupiny ust. § 40 odst. 1 písm. a) EŘ řadíme též platební rozkaz, elektronický platební 

rozkaz, evropský platební rozkaz, směnečný (šekový) platební rozkaz 

Platební rozkaz vydaný dle ust. § 172 OSŘ, má dle § 174 odst. 1 OSŘ účinky pravomocného rozsudku 

za předpokladu, že byl žalovanému řádně doručen, náhradní doručení je přitom vyloučeno, a žádný 

z účastníku proti němu nepodal ve lhůtě patnácti dnů od doručení odpor. Vykonatelnosti nabývá 

platební rozkaz dnem nabytí právní moci. 

U elektronického platební rozkazu dle ust. § 174a OSŘ, který byl podán na elektronickém formuláři 

podepsaném zaručeným elektronickým podpisem žalobce, pokud nepřevyšuje peněžité plnění 

požadované žalobcem částku 1 000 000 Kč, platí ustanovení o platebním rozkazu obdobně. 

Evropské platební rozkazy, upravené ustanovením § 174b OSŘ, soudy vydávají v řízeních, jež se 

týkají nesporných peněžních nároků v přeshraničních sporech a využívá se zde možnosti jejich 

přímého výkonu v jiném členském státě Evropské unie. K přeshraničnímu sporu dochází tehdy, má-li 

alespoň jedna ze stran v době podání návrhu bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském 

státě, než je členský stát soudu, u něhož žalobce podal návrh na vydání evropského platebního 

rozkazu. Příslušný soud, který evropský platební rozkaz vydal, jej doručuje do vlastních rukou 

__________________________________ 

Prameny: 

Kasíková M. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), Komentář, 2. vydání, C.H.Beck, 2010, s. 137-138 
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žalovaného, náhradní doručení je vyloučeno. Proti evropskému platebnímu rozkazu je možno se bránit 

návrhem na přezkum. Návrh na přezkum se podává u soudu, který evropský platební vydal. Právní 

moci a zároveň vykonatelnosti nabývá evropský platební rozkaz dnem následujícím po lhůtě k podání 

návrhu na přezkum počítané ode dne jeho doručení účastníku. 

 

Směnečný nebo šekový platební rozkaz, který je upraven ustanovením § 175 OSŘ, vydá soud na návrh 

žalobce, pokud předloží žalobce v originálu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu 

k pochybám. V rozhodnutí se žalovanému uloží, aby jej do tří dnů uhradil, včetně nákladů řízení, nebo 

aby proti němu ve stejné lhůtě podal námitky. U směnečného (šekového) platebního rozkazu nastávají 

účinky pravomocného rozsudku, jestliže nepodá žalovaný včas námitky a zároveň mu byl řádně 

popřípadě i  náhradně doručen prostřednictvím uložení písemnosti ve smyslu ust. § 49 odst. 4 OSŘ.  

 

Mezi rozhodnutí dle ust. § 40 odst. 1 písm. a) EŘ dále řadíme usnesení upravená dle ust. § 167 OSŘ, 

omezená na usnesení na plnění v hmotněprávním, nikoliv v procesněprávním smyslu, která jsou 

vykonatelná ve smyslu ust. § 171 odst. 1 OSŘ marným uplynutím lhůty k plnění, jenž začíná běžet 

zásadně od jeho doručení  účastníkovi povinnému k plnění, nikoliv tedy od právní moci, jak je tomu u 

rozsudku. Výjimečně může být usnesení vykonatelné až po právní moci, ale jen na základě zákona 

(např. u určení náhrady nákladů řízení dle ust. 151 odst. 5 OSŘ) či na základě uvážení soudu. 

 

Podrobnější úpravu výše uvedených exekučních titulů v rámci skupiny dle ust. § 40 odst. 1 písm. a) 

obsahují podkapitoly 5.3.1. Vykonatelný rozsudek na plnění, 5.3.2. Vykonatelný platební rozkaz, 

elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz, směnečný (šekový) platební rozkaz a 5.3.3. 

Usnesení na plnění. 

7.3.2. Vykonatelná rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním      
řízení, pokud přiznávají práva nebo postihují majetek 

Rozhodnutí uvedená v ust. § 40 odst. 1 písm. b) EŘ jsou tatáž rozhodnutí, která uvádí ve svém 

ust. § 274 písm. a) OSŘ. I rozhodnutí soudu či jiných orgánů činných v trestním řízení, jako 

jsou státní zastupitelství a policie, jsou vykonatelná v exekučním řízení, pokud přiznávají 

práva či postihují majetek. Jedná se především o soudní rozhodnutí v tzv. adhezním řízení, ve 

kterém je obžalovanému uloženo nahradit poškozenému škodu a úhradu nákladů řízení ve 

smyslu ust. § 43 a § 228 trestní řádu. Postup poškozeného, kterému byla v rámci rozsudku 
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přiznána náhrada škody popř. náhrada nákladů řízení, je stejný jako při vydání rozhodnutí 

v občanskoprávním řízení. Poškozený, který jako účastník soudního řízení rozsudek též 

obdrží, si vyžádá vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti a poté po případném 

upomínání (do 31. 12. 2012 není povinné) zašle exekuční titul jako přílohu návrhu na nařízení 

exekuce na adresu jím vybraného exekutora. Vykonatelným může být i usnesení učiněné 

policejním orgánem, vyšetřovatelem, státním zástupcem nebo předsedou senátu podle ust. § 361  odst. 

1 trestního řádu, jímž byla uložena pořádková pokuta; usnesení, kterým byla uložena povinnost 

k náhradě nákladů trestního řízení; usnesení o uložení povinnosti hradit náklady zcela bezvýsledného 

dovolání nebo návrhu na obnovu řízení. Titulem je též vykonatelné rozhodnutí soudu či státního 

zástupce o podmínečném zastavení trestního stíhání, jímž bylo ale zároveň obviněnému uloženo 

uhradit náhradu škody na základě dohody mezi ním a poškozeným. Za rozhodnutí vykonatelná dle 

exekučního řádu však nelze považovat peněžité tresty ve smyslu ust. § 341 až 346 TŘ, či trest 

propadnutí majetku ve smyslu ust. § 347 až 349b TŘ, i když postihují majetek, neboť zde provádí 

výkon orgány určené přímo trestním řádem. Také rozhodnutí o zajištění peněz, akcií, nemovitostí atd. 

vydaná ve smyslu ust. § 79 TŘ nemohou sloužit jako exekuční titul dle EŘ.   

7.3.3. Vykonatelný rozhodčí nález 

Vykonatelným se stává rozhodčí nález upravený ust. § 23 až 29 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozhodčí řád či RŘ) 

vydaný rozhodcem či rozhodčím orgánem na území ČR. Vykonatelným je i rozhodčí nález vydaný 

v zahraničí, pokud však splňuje podmínky dané ust. § 38 až 40 RŘ s ohledem k podmínkám daným 

mezinárodními úmluvami či dohodami, kterými je ČR vázaná. 

7.3.4. Notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti 

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti se stane vykonatelným za podmínek stanovených v ust. § 

71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů. Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti se stane vykonatelným za podmínek 

stanovených v ust. § 78 písm. a) a § 79 odst. 1 až 4 EŘ. Pro oba tituly platí, že potenciální povinný 

dává předem svolení k tomu, aby se uvedené zápisy staly vykonatelnými, pokud nesplní řádně a včas 
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povinnost, ke které se zavázal v zápisu. Zatímco exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti je 

zachycen jako dohoda účastníků, z nichž jeden se zaváže plnit, notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti může učinit dle ust. § 71a NŘ jednostranným aktem dlužník. Požadavky na úplnost 

exekutorského a notářského zápisuse svolením k vykonatelnosti jsou shodné. Pokud se oba typy mají 

stát exekučními tituly musí obsahovat   

 

a) označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku (osoby povinné),  

b) označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny (osoby oprávněné),  

c) skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá,  

d) předmět plnění,  

e) dobu plnění,  

f) prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu.   

 

Notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti se stávají obecně vykonatelnými 

den pod dni plnění. Právní moc a vykonatelnost se na nich nevyznačuje, jelikož nastává 

automaticky za situace, kdy není plněno řádně a včas uplynutím lhůty k plnění. 

7.3.5. Vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné správy 

Ustanovení § 40 odst. 1 písm. e) EŘ je obrazem ustanovení § 274 písm. f) OSŘ. Pod tuto 

skupinu patří vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné správy, tj. státních orgánů, orgánů 

územně samosprávných celků i právnických či fyzických osob pověřených výkonem veřejné 

správy, a to včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných 

rozhodnutí, jakož i vykonatelných smírů. Vykonatelnost těchto rozhodnutí se dovozuje nejen 

z ust. § 74, 104 a 105 odst. 2 správního řádu, ale i z množství dalších zákonů, které jsou ke 

správnímu řádu speciálními. Striktně platí i zde, že exekuční titul je vykonatelný ve smyslu 

zákona, podle něhož je vydán. Dále odkazuji na podkapitolu 5.3.9. Vykonatelná rozhodnutí 

orgánů veřejné správy. 
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7.3.6. Vykonatelná rozhodnutí ve věcech nemocenského pojištění a 
sociálního zabezpečení 

Stejně jako v případě titulů pro výkon rozhodnutí v rámci ust. § 274 písm. g) OSŘ jsou i mezi tituly 

vykonatelné v exekuci uvedena v ust. § 40 odst. 1 písm. f) vykonatelná rozhodnutí a výkazy 

nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení podle zákona o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení (ZoOaPSZ – v rejstříku legisl. zkratek), který upravuje postup 

orgánů ve věcech sociálního zabezpečení. Dle ust. § 104 f odst. 1 ZoOaPSZ je tímto rozhodnutím i 

platební výměr, který  je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doručení uplynulo 15 

dnů. Rozhodnutí o placení dlužného pojistného a penále ve splátkách je vykonatelné bez ohledu na 

právní moc dnem, který je v něm stanoven jako den splatnosti první splátky dluhu. Další titutuly v této 

skupině mají však vykonatelnost upraveny odlišně a to dle již uváděného pravidla stanovujícího, že 

titul je vykonatelný podle zákona ve smyslu něhož je vydán. Exekučními tituly jsou tak i rozhodnutí, 

včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků, vydaná podle zákona o státní sociální podpoře, nebo 

podle zákona o sociálních službách nebo o nemocenském pojištění. Mezi tituly v této skupině nepatří 

rozhodnutí vydaná podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.  

7.3.7. Jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejich výkon 
připouští zákon 

Písmenem h) vyjadřuje § 40 odst. 1 EŘ, co se týče výčtu exekučních titulů pod písmeny a) až 

g) svou demonstrativnost, protože umožňuje zařadit rozhodnutí, smíry či listiny, které nejsou 

ve výše uvedených bodech jmenovány. Tato kontrukce je tedy též převzatá z OSŘ a z jeho 

ust. § 274 písm. i). 

 

Oproti OSŘ nemají vykonatelná rozhodnutí a smíry schválené již zrušenými rozhodčími 

komisemi, stejně tak vykonatelná rozhodnutí a dohody schválené již zrušenými státními 

notářstvími v EŘ vlastní skupinu, spadají proto do skupiny ust. § 40 odst. 1 písm. h) EŘ. 

 

Jelikož není Ústavní soud ČR součástí soudní soustavy, není možno jeho rozhodnutí na 

plnění, např. o nákladech řízení, zařadit mezi exekuční tituly ve smyslu ust. § 40 odst. 1 písm. 

a), proto i zde dojde k zařazení do skupiny ust. § 40 odst. 1 písm. h) EŘ. 
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Do skupiny „nezařazených“ patří i rozhodnutí, smíry a listiny vydané v členských státech ES, 

vykonatelné na území ostatních členských států dle nařízení Rady ES č. 44/2001 ( tzv. Brusel 

I), které upravuje občanskou a obchodní problematiku. Dále zde patří exekuční tituly vydané 

v třetích státech, pokud je jejich vykonatelnost upravena mnohostrannou popř. dvoustrannou 

mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. K zařazení evropského platebního 

rozkazu do této skupiny jsem nepřistoupil, jelikož subsidiárním výkladem OSŘ, jenž výslovně 

ust. § 174b o evropském platebním rozkazu řadí mezi rozhodnutí soudu v občanskoprávních 

věcech jsem dospěl k názoru, že evropský platební rozkaz patří, pokud se týče EŘ, do skupiny 

uvedené ust. § 40 odst. 1 písm. a).  

VIII. Další předpoklady nařízení exekuce 

8.1. Návrh na nařízení exekuce  

Dle novely EŘ zákonem č. 286/2009 Sb., účinné ke dni 1. 11. 2009, se návrhy na nařízení exekuce 

doručují v návrhu uvedenému exekutorovi a nezasílají se tak už exekučnímu soudu. Ust. § 55b odst 4 

EŘ však v případě lhůty uvádí, že je zachována i pokud je úkon (podání) učiněn u exekučního soudu, 

ten však podání neprodleně zašle bez dalšího exekutorovi.  

 

Ve smyslu ust. § 35 odst. 1 EŘ exekuční řízení započíná dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel 

exekutorovi. Počátek exekučního řízení je tedy plně v dispozici osoby, která návrh k exekutorovi 

podává a sama sebe označuje za oprávněného. Exekutor poté musí učinit opatření k odstranění vad 

návrhu a následně opravený a doplněný návrh do 15 dnů od jeho převzetí spolu se žádostí o pověření 

k provedení exekuce předá exekučnímu soudu. Náležitosti návrhu jsou uvedeny v ust. § 38 EŘ.  

V návrhu musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce s uvedením jeho 

jména, příjmení a sídla. Z návrhu dále musí být zřejmé, kdo jej činí, které věci se týká, co sleduje a 

musí být podepsán s uvedením data podpisu. Dalšími nutnými náležitostmi návrhu jsou jména, 

příjmení a bydliště účastníků, nebo u právnických osob obchodní jméno, název, IČ, sídlo. 

 

U fyzické osoby je vhodné z hlediska zaměnitelnosti osob uvést datum narození či rodné číslo. Pokud 

je účastník zastoupen, uvede se jméno, příjmení a bydliště zmocněnce, popř. u advokáta sídlo.  
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V návrhu musí být přesně označen exekuční titul, tj. typem rozhodnutí, např. zda-li jde o rozsudek, 

usnesení, rozhodčí nález. Tento typ rozhodnutí musít být dále konkretizován datem vydání, číslem 

jednacím a orgánem, který jej vydal či sepsal. V návrhu musí být uvedena povinnost, která má být 

exekucí vymožena a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu, povinný vymáhanou povinnost 

splnil. Návrh lze podat elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě, listinně, telegraficky či 

telefaxem. Návrh učiněný telegraficky, telefaxem či elektronicky je třeba doplnit nejpozději do 3 dnů 

jeho originálem, či návrhem stejného znění. To neplatí v případě elektronického podání opatřeného 

zaručeným elektronickým podpisem. V případě peněžitých plnění nelze využít možnosti podat návrh 

na exekuci ústně do protokolu u exekučního soudu. Tato forma je dána ust. § 42 odst. 1 věta třetí OSŘ 

sice i pro výkon rozhodnutí, ale jen z řízení na nepeněžitá plnění o manželství, rodičovství, osvojení a 

na řízení, která lze zahájit i bez návrhu. Narozdíl od náležitostí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, 

nemusí oprávněný uvést způsob provedení exekuce. Ten si totiž volí na základě zjištěných údajů 

exekutor. Nicméně oprávněný v rámci pomoci, která by přispěla k urychlení exekuce, může uvést 

konkrétní postižitelný majetek povinného. Pokud se oprávněný dovolává nějakých důkazů, musí je 

označit a doložit. Neopomenutelnou součástí návrhu je originál či úředně ověřená kopie exekučního 

titulu (není třeba u titulu vydaného exekučním soudem) opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti, 

vyjma stejnopisu notářského a exekučního zápisu se svolením k vykonatelnosti, kde se vykonatelnost 

nevyznačuje. Pokud má být vykonáván titul, který je sepsán v cizím jazyce, nesmí oprávněný 

opomenout předložit též úředně ověřený překlad. Pokud je přílohou exekuční titul s vazbou na splnění 

podmínky či vzájemné povinnosti, nebo titul s odlišnými účastníky než jsou uvedeni v návrhu, musí 

být doprovázen i listinou vydanou či ověřenou státním orgánem nebo notářem, která tuto skutečnost 

osvědčuje.   

 
VZOR NÁVRHU NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE V PŘÍLOZE  

8.2. Určení exekutora a změna exekutora                                 

8.2.1. Volba exekutora   

Volba exekutora je na oprávněném. Ten není nikterak omezován jeho místní příslušností danou 

například bydlištěm povinného, jako je tomu u soudů. Volbu exekutora provádí oprávněný jeho 

uvedením v návrhu. Oprávněný volí exekutora ze soudních exekutorů, které pověřil stát výkonem 

exekutorského úřadu. Exekutor může odmítnout provedení exekuce, pokud žadatel o provedení exeku- 
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nesložil přiměřenou zálohu na náklady exekuce, to se však netýká případů vymožení výživného 

nezletilého dítěte. Exekutor též může podle ust. § 29 odst. 3 EŘ označit jiné skutečnosti, o nichž se 

dozví a pro které by měl být z exekuce vyloučen. Obé námitky posuzuje soud.  

 
V polovině roku 2010 zuřil v Exekutorské komoře ČR spor právě ohledně místní příslušnosti. Některé, 

především menší exekutorské úřady navrhovaly dle principu teritoriality, aby oprávněný napříště 

posílal svůj návrh na exekutorský úřad určený dle místa trvalého bydliště povinného. Navrhovatelé 

tuto svoji iniciativu odůvodňovali tím, že chtějí ušetřit povinným na cestovném, kdy exekutor musí jet 

přes část republiky nebo tím, že se úřady nebudou muset podbízet věřitelům. Poukazovaly též na to, že 

velké exekutorské úřady jim berou práci a oni sami bojují o přežití. Velké exekutorské úřady se však 

proti uvedenému návrhu postavily a argumentovaly, že malým úřadům jde o zajištění životaschopnosti 

zákonem, když nejsou schopny konkurovat tržně. Též lze princip teritoriality chápat jako zásah do 

práv oprávněného, který by tím ztratil právo výběru, což by vzhledem k velkým rozdílům v kvalitě 

vymáhání mezi jednotlivými exekutorskými úřady mohlo omezit vyhlídky oprávněného na uspokojení 

jeho pohledávky. Oprávnění, především věřitelé, kteří pohledávají větší množství pohledávek by též 

museli vést agendu s větším počtem exekutorským úřadů dle bydliště povinného oproti současnosti, 

kdy spolupracují jen s „vybranými“. Výsledkem dohadů v létě 2010 bylo potvrzení dosavadního stavu 

volby exekutora oprávněným. 

8.2.2. Změna a vyloučení exekutora 

V průběhu exekuce může pouze oprávněný, a žádný jiný účastník či exekutor, navrhnout změnu 

exekutora. Změnu však může navrhnout oprávněný jen z důvodů vhodných zvláštní pozornosti. Jedná 

se především o objektivní mimořádné skutečnosti, které nastaly v průběhu exekučního řízení a které 

brání jejímu úspěšnému dokončení. Tímto důvodem může být situace, kdy exekutorský úřad ve věci 

nejedná nebo si to třeba vyžaduje hospodárnost. Důvodem nemůže být ztráta důvěry, protože exekutor 

dle zákona vystupuje nezávisle. Návrh změny exekutora, tj. zproštění dosavadního a zároveň návrh na 

pověření nového, posuzuje exekuční soud a vydává o tom usnesení. Zproštěnému exekutorovi náleží 

stejná odměna, jako by se jednalo o zastavení exekuce. Nově pověřený exekutor poté příkazem 

k úhradě nákladů exekuce rozhodne o dosud vzniklých nákladech exekuce.  

 
Jedinými dalšími důvody ke změně exekutora jsou ty uvedené v rámci ust. § 29 EŘ pojednávajícímu o  
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vyloučení exekutora. Exekutor je dle § 29 odst. 1 EŘ vyloučen z provedení exekuce, jestliže lze 

důvodně pochybovat o jeho nepodjatosti vzhledem k jeho vztahu k věci či k účastníkům řízení. 

Důvodem vyloučení naopak nemůže být jeho způsob postupu v rámci exekučního řízení. O právu 

vyjádření se k osobě pověřeného exekutora musí být účastníci exekutorem poučeni. Námitku 

podjatosti mohou účastníci podat nejpozději do 5 dnů ode dne pověření exekutora provedením 

exekuce, resp. do 5 dnů ode dne, kdy se o ní dozvěděli, později jen pokud nebyli řádně poučeni. I sám 

exekutor může žádat o své vyloučení z věci dle ust. § 29 odst. 3 EŘ, pokud ví o skutečnosti, pro kterou 

by měl být vyloučen. Námitka vyloučení nemá sice odkladný účinek, ale exekutor, o jehož vyloučení 

by se mělo jednat, by tomu měl přizpůsobit své úkony a měl by je omezit na nezbytné minimum. 

Jestliže exekuční soud rozhodne o vyloučení exekutora, zároveň pověřuje nového exekutora dle 

výběru oprávněného.    

8.3. Věcná a místní příslušnost exekučního soudu 

V důsledku tzv. střední novely v roce 2009 oprávnění podávají své návrhy k pověřenému exekutorovi. 

V případě hrozícího promlčení je však lhůta zachována, pokud oprávněný podá návrh na příslušný 

exekuční soud. Ten však v této fázi bez dalšího návrh neprodleně přepošle potencionálnímu 

pověřenému exekutorovi. Z hlediska oprávněného přestává mít věcná a místní příslušnost soudu 

takový význam jako v minulosti, jelikož ten směřuje návrh na nařízení exekuce exekutorovi a teprve 

on po případném odstranění vad návrh posílá jako součást své žádosti o pověření exekuce. 

 

Dle ust. § 45 odst. 1 EŘ je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Místně 

příslušným soudem je pak podle odstavce druhého téhož paragrafu soud, v jehož obvodu má povinný 

bydliště, pokud je fyzickou osobou a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Pokud má 

však bydliště na více místech, jsou místně příslušné všechny soudy v jejichž obvodu povinný bydlí 

s úmyslem se tam zdržovat trvale. Místní příslušnost  více soudů znamená, že exekutor může podat 

žádost o pověření spolu s návrhem na kterýkoliv z nich, nikoliv však s ohledem na listispendenci a rei 

iudicae na více soudů. Bydlištěm se nerozumí jen trvalé bydliště, ale dle § 10 odst. 1 zákona č. 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, místo kde se 

zdržuje, tj. má fyzická osoba byt, rodinu, rodiče nebo dokonce i zaměstnání.     
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8.4. Legitimace k návrhu na nařízení exekuce 

Pokud dlužník neplní dobrovolně to, co je mu exekučním titulem určeno, může věřitel podat návrh na 

nařízení exekuce. Nařízení exekuce je dle ust. § 37 odst. 1 EŘ plně v dispozici věřitele, čili 

oprávněného či toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí dle § 36 

odst. 3 a 5 exekučního řádu. Jen tyto osoby jsou aktivně legitimovány k podání návrhu. Toto vymezení 

je ale třeba odlišovat od procesního vymezení, kde oprávněnou osobou je ten, kdo sám sebe v návrhu 

na nařízení exekuce tak označí. § 37 doplňuje § 36 EŘ, který vymezuje okruh účastníků a věnuje se 

mmj. v odst. 3, 4 a 5 EŘ přechodu práv a povinností, na základě nichž lze plnění žádat i po jiné osobě, 

než po osobě povinné z exekučního titulu či z druhé strany může uplatňovat nárok z exekučního titulu 

jiná osoba, než osoba jejíž nárok vyplývá přímo z exekučního titulu. U přechodu práv na straně 

oprávněného nelze dle soudní praxe vyloučit subsidiární použití § 107 a §107a OSŘ na základě 

ustanovení § 52 odst. 1 o subsidiárním použití OSŘ. V dalším odkazuji na podkapitolu 7.2.1. Přechod 

práv a povinností a převod práv z exekučního titulu. 

8.5. Účastníci exekučního řízení 

Okruh účastníků v exekučním řízení dle § 36 EŘ je obdobný okruhu účastníků uvedených v ust. § 255 

OSŘ, proto lze vycházet z kapitoly 6.3. Účastníci řízení o výkonu rozhodnutí, i s ohledem k tomu, že i 

praxe dovodila, že i přes drobné slovní odchylky je nezbytné vykládat úpravu této oblasti, jak 

v exekučním řádu, tak v občanském soudním řádu zcela shodně. Úpravu v ust. § 36 EŘ lze tedy chápat 

jako zcela zbytečnou, s ohledem na možnost užití OSŘ dle ust. § 52 odst. 1. Výjimkou oproti 

účastenství v rámci výkonu rozhodnotí je v rámci exekučního řízení pouze postavení exekutora, jako 

účastníka v části řízení, kdy se rozhoduje o nákladech exekuce, a též postavení manžela povinného 

v exekuci.  

8.6. Způsobilost být účastníkem a procesní způsobilost účastníka 

Způsobilost být účastníkem a procesní způsobilost účastníka exekuční řád neřeší. Subsidiárně se tedy 

použije občanského soudního řádu na základě delegace dle ust. § 52 odst. 1 EŘ. V 

uvedené problematice tedy odkazuji na výklad v kapitole 6.4. Způsobilost být účastníkem a procesní 

způsobilost účastníka u řízení o výkonu rozhodnutí. 
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8.7. Plná moc k zastupování účastníků exekučního řízení 

Exekuční řád neobsahuje úpravu zastupování účastníků v exekučním řízení, a proto je i zde na základě 

ust. 52 odst. 1 EŘ nutné vycházet z ust. § 22 až 35a OSŘ a z výkladových stanovisek k těmto 

ustanovením. 

8.8. Litispendence a rei iudicatae v rámci exekučního řízení 

Ust. § 35 odst. 3 EŘ zapovídá zahájení nového exekučního řízení, pokud již pro tentýž nárok bylo 

zahájeno nebo probíhalo jiné exekuční řízení podle EŘ. O tentýž nárok, nebo-li o tutéž věc jde obecně 

tehdy, pokud se jedná o stejné osoby téhož řízení a stejný předmět řízení. Jestliže bylo zahájeno 

exekuční řízení a byl podán další návrh v téže věci, později zahájené řízení se zastaví ve smyslu ust. § 

52 odst. 1 EŘ a § 104 odst. 1 OSŘ jako neodstranitelná podmínka řízení. Z hlediska doby posouzení, 

je pro rozhodování důležitý stav věci v době rozhodování soudu. Překážka věci zahájené trvá až do 

okamžiku, kdy dříve zahájené řízení nebylo skončeno nabytím právní moci usnesení soudu o zastavení  

řízení nebo o zamítnutí návrhu na nařízení exekuce. Pokud podal oprávněný návrh v téže věci více 

exekutorům, uplatní se zásada předstihu, tj. exekuci provede ten exekutor, kterého jejím provedením 

pověří soud a v ostatních případech se zastaví.  

 
Překážka litispendence a rei iudicatae platí vzájemně i mezi výkonem rozhodnutí a exekucí dle EŘ, 

přičemž ale zároveň nebrání nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení, brání ale 

tomu, aby mohl být vydán exekuční příkaz, jelikož až exekuční příkaz má dle ust. § 47 odst. 2 EŘ 

účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle OSŘ. Může se stát i situace, kdy dojde ke střetu exekuce 

podle EŘ s exekucí správní, daňovou apod. V takovém případě se pokračuje v exekuci, v níž byly 

nejdříve vykonány úkony postihující věci, práva popř. jiné majetkové hodnoty povinného, přičemž 

v ostatních zahájených exekucích nelze pokračovat a jsou zastaveny popř. přerušeny. Souběh exekucí 

dle EŘ a ostatních zákonů se řídí zákonem č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy 

souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 

IX. Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí  

Rozsah činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí byl dříve poměrně omezený, praxe si 

nevěděla rady s výkonem rozhodnutí v případě, kdy měl oprávněný o majetkových poměrech 

povinného omezené nebo prakticky žádné informace, což způsobovalo problémy při volbě způsobu 
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výkonu rozhodnutí, který by přinesl kýžený efekt.  Apelovalo se především na obnovení institutu tzv. 

vyjevovací přísahy, ta byla znovuobnovena novelou OSŘ v roce 2000 v podobě tzv. prohlášení o 

majetku. O prohlášení o majetku pojednávám v rámci části IX. Činnost soudu před nařízením výkonu 

rozhodnuti i přesto, že v OSŘ není podřazeno pod ustanovení o činnosti soudu před nařízením výkonu 

rozhodnutí, a to z důvodu přehlednosti.  

 

Kromě prohlášení o majetku disponuje soud dalšími nástroji pomoci oprávněnému. Soud, ač je 

organizační složkou státu, má však velmi omezená oprávnění v oblasti součinnosti vyžadované po 

třetích osobách, oproti soudním exekutorům, především po nařízení exekuce, přičemž ti jsou 

podnikateli, na něž byl výkon státní moci jen převeden. Tím, že soudní exekutor může dle exekučního 

řádu požadovat součinnost po plátcích mzdy, bankách apod., zatímco soud tuto možnost nemá, 

získává soudní exekutor oproti soudu ničím neodůvodněnou výhodu. Zatímco oprávněný je odkázán 

při podávání návrhu pouze na své informace či na velmi omezené informace poskytnuté mu soudem 

v rámci pomoci, což ve svém důsledku vede k neefektivnosti a zdlouhavosti výkonu rozhodnutí, 

exekutor  může oproti soudu a oprávněnému disponovat neomezeným množstvím informací o 

povinném. Třetí osoby, tj. státní orgány, orgány obcí, katastrální úřady, orgány správy sociálního 

zabezpečení, zdravotní pojišťovny, banky a další peněžní ústavy, penzijní fondy, všechny právnické a 

fyzické osoby včetně příbuzných povinného, mají totiž vůči exekutorovi prakticky ničím 

nevymezenou povinnost sdělit mu v rámci součinnosti, na výzvu dle exekučního řádu, všechny 

informace o majetku povinného a částečně i informace týkající se osobních a rodinných poměrů, a to 

v rámci dalších údajů potřebných k provedení exekuce. Na základě nich si exekutor volí nejvhodnější 

způsob provedení exekuce sám, oproti soudnímu výkonu rozhodnutí, kde soud vykonává na podkladě 

návrhu oprávněného, a navíc jí oproti soudu může provádět hned několika způsoby najednou. 

Nesporná výhoda pojetí zjišťování informací exekutorem pro přípravu exekuce též tkví především 

v tom, že tyto informace o povinných si může exekutor zjistit i bez vědomí povinného a tím předchází 

možnému zmaření exekuce narozdíl od pomoci soudu, kde je tázán přímo povinný, což je pro něj jistě 

vítaným varováním. V rámci omezených oprávnění před nařízením výkonu soud disponuje instituty 

a) Předvolání povinného s cílem působení k dobrovolnému  plnění 

Soud může, pouze ale na základě dispozice oprávněného učiněné před podáním nebo nejpozději spolu  
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s podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, tedy nikoliv z titulu úřední povinnosti, předvolat 

povinného s cílem na něj působit k dobrovolnému splnění povinnosti uvedené v exekučním titulu. 

Další podmínkou vyhovění žádosti oprávněného je názor předsedy senátu, který souhlasí, pokud to 

považuje za účelné. Nevyhotovuje se o tom žádné zvláštní rozhodnutí, takže proti souhlasu nebo 

nesouhlasu soudu s žádostí oprávněného nelze použít opravného prostředku. Pokud soud vyhoví, 

povinného předvolá. Jelikož jde pouze o prevenční činnost soudu, není dostavení se povinného          

na základě předvolání vynutitelné, a to ani pomocí pořádkové pokuty, ani předvedením. V případě, že 

se povinný dostaví, může dojít v zásadě jen k dvojímu výsledku, buď povinný přislíbí, že bude 

dobrovolně plnit, či to odmítne. V případě, že se zaváže plnit, je o tom informován oprávněný, který 

později informuje soud, zda skutečně k plnění dochází či nikoliv a tedy má být výkon rozhodnutí 

nařízen či nikoliv. Pokud povinný odpoví na návrh dobrovolného plnění záporně, je to pouze 

oprávněnému oznámeno s tím, že není třeba jeho dalšího vyjádření, a pokud byla žádost zaslána spolu 

s návrhem, soud rozhodne o vlastním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. 

b) Pomoc soudu při zjišťování informací o povinném 

Oprávněný, jenž nezná všechny potřebné údaje, které by vedly k úspěšnému výkonu rozhodnutí, se 

může před vlastním podáním návrhu obrátit na místně příslušný soud s žádostí o pomoc při zjišťování 

potřebných údajů. Žádost musí být směřována soudu ještě před podáním návrhu, nikoliv až poté či 

spolu s návrhem, jelikož návrh musí obsahovat všechny náležitosti dle ust. § 261 odst. 1 OSŘ a nelze 

je nahrazovat poukazem na absenci informací, které zjišťuje na žádost oprávněného soud. Soud za 

těchto okolností oprávněného postupem uvedeným v ust. § 43 OSŘ vyrozumí o tom, že jeho návrh 

zákon neumožňuje a vyzve ho, aby jej doplnil. Služba soudu v oblasti zjišťování informací dle § 260 a 

§ 260a OSŘ je zpoplatněna dle zákona o soudních poplatcích částkou 1 000 Kč, tak jak je uvedeno 

v sazebníku pod položkou 25. Podle § 11 odst. 5  totožného zákona jsou však od této částky 

osvobozeny žádosti podané před nařízením výkonu rozhodnutí pro výživné ve prospěch nezletilých.   

c) Zjišťování bydliště povinného 

V případě, že jde o vymáhání výživného pro nezletilé děti, pokusí se soud, na žádost oprávněného, 

v součinnosti s jinými státními orgány zjistit bydliště povinného. Uvedená součinnost je možná jen při 

vymáhání povinnosti platit výživné, nikoliv při jakékoliv jiné povinnosti. Bydlištěm povinného přitom 

není myšleno jen trvalé bydliště, ale bydliště, kde se skutečně povinný zdržuje. 
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Soud má přístup do tzv. „Centrální evidence obyvatel“ (dále též CEO), která obsahuje údaje o trvalém 

bydlišti povinného, o dětech, manželovi apod. Často, v případě, že povinný je již známý soudu 

z předchozí činnosti, vychází soud z údajů, které má z této činnosti již k dispozici, přičemž údaj 

zjištěný soudem z CEO či z vlastní činnosti soud ověřuje v součinnosti s jinými orgány, nejčastěji 

dotazem na obec, kde by mohl bydlet či např. dotazem na Policii ČR s žádostí o fyzické ověření na 

místě. Soud má též oprávnění vyslechnout či požádat o součinnost soukromé osoby, nejčastěji 

příbuzné.     

 
d) Zjišťování plátce mzdy či jiného pravidelného příjmu a čísel bankovních účtů 

povinného  
 
V případě, že oprávněný, kterému rozhodnutí přiznává právo na peněžité plnění, požádá soud o 

zjištění, zda a u koho povinný pobírá mzdu nebo jiný pravidelný příjem, popřípadě u které banky, 

pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva má své účty a jaká jsou čísla těchto 

účtů, je soud povinen mu vyhovět. Problémem však zůstává, že soud může svůj dotaz směřovat jen 

vůči povinnému a též soud nenese jakoukoliv zodpovědnost, že takto získané údaje jsou úplné a 

správné. Oprávněný, jako věřitel, ještě může využít možnost danou mu ustanovením § 38 odst. 6 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách), díky 

němuž má každý věřitel dlužníka právo, aby za mu i bez souhlasu povinného, který je jejím klientem, 

banka sdělila za účelem výkonu rozhodnutí číslo účtu klienta a dalších identifikačních údajů.  

e) Prohlášení o majetku 

Další z forem pomoci soudu oprávněnému je tzv. prohlášení o majetku. Tento institut je však v OSŘ 

z ustanovení věnovaných činnosti soudu před nařízení výkonu rozhodnutí vyčleněn. Jedná se vítanou 

pomoc oprávněnému při zjišťování majetku povinného zavedenou teprve novelou účinnou od 1. 1. 

2001. O údaje získané v prohlášení majetku povinného se může oprávněný opřít a může navrhnout 

efektivní způsob výkonu rozhodnutí bez další pomoci soudu. Návrh na prohlášení o majetku je 

zpoplatněn dle položky č. 24 sazebníku k zákonu o soudních poplatcích částkou 1 000 Kč.  

 

Oprávněný, který disponuje vykonatelným rozhodnutím na peněžitou pohledávku, může, avšak pouze 

před podáním vlastního návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, soudu navrhnout, aby předvolal 

povinného a vyzval jej k prohlášení o majetku. K návrhu musí oprávněný připojit exekuční titul  
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s potvrzením o jeho vykonatelnosti. Vedle oprávněného může návrh na prohlášení o majetku podat i 

soudní exekutor, jestliže prokáže, že oprávněný, jehož pohledávku vymáhá v exekučním řízení podle 

exekučního řádu, má za povinným pohledávku přiznanou exekučním titulem dle ust. § 40 exekučního 

řádu. Exekutor kromě stejnopisu exekučního titulu dokládá svoje pověření provedením exekuce 

uvedené v usnesení soudu o nařízení exekuce. V případě, že exekuce ještě nebyla nařízena, odkáže 

exekutor na návrh oprávněného na provedení exekuce, ve kterém je navržen k pověření jejím 

provedením.  

 

Návrhu na prohlášení o majetku však nelze vyhovět, pokud probíhá insolvenční řízení po dobu trvání 

účinků moratoria na majetek, či byla-li na majetek povinného zavedena nucená správa podle 

zvláštního zákona. V případě, že jsou splněny výše uvedené podmínky, soud jednající soudcem, justič- 

ním čekatelem, asistentem, vyšším soudním úředníkem či tajemníkem, návrhu oprávněného vyhoví a 

povinného předvolá. Předvolání musí splňovat náležitosti dle ust. § 260d OSŘ a musí být doručeno 

předvolanému do vlastních rukou ve lhůtě nejméně deset dnů přede dnem konání výslechu.  

 

Povinný je povinen se na předvolání dostavit. Povinným může být buď fyzická osoba či právnická 

osoba, ta jedná svým statutárním orgánem. Pokud se povinný nedostaví bez včasné a důvodné omluvy, 

může být k soudu předveden. Před vlastním zahájením výslechu soud předvolaného povinného vyzve, 

aby uvedl úplné a pravdivé údaje o svém majetku pod hrozbou trestního stíhání za přečin podle § 227 

trestního zákoníku. Prohlášení o majetku se sepisuje v protokolu, který je ve formulářové podobě. 

Soud postupujíc podle formuláře se ptá povinného, zda-li vlastní jednotlivé druhy majetku, v případě, 

že ano, musí je povinný specifikovat. Mezi položky patří povinnost uvést plátce mzdy či jiného 

příjmu, čísla účtů u bank, dlužníky povinného, ostatní osoby vůči nimž má povinný ostatní majetková 

práva, movitý a nemovitý majetek.Vlastní výslech předvolaného dle ust. § 260e může činit pouze 

soudce za možné účasti oprávněného, kterého též o výslechu vyrozumí.       

 

X. Činnost exekutora před nařízením exekuce a pověřením    
     k jejímu provedení  
 
Stejně jako řízení o výkonu rozhodnutí, i exekuční řízení je ovládáno dispozicí oprávněného, proto lze 

zahájit jen na jeho návrh. Dnem doručení návrhu oprávněného na nařízení exekuce se zahajuje 

exekuční řízení. Exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhl           
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oprávněný a kterého příslušný exekuční soud pověří provedením exekuce. V rámci odbřemenění 

agendy soudu nyní místo soudu provádí veškerou agendu směřující k nařízení exekuce místo soudu 

exekutor, který je navržen oprávněným k provedení exekuce. Ve fázi po dojití návrhu na nařízení 

exekuce, ještě před jejím nařízením a pověřením exekutora jejím výkonem, tedy exekutor může 

provádět pouze takové úkony, které nesměřují proti povinnému, především zkoumá formální 

náležitosti návrhu, tj. určitost a srozumitelnost a též kontroluje, zda je k návrhu přiložen exekuční titul, 

případně též listiny prokazující přechod práva či povinnosti nebo listiny osvědčující splnění vzájemné 

povinnosti či podmínky ve smyslu ust. § 43 EŘ. Při zjištění vad návrhu je odstraňuje tím že 

oprávněného vyzve dle ust. § 39 odst. 1 EŘ nejpozději do 15 dnů od doručení, pokud návrh 

neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný či neurčitý, aby jej opravil nebo 

doplnil. Určí mu k tomu lhůtu a poučí ho o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Pokud není 

návrh v určené lhůtě řádně opraven nebo doplněn, a proto nelze v řízení pro tento nedostatek 

pokračovat, nebo oprávněný ani přes výzvu nedoloží exekuční titul, soud (nikoliv exekutor!) řízení 

z úřední povinnosti sám nebo na návrh exekutora zastaví.  

 
Exekutor nemůže činit mezi podáním návrhu a jeho pověřením úkony proti povinnému, jelikož 

exekuci může podle § 35 odst. 2 EŘ, věty druhé, začít až udělením pověření k jejímu provedení od 

exekučního soudu. Exekutor v uvedené fázi připravuje exekuci, tak aby mohla být nařízena a úspěšně 

provedena, proto může už nyní začít shromažďovat o povinném informace, ale pouze ve vztahu 

k údajům uvedeným v návrhu, nikoliv ve vztahu k majetku, který by eventuelně mohl být postižen. 

 

Exekutor tedy může vyžadovat součinnost po třetích subjektech a nahlížet do evidencí dle ustanovení 

§ 34 až 35 EŘ a porovnává je s údaji uvedenými v návrhu.  

 

Teprve až po pověření provedením exekuce jsou tzv. třetí subjekty povinni na písemnou žádost 

pověřeného exekutora uvést údaje o majetku, účtech povinného, který je jim znám a „další údaje 

potřebné k provedení exekuce“, jejímž obsahem mohou být mmj. dle ust. § 33a, 33b a 33c EŘ i 

informace osobní povahy, tedy pokud se jedná o informace vyžádané od Ministerstva vnitra ČR či 

Ministerstva financí ČR. Dalšími subjekty povinnými k součinnosti jsou ostatní státní orgány, soudy, 

orgány státní správy vč. katastrálních úřadů či správy sociálního zabezpečení,  orgány samosprávy, 

obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, 

zdravotní pojišťovny, banky a další peněžní ústavy, penzijní fondy, všechny právnické a fyzické 
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osoby, včetně osob blízkých povinnému a nápodobně též provozovatelé poštovních a 

telekomunikačních služeb či pojišťovny.  

10.1. Žádost exekutora o pověření provedením exekuce  

Dle ust. § 44 odst. 1 EŘ platí, že exekutor kterému došel návrh oprávněného na nařízení exekuce, 

požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření k jejímu provedení, 

tato lhůta se však odkládá v situaci, kdy návrh není formálně bezvadný a lhůta tedy počne běžet až ode 

dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu, popřípadě doložení exekučního titulu exekutorovi.  
 

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů, byla do exekučního řádu, konkrétně v jeho § 44 odst. 2, ingerována 

povinnost žádost o pověření k provedení exekuce podávat na elektronickém formuláři a všechny 

listiny, které se k žádosti připojují musí být zaslány též v elektronické podobě. Pouze za předpokladu, 

že to není technicky možné, mohou být žádost i listiny zaslány v podobě listinné.  

 

Žádost o pověření k provedení exekuce musí obsahovat náležitosti uvedené v § 44 odst. 2 EŘ. 

V případě, že by žádost obsahovala chyby a neobsahovala by některou z náležitostí stanovených v § 

44 odst. 2 EŘ, je třeba vycházet z toho, že soud rozhoduje o návrhu na nařízení exekuce, nikoliv o 

žádosti o pověření provedením exekuce, tak jak vyplývá z 44 odst. 3 EŘ, a proto by soud, pokud 

žádost neobsahuje natolik závažné nedostatky, které jí činí vnitřně rozpornou s návrhem, který je jinak 

bezvadný, a ani není nikterak jinak nesrozumitelná, měl rozhodnout o nařízení exekuce a pověření 

exekutora.    

XI. Nařízení výkonu rozhodnutí 

Poté co soud zjistí, že jsou splněny všechny předpoklady výkonu rozhodnutí, které jsem 

vyjmenoval v části V. Exekuční titul jako základní předpoklad výkonu rozhodnutí a VI. Další 

předpoklady výkonu rozhodnutí, nařídí výkon rozhodnutí usnesením.  

 

Oproti nalézacímu řízení soud dle ust. § 253 odst. 1 OSŘ rozhoduje o nařízení výkonu rozhodnutí  
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zpravidla bez nařízení jednání a slyšení povinného. Je to dáno specifickou povahou tohoto řízení, kdy 

je základním cílem uhrazení pohledávky oprávněného za situace, kdy ji nebyl ochoten dobrovolně 

uhradit povinný. Z důvodu postoje povinného je proto žádoucí, aby mu byl zajištěn majetek, z kterého 

by oprávněný byl uspokojen. Pokud soud potřebuje před nařízením výkonu rozhodnutí znát stanovisko  

povinného k návrhu, či pokud chce soud povinného ve věci vyslechnout, nebo k projednání návrhu na 

nařízení výkonu rozhodnutí nařídí jednání, lze tak učinit pouze za předpokladu, že tím nebude zmařen 

účel výkonu rozhodnutí a zároveň to vyžadují konkrétní okolnosti případu. 

 
VZOR USNESENÍ O NAŘÍZENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ V PŘÍLOZE 

11.1. Doručování usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

Výkon rozhodnutí se nařizuje usnesením soudu, které je nutné doručit všem účastníkům řízení. 

Oprávněnému se usnesení zasílá vždy po rozhodnutí bez zbytečných prodlev.  Z důvodu ochrany před 

možným mařením účelu výkonu rozhodnutí se specificky postupuje v otázce doručování usnesení 

povinnému, zde je to závislé na způsobu provedení výkonu rozhodnutí.  

  
Při výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy se dle ust. § 282 odst. 2 OSŘ usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí povinnému zasílá ve stejné době jako oprávněnému a plátci mzdy. Povinnému a plátci 

mzdy se zasílá povinně do vlastních rukou.  

 

Při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu se usnesení dle ust. § 304 

odst. 2 OSŘ zasílá povinně peněžnímu ústavu dříve než povinnému, tak aby povinný neobdržel 

usnesení dříve než peněžní ústav a nemohl se svými uloženými finančními prostředky nakládat. 

Peněžnímu ústavu se zasílá do vlastních rukou. 

 
Při výkonu rozhodnutí přikázáním jiných peněžitých pohledávek se usnesení dle ust. § 313 odst. 2 

OSŘ musí doručit dlužníkovi povinného do vlastních rukou a dříve než samotnému povinnému. 

 
Při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věci se usnesení dle ust. § 325 OSŘ povinnému doručí až 

při provádění samotného výkonu prováděného soudním vykonavatelem nebo v případě nepřítomnosti 

povinného se mu zasílá spolu s vyrozuměním soupisu poté. Pokud sepsaný movitý majetek patří do 

SJM, doručuje se usnesení spolu se soupisem i manželu povinného. 
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Při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí se usnesení dle ust. 335b OSŘ zasílá povinnému ve 

stejné době jako oprávněnému a katastrálnímu úřadu. Pokud je výkonem rozhodnutí postižena i 

nemovitost patřící do SJM, doručuje se usnesení i manželu povinného. Kromě výše uvedených 

účastníků se usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti zasílá i osobám, o nichž je 

známo, že mají k nemovitosti předkupní, věcné nebo nájemní právo, a též finančnímu úřadu a 

obecnímu úřadu, v jejichž obvodu se nemovitost  nachází. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se 

též vyvěsí na úřední desce soudu nebo orgánu státní správy až do vyvěšení dražební vyhlášky.  

11.2. Rozsah výkonu rozhodnutí  

Soud může nařídit výkon rozhodnutí jen v takovém rozsahu, v jakém ho oprávněný navrhl a zároveň 

maximálně v rozsahu, jaký je dán exekučním titulem. Nařízení o výkonu rozhodnutí samozřejmě 

mimoto musí počítat s náhradou všech účelně vynaložených nákladů oprávněného v souvislosti 

s řízením o výkonu rozhodnutí. Jelikož je řízení o výkonu rozhodnutí ovládáno dispoziční zásadou, 

nelze přiznat oprávněnému více, než žádá, i kdyby vyšší nároková částka vyplývala z exekučního 

titulu.  

 
Teorie tedy udává postup soudu, který v případě, že oprávněný nárokuje stejně ale i méně než mu 

přiznává exekuční titul, soud takovému nároku vyhoví. Pokud však oprávněný žádá více než mu 

přisuzuje exekuční titul, soud jeho návrh v této části zamítne. Jestliže výkon rozhodnutí soud nařídí 

přesto v širším rozsahu než je dán exekučním titulem, či pokud povinný mezitím celou pohledávku či 

její část uhradil, soud do převyšující výše řízení zastaví.  

11.3. Ochrana povinného při výkonu rozhodnutí 

Oprávněnému nic nebrání v tom, aby navrhl k vydobytí své peněžité pohledávky více možných 

způsobů provedení výkonu rozhodnutí. O každém navrhovaném způsobu výkonu rozhodnutí je však 

vedeno zvláštní řízení a vydáno samostatné usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Soud nemusí též 

vyhovět všem navrhovaným způsobům provedení výkonu rozhodnutí. Jestliže je podáno současně více  

návrhů na způsob výkonu, soud musí zkoumat, zda-li k uspokojení nároku oprávněného v přiměřené 

době nestačí zřejmě pouze jeden, či část z navrhovaných, a ostatní způsoby zamítne. Pokud jsou návr- 

hy způsobu rozhodnutí podány postupně, postupuje soud stejně.  
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Dispozice oprávněného je omezena institutem ochrany povinného. Cílem je vyhnout se neúměrným 

zásahům do jeho ústavně zaručených majetkových práv.  

 
Institutu ochrany povinného se užije nejen při posuzování více navrhovaných způsobů provedení 

výkonů rozhodnutí, ale i při posuzování úměry mezi hodnotou majetku, který je navrhován k postižení 

v rámci výkonu rozhodnutí, a výší pohledávky oprávněného. Pokud má soud pochybnost o vhodnosti 

navrhovaného výkonu rozhodnutí, předvolá oprávněného, kterého se během slyšení zeptá, zda-li ví o 

jiném majetku, než který navrhoval k výkonu. Soud si též může místo předvolání od oprávněného 

vyžádat jeho písemné vyjádření k položeným otázkám. Pokud oprávněný poukáže na jiný vhodnější 

majetek, z kterého ho lze zaručeně a v přiměřené době uspokojit, dochází k naplnění ust. § 264 odst. 1 

OSŘ o zřejmé nevhodnosti návrhu na výkon rozhodnutí, kdy může soud využít moderačního práva a 

nařídit výkon rozhodnutí jiným vhodným způsobem, než byl navrhován. Pokud by však oprávněný o 

jiném vhodnějším způsobu provedení výkonu rozhodnutí nevěděl a ani soud by ze své činnosti neměl 

žádných jiných informací, které by vedly ke vhodnějšímu způsobu provedení výkonu rozhodnutí, jenž 

by uspokojil pohledávku oprávněného v přiměřené době, nelze na nevhodnost navrženého způsobu 

výkonu rozhodnutí poukázat ani při zjevném nepoměru ceny předmětu postiženého výkonem 

rozhodnutí s výší pohledávky oprávněného. Zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí pro 

zřejmou nevhodnost požadovaného způsobu výkonu rozhodnutí, aniž by soud zároveň nařídil výkon 

jiným vhodnějším způsobem, je nepřípustné. 

11.4. Návrh na výkon rozhodnutí způsobem jenž nestačí ani    
k pokrytí náklad ů výkonu 

Soud má ve smyslu ust. § 264 odst. 2 OSŘ za povinnost zamítnout návrh na výkon rozhodnutí, jestliže 

je již ze samotného návrhu zřejmé, že by výtěžek, kterého by bylo dosaženo, ani nepostačil k pokrytí 

nákladů výkonu rozhodnutí. Takový výkon rozhodnutí by pak ztrácel svoji opodstatněnost, neboť by 

v něm nemohla být uspokojena ani částečně pohledávka oprávněného. K této situaci dochází zřídka, 

prakticky jen u návrhu na prodej určených movitých věcí podle ust. § 323 odst. 1 OSŘ, jejichž cena je 

i z laického pohledu evidentně nižší než náklady nařízení výkonu rozhodnutí. Soud v tomto případě 

nemůže ani využít svého moderačního práva a nařídit výkon rozhodnutí jiným vhodnějším způsobem, 

jelikož dispozice je na straně oprávněného.   
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XII. Nařízení exekuce 

Pokud jsou splněny zákonem stanovené předpoklady, soud nařídí exekuci a jejím provedením pověří 

exekutora v pořádkové lhůtě 15-ti dnů počítané dle ust. § 57 odst. 2 OSŘ ve spojení s ust. § 52 odst. 1 

EŘ ode dne následujícím po dni, kdy je mu doručena žádost o pověření provedením exekuce spolu 

s návrhem na nařízení exekuce.  

 

Soud ještě před nařízením exekuce zkoumá, zda jsou splněny výše uvedené předpoklady. Tyto 

předpoklady jsem vyjmenoval v částech VII. Exekuční titul jako základní předpoklad nařízení exekuce 

a VIII. Další předpoklady nařízení exekuce. Uvedené části shrnuji tak, že po posouzení, zda je věcně a 

místně příslušný, se soud orientuje především na skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce, tj. 

zkoumá srozumitelnost a určitost návrhu a náležitosti, které má obsahovat; zda je přiložen exekuční 

titul; zda exekuční titul byl vydán orgánem, který k tomu měl pravomoc; zda je exekuční titul 

vykonatelný jak po stránce formální tak materiální; zda jsou oprávněný a povinný věcně legitimováni 

(nevychází se ze skutečných práv a povinností, ale z toho, zda je exekučním titulem toto právo 

přiznáváno oprávněnému a ukládáno povinnému); zda je exekuce navrhována v takovém rozsahu, 

který stačí k uspokojení oprávněného; zda právo není prekludováno (nezkoumá se promlčení, k tomu 

lze přihlédnout až po námitce povinného); zda nařízení exekuce nebrání překázka litispendence či rei 

iudicatae.  

 

Soud přezkoumává nejen náležitosti návrhu na nařízení exekuce, ale především bezvadnost 

exekučního titulu z hlediska výše uvedených kritérií. Obsahem exekučního titulu je soud vázán a musí 

z něj vycházet, není proto oprávněn přezkoumávat jeho věcnou správnost. Soud ani nezkoumá, zda 

povinný neplnil v mezidobí dobrovolně, vychází jen z tvrzení oprávněného, který musí v návrhu uvést, 

že povinnost dosud splněna nebyla, či byla splněna jen částečně. V řízení před nařízením exekuce 

zpravidla k dokazování podle ust. § 120 a n. OSŘ ve spojení s ust. § 52 odst. 1 EŘ při jednání 

nedochází, stejně jako při nařízení o výkonu rozhodnutí, s ohledem na maření účelu exekuce. Vychází 

se tak jen z přiložených listin.  

 

V případě uspokojování peněžité pohledávky oprávněného bezvýhradně platí, že soud v usnesení o 

nařízení exekuce nestanoví, jakým způsobem má být exekuce provedena. Volba způsobu provedení 

exekuce je totiž již na exekutorovi. 
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Nejsou-li splněny všechny zákonem dané předpoklady, soud návrh na nařízení exekuce dle ust. § 44 

odst. 3 zamítne. Již v této fázi soud rozhoduje i o nákladech řízení, tj. jak o nákladech účastníků, tak i 

o nákladech exekuce. Platí zásada úspěšnosti účastníka dle § 142 a n. ve spojení s § 52 odst. 1 EŘ, od 

které se odvíjí i povinnost hradit náklady.  

 
VZOR USNESENÍ O NAŘÍZENÍ EXEKUCE V PŘÍLOZE 
 

12.1. Doručování usnesení o nařízení exekuce 
 
Usnesení o nařízení exekuce spolu s pověřením k jejímu provedení soud zasílá pověřovanému 

exekutorovi elektronicky prostřednictvím datové schránky. Teprve exekutor stejnopis rozhodnutí 

rozesílá účastníkům, tj. oprávněnému a povinnému, Exekutorské komoře ČR. Zároveň elektronicky 

usnesení zanese i do Centrální evidenci exekucí, kterou exekutorská komora vede. Povinnému se 

zasílá usnesení o nařízení vždy s návrhem, aby měl z čeho vycházet pro případ odvolání či návrhu na 

zastavení. Pokud se týče načasování zaslání usnesení povinnému, postupuje exekutor podobně jako 

soud při výkonu rozhodnutí a doručuje povinnému tak, aby nebyl zmařen účel exekuce. V mezidobí 

mezi doručením usnesení o nařízení exekuce exekutorovi a zasláním jeho stejnopisu povinnému totiž 

exekutor musí mít dostatek času ke zjištění majetku povinného, tak aby se mohl rozhodnout, jaké 

způsoby exekuce (možno i kumulativně) provede, tak aby mohly být kryty náklady exekuce, 

pohledávka oprávněného, popř. jiné náklady řízení. 

 

Postup v doručování je tedy obdobný, jaký volí soud při výkonu rozhodnutí, odkazuji tedy v tomto 

ohledu na kapitolu 11.1. Doručování usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 

 

Pokud je to potřebné s ohledem k dalšímu vedení exekuce, tj. podle průběhu exekuce, výše vymáhané 

částky, údajů o povinném a podle zjištěného majetku povinného, doručuje se i ostatním subjektům 

uvedeným v ust. § 44 odst. 4 EŘ, tedy orgánům pověřeným vedením evidence právnických osob           

(příslušnému krajskému soudu vedoucímu obchodní rejstřík) či dalším orgánům. Katastrální úřadu 

v obvodu jehož územní působnosti se nachází sídlo soudu, který exekutora pověřil, se rozhodnutí 

zasílá, pokud je v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného.    
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12.2. Rozsah exekuce – exekuční příkaz 

Způsob provedení exekuce neurčuje soud, ale až exekutor v tzv. exekučním příkazu uvedeném v ust. 

47 a n. EŘ. Po zjištění majetku a po rozhodnutí, jakým způsobem bude dál postupovat, vydá v době po 

vydání usnesení o nařízení exekuce a pověření provedením exekuce exekutor exekuční příkaz ohledně 

majetku, který má být exekucí postižen. Vlastní exekuce podle exekučního příkazu však může být 

provedena teprve po nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce. Zároveň však až exekuční 

příkaz, nikoliv tedy usnesení o nařízení exekuce, má účinky nařízení výkonu rozhodnutí dle OSŘ. Na 

rozdíl od nařízení výkonu rozhodnutí se však nelze proti exekučnímu příkazu bránit řádnými 

opravnými prostředky. Řádnými opravnými prostředky se lze bránit pouze proti usnesení o nařízení 

exekuce ve lhůtě k tomu určené, popř. se lze i mimo lhůtu danou k odvolání bránit návrhem na 

zastavení exekuce dle ust. § 55 EŘ za použití důvodů uvedených v ustanovení § 268 OSŘ ve spojení 

s ust. § 52 odst. 1 EŘ.  

 

V exekučním příkazu volí exekutor způsob provedení exekuce pouze způsoby, jaké dovoluje exekuční 

řád. V zájmu rychle a úspěšně provedené exekuce může exekutor postihnout různý majetek či 

majetková práva povinného vydáním více exekučních příkazů. Pokud je exekuce úspěšně ukončena, 

nebo je pravomocně zastavena, zaniknou účinky všech exekučních příkazů dle ustanovení § 47 odst. 5 

EŘ přímo ze zákona a tudíž exekutor nemusí jednotlivé příkazy zvlášť rušit. Exekutor pouze oznamuje 

osobám, kterých se exekuce týká, oznámení o ukončení exekuce.  

 

Exekutor musí dbát na to, aby nevolil takový způsob exekuce, který je zřejmě nevhodný, především 

vzhledem k nepoměru výše závazku povinného a ceny takto postiženého majetku. Toto pravidlo bylo 

vpraveno do § 47 odst. 1 EŘ novelou provedenou zákonem č. 133/2006 Sb. Tento nepoměr by měl být 

však zjevný, tj. cena postiženého majetku by musela vysoce přesahovat výši závazků povinného. Je 

třeba totiž vzít v úvahu, že konečná výše plnění, vzhledem k běžícím úrokům a dosud neurčeným 

nákladům oprávněného a exekutora, není v okamžiku vydávání exekučních příkazů známá a lze jen 

její výši nepřesně předpokládat.  

 

Pokud by soud zjistil nepřiměřený zásah do majetku povinného porušením zásady uvedené v § 47 

odst. 1 EŘ, může v zájmu jeho ochrany exekuci v souladu s § 55 odst. 4 EŘ a s § 268 odst. 4 OSŘ ve 

spojení s § 52 odst. 1 EŘ částečně zastavit. Kromě toho nesprávný úřední postup zakládá i jeho  
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odpovědnost v případě vzniku škody u povinného dle § 32 EŘ.  
 

12.3. Omezení povinného v nakládání s majetkem postiženým    
exekucí 

 

12.3.1. Generální a speciální inhibitorium 
 

Dle tzv. generálního inhibitoria upraveného v ust. § 44a EŘ, po doručení usnesení o nařízení exekuce 

nesmí povinný nakládat s veškerým svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do SJM. 

Tento zákaz se nevztahuje na úkony, které se týkají běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování 

základních životních potřeb osoby povinného a osob, ke kterým má povinný vyživovací povinnost, a 

udržování a správy majetku. Poruší-li povinný uvedený zákaz nakládání, je takovýto úkon neplatný, 

ale pouze pokud se neplatnosti dovolá exekutor, oprávněný či přihlášený věřitel, aby zajistili 

uspokojení vymáhané pohledávky. Pokud se tedy uvedené osoby dovolávat neplatnosti nebudou, 

považuje se právní úkon, kterým byl porušen zákaz dispozice za platný. Zakázaný úkon je tak stižen 

pouze relativní, nikoliv absolutní neplatností. Relativní neplatnosti úkonu se musí oprávněné osoby 

dovolat nejen vůči povinnému, ale i vůči všem dalším účastníkům tohoto úkonu, tedy vůči protistraně 

úkonu, ale i např. vůči manželu povinného, byl-li vyveden majetek povinného v SJM. Relativní 

neplatnost má účinky retroaktivní, a to až do doby doručení usnesení o nařízení exekuce, přičemž se 

lze neplatnosti úkonu dovolat i po jeho provedení a dokonce i za okolnosti, kdy exekuce již skončila. 

Relativní neplatnosti se lze dovolat exekučním příkazem, který postihuje konkrétní majetek, jenž byl 

předmětem úkonu. Doručením exekučního příkazu však na v něm uvedený majetek dopadá tzv. 

speciální inhibitorium dle ust. § 47 odst. 1, a tedy nikoliv už jen relativní, ale absolutní neplatnost 

takového úkonu, která je dána přímo zákazem a které se nemusí již strany dovolávat. Rozdíl mezi 

generálním a speciálním inhibitoriem tedy spočívá v tom, že generální inhibitorium se týká veškerého 

majetku po doručení usnesení o nařízení exekuce a lze se ho domáhat i zpětně. Zatímco speciální 

inhibitorium se týká jen majetku uvedeném v exekučním příkazu a platí pro futuro od doručení tohoto 

exekučního příkazu. Generální inhibitorium způsobuje relativní neplatnost úkonu, které je nutné se 

dovolat. Speciální inhibitorium způsobuje absolutní neplatnost úkonu přímo ze zákona bez nutnosti se 

této neplatnosti dovolávat. 

 

Speciální inhibitorium bývá u některých způsobů exekuce, při kterých se účastníkem stává poddlužník 

povinného, doplněno tzv. arrestatoriem, tj. zákazem dlužníku povinného nakládat pohledávkou  
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povinného v rozsahu vymáhané částky.  

 

Je třeba poznamenat, že v praxi exekutoři doručují usnesení o nařízení exekuce již s exekučním 

příkazem, pročež majetek uvedený v exekučním příkazu vlastně, aniž by prošel fází generálního 

inhibitoria, spadá již rovnou do speciálního inhibitoria.   

12.3.2. Výjimky z inhibitoria 

V důsledku tzv. střední novelizace zákonem č. 286/2009 Sb. došlo v § 44a exekučního řádu ke změně 

ve prospěch možnosti dodatečně operativně vyloučit účinky inhibitoria, je-li to potřebné. Od. 1. 11. 

2009 existuje tedy pět možností, jimiž lze inhibitorium zčásti nebo úplně vyloučit ještě při průběhu 

exekuce:  

1. Pokud povinný předběžně složí vymáhanou částku ve výši pohledávky oprávněného, nákladů 

ex. řízení oprávněného a nákladů exekuce k rukám exekutora po doručení usnesení o nařízení 

exekuce, exekutor ve lhůtě 7 dnů musí na návrh povinného rozhodnout o zrušení inhibitoria a        

též o tomto svém rozhodnutí informovat všechny, kterým popř. doručil exekuční příkaz.        

Institutu lze ale pouze užívat do nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce, neboť pokud  

       povinný složí částku až po nabytí právní moci usnesení, bude případná úhrada povinného pou-  

       žita přímo k pokrytí vymáhané částky a dojde tedy ke skončení exekuce přímo ze zákona.  

2. Pokud povinný prokáže dostatečný majetek k úhradě nákladů exekuce, nákladů a pohledávky 

oprávněného, může exekutorovi navrhnout, aby svým rozhodnutím vyloučil účinky inhibitoria 

z jiného majetku, který v návrhu uvede.  

3. Individuální prodej věci povinným za účelem uhrazení nákladů exekuce, nákladu oprávněného 

a pohledávky oprávněného, ke kterému exekutor může dát svolení, pokud je povinný schopen 

zajistit prodej části svého majetku pokud možno s výhodou dosažení vyšší ceny či rychlosti 

oproti dražbě. Podmínkou je, aby povinný získal souhlas nejen od exekutora, ale i od 

oprávněného či dalších věřitelů a zároveň prodávaný majetek zpeněží minimálně v hodnotě 

ceny obvyklé dle znaleckého posudku.   

4. Povinný splní výzvu exekutora k dobrovolně úhradě. Exekutor je povinen, spolu s usnesením 

o nařízení exekuce, povinnému adresovat výzvu k dobrovolnému plnění vyčísleného nároku 

oprávněného, nákladů oprávněného a snížených nákladů exekuce. Pokud povinný zaplatí, 

zaniknou účinky generálního inhibotoria okamžikem úhrady přímo ze zákona. 
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5. V řízení o odkladu či zastavení exekuce povinný dobrovolně složí jistotu, která se skládá 

z vlastní pohledávky oprávněného, nákladů oprávněného, nákladů exekuce. Pokud nedojde 

k zastavení exekuce, použije se jistota na úhradu dlužných částek, jinak se vrátí složiteli.   

12.4. Odlišení pojmu „exekuční řízení“ od „exekuce“ 

Pojem „exekuční řízení“ je třeba odlišit od pojmu „exekuce“, jelikož exekuční řízení započne, jak 

jsem výše uvedl již dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi. Zatímco exekuce může 

započít až na základě pověření exekutora jejím provedením v rámci usnesení o nařízení exekuce, které 

ještě musí nabýt právní moci. Právní moci nabývá nařízení exekuce, pokud není využita možnost 

odvolání dle § 44 odst. 7 EŘ. Jestliže však odvolání podáno je, a u odvolacího soudu je mu vyhověno, 

nedochází k zastavení exekuce dle § 268 OSŘ ve spojení s ust. § 52 odst. 1 EŘ, ale dochází 

k zastavení exekučního řízení zamítnutím návrhu na nařízení exekuce dle § 44 odst. 3 EŘ. Podané 

odvolání nemá odkladný účinek na samotné pokračování exekuce a exekutor tedy může již od doby, 

kdy je mu doručeno usnesení soudu o pověření k provedení exekuce, činit proti povinnému úkony, 

především vyhledává majetek povinného schopný uspokojit nároky oprávněného a náklady exekuce, 

k čemuž je mu vítanou pomocí jeho oprávnění vyžadovat součinnost třetích osob dle ust. § 33 až 34 

EŘ.  

  

XIII. Odklad výkonu rozhodnutí dle OSŘ a obdobné  
        účinky odkladu dle insolvenčního zákona 

13.1. Odklad výkonu rozhodnutí dle OSŘ 

Cílem tohoto prostředku  je pouze oddálení provedení výkonu rozhodnutí, ve kterém na základě 

usnesení o odkladu nemá být po určitou dobu pokračováno. Usnesení o odložení výkonu rozhodnutí se 

provádí buď podle § 266 odst. 1 OSŘ, nebo podle § 266 odst. 2 OSŘ.  

 

V případě § 266 odst. 1 OSŘ může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže to povinný 

navrhne a zároveň prokáže, že se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený 

výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky. 

Oprávněný však zároveň nesmí být odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen, tj. tento odklad 

např. nesmí mít za důsledek nevymožení jeho pohledávky. Uvedené podmínky, za kterých může být 
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ve prospěch odkladu rozhodnuto, je nutné posuzovat kumulativně, tj. absence jedné svědčí ve 

prospěch nevyhovění takové žádosti. Předpokladem odkladu je tedy, že návrh podá striktně jen 

povinný (nikoliv oprávněný, který legitimaci nemá, ani kdokoliv jiný), který prokáže, že se octl bez 

své viny ve svízelné situaci pouze dočasně (tj. odklad nelze povolit, pokud je nepříznivé postavení 

povinného trvalejšího rázu) a oprávněný by zároveň nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně 

poškozen. Rozhodnutí je na uvážení soudu, to presumuje uvedené slůvko „může“, kdy předpokladem 

odkladu je splnění zákonem stanovených předpokladů. Soud při rozhodování musí porovnat nutnost 

ochrany povinného s nutností rychlého dosažení účelu výkonu rozhodnutí. Rozhoduje se unesením, 

proti němuž je možné podat odvolání. Usnesením lze odložit provedení vydaného usnesení o výkonu 

rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci. 

 

Odklad je dočasným opatřením a tedy v řadě případů trvá předpoklad dalšího pokračování výkonu. 

Z toho důvodu by měl být stanoven na přesně určenou dobu. Neuvedení doby, za níž má být provedení  

výkonu rozhodnutí odloženo, je sice procesním nedostatkem, který však nečiní toto rozhodnutí 

neúčinným. 

 

Pokud se změnily poměry povinného, či povinný neplní podmínky, na základě nichž byl odklad 

povolen, nebo vyšlo najevo, že zde od počátku nebyly důvody pro odklad, může soud rozhodnout o 

pokračování ve výkonu rozhodnutí i před uplynutím doby, na kterou byl odklad povolen. O 

pokračování v provádění výkonu rozhodnutí soud vydá vždy usnesení, proti němuž není přípustné 

odvolání, neboť se jím upravuje vedení řízení dle ust. § 202 odst. 1 písm. a) OSŘ. 

  

Zatímco dle ust. § 266 odst. 1 OSŘ o odkladu  rozhoduje soud jen na návrh povinného, u odkladu ve 

smyslu § 266 odst. 2 OSŘ rozhoduje soud nejen na podkladě návrhu povinného ale i ex offo, kdy soud 

z úřední povinnosti posuzuje zda lze očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven na základě jednoho 

z důvodů uvedených v ust. § 268 OSŘ. Pokud odklad z tohoto důvodu navrhuje povinný, musí soud 

dle zásady posuzování obsahu, nikoliv povinného specifikace takového podání ( § 41 odst. 2 OSŘ), 

posuzovat, zda-li se ve skutečnosti nejedná o návrh na zastavení, jelikož charakteristikou odkladu je 

jeho dočasnost narozdíl od zastavení, které je trvalé.  

 

Soudní praxe též shledává důvod k odkladu provedení výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 2 OSŘ 

např. v souvislosti s probíhajícím řízením o zrušení výživného, či na podkladu dosud nepravomocného 

rozhodnutí o snížení výživného. I zde se rozhoduje unesením, proti němuž je možné podat odvolání. 
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13.1.1. Odklad výkonu z důvodu odkladu vykonatelnosti exekučního titulu  

Za důvod odkladu výkonu rozhodnutí podle § 266 odst. 2 OSŘ se považuje i odklad vykonatelnosti 

rozhodnutí, které bylo přílohou návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí jako exekuční titul a které bylo 

v rámci nalézacího řízení odloženo soudem, či ze zákona na základě probíhajícího řízení.  

Soud může ve smyslu ust. § 164 OSŘ odložit vykonatelnost rozhodnutí, které vydal v nalézacím 

řízení, pokud zjistí z vlastní iniciativy či na základě podnětu účastníků nebo odvolacího soudu, že 

obsahuje chyby ve výroku rozhodnutí. Soud tyto nedostatky může napravit pouze vydáním opravného 

usnesení. Po nabytí právní moci opravného usnesení dochází k ukončení odkladu opravovaného 

exekučního titulu. Od právní moci usnesení však též znovu běží nová lhůta k podání odvolání proti 

opravovanému rozhodnutí; bez ohledu na to, že opravné usnesení bylo vydáno nebo doručeno až po 

právní moci rozsudku. Nebude-li podáno proti opravovanému rozhodnutí odvolání, na účincích právní 

moci rozhodnutí se nic nemění. V případě, že proti němu účastník ve lhůtě patnácti dnů od právní 

moci opravného usnesení, popřípadě ve lhůtě tří měsíců od doručení opravného usnesení, 

neobsahovalo-li opravné usnesení řádné poučení o odvolání proti opravovanému rozsudku, podal 

odvolání, nastává u opraveného rozsudku suspenzivní účinek ze zákona dle ust. § 206 OSŘ, tzn. že 

tento rozsudek není v právní moci a tudíž ani ve vykonatelnosti. 

Soud může nařídit ve smyslu ust. § 235c OSŘ odklad vykonatelnosti, pokud bylo rozhodnutí 

(exekuční titul) napadeno žalobou pro zmatečnost či žalobou na obnovu řízení a je pravděpodobné, že  

této žalobě bude vyhověno. O odkladu vykonatelnosti rozhoduje usnesením soud, který o žalobách 

rozhoduje.  

 

Možnost odložit vykonatelnost rozhodnutí má dle ust. § 243 OSŘ i soud, který rozhoduje o dovolání, a 

to tentokráte bez podmínky pravděpodobnosti úspěchu tohoto mimořádného opravného prostředku.  

 

Lze odložit i vykonatelnost rozhodnutí vydaného správním orgánem, a to správním soudem, který tak 

může dle ust. §  248 odst. 2 OSŘ učinit na základě žádosti žalobce napadajícího rozhodnutí, jestliže by 

neprodleným výkonem rozhodnutí správního orgánu hrozila žalobci újma.  

 

Dle ust. § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může i 

Ústavní soud na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v 
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rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění oprávnění, 

přiznaného rozhodnutím třetí osobě, znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při 

odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.  

 

Podnětem k odkladu výkonu rozhodnutí může být dle ust. § 32 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o 

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozhodčí řád), i 

návrh na zrušení rozhodčího nálezu. I přes to, že podání návrhu nemá samo o sobě odkladný účinek na 

vykonatelnost rozhodčího nálezu, může jí soud na žádost navrhovatele odložit, jestliže by jejím 

neprodleným výkonem hrozila závažná újma, nebo jestliže je z návrhu na zrušení rozhodčího nálezu 

možné usuzovat, že je důvodný. Pokud návrh na zrušení rozhodčího nálezu podává spotřebitel, soud se 

možností odkladu vykonatelnosti zabývá i bez žádosti.  

 

Odklad vykonatelnosti rozhodnutí přímo ze zákona nastává u usnesení o povolení obnovy řízení. Zde 

k odkladu dochází dnem právní moci tohoto usnesení. Ve smyslu ust. § 235g OSŘ tak k odkladu není 

již třeba žádného dalšího rozhodnutí soudu, a trvá až do pravomocného skončení obnoveného řízení. 

Pro samotné vykonávací řízení má tato skutečnost stejný důsledek jako povolení odkladu 

vykonatelnosti při podání podle § 235c OSŘ. 

13.2. Odklad výkonu rozhodnutí v důsledku probíhajícího  
insolvenčního řízení 

Dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zahájení insolvenčního řízení výkon 

rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který 

náleží do majetkové podstaty, lze sice nařídit, ale nelze jej provést, přičemž tyto účinky nastávají 

okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním 

rejstříku. Dle ustanovení § 2 písm. a) insolvenčního zákona se insolvenčním řízením rozumí soudní 

řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Majetkovou 

podstatou se dle 2 písm. e) insolvenčního zákona rozumí majetek určený k uspokojení dlužníkových 

věřitelů.  

 
V rámci insolvenčního řízení je věřitel oprávněn podat insolvenční návrh dle ust. § 103 a § 105 
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insolvenčního zákona anebo se se svojí pohledávku u insolvenčního soudu dle ust. § 173 

insolvenčního zákona přihlásit v době od zahájení insolvenčního řízení, avšak jen do uplynutí doby 

stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které by byly podány později, totiž insolvenční soud 

dle zákona nepřihlíží a tudíž v nich uplatněné pohledávky nemůžou být uspokojeny.   

 

Soud provádějící výkon rozhodnutí po zjištění, že proti povinnému je vedeno insolvenční řízení tuto 

informaci oznámí oprávněnému a zároveň ho vyzve, aby se do řízení se svou pohledávkou přihlásil. O 

odkladu v tomto případu však soud nerozhoduje, není totiž dán ani časový rámec, jak dlouho může 

insolvenční řízení trvat.  

 

V případě již zahájeného insolvenčního řízení, při řešení pohledávek jiných věřitelů, není podání 

přihlášky volbou, ale nutností, jelikož i když výkon rozhodnutí byl započat před zahájením 

insolvenčního řízení, toto řízení zasahuje do již probíhající exekuce tak, že její nařízení zůstává sice 

v platnosti, ale není vykonatelné.  

 

Oprávněný je pak v rámci insolvenčního řízení v postavení věřitele, který uplatňuje právo na úhradu 

své pohledávky. 

XIV. Odklad exekuce dle EŘ a obdobné účinky odkladu         
dle insolvenčního zákona 

14.1. Odklad exekuce dle EŘ 

O odkladu exekuce pojednává ustanovení § 54 EŘ, které se snaží podat vyčerpávající výklad, přesto se 

subsidiárně použije ust. § 266 OSŘ. O odkladu se rozhoduje, stejně jako v případě rozhodování o 

odkladu výkonu rozhodnutí, buď na návrh, či z úřední povinnosti. Návrh na odklad se na základě 

novely podává u pověřeného exekutora. Pokud je návrh podán k exekučnímu soudu, bezodkladně se 

s neformálním přípisem přepošle exekutorovi. Exekutor u došlého návrhu na odklad exekuce zkoumá, 

zda-li obsahuje všechny náležitosti, zda-li je srozumitelný, určitý a jestli jsou k němu přiloženy listiny 

k prokázání tvrzení obsažených v návrhu. Pokud tomu tak není, bez dalších výzev k opravení či 

doplnění dle § 43 OSŘ, návrhu na odklad nevyhoví jeho odmítnutím. Absence příležitosti k doplnění 

či opravě návrhu je plně kompenzována možností podat nový řádný návrh. Od doručení návrhu na  
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odklad provedení exekuce do vydání rozhodnutí nesmí činit exekutor žádné úkony směřující 

k provedení exekuce, pokud ovšem nejde o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným 

uplatňováním nebo bráněním práva, a dále pokud uplatní účastník v návrhu na odklad stejné okolnosti, 

o nichž již bylo rozhodnuto.  

 

V rámci exekuce existují, stejně jako u výkonu rozhodnutí, dva důvody k jejímu odkladu. § 54 odst. 3 

EŘ se přímo zmiňuje o § 266 odst. 1 OSŘ, kdy může exekutor či exekuční soud odložit provedení 

exekuce, jestliže to povinný navrhne a zároveň prokáže, že se bez své viny ocitl přechodně v takovém 

postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí (v tomto případe výkon exekuce) mohl mít pro něho, 

nebo pro příslušníky jeho rodiny, zvláště nepříznivé následky. Oprávněný však zároveň nesmí být 

odkladem exekuce vážně poškozen. Uvedené podmínky, za kterých může být ve prospěch odkladu 

rozhodnuto, je nutné posuzovat kumulativně, tj. absence jedné svědčí ve prospěch nevyhovění takové 

žádosti. Předpokladem odkladu je tedy, že návrh podá striktně jen povinný (nikoliv oprávněný, který 

legitimaci nemá, ani kdokoliv jiný), který prokáže, že se octl bez své viny ve svízelné situaci pouze 

dočasně (tj. odklad nelze povolit, pokud je nepříznivé postavení povinného trvalejšího rázu) a 

oprávněný by zároveň nebyl odkladem výkonu rozhodnutí (exekuce) vážně poškozen.  

 

Pokud exekutor či exekuční soud návrhu na odklad exekuce vyhoví, musí rozhodnutí o odkladu 

obligatorně obsahovat určení doby, na kterou se exekuce odkládá. Po uplynutí stanovené doby 

exekuce pokračuje z úřední povinnosti bez jakéhokoliv dalšího usnesení o pokračování exekuce. Tím 

se liší odklad v rámci exekuce od režimu odkladu v rámci výkonu rozhodnutí, kde výkon rozhodnutí 

dále pokračuje na základě usnesení o pokračování výkonu rozhodnutí.  

 

Pokud exekutor návrhu na odklad exekuce nevyhoví, postoupí jej do 7 dnů exekučnímu soudu, který o 

něm rozhodne maximálně ve lhůtě patnácti dní od doručení.  

 

Usnesení o odkladu exekuce je, pokud není výslovně v usnesení uvedeno jinak, vykonatelné 

okamžikem doručení, je však proti němu přípustné odvolání. 

 

Pokud exekuční soud dospěje k závěru, že exekuce bude zastavena, může i bez návrhu z úřední 

povinnosti nařídit dočasně její odklad, ke kterému ještě nedošlo u exekutora na základě návrhu 

povinného.   
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Novinkou oproti obdobným ustanovením o odkladu v rámci výkonu rozhodnutí je ustanovení § 54 

odst. 5 EŘ, které v zájmu efektivity a rychlé reakce na situace, kde není nutné použít tvrdosti zákona, 

připouští, aby exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odložili provedení exekuce do právní 

moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným přičemž, zároveň není dnem 

vydání rozhodnutí o odkladu povinný vázán generálním či speciálním inhibitoriem a může tedy se 

svým majetkem volně nakládat. Podmínkou tohoto rozhodnutí však je složení jistoty povinným, či 

třetí osobou, ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Pro exekutora i 

oprávněného spočívá výhoda v tom, že nedojde-li k očekávanému zastavení exekuce, použije se jistota 

na úhradu toho, co zajišťovala, pokud však návrhu na zastavení exekuce vyhověno bylo, jistota se 

vrací zpět složiteli.  

14.1.1. Odklad exekuce z důvodu odkladu vykonatelnosti exekučního titulu  

Dalším důvodem odkladu exekuce, který provede exekuční soud či exekutor, je podle § 54 odst. 4 EŘ 

odklad vykonatelnosti rozhodnutí, které bylo přílohou návrhu na nařízení exekuce jako exekuční titul a 

které bylo v rámci nalézacího řízení odloženo buď soudem vydávajícím opravné usnesení ve smyslu 

ust. § 164 OSŘ, či soudem rozhodujícím v řízení o dovolání, o žalobě o obnovu řízení a pro 

zmatečnost. K odkladu přímo ze zákona dochází při povolení obnovy řízení. Dalším podmětem 

k odkladu je rozhodnutí Ústavního soudu o odložení vykonatelnosti rozhodnutí napadeného ústavní 

stížností nebo správního soudu rozhodujícího o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Ve všech 

případech o odkladu vykonatelnosti exekučního titulu rozhoduje soud, který rozhoduje ve věci 

podaného mimořádného opravného prostředku, respektive soud vydávající opravné usnesení, nikoliv 

tedy exekuční soud či pověřený exekutor, ti mohou vydat pouze usnesení o odložení exekuce. 

Rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti exekučního titulu není důvodem k tomu, aby exekuce nemohla 

být nařízena, nicméně následujícím krokem musí být též rozhodnutí o jejím odkladu ve smyslu již 

uváděného ust. § 54 odst. 4 EŘ. Exekutor by měl přerušit další postup v exekuci již v době, kdy se o 

odkladu výkonu rozhodnutí dozví, aniž by čekal na usnesení o odkladu exekuce. V exekuci se dále 

pokračuje z úřední povinnosti po uplynutí doby odkladu. Na rozdíl od výkonu rozhodnutí se o tom již 

nevydává žádné usnesení. 
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14.2. Odklad exekuce v důsledku probíhajícího insolvenčního 
řízení 

Probíhající insolvenční řízení má na exekuci stejné dopady jako na výkon rozhodnutí, proto odkazuji 

na kapitolu 13.2. Odklad výkonu rozhodnutí v důsledku probíhajícího insolvenčního řízení. 

XV. Zastavení výkonu rozhodnutí 

Pokud nastanou, nebo vyjdou najevo v průběhu výkonu rozhodnutí skutečnosti, po které nelze v řízení 

pokračovat, soud výkon rozhodnutí usnesením zastaví. Zastavit výkon rozhodnutí lze pouze za 

předpokladu, že již bylo ve věci vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud soud řízení 

zastaví ještě před vydáním usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, nelze hovořit o zastavení výkonu 

rozhodnutí, ale zde se jedná o zastavení řízení o nařízení výkonu rozhodnutí, kdy nedojde ani 

k nařízení výkonu rozhodnutí.  

 

Soud dle ust. § 103 OSŘ ve spojení s ust. §  254 odst. 1 OSŘ kdykoli za řízení zkoumá, zda-li jsou 

splněny podmínky řízení. Pokud je dána skutečnost, pro kterou nelze v řízení pokračovat, musí výkon 

rozhodnutí zastavit z vlastní iniciativy. Návrh na zastavení výkonu rozhodnutí je též oprávněn podat 

povinný i oprávněný.  

 

Návrh na zastavení výkonu rozhodnutí lze podat kdykoli po nařízení výkonu, a to dokonce i tehdy, 

kdy už pohledávka byla s náklady exekuce na povinném vymožena, v tom spatřuji účinný nástroj pou- 

žitelný především povinným. Ten tímto způsobem může například obcházet lhůtu danou k odvolání. 

V zásadě by se dalo říci, že povinný má možnost se bránit nejen odvoláním, ale i návrhem na 

zastavení výkonu rozhodnutí a nezřídka toho využívá a dalo by se kriticky říci, i zneužívá, s cílem 

působit průtahy při řízení. Ust. § 268 OSŘ není zcela ovládáno zásadou dispozice, a proto může soud 

rozhodnout o zastavení výkonu rozhodnutí i přesto, že neshledal důvod podaný navrhovatelem za 

oprávněný a místo tohoto důvodu shledal za použitelný důvod jiný.  

 

Důvody pro které lze rozhodnout o zastavení výkonu rozhodnutí, jsou dány zákonem. Základem je ust. 

§ 268 OSŘ, ale důvody lze nalézt i v rámci ustanovení OSŘ upravujících jednotlivé způsoby výkonu 

rozhodnutí, např. v § 290, § 326a, § 336m odst. 1, § 338w odst. 3, § 338za odst. 1, kdy v některých 

případech soud rozhoduje o zastavení výkonu rozhodnutí i na návrh poddlužníka. Mimoto mohou 
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důvody k zastavení stanovit i zvláštní zákony, např. ust. § 35 odst. 1 rozhodčího řádu. Důvody pro 

zastavení výkonu rozhodnutí dle § 268 OSŘ, oproti ostatním možným důvodům dle speciálních 

ustanovení OSŘ k jednotlivým způsobům provedení výkonu rozhodnutí i proti důvodům uvedeným ve 

zvláštních zákonech, jsou dominantními, proto se budu dále zabývat především jimi. 

 

Zastavení výkonu rozhodnutí je nutné odlišovat od jiných způsobů ukončení výkonu rozhodnutí, u 

nichž se usnesení o zastavení nevydává. Jedná se případy, kdy výkon rozhodnutí byl úspěšně proveden 

a povinnost tedy byla vymožena. Ani v případě bezúspěšného výkonu, kdy oprávněným uvedené 

způsoby provedení výkonu rozhodnutí byly vyčerpány, aniž byl dosažen sledovaný výnos, se 

nevydává usnesení o zastavení, stejně tak k zastavení nedochází v případě neúčinného výkonu 

rozhodnutí, např. za situace, kdy povinný nebyl ke dni vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

srážkami ze mzdy u označeného plátce mzdy zaměstnán. 

 
O zastavení výkonu rozhodnutí soud rozhoduje na návrh nebo i bez návrhu obvykle bez nařízení 

jednání, k němuž přistoupí jen za situace, kdy je to nutné. V případech uvedených v § 268 odst. 1 

písm. g) a h) OSŘ se rozhoduje zpravidla po předchozím jednání.   

  

Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí je vykonatelné doručením, pokud není v jeho rámci 

rozhodnuto, že vykonatelnost nastává až po jeho právní moci. Na základě usnesení o zastavení výkonu 

rozhodnutí soud, stejně jako osoby, kterým byla nařízením výkonu rozhodnutí uložena nějaká 

povinnost, tedy poddlužníci, jako jsou plátce mzdy, peněžní ústav, dlužník povinného, ustanou 

v dalším provádění výkonu a to bez ohledu na fázi plnění úkolů. 

 
Proti usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí mohou účastníci podat odvolání.  

 

15.1. Rozlišení návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí od 
zpětvzetí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí   

 
Je nutné rozlišovat dobu, ve které je návrh na zastavení podán. Pokud oprávněný podá návrh na 

zastavení ještě před nařízením výkonu rozhodnutí, lze toto podání posuzovat dle obsahu (ust. § 41 

odst. 2 OSŘ) jako návrh na zpětzetí ve smyslu § 96 odst. 1 ve spojení s ust. § 254 odst. 1 OSŘ. 

V takové fázi soud zastaví řízení o nařízení výkonu rozhodnutí. Dokonce i návrh na zpětvzetí, který je 
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doručen soudu až po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, je možno podle § 96 odst. 2 OSŘ 

posuzovat jako účinný, pokud toto usnesení ještě nenabylo právní moci. Soud však v rozhodnutí o 

zastavení řízení musí rozhodnout o zrušení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Návrh, který je 

posouzen jako návrh na zpětvzetí, tedy nebude zjevně účinný, jen pokud usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí nabylo předtím právní moci.   

15.2. Zastavení výkonu rozhodnutí pro nevykonatelnost 
exekučního titulu 

Je-li podán návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo pro nepeněžitá 

plnění, postačuje, aby titul byl formálně vykonatelný alespoň v době, kdy soud o nařízení výkonu 

rozhodnutí rozhoduje. V případě výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, nemovitostí a podniku a 

zřízením soudcovského zástavního práva, musí být exekuční titul vykonatelný již v době podání 

návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. 

 

Pokud byl výkon rozhodnutí nařízen na základě titulu, který není vykonatelný po stránce materiální či 

formální, je to důvodem k zastavení výkonu rozhodnutí ve smyslu ust. § 268 odst. 1 písm. a) i z úřední 

povinnosti v každém stádiu řízení a to i poté, co nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci a i 

poté, co byla pohledávka s příslušenstvím vymožena. Soud rozhoduje o zastavení výkonu z důvodu, že 

je zde exekuční titul, který ač je způsobilý vykonatelnosti nabýt, dosud se tak nestalo, typicky pro 

nedostatek doručení. To se týká nejen rozhodnutí soudu a ostatních pravomocných orgánů, která se 

doručují účastníkům náhradním způsobem, ale speciálním případem je např. blok na pokutu na místě 

nezaplacenou (dále BPN), který je vydán v rámci zkráceného přestupkového řízení na základě 

rozhodnutí k tomu osoby pověřené, kupříkladu strážníka, za situace, kdy byl řádně zjištěn přestupek, 

nestačí domluva a přestupce je ochoten pokutu zaplatit, nicméně u sebe nemá potřebnou hotovost. 

Doručování u BPN probíhá osobním převzetím, kdy přestupce podepisuje druhé vyhotovení, které si 

nechá úřední osoba, nejen na důkaz souhlasu, ale i jako potvrzení o jeho převzetí spolu s poučením o 

možných exekučních následcích neuhrazení pokuty v BPN uvedené. Povinní z tohoto exekučního 

titulu se však brání u exekučního soudu návrhem na zastavení výkonu pro nevykonatelnost z důvodu 

absence doručení, namítají totiž, že se za ně vydávala jiná osoba a dokládají to kupříkladu potvrzením 

Policie ČR o ztrátě či odcizení občanského průkazu, či žádají o znalecký posudek z oboru 

písmoznalectví, podle něhož by prokázali, že BPN podepisoval někdo jiný. Jsou zaznamenány i 

případy, kdy povinný prokázal, že se na místě, kde mělo k předání BPN dojít, nenacházel. Ve všech  
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uvedených námitkách jsou povinní zpravidla úspěšní. 

 

K zastavení výkonu rozhodnutí soud přistupuje i v případě, že je exekuční titul považován za nicotný, 

tzn. že titul obsahuje natolik závažné vady, že se neuplatní presumpce jeho správnosti. O nicotnosti 

exekučního titulu však nerozhoduje exekuční soud, ale odvolací orgán popř. správní soud. Exekuční 

titul může být nevykonatelný, i když je tak v doložce označen, z důvodu chyb, ke kterým došlo ještě 

v rámci nalézacího řízení.  

 

Důvodem zastavení výkonu může být i situace, kdy exekuční titul pozbyl vykonatelnosti ještě před 

nařízením výkonu rozhodnutí. Kdyby exekuční titul pozbyl vykonatelnosti až po nařízení výkonu 

rozhodnutí, byl by to důvod pro zastavení, ale dle ust. § 268 odst. 1 písm. b) nikoliv písm. a) OSŘ.  

 

Vykonatelnosti může exekuční titul pozbýt ze stejných důvodů, na základě něhož bývá jeho 

vykonatelnost odložena, v tomto případě jsou však řízení, která byla podnětem pro jeho odklad, 

dotažena protistranou do úspěšného konce.  

 

Rozhodnutí, které je exekučním titulem se tedy zruší na podkladě řízení o ústavní stížnosti u 

Ústavního soudu, pokud nalézací soud vyhověl žalobě pro zmatečnost nebo dovolání, či změnil 

rozhodnutí v rámci povolené obnovy řízení.  

 

Rozhodnutí může být též zrušeno před správním soudem ve věci žaloby proti rozhodnutí správního 

orgánu.  I jiná rozhodnutí, která jsou exekučním titulem, mohou být zrušena v souladu s procesními 

předpisy zákonů, podle kterých byla vydána. 

 

Nalézací soud může ve smyslu ust. § 99 odst. 3 věty druhé OSŘ zrušit exekuční titul v podobě 

usnesení o schváleném smíru, pokud je ve lhůtě dané zákonem napaden speciální žalobou o neplatnost 

smíru, které je vyhověno. 

 

Výkon rozhodnutí u předběžně vykonatelných rozhodnutí bývá zastaven tím, že byl odstraněn 
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výrok, jímž byla vyslovena předběžná vykonatelnost rozhodnutí, či postupem podle § 77 odst. 2, § 

78f odst. 2 OSŘ.  

 

Na roveň zrušení rozhodnutí se kladou situace, kdy bylo rozhodnutí nahrazeno po povolení obnovy 

novým rozhodnutím; nebo pokud nalézací soud vyhověl odvolání proti již pravomocnému rozsudku, 

proti kterému se šlo na základě opravy provedené opravným usnesením odvolat; anebo bylo 

rozhodnuto o prominutí zmeškání lhůty k odvolání, a tudíž se zpětně prosadí suspenzivní účinek 

odvolání (to neplatí v případě usnesení nebo předběžně vykonatelného rozsudku). 

Rozhodčí nález pozbývá vykonatelnosti, zruší-li jej soud podle § 31 a násl. rozhodčího řádu. 

Pokud bylo podání, které navrhuje zastavit výkon rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ, 

doručeno soudu ještě v době běhu lhůty podání odvolání, posuzuje se toto podání jako odvolání, což 

má za následek absenci překážky věci pravomocně rozsouzené v případě, že odvolání ve výše 

uvedeném smyslu shledal odvolací soud nedůvodným a účastník podal nový návrh též s tvrzením 

nevykonatelnosti titulu.   

15.3.   Zastavení výkonu rozhodnutí pro zrušení či neúčinnost 
exekučního titulu v době po nařízení výkonu  

Pokud je vykonávané rozhodnutí (titul) zrušeno až po nařízení výkonu rozhodnutí v důsledku zrušení 

pravomocného rozhodnutí podle ust. § 163 OSŘ, předběžného opatření podle ust. § 77 odst. 2 OSŘ, 

předběžně vykonatelného rozsudku odvolacím soudem podle ust. § 221 OSŘ, pravomocného 

rozhodnutí dovolacím soudem podle ust. § 243b odst. 1 a 2 OSŘ, usnesení o schválení smíru podle 

ust. § 99 odst. 3 OSŘ, pravomocného rozhodnutí Ústavním soudem podle ust. § 82 zákona o Ústavním 

soudu, rozhodčího nálezu podle ust. § 35 odst. 1 rozhodčího řádu nebo správního rozhodnutí správním 

soudem, popř. jiného rozhodnutí v souladu s procesními předpisy zákona podle kterého bylo vydáno, 

je to důvodem k zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. b) OSŘ.  

 

K zastavení výkonu rozhodnutí dochází na vždy na podkladě pravomocného rozhodnutí zrušujícího 

exekuční titul. Pokud by však k pravomocnému zrušení titulu došlo před nařízením výkonu 

rozhodnutí, použije se ust. § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ.  
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Dalším důvodem k zastavení exekuce dle písmena b) je neúčinnost exekučního titulu, která nastává 

tehdy, jestliže již nemůže být vykonávané rozhodnutí podkladem pro vymáhaní v důsledku změny 

zákona, jiného rozhodnutí, či na základě jiných právních skutečností. Na rozdíl od zrušeného 

exekučního titulu, neúčinný exekuční titul stále existuje.  

 

K neúčinnosti titulu se přihlédne, i když nastala ještě před nařízením výkonu rozhodnutí. Pokud však 

vykonávací soud zjistí neúčinnost exekučního titulu ještě před nařízením výkonu, je to důvodem 

k zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí ve smyslu ust. § 261 OSŘ.  

 

Podmětem k zastavení výkonu rozhodnutí pro neúčinnost titulu bývají často opakující se plnění, např. 

na výživu rozvedené manželky, která se provdala, či na výživu nerozvedené manželky, která se 

rozvedla, na výživu dítětě, kdy otcovství k němu bylo popřeno soudním rozhodnutím, na výživu dítěte 

zrušením povinnosti platit výživné nebo dosažením rozvazovací podmínky věku či schopnosti se živit 

apod.  

 

Vykonávací soud zastaví výkon rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 1 písm. b) OSŘ na základě návrhu či 

z úřední povinnosti. 

15.4. Další důvody pro zastavení výkonu rozhodnutí 

c) Zastavení výkonu rozhodnutí na základě ust. § 268 odst. 1 písm. c) OSŘ 

Pokud navrhne zastavení výkonu rozhodnutí oprávněný, soud mu vždy vyhoví, aniž by se zabýval 

důvody tohoto návrhu a nežádá ani vyjádření povinného. Oprávněný přistupuje k této možnosti často 

poté, co mu soud sdělí skutečnosti, které brání úspěšnému dokončení výkonu rozhodnutí, kde mu též  

možnost podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nabízí. Návrh na zastavení výkonu rozhodnutí 

podaný oprávněným má přednost před návrhem povinného, který se v důsledku podání oprávněného 

již neposuzuje. Podání návrhu oprávněného na zastavení výkonu rozhodnutí však nemá vliv na řízení 

o odvolání a soud tedy nezbavuje povinnosti  rozhodnout o odvolání povinného proti usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí.  
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d) Zastavení výkonu rozhodnutí na základě ust. § 268 odst. 1 písm. d) OSŘ 

Zjistí-li soud, že výkonem rozhodnutí byly postiženy věci uvedené v § 321 a 322 OSŘ, výkon 

rozhodnutí ohledně těchto věcí zastaví. Uvedená ustanovení totiž obsahují výčet věcí, které nemohou 

podléhat výkonu rozhodnutí. Výkon se nemůže týkat věcí, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů 

zakázán, nebo které podle zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají. Věci, které nepodléhají 

výkonu rozhodnutí, vyplývají z čl. 11 Listiny základních práv a svobod, pro movité či nemovité věci, 

které mohou být jen ve vlastnictví státu či určených právnických osob. Podle zvláštních předpisů je 

rovněž zakázán např. prodej zbraní kategorie A apod. Dle ust. § 322 OSŘ jsou z výkonu rozhodnutí 

též vyloučeny věci z ohledem na sociální únosnost takového výkonu, přičemž je třeba vycházet 

z individuálních základních potřeb konkrétního povinného a členů jeho rodiny a ponechat stranou tedy 

věci osobní povahy, obvyklé vybavení domácnosti i běžné oděvy, zdravotnické a hygienické potřeby, 

hotovost do výše 1000 Kč apod.  

e) Zastavení výkonu rozhodnutí na základě ust. § 268 odst. 1 písm. e ) OSŘ 

Ustanovení, které se uplatňuje především u výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, nemovitostí 

nebo i podniků, kdy pokud dosavadní průběh ukazuje, že výtěžek, kterého bude dosaženo, nepostačí 

ani ke krytí nákladů výkonu rozhodnutí, je to důvodem k jeho zastavení. Takovému způsobu zastavení 

výkonu rozhodnutí se říká zastavení výkonu rozhodnutí pro nemajetnost. Od uvedeného způsobu 

zastavení je třeba odlišovat speciální způsob uvedený v § 326a OSŘ, na základě něhož dojde 

k zastavení výkonu rozhodnutí za podmínky, kdy se v prostoru označeném oprávněným pro provedení 

výkonu nepodaří sepsat žádné věci a kdy oprávněný na výzvu soudu není ve stanovené lhůtě schopen 

poukázat na jiné možné místo, kde se nacházejí věci povinného.        

f) Zastavení výkonu rozhodnutí na základě ust. § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ 

Jsou časté případy, kdy se u povinného v úschově nacházejí věci, kterému mu nepatří a má k nim 

právo třetí osoba, nebo kdy výkon rozhodnutí může postihnout věci, které nejsou součástí SJM a patří 

jen manželovi povinného. V obou případech dotčené osoby mohou dle ust. § 267 OSŘ podat návrh na 

vyloučení takového majetku podle části třetí OSŘ, pokud o tomto návrhu bylo pravomocně 

rozhodnuto ve smyslu, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo 

nepřipouštějící výkon rozhodnutí, je to důvodem k zastavení takového výkonu ve vztahu k takto 

určenému majetku. 
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g) Zastavení výkonu rozhodnutí na základě ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ 

Důvodem k zastavení podle tohoto ustanovení je zánik práva přiznaného exekučním titulem, ke 

kterému došlo v době po vydání tohoto exekučního titulu. Okolnosti, které znamenají zánik práva a 

které nastaly před vydáním tohoto titulu, totiž zákon umožňuje uplatňovat jen v nalézacím řízení, soud 

ve vykonávacím řízení nemůže nahrazovat funkce soudu v řízení nalézacím. Výjimky se uplatňují 

pouze u exekučního titulu – rozsudku pro zmeškání, kdy lze zohlednit zánik práva, které zaniklo ještě 

před vydáním tohoto rozhodnutí. K zániku práva přiznaného exekučním titulem nejčastěji dochází 

úhradou pohledávky, dále prominutím dluhu nebo započtením. Podkladem pro vydání usnesení o 

zastavení výkonu rozhodnutí může být splacení pohledávky jen za situace, kdy k němu došlo mimo 

výkon rozhodnutí, tj. povinný poukázal částku přímo oprávněnému. Pokud je platba poukázána soudu 

v rámci výkonu, toto ustanovení se nepoužije, protože pokud je uhrazena celá jistina, náklady 

oprávněného a náklady výkonu rozhodnutí, dojde i k vyrovnání mezi soudem a oprávněným, výkon 

rozhodnutí je ukončen bez dalšího přímo ze zákona, aniž by bylo nutné při této příležitosti vydávat 

zvláštní usnesení. Mezi námitky zániku práva dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) se neřadí námitka 

promlčení práva, promlčením totiž právo nezaniká, ale nelze je přiznat, proto uplatněná námitka 

promlčení, ale i prekluze, se použije k zastavení podle ust. § 268 odst. 1 písm. h).  

h) Zastavení výkonu rozhodnutí na základě ust. § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ 

Podle tohoto ustanovení se výkon rozhodnutí zastaví ve všech případech, v nichž je výkon pro vadu 

rozhodnutí nebo jiného titulu, pro pochybení při nařízení výkonu rozhodnutí, pro okolnosti, které 

nastaly při provádění výkonu, nebo z jiných důvodů nepřípustný. Mezi uvedené důvody se řadí 

okolnost, kdy např. účastníci uzavřeli dohodu o změně splatnosti dluhu stanovené vykonávaným 

rozhodnutím. K důvodům vhodným k zastavení dle uvedeného ustanovení patří i promlčení nebo 

dokonce prekluze práva vyplývajícího z exekučního titulu, přičemž u promlčení práva soud reaguje 

jen na návrh, zatímco u zjištěné prekluze práva výkon rozhodnutí zastavuje z úřední povinnosti.  

ch) Zastavení výkonu rozhodnutí na základě ust. § 268 odst. 2 a § 268 odst. 3 OSŘ 

K zastavení výkonu rozhodnutí v rozsahu odvedené srážky podle ust. § 268 odst. 2 OSŘ dochází, 

jestliže povinný odvede z vymáhané peněžité částky srážku stanovenou mu zvláštními předpisy a 

odvede ji příslušnému orgánu. K tomu dochází např. v případě, kdy vymáhaná peněžitá částka 

představuje plnění z pracovněprávního vztahu, kdy ustanovení § 38h a násl. zákona ČNR č. 586/1992 
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o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů a dále ust. § 5 a násl, zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění ukládají povinému, jakožto plátci daně, aby ve stanovených případech srazil z vymáhané 

pohledávky zálohu na daň z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti a funkčních požitků, respektive 

jako poplatník pojistného ve stanovených případech z vymáhané pohledávky srazil pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, či jako plátce pojistného ve stanovených 

případech srazil z vymáhané pohledávky odpovídající část pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění. V případě, že povinný odvede sražené částky příslušným orgánům, tedy správcům daně, 

České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně, u které je zaregistrován, je oprávněn 

požadovat zastavení výkonu rozhodnutí v rozsahu odvedených srážek ze základu pohledávky.   

 
Dle § 268 odst. 3 OSŘ bude zastaven výkon rozhodnutí prodejem zástavy též tehdy, jestliže povinný 

namítne, že zaniklo zástavní právo, které pohledávku oprávněného zajišťovalo. Pokud povinný 

namítne, že se zástavní právo promlčelo, soud výkon rozhodnutí zastaví podle ust. ů 268 odst. 1 písm. 

h) OSŘ. Způsoby zániku zástavního práva jsou uvedeny v ust. § 170 občanského zákoníku.  

i) Částečné zastavení výkonu rozhodnutí na základě ust. § 268 odst. 4 OSŘ 

Výkon rozhodnutí lze zastavit zcela nebo i z části. Pokud se některý z důvodů uvedených v § 268 odst. 

1 písm. a) až h), odst. 2 a 3 OSŘ týká výkonu rozhodnutí jen zčásti, soud v tomto rozsahu výkon 

rozhodnutí zastaví. Částečně bude výkon rozhodnutí zastaven, pokud byl též nařízen nad rámec 

potřebný k uspokojení oprávněného podle exekučního titulu a to v rozsahu tohoto přesahu. Návrh na 

částečné zastavení výkonu rozhodnutí běžně využívá i oprávněný za situace, kdy mu byla jeho 

pohledávka povinným uhrazena až po podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, ale v důsledku 

vlastního řízení o výkonu rozhodnutí mu vznikly další náklady, které povinný nedoplatil a které se tak 

stávají, kromě eventuálních nákladů výkonu rozhodnutí, po částečném zastavení jedinou částkou, pro 

kterou je výkon rozhodnutí dále veden. 

XVI. Zastavení exekuce 

Exekuce může být narozdíl od výkonu rozhodnutí prováděna více způsoby najednou, důvody 

zastavení uváděné v rámci § 268 odst. 1 písm a) až h), které platí i pro exekuci, mohou mít za následek  
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zastavení všech způsobů provádění exekuce najednou, aniž by se o každém způsobu rozhodovalo 

zvlášť.  

 

Na základě novelizace exekučního řádu zákonem č. 286/2009 Sb. agendu související se zastavením 

exekučního řízení dle § 55 EŘ provádí exekutor.  

 
Exekutor dle § 55 odst. 1 EŘ přijímá návrh na zastavení exekuce, který musí podat povinný právě 

jemu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o důvodu zastavení dozvěděl. Procesní lhůta je splněna i za 

předpokladu, že povinný zašle svůj návrh exekučnímu soudu nikoliv exekutorovi, soud poté návrh 

neformálně neprodleně předá exekutorovi.  

 

Možnost podat návrh na zastavení exekuce má samozřejmě i oprávněný, ten narozdíl od povinného 

žádnou lhůtou vázán není.  

 

Exekutor nejdříve posoudí, zda-li návrh obsahuje všechny náležitosti podání a je zároveň srozumitelný 

a určitý, popř. vyzve účastníka k odstranění vad postupem dle ust. § 43 odst. 1 OSŘ ve spojení s ust. § 

52 odst. 1 EŘ, a v případě žádné, negativní či nepostačující reakce, podání dle § 43 odst. 2 OSŘ ve 

spojení s ust. § 52 odst. 1 EŘ odmítne. Do 15 dnů od doručení řádného návrhu musí exekutor vyzvat 

ostatní účastníky, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí. Jestliže s návrhem účastník nesouhlasí, 

musí uvést důvody svého nesouhlasu, popř. svá tvrzení podložit důkazy. K výzvě musí exekutor 

přiložit doložku, ve které jsou účastníci poučeni, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, presumuje se 

tím dle ust. 55 odst. 2 EŘ, jejich souhlas. Jelikož délku lhůty zákon vysloveně nestanoví, může ji určit 

exekutor s limitací danou v § 55 odst. 2 EŘ, dle které exekutor vyhoví návrhu na zastavení do 30 dnů 

od marného uplynutí lhůty k vyjádření, nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve, 

obvyklá je tedy lhůta 15 dnů.   

 
O zastavení exekuce může rozhodnout exekutor i bez návrhu, pokud s tím souhlasí oprávněný, nebo za 

předpokladu, kdy se oprávněný v určené lhůtě nevyjádří, ač byl ve výzvě k vyjádření poučen o 

presumpci souhlasu. Pokud však oprávněný se zastavením exekuce nesouhlasí a podepře to tvrzeními 

a důkazy, musí exekutor o zastavení požádat exekuční soud. Rozhodovací pravomoc soudu v případě 

zastavení exekuce i bez návrhu je dána přímo ust. § 55      odst. 3 EŘ. Exekutor má právo zastavit 

exekuci též za předpokladu, kdy oprávněný nesloží ani na výzvu (stačí výzva neformálním způsobem) 

přiměřenou zálohu na náklady exekuce, avšak s výjimkou případů, kdy jsou splněny podmínky pro 

osvobození oprávněného podle zvláštního právního předpisu, nebo je-li vymáháno výživné na  
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nezletilé dítě. 

 

O exekuci může kdykoliv bez omezení, která má exekutor, rozhodnout soud, nejen pokud 

zjistí z vlastní činnosti okolnosti, se kterými OSŘ spojuje zastavení exekuce, ale i když 

exekutor podle § 55odst. 3 EŘ zašle podnět k zastavení exekuce, neboť oprávněný se 

zastavením nesouhlasil. Proti rozhodnutí se mohou účastníci odvolat v určené lhůtě. Právo 

odvolat se, má i pověřený exekutor. Ten však není oprávněn tak učinit proti výroku o 

zastavení exekuce, ale je oprávněn podat odvolání proti výroku o nákladech řízení, jelikož se 

rozhoduje o jeho právech a má tedy pro určitý úsek řízení postavení účastníka. Soud by měl 

též v otázce nákladů exekuce být vázán ust. 55a EŘ, podle něhož nemůže svým usnesením 

exekuci zastavit, nejsou-li zaplaceny náklady exekuce. Uvedené ustanovení však dle teorie 

způsobuje interpretační problémy, a proto právní teoretici doslova radí, aby k němu soudy při 

zastavování exekuce nepřihlížely, dokud nebude problém osvětlen ústavně komformním 

výkladem. Ust. § 55a EŘ se totiž dostává do přímého střetu s vybranými důvody pro zastavení 

exekuce dle ust. § 268 OSŘ ve spojení s ust. § 52 odst. 1 EŘ, při jejichž splnění má soud 

povinnnost exekuci zastavit. Pokud by však soud přihlížel k ust. § 55a EŘ, nemohlo by v řadě 

oprávněných případů dojít k uskutečnění této zákonné povinnosti.  

16.1. Rozlišení návrhu na zastavení exekuce od zpětvzetí návrhu 
na nařízení exekuce a zastavení exekuce od zastavení 
exekučního řízení   

Obdobně jako u výkonu rozhodnutí je nutné rozlišovat u exekuce dobu, ve kterou je návrh na 

zastavení exekuce podán. Přístup k řešení je však odlišný, dbá se zde více na to, aby především 

oprávněný podával relevantní návrhy. Před vydáním rozhodnutí o nařízení exekuce může oprávněný 

návrh na nařízení exekuce vzít zpět podle ust. § 96 OSŘ a § 52 odst. 1 EŘ. V mezidobí mezi vydáním 

usnesení o nařízení exekuce do nabytí právní moci tohoto usnesení je návrh povinného na zpětvzetí též 

účinný, ale nebude odmítnut ani návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. c) a § 52 odst. 

1 EŘ. Po nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce a o pověření exekutora provedením této 

exekuce však může oprávněný podat pouze návrh na zastavení. Striktnost formy oproti obsahu, jak je 

tomu u výkonu rozhodnutí, je dána rozdílem důsledků oproti řízení dle části VI. OSŘ. Zastavení 

exekučního řízení sebou nese skutečnost, že úkony, které směřovaly k provedení 
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exekuce, pozbyly počátku svého opodstatnění. Při zastavení exekuce naproti tomu účinky těchto 

úkonů zůstávají zachovány, i když např. jejich nepříznivý důsledek pro třetí osoby je hojen § 57 EŘ. 

16.2. Důvody pro zastavení exekuce  

Exekuce musí být zastavena, pokud nastal důvod, pro který nemůže dále pokračovat a být úspěšně 

dokončena. Exekuce se kromě zastavení kvůli nesložení přiměřené zálohy na náklady exekuce dle ust. 

§ 55 odst. 5 EŘ, zastavuje ze stejných důvodů, jaké občanský soudní řád považuje za důvod pro 

zastavení výkonu rozhodnutí. Protože tyto důvody v exekučním řádu přímo uvedeny nejsou, použije 

se odkazu dle ust. § 52 odst. 1 EŘ na ustanovení § 268 písm. a) až h) OSŘ, ve kterém uvedené důvody 

platí i pro zastavení exekuce, a proto odkazuji v jejich výčtu na kapitolu 15.2. Zastavení výkonu 

rozhodnutí pro nevykonatelnost exekučního titulu, na kapitolu 15.3. Zastavení výkonu rozhodnutí pro 

zrušení či neúčinnost exekučního titulu v době po nařízení výkonu a na kapitolu 15.4. Další důvody 

pro zastavení výkonu rozhodnutí. Samostatně se v rámci exekuce věnuji pouze ust. § 268 písm. c) 

OSŘ a § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ, kde je odlišný postup odůvodněn nemožností zastavit exekuci, 

pokud nejsou uspokojeny náklady exekuce ve smyslu ust. § 55a EŘ a též s výjimkou ustanovení § 268 

odst. 1 písm. e) a § 268 odst. 4 OSŘ, kde se musí přihlédnout ke skutečnosti, že v rámci exekuce 

pověřený exekutor volí v souladu s § 58 odst. 3 a § 47 odst. 1 EŘ způsob, kterým bude exekuce 

provedena. 

 
Použití ust. § 268 odst. 1 písm c) OSŘ v rámci exekuce rozebírám v předchozí kapitole 16.1. Rozlišení 

návrhu na zastavení exekuce od zpětvzetí návrhu na nařízení exekuce a zastavení exekuce od zastavení 

exekučního řízení.   

a)  Zastavení exekuce na základě ust. § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ 

K zastavení exekuce pro nemajetnost přistupuje exekutor když zjistí, že hodnota majetku povinného 

nepostačuje ani ke krytí nákladů exekuce, pokud ovšem se zastavením exekuce souhlasí či se k němu 

nevyjádří v určené lhůtě oprávněný. Jinak podává podnět k zastavení exekuce i s nesouhlasným 

stanoviskem soudu, kde soud, pokud oprávněný namítá, že zjišťování proběhlo exekutorem 

nedostatečně, oprávněného vyzve, aby navrhl jaké další úkony by měly ke zjištění majetku provedeny 

a pokud je shledá za vhodné, vyzve exekutora, aby na základě nich v exekuci pokračoval, ten musí 

výzvy soudu uposlechnout v souladu s ust. § 46 odst. 2 EŘ.   
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b) Zastavení exekuce na základě ust. § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ 

Uvedené ustanovení OSŘ ve spojení s § 52 odst. 1 EŘ řeší zastavením exekuce situaci, kdy po vydání 

exekučního titulu zaniklo právo jim přiznané jinak než vynucením povinnosti v rámci exekuce. 

Okolnosti, které znamenají zánik práva a které nastaly před vydáním tohoto titulu totiž zákon 

umožňuje uplatňovat jen v nalézacím řízení, soud či exekutor v exekučním řízení nemůže nahrazovat 

funkci soudu v řízení nalézacím. Při zastavení exekuce musí mít exekutor nebo soud za prokázané, že 

došlo k zániku práva způsobem, se kterým norma zánik práva spojuje, tj. např. splněním vymáhané 

povinnosti, dohodou účastníků, nemožností plnění, započtením apod.  

 

Dojde-li však v průběhu exekuce ke splnění povinosti jiným způsobem, než jaký zvolil exekutor 

v exekučním příkazu a zaplatil-li povinný i náklady exekuce, je namístě posuzovat exekuci za 

provedenou dle § 46 odst. 5 EŘ, tedy dobrovolným splněním povinnosti na základě výzvy exekutora. 

Nebyla-li však povinným splněna povinnost k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce, které 

tvoří příslušenství pohledávky, nelze exekuci zastavit zcela a musí tedy dále pokračovat pro vymožení 

dosud neuhrazeného příslušenství. 

c) Částečné zastavení exekuce na základě ust. § 268 odst. 4 OSŘ 

Toto ustanovení OSŘ se použije ve spojení s ust. § 52 odst. 1 EŘ, týká-li se exekuce některý z důvodů 

jejího zastavení dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) až h) jen zčásti a dále pokud se týká možnost zastavení 

exekuce v části přesahující uspokojení pohledávky oprávněného, jeho nákladů a nákladů exekuce, kdy 

druhou možností lze limitovat ve způsobech či rozsahu exekuce zvolené exekutorem.  

 

Exekutor může zvolit více způsobů k provedení exekuce jen tehdy, pokud nepostačuje jeden ze 

způsobů. Soud je však oprávněn zkoumat přiměřenost rozsahu prováděné exekuce a popř. zastavit, či i 

odložit určitý ze způsobů prováděné exekuce. Exekutorovi to však nebrání k tomu, aby vydal nový 

exekuční příkaz se stejným způsobem provedení exekuce v případě, že ostatní soudem nezastavené 

způsoby selhaly, či nevynesly dostatečnou částku. Exekutor může též některý ze zvolených způsobů 

exekuce prostřednictvím zrušení exekučního příkazu, ve kterém byl tento způsob specifikován, zrušit, 

pokud dojde k závěru, že toto zajištění majetku již není třeba z důvodu neefektivity či zajištění účelu 

exekuce jinými exekučními příkazy.  
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d) Zastavení exekučního řízení rozhodnutím na základě ust. § 55 odst. 5 EŘ 

Exekutor může v souladu s ust. § 90 odst. 3 EŘ požadovat od oprávněného úhradu zálohy na exekuci, 

kterou v návrhu uvádí. Její výše není pevně stanovena, proto je dána volba exekutorovi, přesto je výše 

částky omezená dle § 12 odst. 2 exekutorského tarifu, kdy lze požadovat zálohu v maximální výši      

50 % z vymáhané částky. Pokud oprávněný ani po výzvě ke složení zálohy na exekuci, jež nemusí mít 

formální, avšak by měla mít prokazatelnou formu, nesloží požadovanou částku, exekutor v souladu 

s ust. 55 odst. 5 EŘ tento nedostatek řeší zastavením exekuce. Exekutor nemůže exekuci zastavit, 

pokud oprávněný splňuje podmínky pro osvobození podle zvláštního předpisu, tím je myšleno ust. § 

138 odst. 1 OSŘ, a dále pokud je vymáháno výživné na nezletilé dítě.  

e) Jiné způsoby ukončení exekuce  

Jediným východiskem pro ukončení exekuce, ke kterému dochází přímo ze zákona, tedy o tom není 

nutno vydávat individuální právní akt, bylo donedávna ustanovení § 51 EŘ, kde se konec exekuce 

dovozoval se zániku pověření exekutora, aniž by byl v tomto či jiném ustanovení výslovně jmenován. 

Tzv. střední novela, zákon č. 286/2009 Sb s účinností od 1. 11. 2009 skončení exekuce vysloveně 

definovala v ust. § 46 odst. 2 EŘ, kde je psáno, že exekutor provádí exekuci až do vymožení 

pohledávky a jejího příslušenství, nebo vynucení jiné vymáhané povinnosti, nákladů exekuce a 

nákladů oprávněného, čímž bude exekuce ukončena. Pokud bude povinným plněno dobrovolně, 

exekuce bude dle ust. § 46 odst. 5 EŘ ukončena nabytím právní moci příkazu k úhradě nákladů 

exekuce. Dříve dominantního § 51 EŘ v této oblasti se užije pouze jako podpůrného ustanovení, 

především ve vztahu k ukončení činnosti exekutora ve věci exekuce, jelikož z některých ustanovení 

exekučního řádu ukončení exekuce nevyplývá. Podpůrně se užije ust. § 51 písm. a) EŘ, dle kterého 

pověření k provedení exekuce zaniká, jestliže exekuční soud rozhodl o vyloučení exekutora, či 

písmena b), kde pověření exekutora zaniká, pokud exekuční soud pověřil provedením exekuce jiného 

exekutora. Podpůrnými k ukončení exekuce je ale především ust. § 51 písm. c), dle kterého 

exekutorovo pověření zaniká pokud byla pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly  

vymoženy. Poslední iniciací zániku pověření exekutora je rozhodnutí soudu, který exekuci zastavil.  

 

Výsledek ukončení exekuce výše uvedenými způsoby se projevuje stejně jako v případě souběžných 

způsobů ukončení u výkonu rozhodnutí, kdy se zvláštní rozhodnutí nevydává, protože ke skončení 

dochází přímo ze zákona. 
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Poznámka zpracovatele:  

Návrh na zastavení výkonu rozhodnutí bývá především povinným užíván jako forma obrany. Na rozdíl 

od níže uvedeného odvolání lze dokonce návrh na zastavení podat bez ohledu na to, že         

rozhodnutí, které je návrhem defakto napadáno je v právní moci, svým způsobem tedy návrh na         

zastavení výkonu rozhodnutí vykazuje znaky opravného prostředku. Zásadním rozdílem oproti 

opravným prostředkům však je, že zastavit výkon rozhodnutí může soud i bez návrhu, proto tento 

institut oproti opravným prostředkům není plně v dispozici účastníků, a proto jej mezi opravné 

prostředky neřadím. 

XVII. Opravné prostředky při výkonu rozhodnutí 

17.1. Odvolání v rámci výkonu rozhodnutí 

Problematika odvolání proti rozhodnutím vydaným dle části šesté OSŘ je nenápadně zasazena do 

ustanovení § 254 OSŘ, které se zabývá též užitím jiných ustanovení OSŘ na výkon rozhodnutí. 

Navazuje na odstavec první, dle něhož že lze použít na výkon rozhodnutí ustanovení předcházejících 

částí OSŘ, pokud v části šesté není uvedeno jinak. Podle tohoto odkazu se užije tedy v případě 

chybějící úpravy přiměřeně ustanovení § 201 OSŘ a.n. Odvolací řízení v rámci výkonu rozhodnutí je 

však oproti nalézacímu řízení v mnoha ohledech specifické. 

 
Proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, či naopak o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu 

rozhodnutí, je možné podat u prvoinstančního soudu, jehož rozhodnutí je napadáno, v určené lhůtě 

15ti dnů od doručení usnesení, odvolání.  

 

Opožděně doručené odvolání odmítne dle ust. § 208 odst. 1 OSŘ již prvoinstanční soud, aniž by jej 

předával odvolacímu soudu.  

 

Prvoinstanční soud posuzuje odvolání z hlediska náležitostí podání dle § 42 odst. 4 OSŘ a náležitostí 

odvolání dle § 205 odst. 1 OSŘ. Pokud odvolání nesplňuje dané náležitosti, zasílá se účastníkovi 

výzva, aby své podání doplnil, popř. opravil v určené lhůtě.  

 

Záleží na účastníkovi, který odvolání podal, zda-li podané odvolání na základě výzvy k doplnění 

opraví či doplní řádně dle požadavku vyzývajícího soudu. Ať už učiní cokoliv, věc se předává na 

druhoinstanční soud, s tím rozdílem, že  u odvolání, které náležitosti nesplňuje samosoudce přílohou 
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zasílá též přípis s návrhem na odmítnutí takového podání. V odvolání je dle ust. § 254 odst. 5, věty 

druhé OSŘ možné namítat jen ty skutečnosti, které jsou pro nařízení výkonu rozhodnutí rozhodné, 

protože k ostatním skutečnostem odvolací soud nepřihlédne a odvolání obsahující pouze nerozhodné 

skutečnosti odmítne. Odvolání prvoinstanční soud zašle k vyjádření ostatním účastníkům řízení 

specifikovaným v ust. § 255 odst. 1 popř. § 255 odst. 2 OSŘ, tj. oprávněnému, povinnému, popř. 

manželovi povinného, který je účastníkem řízení jen v rozsahu daným usnesením o nařízení výkonu 

rozhodnutí postižených majetkových hodnot nebo práv patřící do společného jmění manželů. 

V odvolání lze dle ust. § 254 odst. 5 věty první a dle ust. § 254 odst. 6 OSŘ uvádět nové skutečnosti a 

důkazy, to značí zachování principu tzv. „úplné apelace“, kdy se nepoužijí omezující ustanovení § 205 

a a 211a OSŘ. Odvolací soud v rámci odvolacího řízení přezkoumává rozhodnutí soudu prvního 

stupně o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí jen z těch hledisek, kterými se měl zabývat soud 

prvního stupně, přičemž vychází ze stavu rozhodného pro vydání usnesení soudu prvního stupně. 

Odvolací soud se tedy může při posuzování usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zabývat tím, zda 

prvoinstanční soud správně posoudil vykonatelnost exekučního titulu po stránce formální a materiální, 

věcnou aktivní legitimaci oprávněného a pasivní legitimaci povinného, prekluzi práva, zřejmou 

nevhodnost navrženého způsobu výkonu rozhodnutí, okolnost zda poviný uloženou povinnost již 

nesplnil či alespoň částečně nesplnil, rozsah oprávněným navrženého způsobu výkonu rozhodnutí ve 

vztahu k uspokojení jeho pohledávky. Základem rozhodování druhoinstančního soudu je posouzení 

zákonnosti postupu prvoinstančního soudu. Způsobilými odvolacími důvody jsou proto jen důvody 

uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) OSŘ a důvody napadající nesplnění předpokladů pro nařízení 

vykonu rozhodnutí.           

 

Veškerá rozhodnutí mají formu usnesení, to platí i pro rozhodnutí odvolacího soudu.  

 
K projednání odvolání musí předseda senátu odvolacího soudu nařídit jednání dle ust. § 214 odst. 2 

OSŘ. Výjimky, kdy jednání nařízeno být nemusí, jsou uvedeny v § 214 odst. 2 a 3 a v § 254 odst. 8 

OSŘ. Vybírám důvod dle ustanovení § 254 odst. 8 v rámci části věnující se přímo výkonu rozhodnutí, 

dle kterého není třeba k projednání nařizovat jednání, jestliže se v odvolacím řízení neprovádí šetření 

nebo dokazování, nebo jestliže soud prvního stupně rozhodl v souladu se zákonem bez nařízení 

jednání, což však neplatí, bylo-li odvolání podáno proti usnesení soudu prvního stupně vydanému ve 

věci zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. g) a h) OSŘ.   

 

V rámci rozhodování o odvolání druhoinstanční soud postupuje podle ust. § 218 až 223 OSŘ, přičemž 
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platí výjimka uplatněná v § 254 odst. 7 OSŘ, podle níž lze usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu 

na nařízení výkonu rozhodnutí, o návrhu na odklad provedení výkonu rozhodnutí, o návrhu na 

zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm a) až f) OSŘ, ve věcech výkonu o ceně 

prodávané nemovitosti dle § 336a nebo podniku dle §338n a o nařízení dražebního jednání dle § 336b 

a § 336 OSŘ , zrušit jen podle § 219a odst. 1 OSŘ.   

 

Za jednání o odvolání lze přihlédnout pouze k okolnostem, které musí mít povahu okolností 

rozhodných pro nařízení výkonu rozhodnutí namítaných účastníkem. Z uvedeného dovětku 

„namítaných účastníkem“ tedy vyplývá, že ostatním skutečnostem by se odvolací soud věnovat neměl, 

a pokud budou zjištěny, nemělo by k nim být přihlédnuto, jelikož nebyly účastníkem namítány. To se 

však netýká skutečností, které jsou odvolacím důvodem podle § 205 odst. 2 písm. a) a c) OSŘ. 

 

Pokud chce odvolací soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, nebo opakuje-li dokazování, 

provede dokazování sám. To však neplatí beze zbytku. Tam kde to je vhodné, může odvolací soud 

potřebné úkony provést prostřednictvím soudu prvního stupně či dožádáním u jiného dožadovaného  

soudu.   

 
Výsledkem rozhodování soudu druhého stupně je vždy ve věcech výkonu rozhodnutí usnesení, kterým 

je buďto rozhodnutí prvoinstančního soudu potvrzeno jako věcně správné dle ust. § 219 OSŘ, nebo je 

předchozí rozhodnutí zrušeno dle ust. § 219a OSŘ, či změněno dle ust. 220 OSŘ.  

17.2. Žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost  

Jedním ze specifik výkonu rozhodnutí je oproti nalézacímu řízení to, že použití v nadpisu uvedených 

mimořádných opravných prostředků je omezeno.  

 

Žaloba na obnovu řízení je v rámci řízení o výkonu rozhodnutí nepřípustná a soud jí dle ust. § 235f 

OSŘ musí zamítnout.  

 
Též žaloba pro zmatečnost je obecně v rámci řízení o výkon rozhodnutí nepřípustná. Na rozdíl od 

žaloby na obnovu řízení však tento zákaz neplatí bezezbytku, výjimku dle ust. § 254 odst. 2 OSŘ tvoří 

důvod daný § 229 odst. 4 OSŘ - žaloba proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo 

odmítnuto odvolání, nebo zastaveno odvolací řízení. Žalobu pro zmatečnost, podanou z jiného důvodu 
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než uvedenému v § 229 odst. 4 OSŘ, soud zamítne i bez nařízení jednání. Ve smyslu ust. § 234 odst. 1 

OSŘ musí být žaloba pro zmatečnost podána ve lhůtě tří měsíců od doručení napadeného rozhodnutí. 

Žalobu projedná a rozhodne o ní soud, jehož usnesení jí bylo napadeno, tj. druhoinstanční krajský 

soud. Výsledkem jeho rozhodování je dle § 235e odst. 2 OSŘ buď zamítnutí žaloby pro zmatečnost, 

anebo zrušení napadeného rozhodnutí, v druhém případě by poté musel rozhodující soud znovu 

projednat a rozhodnout o odvolání. 

17.3. Dovolání v rámci výkonu rozhodnutí 

Dovoláním, jako mimořádným opravným prostředkem, se lze bránit proti rozhodnutí odvolacího 

soudu, avšak lze jej podávat jen v zákonem uvedených případech a ze zákonem uvedených důvodů. 

Ve věcech výkonu rozhodnutí je dovolání přípustné jen proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo 

potvrzeno, nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na 

nařízení výkonu rozhodnutí, ve věci zastavení výkonu rozhodnutí, ve věci udělení příklepu ve výkonu 

rozhodnutí, o rozvrhu rozdělované podstaty výkonu rozhodnutí, o povinnostech vydražitele. Další 

důvody pro něž lze dovolání podat, jsou nekoncepčně uvedeny až v § 241a odst. 2 OSŘ, kdy důvodem 

k podání dovolání je situace, za níž je řízení postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné 

rozhodnutí ve věci, či rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Dovolání není dle 

ust. § 237 odst. 2 písm. a) OSŘ přípustné ve věcech, v nichž bylo dotčeným výrokem odvolacího 

soudu rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, přičemž se k příslušenství 

pohledávky nepřihlíží. K této podmínce dovolací soud nepřihlíží, pokud má napadené rozhodnutí 

odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam, zejména řeší-li právní otázku, která 

v rozhodování rozhodovacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo která je soudy rozhodována 

rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Platí zásada 

koncentrace řízení, proto v dovolání nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy ve věci samé.    

 

Lhůta k podání dovolání je dle ust. § 240 odst. 1 OSŘ stanovena na dva měsíce od doručení 

rozhodnutí odvolacího soudu účastníkovi. Tato lhůta se prodlužuje v případě vydaní opravného 

usnesení či nesprávného respektive absentujícího poučení, tak jak stanoví ust. § 240 odst. 1 a § 240 

odst. 3 OSŘ. Dovolání se podává u toho soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, s tím že je 

lhůta dodržena, pokud je dovolání doručeno i na odvolací soud, proti jehož rozhodnutí dovolání 

směřuje, či na dovolací soud, kterým je Nejvyšší soud ČR se sídlem v Brně. 
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Dovolání musí splňovat nejen obecné náležitosti podání ve smyslu ust. § 42 odst. 4 OSŘ, ale též 

z něho musí být zřejmé, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto 

rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a 

čeho se dovolatel domáhá. Vady dovolání ve smyslu § 209, § 43 a 241b OSŘ posuzuje popř. 

odstraňuje prvoinstanční soud.    

 

Další podmínkou je požadavek, aby dovolatel byl zastoupen advokátem, kterého může  v omezeném 

rozsahu nahradit i notář. To neplatí, pokud je dovolatelem fyzická osoba, která má sama právnické 

vzdělání, či stát, obec, vyšší územně samosprávný celek, které mohou být zastoupeny zaměstnanci, 

jenž prokáží, že mají právnické vzdělání, které dokládají diplomem z právnické fakulty.   

 

Nejdříve dovolací soud rozhodne, zda-li je dovolání vůbec přípustné. Pokud je, prozkoumá rozhodnutí 

odvolacího soudu pouze v rozsahu, v jakém bylo napadeno.  

 

Dovolací soud může rozhodnout ve věci bez jednání, považuje-li to za vhodné. Pokud se však provádí 

dokazování, nařídí jednání.  

 

Dovolací soud rozhoduje rozsudkem, jestliže zamítá dovolání proti rozsudku odvolacího soudu nebo 

jestliže zrušuje rozsudek odvolacího soudu, jinak rozhoduje usnesením, proto ve věci výkonu 

rozhodnutí rozhoduje usnesením.  

 

Výsledkem rozhodování soudu může být odmítnutí dovolání, zastavení dovolacího řízení, zrušení 

rozhodnutí odvolacího soudu či zamítnutí dovolání.   

 

U odmítnutí dovolání či zastavení dovolacího řízení (na základě zpětvzetí dovolání) dovolací soud 

pouze stručně vyloží důvody svého postupu. 

 

Pokud dovolací soud zruší napadené rozhodnutí odvolacího soudu, vrátí mu věc k dalšímu řízení, 

jestliže však platí důvody, pro které toto rozhodnutí bylo zrušeno i pro rozhodnutí soudu prvního 

stupně, vrací se věc soudu prvního stupně, popř. ji postoupí k dalšímu řízení věcně příslušnému soudu. 

Soud, který bude věc dále projednávat a rozhodovat v ní, je vázán právním názorem dovolacího soudu.  
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XVIII. Opravné prostředky při exekučním řízení 

18.1. Odvolání v rámci exekučního řízení 

Proti usnesení o nařízení exekuce nebo o zamítnutí návrhu na nařízení exekuce se lze odvolat, tak jak 

to dovoluje ust. § 44 odst. 10 EŘ s tím omezením, že v odvolání lze namítat jen skutečnosti, které jsou 

pro nařízení exekuce rozhodné, k ostatním skutečnostem odvolací soud nepřihlédne a takové odvolání 

odmítne. Soud odmítne též odvolání, které je vyplněno blanketně. Ustanovení § 44 odst. 10 EŘ je ve 

vztahu k souvisejícím ustanovením OSŘ § 205 odst. 2 a § 212a odst. 2 OSŘ speciální, proto se tato 

ustanovení nepoužijí. Rozdíl lze vysledovat ve způsobu vyřízení odvolání v rámci exekuce a výkonu 

rozhodnutí, kde zatímco v rámci exekuce je takové odvolání odmítnuto, v rámci výkonu rozhodnutí 

odvolací soud napadené rozhodnutí potvrdí. Přestože odvolání obsahuje skutečnosti, které nejsou 

rozhodné pro nařízení exekuce, má suspenzívní účinek, tj. napadené usnesení soudu prvního stupně 

nenabude právní moci, dokud nebude ve věci rozhodnuto odvolacím soudem, avšak poté, kdy odvolací 

soud odvolání odmítne, nastává právní moc napadeného rozhodnutí tak, jako kdyby odvolání podáno 

nebylo.   

 

Rozhodnými skutečnostmi, vhodnými jako námitkami v rámci exekuce, jsou ty, které se např. vztahují 

k vykonatelnosti exekučního titulu, pravomoci orgánu, který rozhodnutí vydal, věcné legitimaci  

účastníků a prekluzi vymáhaného práva. Dále může být namítán  i nedostatek podmínek řízení, jako je 

pravomoc a příslušnost soudu, způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost, existence věci 

zahájené či věci rozhodnuté.  

 

Odvolání je přípustné z povahy věci proti každému rozhodnutí o nařízení exekuce, a to bez ohledu na 

výši vymáhané částky či povahu vymáhané povinnosti. Nutnost umožnění této obrany vyplývá přímo 

ze specifika exekučního řízení, kdy se povinný nemůže bránit proti návrhu na nařízení exekuce ještě 

před doručením usnesení o nařízení exekuce, jelikož věc s ním z důvodu možného maření exekuce 

nemůže být dříve projednána. Povinný není pouze legitimován proti výroku o pověření provedení 

exekuce uvedeným exekutorem, neboť k tomu slouží institut vyloučení exekutora dle ust. § 29 EŘ. 

Odvolání a žádný jiný opravný prostředek nelze ve smyslu ust. § 47 odst. 3 EŘ podávat proti 

exekučnímu příkazu, takovéto odvolání je předem určeno k odmítnutí. 
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Odvolání se doručuje u příslušného prvoinstančního soudu, proti jehož usnesení směřuje, ve lhůtě 15ti 

dnů od jeho doručení účastníkovi. Lhůta k podání odvolání je zachována, pokud je směrováno 

pověřenému exekutorovi, který jej bezodkladně postoupí exekučnímu soudu.  

 

Účastníky oprávněnými odvolání podat jsou povinný, oprávněný a též manžel povinného, pokud byl 

exekučním příkazem vydaným na základě usnesení o nařízení exekuce dotčen majetek, který je 

součástí společného jmění manželů: Toto právo vyplývá mmj. i z omezení v podobě zákazu dispozic 

takto postiženého majetku, které nastává již doručením usnesení o nařízení exekuce.      

 

V odvolacím řízení při exekuci se uplatňuje shodně jako o výkonu rozhodnutí princip plné apelace, 

kdy na základě ust. 52 odst. 1 EŘ lze dle ust. § 254 odst. 5 věty první a dle ust. § 254 odst. 6 OSŘ lze 

uvádět nové skutečnosti a důkazy. 

 

Výsledkem odvolacího řízení je vydání usnesení, kterým se buďto usnesení soudu prvního stupně ve 

smyslu ust. § 219 OSŘ potvrdí, nebo ve smyslu ust. § 220 OSŘ změní a návrh na nařízení exekuce 

zamítne, či napadené usnesení dle ust. § 219 a § 221 OSŘ zruší a věc vrátí soudu prvního stupně. 

 

Jelikož exekuční řád obsahuje ve svém ustanovení § 44 odst. 10 pouze dílčí úpravu odvolání, musí se 

zákonitě subsidiárně přiměřeně přihlédnout k souvisejícím ustanovením OSŘ na základě odkazu 

daným ust. § 52 odst. 1 EŘ, proto v dalším odkazuji na kapitolu 17.1. Odvolání v rámci výkonu 

rozhodnutí.  

18.2. Žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost v rámci 
exekučního řízení 

Žaloba na obnovu je  v rámci exekučního řízení nepřípustná a soud jí dle ust. § 235f OSŘ ve spojení 

s ust. 52 odst. 1 EŘ musí zamítnout.  

 
Problematika žaloby pro zmatečnost upravena v exekučním řádu není, subsidiárně se tedy postupuje 

dle ust. § 52 odst. občanského soudního řádu, proto lze přiměřeně čerpat z kapitoly 17.2. Žaloba na 

obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost v rámci výkonu rozhodnutí. 
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18.3. Dovolání v rámci exekučního řízení 

Otázka dovolání není exekučním řádem upravena, subsidiárně se tedy použije občanského soudního 

řádu, proto odkazuji na výklad v kapitole 17.3. Dovolání v rámci výkonu rozhodnutí.               
 

XIX. Způsoby provedení výkonu rozhodnutí 

K tomu, aby mohlo být dosaženo účelu výkonu rozhodnutí, slouží prostředky k jeho dosažení, jinak 

řečeno prostředky výkonu, či způsoby provedení výkonu rozhodnutí. Těmito prostředky či způsoby 

soud provádějící výkon rozhodnutí postihuje majetek dlužníka pro uspokojení pohledávky 

oprávněného a nákladů vykonávacího řízení. Občanský soudní řád umožňuje ve smyslu ust. § 258 

odst. 1 tyto způsoby provedení výkonu rozhodnutí:  

 

1. Srážky ze mzdy či z jiných příjmů dle ust. § 276 až 302 OSŘ, 

2. Přikázání pohledávky z účtu peněžního ústavu, přikázání jiných peněžitých pohledávek, či 

postižení jiných majetkových práv dle ust. § 303 až § 320a OSŘ, 

3. Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu dle ust. § 320b až 320h,  

4. Prodej movitých věcí a nemovitých věcí, popř. spoluvlastnického podílu povinného k nim, či 

zástavy dle ust. § 321 až  § 338a OSŘ, 

5. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech dle ust. § 338b až § 338e OSŘ, 

6. Prodej podniku dle ust. § 338f až 338zr OSŘ. 

 

Dalším vysloveně neuvedeným způsobem provedení výkonu rozhodnutí je prodej zástavy, kdy se 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy stává stejným podkladem pro nařízení a 

provedení výkonu rozhodnutí, jako je rozhodnutí, nebo jiný exekuční titul výkonu ukládající zaplacení 

peněžité částky. Tento způsob výkonu rozhodnutí se nařizuje usnesením k uspokojení zástavním 

právem zajištěné pohledávky s příslušenstvím.  

 

Způsob výkonu rozhodnutí určuje ve svém návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí sám oprávněný. 

Pokud tomu nic nebrání, je soudem vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí způsobem, který 

oprávněný navrhl. Oprávněný může navrhnout vydobytí své peněžité pohledávky více způsoby 

najednou a to buď současně nebo postupně, soud však musí vést o každém způsobu zvláštní řízení a 

též všechny navrhované prostředky provedení výkonu rozhodnutí nemusí připustit.   
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XX. Způsoby provedení exekuce 

Exekuční prostředky jsou upraveny v hlavě IV. exekučního řádu počínaje paragrafem 58. Dle tohoto 

úvodního ustanovení je možné exekuci provést jen způsoby uvedenými v exekučním řádu. Způsoby 

provedení exekuce jsou shodné se způsoby výkonu rozhodnutí dle OSŘ. Exekuční řád neobsahuje 

komplexní úpravu problematiky, proto se subsidiárně užijí obdobná ustanovení občanského soudního 

řádu.  

 

Základním rozdílem v užití prostředků exekuce je možnost užití i více prostředků v jednom řízení na 

základě jediného usnesení, ovšem za podmínky, že nepostačuje jeden ze způsobů k uspokojení 

oprávněného a pokrytí nákladů exekuce. Prostředky provedení se nařizují jednotlivými exekučními 

příkazy, pro které se nevedou zvláštní řízení, vše je vedeno v jednom řízení. Exekučními příkazy lze 

nařídit více způsobů provedení exekuce, buďto najednou, či postupně v průběhu exekuce.  

 

Je vhodné připomenout i další výrazný rozdíl exekuce oproti výkonu rozhodnutí, kdy je volba způsobu 

exekuce na pověřeném exekutorovi, poté co bylo vydáno usnesení, které způsob exekuce nestanovilo a 

ani oprávněný nebyl povinován prostředky exekuce navrhnout. 

 

 Už v úvodním ustanovení věnujícím se prostředkům exekuce je zdůrazňován požadavek přiměřenosti 

exekuce, je to tedy apel směřovaný exekutorovi, nikoliv oprávněnému, jenž navazuje na ust. § 47 odst. 

1 EŘ, podle kterého je exekutor povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který 

není zřejmě nevhodný, především v nepoměru výše vymáhaného závazku a hodnoty postiženého 

majetku. Při volbě způsobu zásahu do majetkových poměrů povinného však exekutor musí zároveň 

zabezpečit, aby zvoleným způsobem či způsoby bezpečně a s jistotou dosáhl uspokojení oprávněného 

a úhrady nákladů exekuce, tedy je žádoucí určitá rezerva, o kterou by měl mít postižený majetek vyšší 

hodnotu. Tzv. střední novela zákonem č. 286/2009 Sb. s účinností od 1. 11. 2009 zavedla do 

exekučního řádu, konkrétně prostřednictvím věty třetí ust. § 58 odst. 2 EŘ určitý návod exekutorům, 

aby se zaměřili nejdříve na provedení exekuce prostřednictvím přikázání pohledávky, srážkami ze 

mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva, teprve pokud to nestačí, či to 

není možné, má exekutor volit exekuci prodejem movitých věcí, nemovitostí či prodejem podniku.  

 

 

__________________________________ 
Prameny: 

Kasíková M. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), Komentář, 2. vydání, C.H.Beck, 2010, s. 256-257 

Rašovská I., Jak být úspěšný v exekuci aneb základní abeceda exekutora, 1. vydání, Orac, 2002, s. 141, 142 

Hlavsa P., Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy, 3. vydání, Linde Praha, 2008, s. 90-91 
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Výčet způsobů provedení exekuce pro peněžité plnění poskytuje ust. § 59 odst. 1 EŘ, které je ve shodě 

se způsoby v ust. § 258 OSŘ.  

 

Exekuci lze tedy provést  a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, 

                                         b) přikázáním pohledávky, 

                                         c) prodejem movitých věcí a nemovitostí, 

                                         d) prodejem podniku 

                                         e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech 

 

V ust. § 59 odst. 3 EŘ je zmiňován i exekuční prodej zástavy, který lze pro zajištěnou pohledávku 

provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí. O dalším způsobu exekuce příkazem 

k výplatě z účtu u peněžního ústavu se zmiňuje ust. § 65a EŘ.    

 

V rámci dílu druhého, hlavy čtvrté EŘ, který se věnuje exekuci přikázáním pohledávky jsou výslovně 

jmenovanými způsoby provedení exekuce dle ust. § 63 exekuce postižením jiných majetkových práv a 

dle ust. § 64 exekuce patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek. V rámci dílu čtvrtého, hlavy 

čtvrté EŘ, tedy v rámci exekuce prodejem movitých věci a nemovitostí, se zvláštní ustanovení § 67 

věnuje exekuci cenných papírů.   

 

V každém dílu hlavy čtvrté věnujícímu se jednotlivým způsobům provedení exekuce je přítomno 

ustanovení odkazující na subsidiární použití OSŘ upravující shodný způsob výkonu rozhodnutí. To 

svědčí o nekomplexnosti výkladu poskytnutého exekučním řádem.  

20.1. Poznámka zpracovatele ke koncepci hlavy IV. exekučního 
řádu   

V problematice způsobů provádění exekuce vyložené v hlavě IV. exekučního řádu se naplno projevuje 

nedokonalost a nekoncepčnost v přípravě tohoto zákona. Pokud platí obecně pro celý exekuční řád 

subsidiární použití občanského soudního řádu dle ust. § 52 odst. 1 EŘ, je zbytečné znovu odkazovat na 

subsidiaritu OSŘ přímo v rámci výkladu o jednotlivých prostředcích. Pokud platí subsidiarita OSŘ, je 

též zcela zbytečné upravovat totéž exekučním řádem.  

 

V důvodové zprávě k exekučnímu řádu čteme, že exekuční řád byl koncipován stručně právě 
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s ohledem na použití občanského soudního řádu, aby však nebylo zmatků dost, provádění exekuce, 

popř. i další činnost exekutora upravuje ještě vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o 

postupech při výkonu exekuční a další činnosti. Neubráním se pocitu, že hlava IV. místo toho, aby 

upřesňovala a odlišovala, spíše výklad exekuce leckde zamlžuje i z hlediska použití nepřesné 

terminologie. Bylo by vhodné se zamyslet nad dodržováním koncepce speciality exekučního řádu vůči 

OSŘ, která je sama o sobě vyhovující, nicméně adekvátně provedená v hlavě IV. exekučního řádu 

není. 

XXI. Náklady výkonu rozhodnutí 

O nákladech řízení o výkon rozhodnutí rozhoduje soud již v rámci usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí. Když vezmeme v úvahu, že toto rozhodnutí stojí teprve na počátku výkonu rozhodnutí, 

uplatňuje se zde opačný princip, než u nalézacího řízení, ve kterém se náklady určují až s rozhodnutím 

ukončujícím řízení. Oproti nalézacímu řízení v usnesení není k uvedeným nákladům stanovena lhůta 

k jejich zaplacení. Podle usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí je náhrada účelně vynaložených 

nákladů oprávněného v tomto stádiu řízení ve smyslu ust. § 270 odst. 1 a § 270 odst. 2 OSŘ  na 

povinném. Jelikož však za řízení o výkon rozhodnutí mohou náklady dále růst, rozhoduje se o nich i 

v dalších částech řízení, např. v řízení o odkladu provedení výkonu rozhodnutí podle § 266 OSŘ a n. 

či v řízení o zastavení exekuce, obvykle z některých důvodů uvedených v ust. § 268 OSŘ či ostatních 

speciálních důvodů k zastavení.  

 

Složení nákladů výkonu rozhodnutí se odlišuje od složení nákladů exekuce. Náklady výkonu 

rozhodnutí totiž platí stát. Oprávněný, který podává návrh na nařízení, je pouze povinen uhradit soudní 

poplatek za návrh dle položky 21 sazebníku poplatků zákona o soudních poplatcích, minimálně však 

500 Kč, při návrhu na opakující se plnění na dobu neurčitou (plnění výživného) se přihlíží k položce 7 

sazebníku poplatků ve spojení s ust. § 6 odst. 3 zákona o soudních poplatcích. Opakovaný návrh na 

nařízení výkonu rozhodnutí je zvýhodněn o polovinu, minimální výše poplatku však nesmí být nižší 

než 500 Kč. Oprávněný, který je osvobozen od soudních poplatků tyto náklady neplatí. Oprávněný, 

který osvobozený není, musí též, pokud mu soud tuto povinnost uloží, složit zálohu na náklady 

provedení výkonu rozhodnutí.  

 

Osvobození od soudních poplatků jsou trojího druhu. 
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V ust. § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích jsou vyčteny typy řízení, za které se soudní poplatek 

neplatí, z hlediska mé práce je důležité upozornit na osvobození od soudního poplatku při nařízení 

exekuce dle exekučního řádu soudem, na osvobození od poplatku při řízení o náhradě škody nebo jiné 

újmy způsobené při výkonu veřejné moci, dále u řízení určující vzájemnou vyživovací povinnost 

rodičů a dětí, řízení ve věcech důchodového pojištění, pojistného na věřejné zdravotní pojištění, 

nemocenského pojištění apod.   

 

Osvobozené od soudních poplatků jsou zároveň subjekty uvedené v ust. § 11 odst. 2 písm. b) ZoSP, 

mezi jinými Česká republika, státní fondy, územně samosprávné celky v případech, kdy se spor týká 

výkonu státní správy, který je na ně přenesen; navrhovatel v řízení o učení výživného včetně jeho 

zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí; navrhovatel v řízení o náhradu 

škody na zdraví; škody na věcech v souvislosti s ublížením na zdraví a náhrady nákladů léčení; 

navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání; navrhovatel na vydání 

věci; cizinec ve věcech mezinárodní ochrany apod.  

 

Dle odstavce 3 písmena g téhož zákona se osvobození vztahuje i na řízení o výkon rozhodnutí. 

 

Osvobozeni od soudních poplatků mohou být na žádost i ostatní účastníci, nejmenovaní ve výše 

uvedeném ustanovení. Pokud prokáží svými majetkovými poměry, že k tomu naplňují podmínky, 

z rozhodnutí soudu se jim  osvobození přizná,  což v důsledku vede i v přiznání právního zástupce   ex  

offo na vrub státu k ochraně zájmu účastníka, který o něj žádal a zároveň byl od soudních poplatků 

osvobozen.  

 

V souvislosti se soudními poplatky, jak jsem předestíral dříve, může být řízení rozčleněno do více 

úseků. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo na odklad se poplatek nevybere vyjma návrhu 

na zastavení výkonu rozhodnutí proto, že po vydání exekučního titulu zaniklo právo jím přiznané ve 

smyslu ust. § 268 odst. 1  písm. g) OSŘ, kde je poplatek určen na stejné úrovni jako poplatky v tzv. 

ostatních případech položky 16 písm. c) sazebníku.  

 
Pokud dojde k zastavení výkonu rozhodnutí, soud rozhoduje o nákladech účastníků, které jim vznikly 

v souvislosti s prováděním výkonu rozhodnutí ve smyslu ust. § 271 OSŘ podle toho, z jakého důvodu 

došlo k zastavení výkonu rozhodnutí, popř. též může dosud vydaná rozhodnutí o nákladech výkonu 

__________________________________ 
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zrušit, popřípadě uložit oprávněnému, aby vrátil, co povinný na náklady výkonu rozhodnutí již 

zaplatil.  V ostatních případech soud přizná náhradu nákladů oprávněnému, pokud byl úspěšný, dle 

výše jeho účelně vynaložených nákladů v jednotlivých úsecích řízení o výkon rozhodnutí. Pokud by 

byl procesně úspěšný povinný, náleží náhrada nákladů jemu, to se však netýká řízení o odkladu 

výkonu, kdy i přes vyhovění soudem mu náhrada nákladů v souvislosti s tímto řízením zásadně 

nenáleží. U jednotlivých úseků vykonávacího řízení se tedy plně uplatňují zásady nalézacího řízení. 

Zásada zájmová dle § 140 odst. 1 OSŘ spočívá v tom, že si každý účastník platí sám své náklady 

spojené s jeho procesními úkony, tyto náklady zahrnují jak soudní poplatek, tak náklady právního 

zástupce či cestovné apod. Dle zásady úspěšnosti klasifikované v ust. § 142 OSŘ, obecně náleží 

náhrada účelně vynaložených nákladů tomu účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, přičemž 

úhrada je uložena neúspěšnému odpůrci. Toto pravidlo však dle okolností může být modifikováno.      

I zásada odpovědnosti se při řízení o výkon rozhodnutí projevuje tím, že odpovědnost za náklady 

řízení nese ten, z jehož viny vznikly, a to buď podle ust. § 147 odst. 1, či především dle ust. 146 odst. 

2 OSŘ při zavinění zastavení řízení, v tomto smyslu především dle ust. § 268 OSŘ, ale též dle ust. § 

290, 326a, 336m odst. 1, § 338 odst. 3, § 338w odst. 3, § 338za odst. 1, vše OSŘ, nebo podle § 35 

odst. 1 rozhodčího řádu.  

 

XXII. Náklady exekuce 

Základním rozdílem exekučního řízení oproti řízení o výkon rozhodnutí, pokud se jedná o náklady ří- 

zení, je vyloučení soudních poplatků z exekuce prostřednictvím ustanovení § 11 odst. 1 písm. o) OSŘ. 

 

Náklady exekuce se skládají z odměny exekutora, náhrad nákladů exekutora, popř. z dph, pokud je 

exekutor jejím plátcem. Tyto náklady je třeba odlišovat od nákladů účastníků v souvislosti s řízením o 

exekuci, které jsou vedeny zvlášť a kde v případě nákladů oprávněného je zákonem též dána povinnost 

k jejich úhradě povinnému, přičemž je přítomna i v prvotním usnesení o nařízení exekuce vedle 

povinnosti hradit náklady exekuce.  

 

Náklady exekuce jsou proměnná složka, která se v průběhu exekuce a jejích jednotlivých fází mění. 

Řídí se exekutorským tarifem, nově je však dána i možnost smluvního určení. 

 

Exekutor náklady exekuce vyčíslí v příkazu k úhradě nákladů exekuce a vymáhá je v průběhu 

exekuce, ve které vznikly, tyto náklady se uspokojují ještě před vlastní pohledávkou oprávněného. 
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Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce lze podat námitky, pokud jim exekutor nevyhoví, postoupí je 

bezodkladně soudu se svým vyjádřením, které zašle i účastníkovi námitku podávajícímu.  

 

Ustanovení § 87 EŘ počítá s tím, že náklady exekuce budou uhrazeny v rámci úspěšného vymožení 

pohledávky. Pokud však pohledávka z nejrůznějších důvodů není na povinném vymožena, a to buď 

uspokojením z jeho majetku, nebo jeho dobrovolným plněním na základě výzvy, hledají se na základě 

práva danému exekutorovi ust. § 3 odst. 1 EŘ, ve smyslu něhož exekutor vykonává exekuční a jinou 

činnost za úplatu, jiné možnosti. Bohužel ustanovení § 89 EŘ, které se problému věnuje, jej dostatečně 

neřeší s ohledem na možné ekvivalenty, proto v této oblasti působí rovněž bohatá judikatura. 

Rozhodování kromě toho ještě komplikuje ust. § 55a EŘ zapovídající soudu na návrh účastníků 

zastavení exekuce, pokud nejsou zaplaceny náklady exekuce.  

 

Judikatura se snaží najít mechanismus postupu za situace, kdy EŘ vůbec neřeší otázku možného 

zastavení exekuce z jiného důvodu než z důvodů daných jen úspěšností vymáhání, řešena EŘ není 

např. otázka placení nákladů exekuce v případě zamítnutí návrhu na nařízení exekuce, respektive 

v případě zastavení exekučního řízení při úspěšném odvolání povinného, tedy když se nemůže jednat o 

zastavení exekuce, o kterém se píše v ust. § 89, větě první EŘ, protože usnesení o nařízení exekuce 

nenabylo právní moci v důsledku brojení povinného. Judikatura však není jednotná ani ve výkladu 

věty druhé téhož ustanovení, která reaguje na situaci, kdy je exekuce zastavena pro nemajetnost 

povinného s tím, že v takovém případě hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi 

oprávněný, přičemž si může exekutor a oprávněný výši účelně vynaložených výdajů smluvit. Za dobu 

praxe jsem se však setkal se zvyšujícím se počtem usnesení, které i za této situace předepisují náhradu 

nikoliv oprávněnému, ale povinnému. V tomto smyslu je zajímavé např. usnesení Obvodního soudu 

pro Prahu 1. č.j. 48 Nc 482/2008-8 ze dne 26. 5. 2009, které se opírá o nálezy Ústavního soudu ČR III. 

ÚS 455/08, III. ÚS 1226/08, III. ÚS 282/06 či stanovisko pléna Ústavního soudu ČR Pl. ÚS-st. 23/06, 

cituji: „ ........ve kterých je akcentována teze, že jen v situaci, kdy k objektivní skutkové okolnosti 

zastavení exekuce z důvodů nedostatku majetku povinného přistoupí i konkretizované procesní 

zavinění oprávněného, může být uložena povinnost náhrady nákladů řízení oprávněnému. Procesní 

zavinění oprávněného však nelze bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu (návrhu na 

nařízení exekuce). Není porušením čl. 11 a čl. 36 odst. 1 LZPS, jestliže obecný soud při rozhodování 
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o nákladech exekuce, v případě, že je exekuce zastavena pro nedostatek majetku na straně povinného, 

přičemž na straně oprávněného nelze shledat procesní zavinění za zastavení exekuce (při respektování 

požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti), přizná exekutorovi náhradu nákladů řízení vůči 

povinnému. Výše uvedené závěry sice vycházejí z právní úpravy nákladů exekuce účinné do 31. 12. 

2007, tj. před nabytím účinnosti novely exekučního řádu provedené zákonem. č. 347/2007 Sb., který od 

1. 1. 2008 zakotvil novou dikci ust. § 89 ex. řádu.................Dle nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. III. 

ÚS 455/08 ze dne 10. 3. 2009 je však větu druhou § 89 EŘ ( pozn. zpracovatele k jejímu znění: „V 

případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, hradí paušálně určené či účelně vynaložené 

výdaje exekutorovi oprávněný.“) v novém znění interpretovat ústavně konformním způsobem, tedy 

v návaznosti na větu první předmětného ustanovení ( pozn. zpracovatele k jejímu znění: „Dojde-li 

k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil.“), tj. že 

v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného je povinnost oprávněného hradit paušálně 

určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi odvislá od posouzení míry jeho zavinění na zastavení 

exekuce.“ Soud tedy neshledal za situace, kdy zastavení exekuce bylo založeno na skutečnosti 

nezjištěného postižitelného majetku a oprávněný o nedostatku majetku povinného nevěděl, procesní 

zavinění oprávněného na tomto zastavení, a proto předepsal úhradu nákladu povinnému.  

 

V podobném duchu se nese i usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 49 Nc 4602/2008-9 ze dne 

19. 10. 2009, kdy též povinnému byla uložena náhradu nákladů exekuce po zastavení exekuce pro 

nemajetnost. 

 

To, že ohledně nákladů exekuce mají soudy rozdílný přístup, dokládá usnesení soudu prvního stupně, 

kterým se zastavila exekuce dle ust. § 268 písm. g) OSŘ (výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže po 

vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané...“) ve spojení s § 55 odst. 1 EŘ. Soud v tomto usnesení 

uložil náklady exekuce ve výši 7.800 Kč sestávájící se z odměny dle § 11 odst. 2 tehdy platného znění  

exekutorského tarifu ve výši 3.000 Kč, náhrady hotových výdajů dle § 13 odst. 1 tarifu ve výši 3.500 

Kč + DPH 20 % povinnému. Povinný totiž až po podání návrhu na nařízení exekuce, ale ještě před 

doručením usnesení o nařízení exekuce pohledávku oprávněnému uhradil. Bylo klasifikováno zavinění 

povinného, a proto mu byly uloženy náklady exekuce v exekutorem požadované výši. Krajský soud 

v Českých Budějovicích - pobočka Tábor však usnesení změnil rozhodnutím, č.j. 15 Co 790/2010-61 

právě v nákladech exekuce, které snížil ze 7.800 Kč na 1.800 Kč s odůvodněním, že díky tomu, že 

__________________________________ 
Prameny: 

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 48 Nc 482/2008-8 ze dne 26. 5. 2009 

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10, č.j. 49 Nc 4602/2008-9 ze dne 19. 10. 2009 

Nálezy Ústavního soudu ČR III. ÚS 455/08, III. ÚS 1226/08, III. ÚS 282/06 či stanovisko pléna Ústavního soudu ČR Pl. ÚS-st. 23/06 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka Tábor, č.j. 15 Co 790/2010-61 
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povinný hradil ještě před doručením usnesení o nařízení exekuce, exekutor nemohl ještě započít 

s vymáháním. Dle nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2930/09 ze dne 21. 1. 2010, v případě dobrovolného 

splnění dlužné částky, je nezbytné vyčíslit náhradu hotových výdajů nikoliv paušální částkou dle 

exekutorského tarifu, ale pouze na základě prokazatelných výdajů, které vznikly pověřenému 

exekutorovi do okamžiku, než mu bylo dlužné plnění uhrazeno. Z toho vycházel i uvedený krajský 

soud, který zamítl přiznání náhrady hotových výdajů dle paušálu, kdy exekutorský úřad, ani na 

opětovnou výzvu s upozorněním, že pokud na výzvu nebude řádně reagovat a své náklady konkrétně 

specifikovat, vystavuje se tomu, že mu náhrada nebude přiznána, své náklady nespecifikoval a místo 

toho namítal, že mu náleží náhrada hotových výdajů v paušální částce 3.500 Kč, aniž by mu vyhláška 

či exekuční řád ukládaly povinnost jednotlivé výdaje vyčíslovat a dokládat. Pokud se týká odměny 

exekutora, tuto snížil na polovinu z částky 3.000,- na částku 1.500,- s odůvodněním, že je třeba při 

dobrovolné úhradě povinným, ještě před doručením usnesení, postupovat podle ust. § 6 odst. 1 

exekutorského tarifu, který přiznává 3.000,- Kč, které se však snižují o polovinu dle § 11 odst. 1 písm. 

a), podle něhož splní-li povinný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané 

povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, 

náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny základní dle výše uvedeného ust. § 6 odst. 1 

exekutorského tarifu. 

 

Rozdílnou výši náhrady nákladů exekutora, avšak na podkladě judikatury shodné s předchozím 

případem, přiznal Krajský soud v Praze, který svým usnesením, č.j. 30 Co 489/2010-12, ze dne 23. 

listopadu 2010, změnil usnesení Okresního soudu v Benešově, č.j. 7 EXE 1590/2010-12, ze dne 12. 5.  

2010, podle kterého se soudnímu exekutorovi náhrada nákladů vůbec nepřiznala za situace, kdy poté, 

co byl návrh na nařízení exekuce podán oprávněným, bylo ze strany povinného plněno. Na podkladě 

úhrady pohledávky podal oprávněný návrh na zpětvzetí, protože nepředpokládal, že by bylo ve věci již 

vydáno usnesení o nařízení exekuce, resp. že by toto usnesení nabylo právní moci. Exekutor, přes 

uvedené zpětvzetí, návrh na nařízení exekuce spolu s návrhem na pověření provedením exekuce 

postoupil k soudu. Soud vydal usnesení o nařízení exekuce, povinný se však odvolal, jeho odvolání 

bylo prvoinstančním soudem posouzeno jako návrh na zastavení exekučního řízení (pozor, neplést 

s návrhem na zastavení exekuce), protože jedinou námitkou povinného byla úhrada pohledávky. 

Prvoinstanční soud řízení zastavil v souladu s ustanovením § 96 odst. 1, 2 OSŘ ve spojení s ust. § 52 

odst. 1 EŘ, to potvrdil v této části i odvolací soud. Odvolací soud se zabýval problémem, kdy  

 

__________________________________ 
Prameny: 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka Tábor, č.j. 15 Co 790/2010-61 

Nález Ústavního soudu I. ÚS 2930/09 ze dne 21. 1. 2010 

Usnesení Okresního soudu v Benešově, č.j. 7 EXE 1590/2010-12 ze dne 12. 5. 2010 

Usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. 30 Co 489/2010-42 
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exekuční řád neřeší procesní otázky související s úhradou nákladů exekutora v případě, kdy exekuce 

neskončí úspěšným vynucením splněním povinností na povinném, ale některým z dalších způsobů, 

tedy mmj. i zastavením exekučního řízení na základě odvolání, kdy se přiklonil k názoru zastávanému 

soudní praxí, že je třeba vycházet z ust. § 89, věty první, ve spojení s ust. § 55a EŘ. Tedy je třeba 

posoudit, který z účastníků zastavení exekuce zavinil a tomu tedy náklady exekuce uložit, jinak totiž 

není možné bez zaplacení nákladů exekuce soudem o zastavení exekuce na návrh účastníku 

rozhodnout. Jelikož povinný uhradil pohledávku oprávněného až po podání návrhu na nařízení 

exekuce, kterým bylo dle ust. § 35 odst. 2 EŘ zahájeno exekuční řízení, povinný již plnil v jeho 

režimu a oprávněný musel poté dávat návrh na zpětvzetí. Povinný tedy nesl vinu na pozdějším 

zastavení exekučního řízení. I když exekutor nestačil provést dosti úkonů, má nárok na odměnu 

v souladu s ust. § 3 odst. 1 EŘ, dle sazby uvedené v ust. § 11 odst. 4 exekutorského tarifu, ve výši 

3.000,- Kč za zastavení exekuce, znovu se tu tedy nepopře moderace soudem, protože v tomto případě 

nedošlo k zastavení exekuce, ale jen k zastavení exekučního řízení. Po navýšení o DPH byla 

exekutorovi přiznána odměna 3.600,- Kč. Naproti tomu náklady exekuce mu přiznány nebyly, protože 

je nebyl schopen doložit, jen poukazoval na to, že mu přísluší náhrada hotových výdajů ve smyslu ust. 

§ 13 exekutorského tarifu, což odvolací soud neshledal jako dostatečné a odvolávajíce se též na nálezy 

Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1540/08 a I. ÚS 2930/09 exekutorovi náhradu hotových výdajů 

nepřiznal.  

 

Výše uvedená rozhodnutí vypovídají za vše a dokládají lépe než teorie poměrně vysokou míru 

samostatnosti soudů v otázce rozhodování o nákladech exekuce, která je však obligátní odpovědí na 

absenci ustanovení řešících tento problém v rámci exekučního řádu.         

XXIII. Volba mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí 

Oprávněný, který má v ruce vykonatelný exekuční titul, řeší často otázku, zda podat návrh na výkon 

rozhodnutí, či podat návrh na nařízení exekuce. Při této volbě záleží na okolnostech toho kterého 

případu. Obecně lze na základě uvedeného výkladu vycházet z toho, že exekutor má k dispozici 

nesrovnatelně větší množství informací, kterých může k exekuci využít a též sám může použít vhodně 

prostředků k provedení exekuce a k vymožení pohledávky oprávněného. Oprávněný tedy do exekuce 

zasahuje v menší míře, než v rámci výkonu rozhodnutí, které je naopak založeno na dispozičním 

určení způsobu výkonu rozhodnutí oprávněným. To však předpokládá, že oprávněný disponuje 

informacemi o majetkových poměrech povinného, kterými se soud řídí a na základě nichž dále 

__________________________________ 
Prameny: 

Usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. 30 Co 489/2010-42 

Nález Ústavního soudu II. ÚS 1540/08  

Nález Ústavního soudu I. ÚS 2930/09  
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postupuje. Pokud tedy oprávněný váhá mezi výkonem rozhodnutí a exekucí, musí si uvědomit, jaké 

informace má o povinném, jak se chce řízení věnovat, jak na vymožení své pohledávky pospíchá, jaké 

má finanční rezervy na pokrytí eventuálních záloh na náklady exekuce. Minimálně v těchto bodech 

panují totiž mezi výkonem rozhodnutí a exekucí rozdíly. Obecně lze říci, že pokud má oprávněný 

dostatečné množství informací o povinném, na základě nichž stačí k vymožení jeho pohledávky jen 

formální úkon soudu, tj. vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, je vhodnější použít výkonu 

rozhodnutí s ohledem na náklady tohoto řízení, které spočívají pouze v soudním poplatku dle ZoSP, 

sazebníku poplatků, položky 21. Například při vymáhání částky do 25.000 Kč včetně, činí tento 

poplatek po zásadní novelizaci zákonem č. 218/2011 Sb., který soudní poplatky zvýšil, v současnosti 

500 Kč.  

 

Naopak při exekuci jsou náklady exekuce na bedrech povinného, nicméně oprávněný musí počítat 

s rizikem, že v případě neúspěšného vymáhání, např. z důvodu nemajetnosti či smrti povinného, 

mohou být náklady uloženy jemu. Pokud však oprávněný o majetku povinného informace nemá, je 

vhodnější podat návrh na nařízení exekuce, jelikož exekutor má možnost postupovat rychleji a účelněji 

než soud, jehož pravomoci jsou především v oblasti součinnosti třetích osob omezené a řízení se tak 

může neúměrně prodloužit. Obecně lze říci, že i když rychlost soudů se díky odbřemenění od jiné 

agendy zvýšila, pořád je dle statistik mnohem úspěšnější a rychlejší exekuce provedená exekutory, než 

výkon rozhodnutí v režii soudu, už jen pro zainteresovanost exekutora na úspěšném zakončení 

exekuce.   

XXIV. Zásadní novelizace OSŘ a navazujících právních 
předpisů 

1. 1. 2013 by měla nabýt účinnosti část z dosud nejrozsáhlejší novelizace občanského soudního řádu, 

potažmo exekučního řádu a dalších navazujících právních předpisů. Další části nabývají účinnosti 1. 7. 

2013 respektive 1. 1. 2015. Vládní „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“, jenž byl předlohou uvedené 

novelizace mění mimo OSŘ a EŘ též dalších 21 zákonů a je, jak se dočteme v důvodové zprávě, 

veden snahou omezit tzv. „dvojkolejnost“ výkonu rozhodnutí a exekuce, dále snahou přinést zrychlení 

a zefektivnění výkonu exekučních titulů, sjednocení postupu při jejich výkonu a snížení výdajů 

státního rozpočtu.  

 

__________________________________ 
Prameny: 

Aspi – zákon o soudních poplatcích 

Autor neuveden, Exekuční řízení na novém bodu obratu, Právní rozhledy 17/2012 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0 – vládní návrh zákona, sněmovní tisk č. 537 
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Zásadní změnou je omezení oprávněného ve volbě mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí 

především ve vztahu k peněžitým pohledávkám. Nabytím účinnosti již nebude možno podávat návrh 

na nařízení soudního výkonu rozhodnutí na peněžité pohledávky, vyjma pohledávek na výživněm 

nebo na příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. Ostatní peněžité 

pohledávky lze exekučně nárokovat jen prostřednictvím exekutora, tím dostávají exekutoři v této 

oblasti  monopolní postavení. Oprávněný nejen že ztrácí možnost výběru, ale též na něj mimo jiné 

přechází riziko vyšších nákladů, které je povinen hradit v případě neúspěšné exekuce, kromě toho je 

povinen na výzvu exekutora uhradit i zálohu na náklady exekuce. Výsledkem je tedy dle mého názoru 

zásadní omezení možnosti vymáhání pohledávky, což implikuje poškození práv oprávněného. Jak 

jsem naznačil v předchozí kapitole, bylo pro oprávněného výhodnější podat návrh na nařízení výkonu 

rozhodnutí, když měl o povinném více informací, které umožnily navrhnout konkrétní způsob výkonu 

rozhodnutí. Zpracovatel může z vlastní praxe potvrdit, že z většiny bylo vymáhání pohledávky 

prostřednictvím výkonu rozhodnutí úspěšné a poměrně rychlé, přičemž povinného ušetřilo vyšších 

nákladů exekuce.    

 

Podle dosud platné úpravy exekučního řádu exekuci nařizuje a jejím provedením pověřuje 

oprávněným navrženého exekutora exekuční soud. Dle odůvodnění vládního návrhu počet nařízených 

exekucí významně stoupá, tím rostou náklady státu a zátěž soudů, které exekuce nařizují, proto návrh 

předpokládá, že bude zcela zrušen institut pověření soudního exekutora k provedení exekuce 

prostřednictvím soudu a soud též nebude tuto exekuci nařizovat.  V důsledu této změny bylo nutno 

provést úpravu některých navazujících institutů upravovaných exekučním řádem, např. podjatosti; 

litispendence; možnosti připojit exekuční titul bez vyznačené doložky vykonatelnosti, pokud jej vydal 

exekuční soud; nebo změny exekutora. Vláda ve svém odůvodnění tohoto zásahu do odbourání 

nezávislého posouzení návrhu na nařízení exekuce soudem uvádí, že vypuštění rozhodování soudu o 

nařízení exekuce by mělo přispět ke zrychlení exekučního řízení a zároveň k odbřemenění soudů od 

agendy, která je svojí povahou spíše formální a z hlediska ochrany oprávněného neefektivní, přičemž 

povinní podávají odvolání proti usnesení o nařízení exekuce asi v 1% všech případů. Zároveň vláda 

uvádí že se nesnižuje standard ochrany povinného, protože nevratné úkony při provedení exekuce 

nebude možno činit dříve, než bude pravomocně rozhodnuto o návrhu na zastavení řízení, který byl 

podán do 15 dnů poté, co se povinný o zahájení exekuce z vyrozumění o zahájení exekuce dozvěděl. 

 

Tato argumentace je však zavádějící, protože pohlíží na věc pouze z „vhodného úhlu“. 
__________________________________ 
Prameny: 

Autor neuveden, Exekuční řízení na novém bodu obratu, Právní rozhledy 17/2012 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0 – vládní návrh zákona, sněmovní tisk č. 537 
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Zásadní problém je v porušení zásady víceinstančnosti soudu. Účastníci, především povinný, který 

pokud nevyužije odvolání či návrhu na zastavení, přichází o nezávislé posouzení soudem první 

instance. Exekutor totiž narozdíl od soudu, jak jsem již uvedl, nemůže být v rámci exekučního řízení 

brán za zcela nezávislý orgán, jelikož zde uplatňuje svůj hmotný zájem v podobě nákladů exekuce, 

proto by mohlo při posuzování návrhu a oprávněnosti nároku oprávněného exekutorem docházet 

k určitému střetu zájmů. Má být sice zprovozněn určitý nástroj kontroly v podobě nově zřizovaného 

rejstříku zahájených exekucí spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, do něhož bude muset 

exekutor, jako svůj první úkon, po přijetí návrhu na nařízení exekuce, zapisovat stanovené údaje, ke 

kterým budou mít přístup kromě exekutorské komory i příslušné soudy vykonávající dozor, nicméně 

není nikde uvedeno, v jaké míře mají soudy k takové kontrole přistupovat.  

 

Na první pohled se zdá, že pozitivní změnou by mohlo být zavádění nových způsobů provádění 

výkonu rozhodnutí potažmo exekuce, kdy například výkon rozhodnutí prodejem podniku se nahrazuje 

výkonem rozhodnutí postižením podniku, kde se zavádí možnost jeho správy s účelem postupného 

uspokojení nároku oprávněného ze zisku tohoto podniku, aniž by musel být ke škodě povinného 

prodán. Zákon však dostatečně neřeší postup v situaci, kdy je podnik ve ztrátě. Zrušením možnosti 

podnik prodat je oprávněný zbaven možnosti být uspokojen za použití tohoto způsobu v jistě kratším 

období, než je správa podniku.  

 
Dalším novým typem výkonu rozhodnutí je správa nemovitosti, která by měla předcházet možnosti 

prodeje nemovitosti. Zákon však neřeší, kdy má výkon prostřednictvím správy nemovistotí přednost 

před prodejem. Je pouze jisté, že správa nemovitosti by neměla bránit prodeji nemovitosti, pokud se to 

bude jevit jako vhodné. Správa se zavádí i na spoluvlastnický podíl povinného na nemovitosti. 

Problém u správy nemovitosti může, stejně jako u správy podniku, vzniknout v nízké, žádné či 

dokonce záporné výnosnosti, pro kterou se tento způsob může projevit, stejně jako v případě podniku, 

jako zřejmě nevhodný.  

 

V souvislosti s prodejem nemovitosti se nově předpokládá, že soud bude rozhodovat o tom, která 

věcná břemena a nájemní smlouvy přechází na vydražitele a která zanikají a to ještě před vlastním 

provedením dražby. Předpokládá se též zánik zástavního práva na nemovitosti. Vydražitel tak získá 

nemovitost vyjmutou ze zástavy. Zástavní věřitel se uspokojí jako účastník rozvrhového řízení. Proti 

dražební vyhlášce nebude přípustné odvolání. Nejvyšší podání bude možno být doplaceno úvěrem. O 

rozvrhu z výtěžku dražby bude možno rozhodnout zpravidla i bez jednání, Ocenit nemovitost bude 

možno nadále jen za přítomnosti znalce.  

__________________________________ 
Prameny: 
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Do vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti bude zavedena i 

povinnost takzvaného „předražku“. Uvedené opatření chce předcházet doloženým případům, kdy byl 

majetek povinného prodán v dražbě za neadekvátní cenu třetím osobám. Novelizací má být stanovena 

povinnost zveřejňovat výsledky aukcí i s cenou, za kterou byly jednotlivé položky vydraženy. Ve lhůtě 

patnácti dnů by měl kdokoliv, kdo nabídne cenu minimálně o čtvrtinu vyšší, než za kterou bylo 

vydraženo, možnost věc získat. 

 

Nově bude možno dražit v rámci výkonu přikázaním pohledávky povinného. Dochází též ke změnám 

v postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, ve společnosti 

s ručením omezením či družstvu. U výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí se zavádí možnost 

provést soupis věcí „od stolu“. Novelizací bude též umožněno postižení v budoucnu splatných 

pohledávek povinného, které jsou vázány na dosažení věku či jiný běh času (např. důchodové 

připojištění). Novým institutem je nahrazení vůle povinného soudem při výpovědi smluvního vztahu, 

ze kterého lze zajistit peněžité plnění. V oblasti společného jmění manželů bude moci výkon 

rozhodnutí postihnout mzdu, pohledávku vůči poskytovateli peněžních služeb či jinou pohledávku jen 

v případě, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů.  

 

Zásadní změnou prošla ustanovení upravující dovolání, kde z hlediska výkonu rozhodnutí nebude 

umožněno bránit se tímto mimořádným opravným prostředkem proti usnesení o odkladu výkonu. 

 

Účinností novely exekučního řádu zaniká institut exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti. 

 
Ve vztahu k vlastnímu výkonu profese exekutora se některá ustanovení exekučního řádu  formulačně 

přibližují obdobným ustanovením notářského řádu, např. pokud se jedná o  neslučitelnost činností a 

funkcí nebo zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (uznávání zahraničního 

právnického studia). Dále se pro změnu sídla v rámci obvodu okresního soudu bude vyžadovat souhlas 

Exekutorské komory České republiky; upřesňuje se právní úprava zániku výkonu exekutorského úřadu 

a postupu při předávání exekutorské agendy; zpřesňuje se rovněž právní úprava zastupování soudního 

exekutora, zkracuje se doba praxe nutné pro výkon činnosti vykonavatele soudního exekutora; naopak 

se rozšiřuje součinnost třetích osob v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; 

mění se koncepce ukládání ukončených spisů a razítek, pečetidel a průkazů exekutorů; mění se vzor 

razítka a označení exekutorského úřadu; u povinného se v exekučním příkazu jako identifikační znak 

zavádí rodné číslo; je-li ho možno zjistit, exekutorovi se stanoví povinnost vymožené peněžité plnění 

vést odděleně od vlastních prostředků na zvláštním účtu úschov, přičemž se  upravuje i dohled nad 

__________________________________ 
Prameny: 
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plněním této povinnosti.   

 

Změny se dotknou i exekutorské komory, vyjma již zmíněného zavedení rejstříku zahájených rejstříků 

přichází další drobné změny ve funkcích orgánů komory, která též přesune své sídlo z Brna do Prahy. 

 

Ve vztahu k exekučnímu řízení se terminologicky se rozlišují jeho jednotlivé fáze na fázi zajišťovací a 

fázi vlastního provádění. Právní úprava místní příslušnosti zakotvená v exekučním řádu se bude 

primárně určovat podle adresy místa trvalého pobytu vedené v příslušné evidenci. Z hlediska nákladů 

exekuce je vhodně definována možnost spojení věcí, pokud tentýž oprávněný podal více návrhů proti 

témuž povinnému, což bylo ale možno i doteď, případně jiný oprávněný proti témuž povinnému u 

téhož nebo jiného exekutora. Upravuje se možnost zamítnutí návrhu, kterým se zahajuje exekuční 

řízení. Nejen pro větší ochranu, ale i nutno říci připravenost povinného je přínosem nová povinnost 

zaslat povinnému vyrozumění o zahájení exekuce. Nově se upravuje okamžik, od něhož exekutor bude 

moci provést exekuci a též se mění právní úprava vzniku a zániku exekutorského zástavního práva a 

další ustanovení s tím související. Konečně novelizací prošla i tolik kritizovaná ustanovení o návrhu 

na zastavení exekuce, přičemž se zpřesňuje i úprava nepřípusnosti odvolání a dovolání. Zavádí se též 

nový způsob provedení exekuce odebráním řidičského oprávnění z důvodu vymáhání výživného. 

 

Celkově považuji uvedenou novelizaci za nekoncepční a nedotaženou. To presumuje možné problémy, 

které budou muset řešit především soudy, jejichž úkolem bude najít východiska prostřednictvím 

judikatury. Nové instituty jsou totiž upraveny povrchně, zákonodárce nenabízí komplexní návod 

v postupu a neraguje na možné situace. Některými zásadními změnami též dochází nejen k poškození 

práv oprávněného, pokud se jedná o výběr, ale i povinného, pokud se jedná o nezávislé posouzení věci 

prvoinstančním soudem. Rozpaky též vyvolává úprava trvající přítomnost úpravy způsobů výkonu na 

peněžitá plnění v občanském soudním řádu, poté, co převzali výkon v této sféře z většiny soudní 

exekutoři postupující podle exekučního řádu, ke kterému je OSŘ subsidiární.    

 

 

 

__________________________________ 
Prameny: 
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XXV. Závěrečné shrnutí 

Výkon práva oprávněného a vynucení povinnosti povinného z exekučního titulu, pokud není splněna 

dobrovolně, probíhá v soukromoprávní oblasti prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí či 

exekuce. Základním smyslem těchto řízení je rychlé vymožení oprávněné pohledávky dané 

vykonatelným rozhodnutím či schváleným smírem nalézacího orgánu. To je důvodem odlišného 

procesního postupu oproti nalézacímu řízení. Ve vykonávacím řízení se musí vycházet z toho, že 

právo již nalezeno bylo, o čemž vypovídá exekuční titul, a proto by dále nemělo být zpochybňováno. 

Obsahem řízení o výkonu rozhodnutí by mělo být pouze zkoumání podmínek řízení, primárně 

vykonatelnosti exekučního titulu, a vlastní výkon rozhodnutí. Řádným posouzením exekučního titulu 

by měl být povinný chráněn před neoprávněnými návrhy na nařízení výkonu či exekuce. Povinný by 

též měl být chráněn před nepřiměřenými náklady exekuce či nepřiměřeným postižením majetku 

vzhledem k výši vymáhané pohledávky. Na druhou stranu by povinný, který nerespektoval výsledek 

předcházejícího nalézacího řízení a neplnil z něj, neměl mít možnost dál účinně výkon práv 

oprávněného komplikovat. Současná úprava však dává povinnému možnost, vyjma primární obrany 

prostřednictvím odvolání, i užít v zásadě kdykoliv v průběhu řízení návrhu na zastavení exekuce či 

zámítnutí návrhu na nařízení výkonu. Vzhledem k neregulované možnosti využívat institutu návrhu na 

zastavení má povinný k dispozici přespříliš nástrojů k neúměrnému komplikování výkonu 

oprávněného nároku. Řešením je zásadní regulace této dispozice povinného, jemuž by měla být 

zachována pouze standardní možnost užívat především institutu odvolání či, v případě pravomocného 

rozhodnutí, mimořádných opravných prostředků, jejichž užití je však, na rozdíl od návrhu na 

zastavení, omezeno přísnými podmínkami.  

 

Jak zpracovatel v průběhu této práce zjistil, zdrojem problémů při výkonu exekuce je i základní právní  

předpis, kterým se má řídit, totiž exekuční řád. Vzhledem k podobnosti exekučního řízení a řízení o 

výkonu rozhodnutí zpracovatel souhlasí se základní koncepcí, dle níž je exekuční řád subsidiárním 

k občanskému soudnímu řádu. Problémem je však výsledné znění této právní koncepce schválené 

zákonodárcem. Termíny užité v exekučním řádu na občanský soudní řád nenavazují. Obecný odkaz 

dle ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu na občanský soudní řád je v dalších ustanoveních exekučního 

řádu zbytečně vícenásobně opakován. Stejně tak exekuční řád zcela shodně upravuje materii, která je 

již přítomna v občanském soudním řádu a tedy na něj stačí pouze odkázat. Oproti tomu exekuční řád 

vůbec neřeší otázky, které speciální ustanovení potřebují, jako je např. postup při placení nákladů 

exekuce v případě zamítnutí návrhu na nařízení exekuce či v případě úspěšného odvolání povinného. 

Tuto mezeru v zákoně sice nahrazuje judikatura, ale i ta, jak zpracovatel názorně prokázal, není 

jednotná. Přes zásadní novelizace exekučního řádu v roce 2009 a v roce 2012 základní problémy 

vyřešeny nejsou a je třeba se zamyslet nad jeho rekonstrukcí do podoby procesně bezvadné normy. 
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XXV. Final Summary 

Creditor´s law enforcement and enforcement of debtor´s obligation from the executory title, if is not 

satisfied voluntarily, takes place in the private sector throught judicial enforcement or execution. The 

basic purpose of these procedures is rapid recovery rightful claim or the enforceable judgement or 

approved settlement imposed by finding power. This is the reason of different procedural approaches 

against finding judicial proceeding. In enforcement proccedings must be assumed, that the law has 

been found. The procedure is based on the fact, that the right has been found, and therefore should no 

longer continue to be questioned. The content of the enforcement proceeding should be only exploring 

proceeding´s conditions, primary enforcement of executory title and its own enforcement of decision. 

Proper assessment of the executory title debtors should be protected from unauthorized proposals for 

writ of judicial enforcement or execution. Debtors should be also protected against unfair or 

unreasonable executory cost or disproportionate impairment of assets in due to the amount of claims to 

be recovered. At the same time, however, debtor that did not respect the outcome of the previous-

instance proceedings and defaulted it, should not have the possibility to complicate the legitimate 

exercise of the rights. Current regulation, however, gives to debtors the possibility, except primary 

defence through appeal, to file proposals to stop execution or reject the writ of execution at any time 

during the proceedings. Due to unregulated possibility to use the institution to stop execution, the 

debtors have to their disposition too many tools for disproportionate complication of justified claim. 

The solution can be essential statutory limitation of this disposition of debtors, who should have only 

standard option to use the institution of appeal or in case of final decision, extraordinary remedies, the 

use of which, however, unlike the proposal to stop restricted by strict conditions. 
 

As the author has discovered during his work, the source of problems in the executory enforcement is 

the basic statute, which should be followed, and that is Executory Code. Given the similarity of 

execution and judicial enforcement of decision, the author agrees with  a basic concept, according to 

which the Executory Code is subsidiary to Civil Procedure Code. The problem is the resulted text of 

the legal concept approved by the legislature. Terms used in the Executory Code on Civil Procedure 

Code do not follow. A general reference under the provisions of § 52 paragraph 1 of the Executory 

Code on Civil Procedure Code is in other provisions of the Executory Code needlessly multiply 

repeated. Likewise Executory Code provides the same materia, which is already presented in the Civil 

Procedure Code, and therefore it can be simply referred to. On the other hand, the Executory Code 

does not solve the questions that need special provisions, such as the procedure of paying costs of 

execution in case of rejection of the writ of execution or in case of a successful appeal of the debtor. 

This gap in law is replaced by judicature, however, as the author demonstrates, it is not unified. 

Despite the substantial amendment to the Executory Code in 2009 and 2012, the basic problems are 

not solved and it is necessary to think about its reconstruction into a perfect procedure rule. 
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OZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
KZ - zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění  
        pozdějších předpisů  
 
DŘ - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
SŘS – zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
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SŘ – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
RŘ - zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších   
        předpisů  
 
TŘ – zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 
 
ZoSP - zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
ZoPř – zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
ZoR – zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve zněni pozdějších předpisů 
 
LZPS - úst. zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších  
             předpisů  
 
ZoNP - zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 
ZoOaPAZ - zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění   
                    pozdějších předpisů 
  
ZoSSP – zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
 
ZoZP – zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých   
             souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

D. Klíčová slova 

Exekuční titul, exekuce, výkon rozhodnutí 

D. Key Words 

Executory Title, Execution, Enforcement of Decision 

F. Přílohy 


