
Aktualizace kapitoly XXIV ke dni obhajoby rigorózní  práce  
 
Uvedená kapitola byla zpracovávána v době, kdy jediným zdrojem pro její tvorbu byl „Vládní 

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a další zákony“ (dále jen vládní návrh). Tento vládní návrh se stal ovšem 

předmětem zásadních úprav v rámci dalšího legislativního procesu, v němž došlo k jeho 

schválení spolu se zásadními pozměňovacími návrhy promítnutými do zákonů č. 396/2012 

Sb. a č. 404/2012 Sb. Na tyto změny již zpracovatel této práce nemohl reagovat, protože 

s nimi mohl být obeznámen až v době účinnosti novelizace OSŘ a EŘ po 1. 1. 2013.  

 

Ještě v prosinci 2012 byla laická i odborná veřejnost informována o tom, že již nebude možno 

podávat návrhy na nařízení soudního výkonu rozhodnutí na peněžitá plnění, vyjma 

pohledávek na výživném nebo na příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů 

neprovdané matce. Vedoucí seminářů a autoři odborných článků vycházeli neustále 

z vládního návrhu, který byl ale dramaticky změněn (viz např. JUDr. Jaroslav Bureš - seminář 

ze dne 3. 12. 2012, agentura Bova, Kongresové centrum Praha). Ani po novém roce však na 

jistotě nepřidalo oproti vládnímu návrhu změněné ustanovení § 251 odst. 2  OSŘ účinné od              

1. 1. 2013, ve kterém se uvádí: Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí a) o výchově 

nezletilých dětí, b) nejde-li o exekuční titul, který lze vykonat podle správního řádu nebo 

daňového řádu, c) je-li podán návrh na vyklizení bytu........atd. Zásadní roli v nejasnostech 

hrálo písmeno b), pod tímto ustanovením se totiž ukrývá možnost podávat i návrhy na 

nařízení výkonu rozhodnutí pro peněžité pohledávky z exekučních titulů, vyjma titulů, které 

lze vykonat dle správního řádu nebo daňového řádu. Toto ustanovení bylo, jak uvedla JUDr. 

Martina Kasíková (vedoucí spoluautorka komentáře k EŘ, C.B.Beck) v semináři ze dne      

27. 5. 2013 základem všech problémů. Toto negativně vymezené ustanovení totiž připouští 

výkon exekučních titulu na peněžitá plnění i z běžných soukromoprávních pohledávek, jako 

tomu bylo dříve. Slova JUDr. Kasíkové dokládá i současná praxe na soudech, tak jak 

zpracovatel zjišťoval v průběhu první poloviny roku 2013. Též bylo z okresních soudů 

potvrzeno, že nejasnosti ohledně výkladu způsobily dramatický pokles nápadu případů 

k výkonu rozhodnutí, protože oprávnění a jejich zástupci v důsledku předchozí kampaně 

mnohdy ještě v této době nevědí, že se mohou obracet se svými vykonatelnými pohledávkami 

i na soud a místo toho volí exekutora. 

 



Jediným důsledkem vládou proklamovaného zamezení dvoukolejnosti tak zůstává pouze 

dvojnásobné zvýšení soudního poplatku za přijetí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. 

Přesto, že díky poslanecké iniciativě obsahuje OSŘ další nejasné ustanovení, zachováním 

možnosti obrátit se na soud při nuceném výkonu povinnosti zůstává oprávněnému možnost 

výběru, což je pozitivní zprávou.  

 

I z představy vládního návrhu o tom, že bude zcela zrušen institut pověření soudního 

exekutora k provedení exekuce, sešlo. Výsledkem je ustanovení § 43a EŘ, dle jehož prvního 

odstavce musí i nyní exekutor žádat o pověření od exekučního soudu s tím rozdílem, že dle 

odst. 3 téhož ustanovení soud spolu s pověřením exekutora již nenařizuje usnesením exekuci. 

Pověření již není rozhodnutím a tedy se dle ust. § 43a odst. 5 proti němu nelze odvolat. 

Pověření zůstává interním dokumentem, které exekutoři nezasílají ani účastníkům, dokonce 

jej nevkládají ani do spisu a navíc je ani nedávají účastníkům k nahlédnutí na jejich žádost 

s odporoučením na jeho neveřejnost. Výsledkem změn v ustanovení § 43a je tedy zachování 

institutu pověření exekutora, ale zrušení nařizování exekuce a taktéž možnosti odvolat se. 

Jediným prostředkem obrany povinného proti výkonu exekuce tak zůstává pouze návrh na 

zastavení exekuce, což odbočuje od zpracovatelem této práce zamýšlených okleštění možností 

povinného k bránění výkonu nároků oprávněného. Zánik institutu usnesení o nařízení exekuce 

zároveň povinný přichází o možnost posouzení věci nezávislým soudem, i když ne zcela, 

protože pověřením exekutora, který předtím musí soudu zaslat s návrhem na pověření i 

exekuční návrh spolu s exekučním titulem nyní zásadně s vyznačenou vykonatelností, má 

možnost soud dohledu a udílení „pokynů“ exekutorovi.    

 

Tím se exekuční řízení ale zásadně vzdaluje výkonu rozhodnutí dle OSŘ, jímž se v důsledku 

jeho subsidiarity též řídí. V rámci výkonu rozhodnutí totiž i nadále dochází k jeho nařízení 

(viz ust. § 251 odst. 2 OSŘ) a též je možno proti tomuto rozhodnutí podat odvolání (viz ust.    

§ 254 OSŘ). Vztah subsidiarity OSŘ k EŘ je v důsledku nových odlišností řízení tedy  

nabourán a nabízí se, jestli započaté dílo nepovede i k dalšímu osekávání subsidiarity např. 

v oblasti způsobů provádění výkonu respektive exekuce. Potom by bylo ale vhodné, aby EŘ 

vztah subsidiarity upřesnil v rámci ust. § 52 odst. 1, protože některá ustanovení jsou vyloženě 

protichůdná a mohou být důvodem mylného postupu. Nebo započíná proces destrukce 

subsidiarity OSŘ a celkového vyčlenění exekuce? 

 



Exekuční řízení se zahajuje stejně jako doposud přijetím návrhu, nyní nově označeného jako 

exekuční návrh na exekutorský úřad. Exekutorský úřad musí data o zahájené exekuci vložit 

nejen do Centrální evidence exekucí, vedené Exekutorskou komorou ČR, ale i do Rejstříku 

zahájených exekucí, vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Zatímco Centrální evidence 

exekucí je veřejným seznamem, evidence Ministerstva spravedlnosti je neveřejnou a nemají 

do ní, kromě možnosti vkládat data, přístup ani exekutoři.  

 

Chatrná je konstrukce pokud se týká odvolání proti odmítnutí exekučního návrhu. Proti 

odmítnutí exekučního návrhu exekutorem se lze totiž odvolat, toto odvolání však exekutor 

nově směřuje nikoliv k prvoinstačnímu soudu, ale rovnou k odvolací instanci, tedy ke 

krajskému soudu, a to za situace, kdy na exekučním prvoinstančním soudu není věc vůbec 

ještě vedena, protože exekutor v důsledku odmítnutí návrhu logicky nezasílá exekučnímu 

soudu žádost o pověření. 

 

Pokud exekutor exekučnímu návrhu vyhoví a je vybaven i pověřením, zašle nejčastěji 

s exekučním příkazem povinnému vyrozumění o zahájení exekuce. Toto vyrozumění zasílá 

spolu s výzvou k dobrovolnému plnění ve lhůtě třiceti dnů od doručení. I když proti 

samotnému vyrozumění se nelze odvolat, musí obsahovat množství poučení daných 

povinnému, jako je například poučení o možnosti namítat podjatost exekutora (nyní ve lhůtě 

osmi dnů nikoliv už pěti dnů), poučení o generálním inhibitoriu (nyní jej nově může exekutor 

zúžit a neomezovat povinnému nakládání s celým majetkem, kromě toho se inhibitorium 

nemůže dle ust. § 44a odst. 5 EŘ týkat státu či územně samosprávného celku jako povinných), 

dále poučení o možnosti podat návrh na odklad či na zastavení, o možnosti žádat spojení věci, 

či poučení k nákladům exekuce atd. V důsledku uvedení velkého množství poučení jsou 

povinní často zmateni a v myšlence zdržet exekuci se snaží dovolávat se čehokoliv, i když 

mnohdy neadekvátně, i to však ve výsledku může neúměrně zdržet proces.    

  

Spojování věci ve smyslu ust. § 37 odst. 3 až 5 je v zásadě pozitivní novinkou, která se však 

může ve zlé obrátit. Už podáním návrhu na stejného povinného od stejného oprávněného se 

věci u téhož exekutora ze zákona automaticky spojují, není však jisté jestli by měl exekutor 

k novému návrhu žádat též o nové pověření. Na návrh povinného lze za podmínek dle ust.     

§ 37 odst. 4 EŘ spojit i řízení proti témuž povinnému vedená u více exekutorů, nebo proti 

témuž povinnému, pokud proti němu zahájil u stejného exekutora exekuční řízení další 

oprávněný. Výsledkem tak může být zánik pověření exekutora ve prospěch exekutora u něhož 



se věc spojuje, to vše dle určení soudu. I když je uvedené ustanovení vedeno snahou snížit 

náklady exekuce, což je chvályhodné, zároveň však může dojít ke snížení orientace 

samotného exekutora, když může takto spojit velké množství návrhů spolu s připojenými 

listinami v jeden spis, což může vést k chybám v řízení. 

 

Zastavení exekuce je nově jediným revizním prostředkem proti exekuci. Důsledně se však 

bude dbát o to, aby nebyl časově neomezeným, jako dříve. Povinný může podat u exekutora 

návrh do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce, respektive do 30 dnů 

od doručení výzvy k dobrovolnému plnění dle ust. § 46 odst. 6 EŘ. Pokud povinný zašle 

návrh po lhůtě 30ti dnů od doručení výzvy k úhradě, ale v rámci 15ti dnů ode dne, kdy se 

dozvěděl o důvodu zastavení exekuce, musí exekutorovi prokázat, že návrh podává včas. 

Exekutor má totiž za povinnost zásadně pozdní návrh odmítnout (proti odmítnutí se lze bránit 

odvoláním, které posuzuje exekuční soud). Tímto vstupuje návrh na nařízení do pozice 

odvolání, které bylo rovněž omezeno lhůtami. Tato konstrukce představuje zásadní omezení 

povinného v účelovému prodlužování řízení podáváním návrhů na zastavení, proti čemuž 

zpracovatel této práce brojil, a proto uvedené omezení vnímá jako náznak pozitivního obratu. 

 

I když došlo k dalekosáhlejším změnám, ty výše uvedené považuje zpracovatel za natolik 

zásadní, že je musel podrobně rozebrat v tomto doplnění své práce. Exekuční řád byl za svou 

přes desetiletí trvající existenci více než třicetkrát novelizován, přičemž nejzásadnější 

několikanásobné změny se mu bohužel nevyhnuly ani v době zpracovávání této práce. 

Zpracovatel bedlivě změny sledoval v průběhu celé práce trvající od června 2010 do listopadu 

2012 a zahrnul je do práce v rámci maxima svých možností, nicméně byl touto abnormální 

smrští neustálých novelizací exekučního řádu poškozen, což jej dovedlo k sepsání tohoto 

dovětku.  

    

 

  

 

______________________ 

Prameny:  

Aspi, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění ke dni 30.5.2013 

Aspi, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění ke dni 30. 5. 2013 

Seminář „Exekuce po významných novelách“, 27. května 2013, ag. Bova, přednášející JUDr. Martina Kasíková, 

Právní praxe  


