UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Právnická fakulta

Katedra občanského práva

Srovnání výkonu rozhodnutí a exekuce
z pohledu věřitele

Mgr. Dana Hanáková
Hurbanova 1279/6
142 00 Praha 4

Vedoucí rigorózní práce:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.

1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, ţe jsem tuto rigorózní práci zpracovala samostatně a ţe
jsem vyznačila prameny, z nichţ jsem pro svou práci čerpala, způsobem
ve vědecké práci obvyklým.

V Praze dne 01.03.2011

Mgr. Dana Hanáková

2

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedoucímu této rigorózní práce,
panu JUDr. P. Smolíkovi, Ph.D. za jeho vstřícný přístup a uţitečné
podněty a připomínky, které mi laskavě poskytoval po celou dobu jejího
zpracování.

V Praze dne 01.03.2011

Mgr. Dana Hanáková

3

OBSAH
Čestné prohlášení…………………………………………………………………….2
Poděkování…………………………………………………………………………..3
Obsah………………………………………………………………………………...4
Úvod…………………………………………………………………………………7
I. HISTORICKÝ EXKURZ DO PRÁVNÍ ÚPRAVY EXEKUČNÍHO
ŘÍZENÍ V ČR…………………………………………………………………..9
1. Vývoj právní úpravy exekučního řízení od r. 1918 do r. 1989……….9
2. Právní vývoj úpravy civilněprávní exekuce po roce 1989…………..10
3. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád)………………………………………………………….10
4. Střednědobá novela exekučního řádu………………………………..12
II.

OBECNĚ O VÝKONU ROZHODNUTÍ V OBČANSKOPRÁVNÍM
ŘÍZENÍ…………………………………………………………………….14
1. Druhy výkonu rozhodnutí…………………………………………….15
2. Prameny civilní soudní exekuce………………………………………16
3. Dvojkolejnost právní úpravy, vztah OSŘ a EŘ……………………..17
4. Terminologie…………………………………………………………...18
5. Zásady exekučního řízení……………………………………………..19

III.

OBECNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY CIVILNĚPRÁVNÍHO
VÝKONU ROZHODNUTÍ…………………………………………….…22
1. Procesní podmínky…………………………………………………….22
1.1. Příslušnost soudu…………………………………………………23
1.2. Účastníci řízení…………………………………………………..24
2.

Obecné náleţitosti návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí………..26

3.

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí………………..28
3.1. Pomoc soudu……………………………………………………..28
3.2. Prohlášení o majetku……………………………………………..30

4.

Tituly pro výkon rozhodnutí………………………………………..33
4.1. Vykonatelnost rozhodnutí……………………………………….34

5.

Průběh vykonávacího řízení……………………………………….35
4

5.1. Nařízení výkonu rozhodnutí……………………………………..35
5.2. Provedení výkonu rozhodnutí……………………………………38
5.3. Odklad provedení výkonu……………………………………….39
5.4. Vylučovací ţaloba………………………………………………..41
5.5. Odporová ţaloba…………………………………………………42
5.6. Zastavení výkonu rozhodnutí…………………………………….44
5.7. Náklady výkonu rozhodnutí……………………………………...46
IV.

EXEKUCE DLE ZÁKONA Č. 120/2001 SB……………………………48
1. Osoba exekutora……………………………………………………….48
1.1. Postavení exekutora……………………………………………………49
1.2. Činnosti vykonávané exekutorem……………………………………..50
1.3. Exekuční činnost………………………………………………………51
1.4. Další činnost…………………………………………………………...52
1.5. Zastupování exekutora…………………………………………………53
1.6. Zaměstnanci exekutora………………………………………………...53
1.6.1. Exekutorský koncipient……………………………….54
1.6.2. Exekutorský kandidát…………………………………54
1.6.3. Vykonavatel exekutora a další zaměstnanci
exekutora……………………………………………...55
2. Průběh exekučního řízení…………………………………………….56
2.1.Předpoklady exekučního řízení…………………………………………56
2.2.Pravomoc a příslušnost exekučního soudu……………………………..57
2.3.Překáţka věci zahájené a věci pravomocně rozhodnuté……………….58
2.4.Účastníci řízení…………………………………………………………59
2.5.Návrh na nařízení exekuce……………………………………………..60
2.6.Nařízení a provedení výkonu exekuce………………………………….61
2.7.Součinnost 3. osob, oprávněného a povinného…………………………64
2.8.Odklad a zastavení exekuce…………………………………………….66
2.9.Náklady exekuce………………………………………………………..69

V.

ZPŮSOBY VÝKONU ROZHODNUTÍ – EXEKUČNÍ
PROSTŘEDKY…………………………………………………………..72
1. Přednost způsobů provedení exekuce……………………………….74
2. Peněţitá plnění…………………………………………………………74
2.1.
Sráţky ze mzdy…………………………………………………..74
2.2. Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky…………………………..78
2.2.1. Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu…79
2.2.2. Přikázání jiných peněžitých pohledávek…………..81
2.2.3. Postižení jiných majetkových práv…………………82
2.3. Příkaz k výplatě z účtu u peněţního ústavu………………………….84
2.4. Prodej movitých věcí…………………………………………………85
2.5. Prodej nemovitosti……………………………………………………88
2.6. Prodej podniku……………………………………………………….90

5

3. Zřízení zástavního práva k nemovitostem……………………….92
4. Uspokojení práv na nepeněţité plnění…………………………….94
4.1. Vyklizení…………………………………………………………..94
4.1.1. Vyklizení bez náhrady…………………………….94
4.1.2. Vyklizení se zajištěním bytové náhrady nebo
přístřeší…………………………………………………….96
4.2. Odebrání věci………………………………………………………97
4.3. Rozdělení společné věci……………………………………………98
4.4. Provedení prací a výkonů…………………………………………..98
VI.

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY V ÚPRAVĚ VÝKONU ROZHODNUTÍ DLE
OSŘ A EXEKUCÍ DLE EŘ…………………………………………….99

Závěr……………………………………………………………………………………….104
Resume…………………………………………………………………………………….106
Seznam literatury…………………………………………………………………………..108

6

ÚVOD
Tématem předkládané rigorózní práce je právní úprava výkonu rozhodnutí podle
části šesté OSŘ a její srovnání s právní úpravou civilněprávních exekucí podle
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, který nabyl účinnosti jednak k 1. květnu 2001, kdy
účinnosti nabyla část „statusová“, upravující vznik Exekutorské komory České
republiky, umoţňující etablování exekutorského stavu a vydání stavovských
předpisů a vyhlášek. Plné účinnosti nabyl exekuční řád dne 1. září 2001, od kdy je
moţné provádět exekuce.1
V průběhu roku 2001 proběhla výběrová řízení organizovaná Ministerstvem
spravedlnosti ČR, ze kterých byli vybráni a do exekutorských úřadů jmenováni
soudní exekutoři, kteří vytvořili jádro budoucího exekutorského stavu.
Argumentem, který osvětloval potřebu existence tohoto institutu vymáhání
pohledávek, který je obvyklý téměř po celé Evropě, byla nutnost zefektivnit a
zrychlit dané vymáhací řízení, a tím i přispět ke zvýšení vymahatelnosti práva
v České republice. Od tohoto legislativního počinu bylo očekáváno zvýšení
efektivity vymáhání pohledávek. Současně však právní úprava výkonu rozhodnutí
obsaţená v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, byla zachována, tzn. ţe
proces nuceného vymáhání občanskoprávních pohledávek je v našem právním řádu
upraven dvěma právními předpisy. Po několika letech fungování se nově zavedený
systém i přes některé nedostatky osvědčil, a to především rychlostí a efektivitou
řízení.
Cílem této práce je popsat právní úpravu výkonu rozhodnutí dle OSŘ a exekuce
dle EŘ, vymezit základní rozdíly mezi oběma procesy, zamyslet se nad
smysluplností této dvojí úpravy a rovněţ nad výhodami a nevýhodami vedení
výkonu jedním či druhým způsobem. Měla by objasnit postup a průběh civilněprávní
exekuce podle OSŘ tj. výkonu rozhodnutí a jeho následné porovnání s postupem
podle EŘ tj. exekuce. Snaţila jsem se vyjasnit vztah obou norem coby lex generalis

1

§ 151 EŘ
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(OSŘ) a lex specialis (EŘ) a dále popis a nalezení podstatných odlišností mezi
jednotlivými způsoby exekuce, jak jsou uvedeny v obou úpravách.
Rigorózní práce je rozčleněna na úměrné kapitoly. Úvodem se stručně zabývám
historickým vývojem právní úpravy exekučního řízení v ČR. Následuje kapitola,
která obsahuje úvod do problematiky výkonu rozhodnutí v občanskoprávním řízení,
zabývám se stručně jednotlivými druhy výkonu rozhodnutí, prameny civilní soudní
exekuce, dvojkolejností právní úpravy a zásadami exekučního řízení.
V dalších dvou kapitolách se jiţ věnuji obecné úpravě výkonu rozhodnutí dle
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a obecné úpravě exekuce dle zákona č.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Pokračuji kapitolou, v
níţ popisuji úpravu jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí – exekučních
prostředků a to jak pro peněţitá tak nepeněţitá plnění. V závěru rigorózní práce
shrnuji základní rozdíly v úpravě výkonu rozhodnutí a exekuce.
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I.

HISTORICKÝ EXKURZ DO PRÁVNÍ ÚPRAVY
EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ V ČR

1. VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ OD R. 1918 DO R.
1989
Československá republika převzala „recepční normou“ z října 1918 za účelem
zachování právní kontinuity prakticky celý právní řád Rakouska a Uherska, čímţ
došlo na našem území k právnímu dualismu. Nosnými předpisy se tak staly civilní
soudní řád s uvozovacím zákonem č. 112/1985 ř.z. a zákon č. 113/1985 ř.z. a nový
exekuční řád s uvozovacím zákonem č. 78/1986 a zákon č. 79/1986 ř.z. Tento stav
trval po celou dobu první republiky, ačkoliv se snahy o sjednocení procesního práva
objevovaly a dokonce v roce 1931 ministerstvo unifikací dokončilo osnovu nového
procesního kodexu, která byla uveřejněna jako „ Návrh zákona o soudní příslušnosti
a civilního řádu soudního“. Osnova však v roce 1937 neprošla Národním
shromáţděním. Další projednávání osnovy nejen procesního kodexu, ale i zákoníku
občanského a obchodního nebylo moţné díky Mnichovské dohodě a následné
okupaci.2
Ke změnám v procesním právu došlo po únorovém převratu roku 1948 a vydání
květnové ústavy. Byly zavedeny okresní soudy a k nim odvolací soudy krajské,
vedoucí zásadou procesního práva se stala zásada materiální pravdy, byla zavedena
stíţnost pro porušení zákona jako mimořádný opravný prostředek.
V roce 1951 nabyl účinnosti nový občanský soudní řád, zákon č. 142/1950 Sb.,
který upravoval řízení nejen nalézací, ale i exekuční a konkurzní. Ústava z roku
1960 si vynutila potřebu nahradit či razantně zjednodušit občanský soudní řád. Byl
tak s účinností od 1.4.1964 vydán nový právní předpis, zákon č. 99/1963 Sb.
Právní úprava exekuce byla podceňována jiţ při přijetí současně platného
občanského soudního řádu v roce 1963. Tehdy zákonodárce povaţoval exekuci za
jev neţádoucí, pouze dočasný a pomíjivý. Podle důvodové zprávy „lze očekávat, ţe
2

Hora, V.: Československé procení právo I-III.. Praha, 1928-1931
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s postupujícím vývojem společnosti a s růstem uvědomění občanů se bude
dobrovolné plnění uloţených povinností stávat čím dále tím víc samozřejmostí.“3
Došlo tedy oproti předchozím exekučním předpisům k podstatnému zjednodušení
právní úpravy, která se v průběhu času, ač dotčena několika novelami, stala
s ohledem na špatný odhad zákonodárce ohledně uvědomělosti občanů značně
nedostačující a zaostávající za potřebami společenského ţivota.

2. PRÁVNÍ VÝVOJ ÚPRAVY CIVILNĚPRÁVNÍ EXEKUCE PO ROCE 1989
Po revoluci v roce 1989 si nové společenské poměry vyţádaly potřebu
přizpůsobení, resp. změny právního řádu. Novely se nevyhnuly ani občanskému
soudnímu řádu.4 Co se týče výkonu rozhodnutí, došlo novelou k výrazným změnám
v úpravě výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy, přikázáním pohledávky a prodejem
movitých a nemovitých věcí. Dále lze zmínit novelu provedenou zákonem č.
30/2001 Sb., jeţ upravila předpoklady výkonu rozhodnutí, zavedla institut
prohlášení o majetku a mezi způsoby výkonu rozhodnutí zařadila prodej podniku a
prodej zástavy. Tento stav platí s drobnými změnami i dnes.
3. ZÁKON Č. 120/2001 SB., O SOUDNÍCH EXEKUTORECH A EXEKUČNÍ
ČINNOSTI (EXEKUČNÍ ŘÁD)
Rozvoj moderní společnosti v 90. letech přináší s sebou

stále větší rozvoj

obchodních vztahů a jejich rozšiřování do mnoha netradičních oblastí. Stále se
rozšiřují právní vztahy, zvyšuje se počet uzavřených smluv a tím i počet soudních
sporů. Dochází k zahlcování soudů spornou agendou, k prodluţování průměrné
délky soudního sporu aţ na dobu několika let, a tím k neúměrnému prodluţování
doby, kdy je moţné domoci se svého práva. Prakticky je tak odepíráno právo na
soudní ochranu.

3

Důvodová zpráva k zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Tripes, A.: Exekuce v soudní praxi, 3. vydání.
Praha:C.H.Beck 2006
4
Tak např. zákonem č. 519/1991 Sb. byly mimo jiné zavedeny demokratické principy občanského soudního
řízení, stíţnost pro porušení zákona byla nahrazena ustanoveními o dovolání.
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Problémem však není jen délka nalézacího řízení, ale i neefektivnost a
zdlouhavost řízení vykonávacího (exekučního). Po vyhraném soudním sporu často
v důsledku zdlouhavé a nepruţné exekuce není soudem přiznané právo oprávněného
uspokojeno. Nepříznivý vliv má i přenášení nesporné agendy na soudy. Státy se
snaţí tomuto stavu čelit různým způsobem, a to jak personálním posilováním soudů
a modernizací jejich technického vybavení, tak i přenášením části soudní agendy na
správní orgány či soukromé osoby.
Tato situace nahrává rozšiřování případů svémoci, vymáhání pohledávek různými
„vymahačskými“ společnostmi často na pololegální či nelegální bázi.5
Neuspokojivý stav při vymáhání práva a zejména při soudním nuceném výkonu
rozhodnutí, které nebylo splněno dobrovolně, vedl skupinu poslanců6 k opětovnému
předloţení návrhu zákona o soudních exekutorech, jehoţ předchozí návrh po vrácení
Senátem s pozměňovacími návrhy nebyl schválen Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR. Zákon č. 120/2001 Sb. byl schválen 28. února 2001.7
Tato právní norma byla laickou i odbornou veřejností očekávána

velkém

napětím, neboť jejím základním smyslem a účelem mělo být zefektivnění v té době
poměrně těţkopádného a zdlouhavého výkonu rozhodnutí zejména v oblasti
vymáhání peněţitých plnění.
Zákon byl výrazněji novelizován s účinností od 1.1.2008.8 Novelou bylo dle
důvodové zprávy zamýšleno specifikovat povinnosti soudního exekutora vůči
ministerstvu a dohledová oprávnění ministerstva. Novela nově upravila institut
vykonavatele exekutora. Je tak umoţněno pověřit tohoto zaměstnance soudního
exekutora provedením úkonů, které ve výkonu rozhodnutí podle OSŘ provádí
vykonavatel. Novela dále zpřesňuje právní úpravu doručování oznámení o upuštění
od exekuce a rozhodnutí o zastavení exekuce, náklady exekuce se u exekuce
prodejem nemovitosti a exekuce prodejem podniku zařazují při rozvrhu rozdělované
podstaty do první skupiny.
5

Veselý J: Ochrana věřitele a vymahatelnost pohledávky, Právní rádce 10/1999
P. Němce, P. Svobodu, C. Svobodu, Z. Koudelku, E. Dundáčkovou a další
7
Hlavsa P.: Exekuční řád, Linde Praha, a.s., 2004
8
Zákony č. 296/2007 Sb. a 347/2007 Sb.
6
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Ve Slovenské republice byla úprava činnosti soudních exekutorů přijata zákonem
č. 233/1995 Z.z. 9
3. STŘEDNĚDOBÁ NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU
Jiţ po několika letech aplikace exekučního řádu sílily v odborných kruzích
hlasy po provedení rozsáhlejší novely právní úpravy exekučního řízení. Hlavním
impulzem pro provedení změn v exekučním řádu byla především přílišná
komplikovanost a nejasnost právní úpravy, která nadbytečně zatěţovala exekuční
soudy prvního i druhého stupně a způsobovala tak průtahy v jednotlivých
exekučních řízeních.
Exekuční řád prošel v roce 2009 významnými změnami, jeţ přinesly novely
provedené zákonem č. 183/2009 Sb.
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a zákonem 286/2009 Sb.11Právě druhá

uvedená novela provedená zákonem č. 286/2009 Sb., s účinností od 01. listopadu
2009, zasáhla do ustanovení exekučního řádu razantněji.
Cílem bylo zkvalitnit činnosti v rámci exekučního řízení, převést na exekutory
nerozhodovací administrativu, kterou byly zatíţeny soudy a zjednodušit nařizování
exekucí. Exekuční řízení lze podle nové právní úpravy zahájit pouze podáním
návrhu soudnímu exekutorovi, tedy jiţ nikoliv soudu. Soudní exekutor má sám
rovněţ dbát na to, aby návrh na nařízení exekuce obsahoval všechny stanovené
náleţitosti a aby nebyl nesrozumitelný nebo neurčitý.
Poté podá ve lhůtě stanovené zákonem soudní exekutor ţádost o pověření
provedením exekuce exekučnímu soudu. Ke zrychlení celého postupu by mělo
9

účinný od 1.12.1995
Zákon č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a
vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
11
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběţně
probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech
soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství , ve
znění pozdějších předpisů.
10
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přispět vyuţití elektronické komunikace mezi soudním exekutorem a soudem,
kterou zákon vylučuje pouze v případě, kdy je to technicky nemoţné.
Novelou nemělo dojít k výraznému posilování pozice soudního exekutora nebo
zvyšování jeho samostatných rozhodovacích pravomocí. Exekutor má vyřizovat
pouze nesporné věci, tj. věci, v nichţ mezi účastníky ohledně dané otázky panuje
shoda, v opačném případě bezodkladně předloţí věc k rozhodnutí soudu.
Nově byla formulována přiměřenost exekuce, a to zejména vzhledem ke
způsobům exekuce na finanční plnění, kdy prioritní je způsob přikázáním
pohledávky, sráţkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva.
Dále bylo stanoveno, ţe zajistit majetek k provedení exekuce lze pouze v rozsahu
vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů
exekuce.
Jasně byla stanovena lhůta, v níţ exekutor bude povinen oprávněnému vyplatit
vymoţené peníze, pokud vymoţená částka přesáhla určitý limit, byť dosud
nedošlo k vymoţení celého dluhu. Nově bylo také zavedeno, ţe i kdyţ oprávněný
nesloţil zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci nezastaví, jde-li o exekuci
pro výţivné na nezletilé dítě.
Novela má přispět k tomu, aby soudy nemusely vykonávat obecnou
administrativu nebo vydávat formální rozhodnutí, místo aby měly čas se věnovat
sloţitějším a sporným věcem. Novela není koncipována pro soudní exekutory,
neboť jim ukládá nové povinnosti a omezení a posiluje dohled nad jejich činností.
Základním cílem novely tedy je zkvalitnit činnosti v rámci exekučního řízení a
zpřísnit dohled na exekutory, převést na exekutory nerozhodovací administrativu,
kterou jsou zatíţeny soudy, zjednodušit nařizování exekucí a tak přispět k větší
ochraně věřitelů před neplatiči.
Změny v právní úpravě exekučního řízení měly dále přispět ke zrychlení
postupu exekučního řízení a v důsledku toho i k efektivnějšímu a rychlejšímu
vymáhání pohledávek, aniţ by došlo k porušení nebo ohroţení práv povinného.
13

Současně se dbá na to, aby povinný nebyl při exekuci postiţen nepřiměřeným
způsobem.

II.

OBECNĚ O VÝKONU ROZHODNUTÍ
V OBČANSKOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

Dle § 1 OSŘ je upravován postup soudů a účastníků v občanském soudním řízení
tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků,
jakoţ i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě
k právům jiných osob. Tento základní cíl je následně konkretizován v ust. § 2, který
definuje základní směry soudů. V rámci občanského soudního řízení tedy soudy
projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a dále provádějí výkon rozhodnutí,
která nebyla dobrovolně splněna.
Úloha soudu v řízení upraveném v občanském soudním řádu je tedy dvojího
druhu.

Spočívá

jednak

v projednávání

a

rozhodování

věcí

vyplývajících

z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, jednak
v provádění výkonu rozhodnutí, která nebyla dobrovolně splněna.
Vykonávací řízení nelze však chápat jako přirozené či nezbytné vyústění řízení
nalézacího. Někdy uţ sama moţnost uplatnění státního donucení zapůsobí na
dluţníka tak, ţe splní dobrovolně to, co mu bylo rozhodnutím uloţeno a vyvaruje se
tak exekučnímu postihu. Právní úprava výkonu rozhodnutí tak plní úlohu generální
prevence. Vykonávací řízení nenásleduje rovněţ, pokud nedošlo k uloţení
povinnosti, či tam, kde je uloţena povinnost prohlášení vůle.12
Řízení vykonávací je namístě povaţovat jako zcela samostatný druh civilního
procesu. Od nalézacího řízení se liší nejen svým cílem, ale i rozdílným uplatněním
některých procesních zásad, jakoţ i tím, ţe v jeho rámci se uplatňuji zcela zvláštní,
specifické instituty, které jsou charakteristické právě a jedině pro řízení vykonávací.
Kromě toho je pro vykonávací řízení charakteristické, ţe v jeho průběhu dochází ke
vzniku zvláštních, procesně zaloţených hmotněprávních vztahů.

12

Např. dle ust. § 161 odst. 3 OSŘ
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Vykonávací řízení sleduje realizaci toho, co bylo shledáno právem v případě, ţe
nedošlo k dobrovolnému plnění. Prostřednictvím vykonávacího řízení dochází
k donucení, tedy k výkonu práva i proti vůli toho, kdo měl právní povinnosti
k plnění.13
Jedná se o krajní prostředek zákonného zásahu do lidských práv. Je to sice
razantní forma boje proti dluţníkům, ale také forma nejúčinnější. Právo je bytostně
spjaté se státem a stát se charakterizuje monopolem moci. Nepostačí, ţe právní stát
svým subjektům právo dá, nýbrţ je dále nutné, aby subjektivní práva a povinnosti,
jeţ z něj vychází, jím byly také fakticky vynutitelné.14
1. DRUHY VÝKONU ROZHODNUTÍ
V našem právním řádu civilně právní exekuce není jediným druhem exekučního
řízení. Rozlišujeme tyto druhy výkonů rozhodnutí:
1. Výkon rozhodnutí v občanskoprávním řízení – je upraven občanským soudním
řádem.15 Zatímco jiné orgány zajišťují a vykonávají rozhodnutí jen v rámci své
působnosti, soudní výkon rozhodnutí má záběr mnohem širší. Nevykonává
pouze rozhodnutí vydaná v občanském soudním řízení, nýbrţ vykonává i
rozhodnutí jiných orgánů, třeba rozhodnutí daňových a správních orgánů. Širší
záběr soudního výkonu rozhodnutí se projevuje také v tom, ţe některé jiné
výkony rozhodnutí mají omezený výběr způsobů a prostředků a některé způsoby
můţe provádět pouze soud.
2. Výkon rozhodnutí upravený zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
3. Daňová exekuce je upravena v ust. § 73 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Pro výkon daňové exekuce se podpůrně pouţije OSŘ.
13

Wintrová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, Linde Praha, a.s. 2006
I to je výrazem Listinou základních práv a svobod zakotveného práva na soudní ochranu čl. 36 odst. 1. Právo
na tuto soudní (exekuční) ochranu je jako ostatní základní práva nezadatelné a nezcizitelné a nelze se jej tedy
vzdát. Relevantním procesním úkonem je však dohoda oprávněného s povinným, ţe nebude uloţenou povinnost
po určitou dobu vynucovat exekučně, v jejímţ důsledku dojde k zastavení exekuce, pokud jiţ byla nařízena.
15
Zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů
14

15

Vykonávají je správci daně (finanční úřady), jedná se o výkazy nedoplatků,
vykonatelná rozhodnutí, zejména platební výměry a splatné částky záloh na daň,
a mohou je vykonávat i jiné orgány uvedené v ust. § 1 odst. 3 zákona č.
337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Výkon rozhodnutí ve správním řízení se řídí správním řádem, vykonávají je
všechny správní orgány, zejména pak orgány nemocenského a sociálního
zabezpečení, které vykonávají svá rozhodnutí vydaná ve správním řízeni.
5. Trestněprávní výkon rozhodnutí je upraven v zákoně č. 141/1961 Sb., trestní řád,
podle kterého se realizuje výkon trestů kromě výroků o trestech peněţitých, které
se vykonají podle OSŘ. Problematika trestněprávní exekuce je z pohledu
veřejnosti vnímána poněkud odlišně a je v souvislosti s odsouzenými osobami
chápána jako něco přirozeného a nevyhnutelného. Podrobnější úpravu
trestněprávní exekuce pak nalezneme v zákoně č. 279/2003 Sb., o zajištění
majetku a věcí v trestním řízení a v zákone č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu vazby a další.16
Exekučními orgány tedy jsou podle platné právní úpravy:
-

soudy (soudní vykonavatelé)

-

soudní exekutoři

-

správci daně (tzn. územní finanční orgány, další správní a jiné státní orgány
jakoţ i orgány obcí)

-

správní orgány (např. orgány sociálního zabezpečení a nemocenského
pojištění)17

2. PRAMENY CIVILNÍ SOUDNÍ EXEKUCE
Vykonávací řízení nemá samostatný kodex, resp. předpis, jenţ by je samostatně a
výlučně reprezentoval. Základním pramenem exekučního práva je občanský soudní
řád, tj. zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kde je upraveno
16
17

Císařová, D.: Trestní právo procesní, Praha:Linde Praha a.s., 2004.
Rašovská I.: Jak být úspěšný v exekuci. Orac, 2002
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samostatně v části šesté. Znamená to, ţe ustanovení obsaţená v částech první aţ
čtvrté OSŘ nelze při výkonu rozhodnutí pouţít bez dalšího, ale jen tehdy, není-li
v této části uvedeno jinak.
Na základě zákonného zmocnění 18 upravuje coby obecně závazný právní předpis
postup soudů při výkonu rozhodnutí i vyhláška č. 37/1992 Sb. jednací řád pro
okresní a krajské soudy, a to v části deváté, v ustanoveních § 45 aţ §73.
Dále je to zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád).
Od 1.5.2001 náš právní řád zakotvil pravidla pro souběţně probíhající výkony
rozhodnutí. Jedná se o zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro
případy souběţně probíhajících výkonů rozhodnutí. Tento zákon upravuje postupy
soudů, soudních exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při provádění
exekucí v případě, jsou-li exekucemi nařízenými soudem, správcem daně nebo
orgánem veřejné správy souběţně postiţeny tytéţ věci, práva nebo jiné majetkové
hodnoty.
Prameny exekučního práva v oblasti vztahů s tzv. cizím (mezinárodním) prvkem
představuje zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,
ve znění pozdějších předpisů, jakoţ i dvoustranné a vícestranné mezinárodní
smlouvy, jimiţ je Česká republika vázána.19
3. DVOJKOLEJNOST PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAH OSŘ A EŘ
Česká právní úprava stojí na dualistické koncepci vykonávacího řízení. Osoba,
které svědčí právo přiznané např. rozhodnutím soudu, má tak moţnost výběru, zda
podá návrh na zahájení řízení o výkonu rozhodnutí dle OSŘ, nebo návrh na nařízení
exekuce dle EŘ.

18
19

§ 374 odst. 1 o.s.ř.
Kurka, V., Drápal L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Linde Praha, a.s., 2004
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Vzájemná koexistence těchto dvou právních předpisů je vyjádřena v ustanovení §
52 odst. 1 EŘ tak, ţe ustanovení OSŘ se pouţije přiměřeně tam, kde EŘ nestanoví
něco jiného. Zákon o soudních exekutorech vystupuje v postavení speciálního
předpisu ve vztahu k občanskému soudnímu řádu, v řadě svých ustanovení odkazuje
právě na OSŘ.20
Tato specialita exekučního řádu platí jen pro exekuční řízení dle zákona č.
120/2001 Sb., nikoliv i pro výkon rozhodnutí dle OSŘ. Nelze se tedy zabývat
problematikou exekucí odděleně od výkonu rozhodnutí. EŘ sice zdánlivě upravuje
komplexně celý průběh exekučního řízení, nicméně tato komplexnost je omezena
právě odkazy na přiměřené pouţití OSŘ. Tato analogie prostupuje kromě ustanovení
o osobě exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, či dozorových
ustanovení prakticky celým zákonem.
Právě obtíţně dovozovaná návaznost na procesní úpravu obsaţenou v OSŘ i
nedokonalá vzájemná provázanost úpravy provedené v exekučním řádu vede k
problémům při výkladu EŘ a projevuje se v nejednotné judikatuře soudů a činnosti
soudních exekutorů.21Neúplnost zákona, legislativně řešená odkazy na OSŘ, pak
v praxi přináší řadu aplikačních pochybení.
4. TERMINOLOGIE

Název „výkon rozhodnutí“ má svůj původ v zákoně č. 99/1963 Sb., o občanském
soudním řízení. Mělo tak být nahrazeno někdejší označení latinského původu „
exekuce“. Pod pojmem exekuce si veřejnost představuje celé řízení, jehoţ účelem je
vymoci pohledávku od povinného nezávisle na tom, zda se jedná o činnost dle
zákona o soudních exekutorech či dle občanského soudního řádu. Ve skutečnosti je
však exekucí, resp. výkonem rozhodnutí konkrétní vynucení jednotlivé povinnosti,
ta část řízení, kterou soud nařizuje v průběhu exekučního, resp. vykonávacího řízení.

20
21

Např. § 60, 65, 69
Kasíková, M.: Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) : komentář. 1.vyd.
Praha:C.H.Beck, 2007.

18

Exekuce a exekuční řízení jsou termíny exekučního řádu, výkon rozhodnutí a
řízení o výkonu rozhodnutí (vykonávací řízení) OSŘ. K této dvojí terminologii došlo
formálně přijetím zákona o soudních exekutorech. Do té doby byly tyto pojmy
v praxi a teorii povaţovány za synonyma.22
Zákonodárce měl zřejmě v úmyslu tato synonyma důsledně odlišit, kdyţ stanovil,
ţe exekucí se rozumí výkon rozhodnutí dle EŘ.23Na druhé straně však se od této
terminologie odchýlil v zákoně č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro
případy souběţně probíhajících výkonů rozhodnutí.24 Toto ustanovení je tak
v rozporu s EŘ.
5. ZÁSADY EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ

Principy civilního procesu představují určité znaky a rysy tohoto právního
odvětví a odlišují jej tak od jiných druhů procesů v právním řádu. Lze konstatovat,
ţe řízení vykonávací, resp. exekuční ovládají stejné zásady jako řízení nalézací,
přičemţ jejich modifikace či odchylky vyplývají ze specifik tohoto procesu.
V exekučním řízení vystupují dvě strany, povinný a oprávněný, hájící navzájem
protichůdné zájmy. Oběma účastníkům řízení je soud i soudní exekutor v zájmu
zachování principu rovnosti procesních stran povinen zajistit stejné moţnosti
k uplatnění jejich práv. Ve své podstatě se tak jedná o řízení sporné.
Řízení o výkon rozhodnutí podle OSŘ je zcela ovládáno zásadou dispoziční, tj.
k zahájení je třeba návrh vymáhajícího věřitele. Výjimkou je ustanovení § 273a OSŘ
navazující na předběţné opatření dle § 76a OSŘ. Zde platí, ţe se soud z úřední
povinnosti postará o to, aby toto rozhodnutí bylo bezodkladně vykonáno. Toto
ustanovení, týkající se výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, se však
nedotýká exekučního řízení dle EŘ. Hlavními účastníky jsou věřitel (oprávněný) a

22

Wintrová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, Linde Praha, a.s. 2006
§ 130 EŘ
24
V jeho § 2 písm. a) definuje exekuci jako výkon rozhodnutí nařizovaný soudem a prováděný soudem nebo
soudním exekutorem podle zvláštních právních předpisů.
23
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dluţník (povinný). Okruh osob zúčastněných na řízení se však můţe rozšířit i na
další věřitele, kteří sami primárně nejsou účastníky vykonávacího řízení.25
Při odkladu provedení či zastavení exekuce se uplatní další zásada
charakteristická pro nalézací řízení, zásada projednací. Naopak při faktickém
provádění exekuce se uplatní spíše zásada vyhledávací. Znak nesporného řízení se
objevuje při odvolacím řízení exekučním. To je totiţ ovládáno zásadou úplné
apelace.
Prakticky se dá říci, ţe ta část exekučního řízení, ve které se jiţ nařízený výkon
rozhodnutí provádí, se svou povahou přibliţuje k řízení nespornému. Soud, resp.
soudní exekutor v ní postupuje zpravidla bez návrhu procesních stran. Tak např.
zásada oficiality, charakteristická pro nesporné řízení, ovlivňuje reţim provádění
sráţek ze mzdy, výkon přikázáním jiných peněţitých pohledávek.
Obecné principy civilního řízení – zásada ústnosti a přítomnosti – se v řízení
exekučním uplatní pouze v omezené míře, stejně jako princip veřejnosti jen
v případě, ţe soud nařídí jednání. Tak učiní jen tehdy, povaţuje-li to za nezbytné
nebo stanoví-li tak zákon. V exekučním řízení nerozhoduje senát, výhradně se tu
uplatní princip rozhodování samosoudcem.
Další zásadou charakteristickou pro tento druh řízení je princip materiální pravdy
vyjadřující to, ţe soud je povinen vycházet ze zjištěného skutkového stavu věci.
Z principu materiální pravdy existují v exekučním řízení výjimky. Soud tak
například není oprávněn zkoumat věcnou správnost exekučního titulu, stejně jako
vykonavatel není oprávněn zkoumat, zda věci, které sepisuje, jsou skutečně
vlastnictvím povinného. V praxi vlastnické právo povinného k určitým věcem ani ve
většině případů prokázat nelze. Povinný své právo buď zapírá, nebo nemá
k dispozici doklady osvědčující vlastnické právo k věci. V tomto případě se musí
vykonavatel řídit jen vnějšími znaky, které nasvědčují tomu, ţe věci jsou ve
vlastnictví povinného.

25

Např. přihláška pohledávky k výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí ve smyslu ust. § 336f OSŘ a následný
rozvrh výtěţku z jejich prodeje
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Jestliţe by byla do soupisu zahrnuta věc, k níţ má vlastnické právo manţel
povinného či třetí osoba, mohou se dovolat svého práva nepřipouštějící výkon
rozhodnutí dle § 267 OSŘ. V takovém případě nelze do rozhodnutí o excindační
ţalobě tyto věci prodat.
Dále lze zmínit některé zásady charakteristické jen pro některé fáze řízení. Např.
v rozvrhovém řízení se uplatní zásada přednosti v případě, ţe se určité pohledávky
uspokojují z výtěţku nebo z jeho určité části před ostatními pohledávkami.26V tomto
řízení se uplatní rovněţ zásada priority určující uspokojení jednotlivých pohledávek
v zákonem uvedeném pořadí, stejně jako zásada proporcionality, podle které se
rozdělovaný výtěţek, jeţ nestačí k uspokojení všech pohledávek stejného pořadí,
přidělí jednotlivým pohledávkám podle poměru jejich výše k souhrnu všech
uspokojovaných pohledávek.
Exekuční či vykonávací řízení, především kvůli jejich specifickým zvláštnostem,
ovládají i další zásady charakteristické právě pro tato řízení. Jedná se tak např. o
zásadu ochrany a obrany povinného či zásadu ochrany třetích osob. Výrazem
ochrany povinného je skutečnost, ţe exekuci lze nařídit a provést jen těmi způsoby,
které jsou upraveny zákonem.
Výkon rozhodnutí nesmí být prováděn ve větším rozsahu, neţ který stačí
k uspokojení pohledávky oprávněného. Předmětem exekuce není osoba povinného,
ale jen jeho majetek.27Z majetku někoho jiného exekuce být prováděna nesmí. Jsou
tak chráněny třetí osoby, kterým zákon dává moţnost čelit případným zásahům do
jejich majetku tzv. excindační (vylučovací) ţalobou.28

26

Přednostní pohledávky jsou taxativně uvedeny v § 279 odst. 2 OSŘ. V případě pohledávky výţivného, které
mají zvláštní postavení i mezi ostatními přednostními pohledávkami, jde o přednost absolutní.
27
Výjimkou je pouze výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí dle OSŘ.
28
Kurka V., Drápal L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Praha: Linde, 2004
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III. OBECNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY
CIVILNĚPRÁVNÍHO VÝKONU ROZHODNUTÍ
1. PROCESNÍ PODMÍMKY
Výkon rozhodnutí můţe být prováděn za předpokladu, ţe jsou splněny určité
procesní podmínky. Pokud nejsou splněny, nemůţe být nucené uskutečnění práva
ani nařízeno a prováděno, nebude-li tento nedostatek odstraněn. V případě
neodstranitelného nedostatku procesních podmínek nemůţe být výkon rozhodnutí
nařízen a řízení musí být zastaveno. V tomto případě jde o zastavení řízení 29, nikoli
o zastavení výkonu rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 268 OSŘ. Všeobecně se
v literatuře uvádí, ţe zjistí-li se nedostatek podmínek řízení po nařízení výkonu
rozhodnutí, a tento nedostatek nelze odstranit, musí být výkon rozhodnutí zastaven,
neboť „nedostatek procesních podmínek nemůţe být zhojen vydáním pravomocného
rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí, a takový výkon je za všech okolností
nepřípustný.“30
Zkoumání podmínek řízení ve vykonávacím řízení je třeba odlišovat od
zkoumání podmínek nalézacího řízení. Při zkoumání podmínek řízení ve
vykonávacím řízení je třeba se drţet zásady, ţe ve vykonávacím řízení nelze
posuzovat neţ to, co je právě jemu vlastní. Vady řízení nalézacího, z něhoţ vzešel
titul, jsou při výkonu rozhodnutí nevýznamné, neboť platí, ţe soud ve vykonávacím
řízení je povolán toliko k posouzení, zda k výkonu předloţené rozhodnutí je
vykonatelné formálně a materiálně, zatímco správnost tohoto titulu, resp. to, zda
předcházející řízení je bez vad, posuzovat nemůţe.31
Zákon podmínky řízení vymezuje spíše nesoustředěně.32Mezi podmínky řízení
jsou tradičně řazeny:
a) existence návrhu na zahájení řízení
b) pravomoc soudu
29

§ 104 odst. 1 OSŘ
Macur J.: Kurs občanského práva procesního-Exekuční právo. 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1998
31
S jedinou výjimkou – zda byl titul vydán oprávněným orgánem
32
§7, §9, §10, §10a, § 19, § 20 odst. 1, § 22 aţ § 29, § 79, § 81 odst. 2, § 83, § 84 a násl. a § 159a odst. 5 OSŘ
30
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c) příslušnost soudu
d) způsobilost účastníků být účastníkem řízení
e) způsobilost procesní
f) způsobilost být zástupcem a oprávnění k zastupování
g) nedostatek překáţky zahájeného řízení
h) nedostatek překáţky věci rozsouzené
1.1. Příslušnost soudu
V § 252 OSŘ je upravena příslušnost soudu k nařízení a provedení výkonu
rozhodnutí, k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení
majetku. Úprava místní příslušnosti k výkonu rozhodnutí o výchově nezletilého
dítěte a k výkonu předběţného opatření nařízeného podle § 76a je obsaţena v § 273
odst. 5 a v § 273a odst. 3.
K řízení o výkonu rozhodnutí je věcně příslušný okresní (obvodní) soud. Je tomu
tak i tehdy, kdyţ v nalézacím řízení, z něhoţ vzešel exekuční titul, byl v prvém
stupni krajský (městský) soud33.
U místní příslušnosti je třeba rozlišovat příslušnost k nařízení a provedení výkonu
rozhodnutí (§261 a násl.), k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí ( §259
a 260) a k prohlášení o majetku ( §260a aţ 260h).
Místně příslušným soudem k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí je zásadně
obecný soud povinného. Pro určení obecného soudu povinného jsou hlediska
uvedená v § 85 OSŘ.34 Nemá-li povinný obecný soud v České republice, řídí se
místní příslušnost soudu podle polohy majetku, který má být předmětem postihu.
Jde-li o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněţního ústavu nebo
jiné peněţité pohledávky anebo postiţením jiných majetkových práv, je v tomto
případě místně příslušným obecný soud peněţního ústavu nebo jiného dluţníka
33

Ust. § 9odst. 2 OSŘ
Je jím soud, v jehoţ obvodu má fyzická osoba bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehoţ obvodu se zdrţuje.
Pro právnické osoby je obecným soudem ten soud, v jehoţ obvodu má právnická osoba své sídlo. Nemá-li
povinný obecný soud v České republice, řídí se místní příslušnost soudu podle polohy majetku, který má být
předmětem postihu.
34
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povinného, popřípadě soud, v jehoţ obvodu má zahraniční dluţník povinného
umístěn v České republice svůj podnik nebo organizační sloţku svého podniku.
Místo obecného soudu uvedeného v § 252 odst. 1 a 2 OSŘ je k nařízení a
provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehoţ obvodu je podnik (část
podniku), jde-li o výkon rozhodnutí prodejem podniku nebo jeho části, soud, v jehoţ
obvodu je nemovitost, týká-li se výkon rozhodnutí nemovitosti, ledaţe by
nemovitost patřila k prodávanému podniku, soud, v jehoţ obvodu má nezletilé dítě
na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu nebo jiných rozhodujících
skutečností své bydliště, jde-li o výkon rozhodnutí pro vymoţení výţivného.
Bylo by nesprávné se domnívat, ţe místní příslušnost soudu v řízení
vykonávacím musí být shodná s místní příslušností soudu v nalézacím řízení,
z něhoţ exekuční titul vzešel. Závisí-li místní příslušnost soudu na obecném soudu
původně ţalovaného, později povinného, nelze přehlédnout případnou změnu ve
skutečnostech určujících obecný soud subjektu.
Pro určení místní příslušnosti k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí,
k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení majetku jsou aţ
do skončení kaţdého z těchto řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho
zahájení, tj. v době podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, návrhu na
provedení činnosti soudu před zahájením výkonu rozhodnutí nebo návrhu na
prohlášení o majetku. Případná pozdější změna v rozhodných skutečnostech místní
příslušnost soudu uţ nemůţe ovlivnit. I ve vykonávacím řízení se tedy uplatňuje
zásada „perpetuatio fori“, stejně jako v řízení nalézacím.
1.2. Účastníci řízení
Účastníky vykonávacího řízení jsou především ti, které zákon za účastníky
označuje.35 V ustanovení § 255 odst. 1 je jmenovitě pamatováno na oprávněného a
povinného jako účastníky řízení. Uvedeným označením účastníků bylo nahrazeno
dřívější pojmenování jako vymáhající věřitel a dluţník.

35

§ 94 odst. 2 OSŘ
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Vymezení účastníků řízení o výkonu rozhodnutí v § 255 odst. 1 je třeba chápat
procesně. Oprávněným je ten, kdo podal návrh na výkon rozhodnutí a vyjádřil v něm
vůli vystupovat v řízení jako osoba domáhající se nuceného uspokojení svého práva.
Povinným je ten, u něhoţ má být podle údajů uvedených v návrhu vynuceno splnění
povinnosti. Pojmy oprávněný a povinný zákon neoznačuje jen účastníky nařízení a
provedení výkonu rozhodnutí. Tyto pojmy se uvádí téţ v ustanoveních o činnosti
soudu před nařízením výkonu rozhodnutí 36 a o prohlášení o majetku, 37 v nichţ však
mají jiný význam.
Nařízením výkonu rozhodnutí mohou být postiţeny také věci nebo práva patřící
do společného jmění manţelů. Ustanovení § 255 odst. 2 povaţuje za účastníka
vykonávacího řízení také manţela povinného a tím způsobem zajišťuje jeho účast na
řízení, v němţ má být pohledávka oprávněného jen za jedním z manţelů uspokojena
z majetku patřícího do společného jmění manţelů.
Účastenství manţela povinného nevzniká jiţ podáním návrhu na nařízení výkonu
rozhodnutí. Účastníkem řízení se stává, jen kdyţ věci nebo práva patřící do
společného jmění byly postiţeny nařízeným výkonem rozhodnutí, tedy jen jestliţe
soud návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí vyhověl, a nejdříve od okamţiku, kdy se
tak stalo, tedy ode dne vydání usnesení soudu prvního stupně o nařízení výkonu
rozhodnutí.
V určitých fázích řízení o výkonu rozhodnutí zákon přiznává procesní práva a
povinnosti nejen oprávněnému, dalšímu oprávněnému a povinnému, popřípadě
manţelu povinného, ale i dalším osobám.38Tyto osoby se proto rovněţ stávají
účastníky řízení o výkonu rozhodnutí, nikoliv však v plném rozsahu, ale pouze těch
jeho úsecích, v nichţ jim právní úprava přiznává procesní práva, popřípadě jim
ukládá procesní povinnosti.

36

§ 259, 260 OSŘ
§ 260a aţ 260h OSŘ
38
Např. plátci mzdy, peněţnímu ústavu nebo jinému dluţníku povinného, draţitelům, spoluvlastníkům
prodávané movité věci, nemovitosti nebo podniku, věřitelům povinného oprávněným z vespolného zástavního
práva a dalším
37
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Vedlejší účastenství v zásadě ve vykonávacím řízení nemůţe přicházet v úvahu,
nelze je vyloučit v případě sporu na základě vylučovací (excindační) ţaloby, při níţ
povinný by mohl vystupovat jako vedlejší účastník na straně vlastníka věci, tj.
ţalobce.
Aktivně legitimovaným k návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí je nejen ten
(procesně) oprávněný, jemuţ svědčí právo z titulu, a pasivně legitimovaným
(procesně) povinný, ten komu je tímto titulem uloţena povinnost. Mohou jimi být i
ti, na něţ právo nebo povinnost z vykonávaného titulu přešla.
Relevantní přechod práva nebo povinnosti však nepřichází v úvahu, jestliţe
k němu došlo předtím, neţ byl titul vydán. Stalo-li se tak, aniţ by v předcházejícím
řízení k tomu bylo přihlédnuto, jde o vadu titulu, kterou ve vykonávacím řízení
napravit postupem podle § 256 OSŘ není moţné.39Rozhodným je okamţik vydání
rozhodnutí, nikoli jeho právní moc.
K tomu, aby oprávněný nebo povinný, jsou-li subjekty odlišnými od těch, jimţ
svědčí právo nebo stíhá povinnost z titulu, byli nositeli aktivní nebo pasivní
legitimace ve vykonávacím řízení, nestačí sama okolnost, ţe na ně přešlo právo nebo
povinnost z titulu. Podmínkou je, aby přechod práva nebo povinnosti byl prokázán
kvalifikovaně.40Je tomu tak proto, ţe principu formalizace předpokladů nařízení
výkonu rozhodnutí odpovídá, ţe ve vykonávacím řízení se neprovádí dokazování.
2. OBECNÉ NÁLEŢITOSTI NÁVRHU NA NAŘÍZENÍ VÝKONU
ROZHODNUTÍ
Jak jiţ bylo výše uvedeno, vykonávací řízení je zásadně návrhové, to odpovídá
zásadám, na nichţ je postaveno a výslovně tak stanoví ustanovení § 261 odst. 1, věty
první, OSŘ. Výjimku představují zvláštní řízení o výkonu, a to o výkonu rozhodnutí
o výchově nezletilých dětí upravená v ustanoveních § 272 aţ §273a OSŘ, neboť
ustanovením § 272 odst. 1, věty první, OSŘ je zásada, ţe výkon rozhodnutí lze
nařídit jen na návrh oprávněného, vyjádřena ve zmíněném § 261 odst. 1 OSŘ,
39
40

Bureš J., Drápal L., Mazanec M.: Občanský soudní řád, Komentář 6.vydání, Praha C.H.Beck, 2003
Způsobem, který předepisuje ustanovení § 256 odst. 2 OSŘ
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z pouţití vyloučena. Zvláště zřetelně je princip oficiality vyjádřen v ustanovení §
273a odst. 1 OSŘ ohledně výkonu předběţných opatření ve smyslu § 76a OSŘ,
jestliţe se jím soudu ukládá, aby se postaral o to, aby rozhodnutí bylo bezodkladně
vykonáno.
Podmínku vykonávacího řízení, aby zde byl návrh na nařízení výkonu
rozhodnutí, nelze zaměňovat s poţadavkem, aby tento návrh byl návrhem řádným,
tj. správným a úplným.41 Nedostatek řádného návrhu není nedostatkem podmínky
řízení, ale důvodem postupů, směřujících k jeho opravě nebo doplnění.
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí musí především obsahovat obecné
náleţitosti podání uvedené v § 42 odst. 4 OSŘ a náleţitosti návrhu na zahájení řízení
uvedené v §79 odst. 1 větě druhé OSŘ.42
Poţaduje-li oprávněný nařízení výkonu rozhodnutí pro peněţité plnění, musí dále
v návrhu uvést, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. V jednom
návrhu můţe být uveden pouze jediný způsob výkonu rozhodnutí pro vymoţení
peněţitého plnění. Poţaduje-li oprávněný nařízení výkonu rozhodnutí pro stejnou
peněţitou pohledávku v jediném návrhu více způsoby, soud vyloučí jednotlivé věci
k samostatnému řízení.
Podle zvoleného způsobu výkonu rozhodnutí musí oprávněný v návrhu dále uvést
označení plátce mzdy povinného, označení peněţního ústavu, u kterého má povinný
účet,

číslo tohoto účtu, označení dluţníka, vůči němuţ má povinný jinou

pohledávku, jejíhoţ přikázání se domáhá, a o jakou pohledávku se jedná, označení
osoby, vůči níţ má dluţník jiné majetkové právo, a o jaké právo se jedná, ţe
poţaduje příkaz k výplatě z účtu povinného u kteréhokoliv peněţního ústavu, který
pro povinného účet vede, zda poţaduje nařízení výkonu rozhodnutí jen pro určité
movité věci, pak tyto věci přesně označit, přesné označení nemovitosti, jejíţ prodej
navrhuje nebo na niţ má být zřízeno soudcovské zástavní právo, označení movité

41

Aby obsahoval všechny stanovené náleţitosti a aby nebyl nesrozumitelný nebo neurčitý
Vylíčením „rozhodných skutečností“ se v řízení o výkonu rozhodnutí rozumí přesné označení rozhodnutí nebo
jiného titulu a prohlášení oprávněného, ţe povinný nesplnil povinnost, která mu titulem byla uloţena, popřípadě,
ţe ji splnil jen zčásti a v jakém rozsahu.
42
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věci nebo nemovitosti, k níţ má povinný spoluvlastnické právo, označení podniku,
jeho části, popřípadě podílu spoluvlastníka podniku.
Domáhá-li se oprávněný nařízení výkonu rozhodnutí, kterým má být vynuceno
splnění jiné povinnosti neţ zaplacení peněţité částky, není potřebné v návrhu na
nařízení výkonu rozhodnutí uvádět způsob provedení výkonu. Způsob výkonu
rozhodnutí na nepeněţité plnění se řídí povahou uloţené povinnosti.
K návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí musí oprávněný připojit originál nebo
úředně ověřený opis exekučního titulu s potvrzením jeho vykonatelnosti.

43

Exekuční titul není třeba připojit tehdy, jde-li o rozhodnutí soudu a návrh na výkon
rozhodnutí se podává u stejného soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního
stupně, nebo jestliţe soud prvního stupně potvrdil vykonatelnost rozhodnutí přímo
na návrhu.
3. ČINNOST SOUDU PŘED NAŘÍZENÍM VÝKONU ROZHODNUTÍ
3.1. Pomoc soudu
Ust. § 259 a § 260 OSŘ upravuje preventivní a pomocné činnosti soudu. Tato
ustanovení mají zjevně „neprocesní“, případně „předprocesní“ charakter. Soud má
k dispozici postupy, jimiţ se dotáţe nebo poskytne pomoc a s některými výjimkami
(např. uloţení pořádkové pokuty) formálně nerozhoduje. Toto stádium soudního
působení je ukončeno tím, ţe byl jeho účel splněn, nebo se jeho moţnosti fakticky
vyčerpaly, tedy opět neformálně, aniţ by bylo nutné o tom vydat rozhodnutí.
Jedná se jednak o moţnost předvolat povinného dle ustanovení § 259 OSŘ, kdy
oprávněný můţe před podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí poţádat soud,
aby si povinného předvolal a aby jej vyzval k dobrovolnému splnění povinnosti,
kterou mu ukládá vykonatelné rozhodnutí. Soud ţádosti oprávněného vyhoví,

43

Potvrzení vykonatelnosti dokládá, ţe titul je po formální stránce vykonatelný.
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povaţuje-li to za účelné.44 Dostavení povinného k soudu za účelem provedení
pohovoru nelze vynucovat.45
Podle ustanovení § 260 OSŘ je soud povinen poskytnout účastníku na jeho
ţádost tuto pomoc:
a) zjistit bydliště povinného, jde-li o vymáhání výţivného pro nezletilé děti,
b) učinit dotaz na povinného, zda a od koho pobírá mzdu nebo jiný pravidelný
příjem, popř. u kterého peněţního ústavu má své účty a jaká jsou čísla těchto
účtů.
Dotázaný je povinen odpovědět soudu do jednoho týdne od doručení dotazu.
Nesplní-li tuto povinnost nebo uvede-li v odpovědi nepravdivé nebo neúplné údaje,
můţe mu soud uloţit pořádkovou pokutu.46Potřebné údaje soud můţe zjistit také
výslechem toho, komu je uloţeno zaplacení peněţité částky. Soud jej proto můţe
předvolat a v tomto případě lze dostavení k soudu vynucovat pořádkovou pokutou
nebo předvedením.
Postupu podle § 259 OSŘ se lze podle jeho znění doţadovat i při podání návrhu
na výkon rozhodnutí. Pomoci ve smyslu ustanovení § 260 odst. 1 a 2 OSŘ však jen
předtím, neţ byl návrh na nařízení výkonu rozhodnutí podán.

44

Účelnost posuzuje soud nejméně ze dvou hledisek. Především z hlediska účelu pozdějšího výkonu rozhodnutí.
Nesmí zde vytvořit podmínky, aby účel následného výkonu rozhodnutí byl zmařen. Nelze tedy povinnému
poskytnout informace o hrozícím výkonu rozhodnutí, jeţ by jej mohla vést k jednáním, jeţ by pro pozdější
výkon působilo kontraproduktivně. Praktičtější proto bude tento postup v případě, kdy přichází v úvahu výkon
pro nepeněţité plnění (provedením prací, vyklizením), nebo sice pro plnění peněţité, kde však zdroj uspokojení
je relativně fixován (sráţky ze mzdy). Hledisko druhé se odvíjí od skutečností, které navrhovatel sám ke
zdůvodnění účelnosti sledovaného postupu uvedl, mezi nimiţ jsou významné okolnosti, charakterizující osobní a
majetkové poměry povinného, včetně těch, jeţ jsou soudu známy z jeho úřední činnosti. Relevantní zde můţe
být existence dalších exekucí povinného, jeho postoje projevené v rámci těchto exekučních řízení, případně i
v předchozím řízení nalézacím, reálný efekt, jeţ případné další exekuce přinášejí, apod.
45
Není vyloučeno, aby se oprávněný pohovoru s povinným účastnil.
46
Dle ust. § 53 OSŘ do výše 50.000,- Kč
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3.2. Prohlášení o majetku
Institut prohlášení o majetku je prostředkem, který umoţňuje věřiteli peněţité
pohledávky zjistit majetek dluţníka, na který by posléze mohl být veden výkon
rozhodnutí (§260a – 260h OSŘ). Tato ustanovení jsou prostředkem, který umoţňuje
věřiteli peněţité pohledávky zjistit majetek dluţníka.47 Této pomoci nemůţe vyuţít
kterýkoliv věřitel, ale pouze oprávněný, který má vykonatelným rozhodnutím
přiznanou peněţitou pohledávku, můţe soudu před podáním návrhu na výkon
rozhodnutí navrhnout, aby předvolal povinného a vyzval ho k prohlášení o majetku.
Návrh na prohlášení o majetku můţe věřitel podat jen před podáním návrhu na
nařízení výkonu rozhodnutí. Není proto přípustný po zahájení vykonávacího řízení a
nemůţe být ani obsaţen v návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí.
K prohlášení o majetku lze předvolat jen fyzickou osobu, která je povinna se
dostavit k soudu osobně. Nemá-li tato osoba způsobilost k právním úkonům a
nemůţe tedy učinit prohlášení o majetku nebo je povinným obec, vyšší územně
samosprávný celek nebo právnická osoba, označí oprávněný podle moţnosti osoby,
které je potřeba předvolat. K prohlášení o majetku soud vyzve dluţníka jen na návrh
věřitele, který musí doloţit, ţe má vykonatelným rozhodnutím nebo jiným titulem
přiznanou peněţitou pohledávku proti dluţníkovi a jestliţe bude osvědčeno, ţe
pohledávka nebyla ani nemohla být s pomocí soudu (§ 260 OSŘ) uspokojena
výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu dluţníka u peněţního ústavu,
nebo předloţit stejnopis rozhodnutí opatřený potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo
jinou listinu potřebnou k nařízení výkonu rozhodnutí. Stejnopis rozhodnutí není
třeba připojit, jestliţe se návrh podává u soudu, který o věci rozhodoval jako soud
prvního stupně. 48
Pro některé situace zákon výslovně stanoví, ţe návrhu nelze vyhovět:
-

probíhá-li insolvenční řízení, v němţ se řeší úpadek nebo hrozící úpadek povinného

-

po dobu trvání účinků moratoria na majetek povinného

47

Institut prohlášení o majetku se stal skutečně efektivním nástrojem aţ od 1.1.2001, kdy nabyl účinnosti zákon
č. 30/2000 Sb. Je tomu tak proto, ţe tento institut zákon č. 30/2000 Sb. skutečně upravil a především proto, ţe
postupy soudu podle § 259 OSŘ jsou zaloţeny na dobrovolné součinnosti povinného, a to platilo před účinností
zákona č. 30/2000 Sb. i pro tehdejší výzvu povinnému k prohlášení o svém majetku. Povinného tudíţ nebylo
moţné k prohlášení o majetku jakkoliv donutit.
48
V tomto případě totiţ soud můţe obsah rozhodnutí a jeho vykonatelnost ověřit přímo ze svého spisu.
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-

byla-li u povinného zavedena nucená správa
Soud musí dále zkoumat, zda osoba, kterou je třeba předvolat, má způsobilost

k právním úkonům v plném rozsahu, neboť v případě, ţe nemá, musel by předvolat místo
povinného jeho zástupce. Stejně tak v případech, kdy je povinným obec nebo vyšší
územně samosprávný celek, soud předvolá toho, komu přísluší podle zvláštního zákona je
zastupovat navenek.49
Je-li povinnou právnická osoba, soud předvolá toho, kdo je jejím statutárním orgánem,
vykonává-li působnost statutárního orgánu více osob vedle sebe, předvolá soud
kteroukoliv z nich. Jestliţe statutární orgán tvoří více osob, soud předvolá jeho předsedu,
příp. lze předvolat kaţdého člena tohoto orgánu, který je oprávněn jednat jménem
právnické osoby. U právnické osoby v likvidaci soud předvolá likvidátora.
V § 260d jsou uvedeny náleţitosti, které musí předvolání k prohlášení o majetku
obsahovat. Soud je v něm povinen vţdy uvést účel výslechu, poučení o tom, ţe odmítnutí
prohlášení o majetku nebo uvedení nepravdivých či hrubě zkreslujících údajů je trestným
činem, a upozornění, ţe k dalšímu výslechu bude předvolaný předveden, nedostaví-li se
k soudu bez důvodné a včasné omluvy, ačkoliv byl řádně předvolán.
Jeví-li se to účelné, zejména z důvodu rychlejšího průběhu výslechu a jednodušší
protokolace výpovědi a k ověření správnosti uváděných údajů, můţe soud předvolanému
uloţit, aby při výslechu předloţil seznam majetku povinného, popřípadě i listiny
dokládající tento majetek.
Předvolání se doručuje povinnému do vlastních rukou a musí být doručeno nejméně
deset dní před dnem konání výslechu. Jestliţe se ten, kdo byl k soudu řádně předvolán,
nedostaví bez včasné a důvodné omluvy, bude k soudu předveden, o tomto však musí být
poučen. Jestliţe se předvolaný z váţného důvodu omluví, bude výslech odročen, neboť
prohlášení nelze činit v jeho nepřítomnosti.
V prohlášení o majetku je předvolaný povinen uvést:
49

obec zastupuje starosta dle § 103 zákona č. 128/2000 o obcích, kraj zastupuje hejtman dle § 61 zákona č.
129/2000 o krajích
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-

plátce mzdy nebo jiného příjmu postiţitelného sráţkami ze mzdy a výši tohoto nároku,

-

peněţní ústavy, u nichţ má účty, výši pohledávek a čísla účtů

-

dluţníky, u nichţ má jiné peněţité pohledávky, důvod a výši těchto pohledávek,

-

osoby, vůči nimţ má jiná majetková práva nebo majetkové hodnoty, jejich důvod a
hodnotu

-

movité věci povinného a kde, popřípadě u koho se nacházejí, totéţ platí o listinách
jakou jsou vkladní kníţky, vkladní listy a jiné formy vkladů, akcie, směnky, šeky nebo
jiné listinné cenné papíry, zaknihované a imobilizované cenné papíry anebo jiné
listiny, jejichţ předloţení je třeba k uplatnění práva, sepíší se jako jiné věci, avšak
odevzdají se vţdy soudu,

-

nemovitosti povinného,

-

podnik povinného a jeho části a kde se nachází.
O prohlášení o majetku se sepíše protokol. Soud v něm uvede prohlášení
předvolaného podle jednotlivých druhů majetku a dbá přitom na to, aby obsahoval
všechny údaje, které musí předvolaný uvést, a aby z tohoto hlediska byl protokol pro
oprávněného nebo další osoby50, které do něj nahlédnou, úplnou a spolehlivou
informací o majetku povinného, na základě které je moţné podat řádný návrh na
nařízení výkonu rozhodnutí.
Předloţí-li povinný soudu z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu podle § 260d
odst. 1 OSŘ seznam majetku povinného, tvoří tento seznam přílohu protokolu, jestliţe
předvolaný do protokolu výslovně uvede, ţe obsahuje úplné a pravdivé údaje, nebo
jestliţe seznam do protokolu doplní. V protokolu samém pak postačuje odkázat na
seznam majetku.
O výslechu předvolaného soud vyrozumí oprávněného, který můţe pouze se
souhlasem soudu předvolanému klást otázky. Jeho osobní účast však není nutná,
výslech se můţe konat bez přítomnosti oprávněného.
K celému procesu prohlášení o majetku však nemusí dojít, nastanou-li situace:

50

Moţnost nahlíţet do spisu o prohlášení majetku povinného a činit si z něho výpisy a opisy má kaţdý, kdo má
vůči povinnému vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněţitou pohledávku.
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-

v případě, ţe povinný ještě před zahájením výslechu prokáţe, ţe pohledávku
oprávněného splnil

-

jestliţe oprávněný vzal ještě před zahájením výslechu svůj návrh zpět, soud upustí od
prohlášení o majetku

-

prohlásí-li oprávněný v průběhu výslechu, ţe netrvá na tom, aby předvolaný uváděl
další majetek povinného, soud ve výslechu předvolaného dále nepokračuje.
V protokolu uvede jen ten majetek povinného, který předvolaný uvedl do prohlášení
oprávněného.

-

učinil-li povinný prohlášení o svém majetku v době 6 měsíců před podáním návrhu a
nevyjde najevo, ţe se majetkové poměry povinného změnily
Velice významným ustanovením je § 260h OSŘ, které institutu o prohlášení
majetku dává velký význam a svým způsobem i určitou garanci toho, ţe povinný
nebude moci učinit ţádnou dispozici se svým majetkem, která by měla za cíl sníţit
rozsah jeho majetku a tím znevýhodnit oprávněného a moţnost jeho uspokojení při
výkonu rozhodnutí. Právní úkony povinného týkající se jeho majetku, které učinil
poté, co bylo předvolanému doručeno předvolání k prohlášení o majetku, jsou vůči
oprávněnému neúčinné.51
4. TITULY PRO VÝKON ROZHODNUTÍ
Podle § 251 OSŘ nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné
rozhodnutí, můţe oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. V řízení o
výkonu rozhodnutí se vykonávají rozhodnutí soudu vydaná v občanském soudním
řízení (rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné a šekové platební rozkazy),
která ukládají povinnosti k plnění. V soudním řízení lze vykonat i jiné tituly neţ
rozhodnutí vydaná v občanském soudním řízení, a to za podmínek uvedených v §
274 a 275 OSŘ, popřípadě stanovených zvláštními právními předpisy. Pro výkon
těchto titulů se pouţijí ustanovení § 251 aţ 271 s výjimkou § 261a odst. 2 a 3, které
upravují některé otázky materiální vykonatelnosti jen u rozhodnutí vydaných
v občanském soudním řízení. Výčet způsobilých exekučních titulů je uveden v § 274
OSŘ demonstrativním způsobem.

51

Zákon nevylučuje z tohoto důsledku ţádný právní úkon, i kdyţ má na mysli jen takové úkony, které by mohly
negativně ovlivnit uspokojení oprávněného, nikoliv takové úkony, jimiţ by povinný majetek získával.
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Rozhodnutí ukládající prohlášení vůle nahrazují takové prohlášení bez zvláštního
výkonu52, i kdyţ se tímto rozhodnutím ukládá povinnost k plnění, nejde o titul,
podle kterého by bylo moţné nařídit a provést výkon rozhodnutí. Rozhodnutí o
osobním stavu s výjimkou rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, o styku rodičů,
prarodičů a sourozenců s nezletilými dětmi a o navrácení nezletilého dítěte a
rozhodnutí, jimiţ se soud vyslovil o ţalobě na určení, zda tu právní vztah nebo právo
je či není, nemohou být nuceně realizována.
4.1. Vykonatelnost rozhodnutí
Nařízení výkonu rozhodnutí předpokládá, ţe rozhodnutí, o jehoţ výkon jde, bylo
vydáno ve věci, jeţ patří do pravomoci soudů, a ţe jde o vykonatelné rozhodnutí.53
Vykonatelnost titulů je rozlišována ve dvojí rovině, formální a materiální.
V první rovině jde o znak, který se spojuje s určením, kdy nastávají v právních
vztazích účastníků řízení účinky příslušného právního aktu, tj. kdy subjekt, jemuţ je
jím ukládána povinnost, je povinen ji splnit. Podmínky vykonatelnosti jsou určeny
těmi právními předpisy54, podle kterých je rozhodnutí vydáno, vyţaduje se, aby
rozhodnutí, o které se postih povinného opírá, bylo zpravidla konečné, to znamená
v právní moci a vţdy vykonatelné, není-li vykonatelnost podmíněna kromě jiného i
právní mocí rozhodnutí.
Z listiny, v níţ se povinnému ukládá nějaké plnění, které by mělo být dosaţeno
při výkonu rozhodnutí, musí být zřejmá vykonatelnost tohoto výroku. Jedná se o
doloţku vykonatelnosti rozhodnutí, která musí být uvedena na rozhodnutí. Doloţku
vykonatelnosti na poţádání vyznačí vedoucí příslušné soudní kanceláře na
vyhotovení rozhodnutí. Jde o kancelář soudu, který rozhodoval ve věci jako soud
52

Např. § 161 odst. 3 OSŘ
Výjimku z pravidla, ţe výkon rozhodnutí lze nařídit jen na základě vykonatelného rozhodnutí, představoval
podle právní úpravy účinné do 31.12.2000 výkon rozhodnutí o vyklizení bytu, za který je třeba poskytnout
povinnému bytovou náhradu nebo přístřeší. Výkon rozhodnutí bylo moţné nařídit, i kdyţ se dosud nestalo
vykonatelným, protoţe povinnému nebyla zajištěna rozhodnutím předpokládaná náhrada. K provedení výkonu
rozhodnutí mohl soud přistoupit ovšem aţ tehdy, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným.
54
Jde-li kupř. o titul, jímţ je rozsudek vydaný v občanském soudním řízení, stanoví § 160 odst. 1 OSŘ, ţe uloţilli jím soud povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku, a v návaznosti na to ustanovení §
161odst. 1. OSŘ určuje, ţe rozsudek je vykonatelný, jakmile lhůta k plnění uplynula.
53
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prvního stupně. U tohoto soudu je spis deponován, i kdyţ ve věci rozhodovaly soudy
vyšších stupňů.
Je-li titulem rozhodnutí, je třeba důsledně odlišovat vykonatelnost (formální) od
právní moci rozhodnutí. Zatímco právní moc vystihuje závaznost rozhodnutí a
opětovnou neprojednatelnost v příslušném řízení, s vykonatelností se k rozhodnutí
připíná důsledek tkvící v tom, ţe nastupuje povinnost k faktickému plnění.55
Oproti formální vykonatelnosti znak vykonatelnosti materiální sleduje jiţ jen
vlastní hlediska výkonu rozhodnutí a připíná se k podmínce, aby podkladovým
titulem stanovené povinnosti, jeţ má být nuceně vykonána, byla určena takovým
způsobem, aby výkon rozhodnutí byl reálně proveditelný.
Nezbytným materiálním předpokladem pro výkon rozhodnutí je, aby práva a jim
odpovídající povinnosti byly ve vykonávaném rozhodnutí určeny přesným a
nepochybným způsobem, coţ plyne ze samé podstaty výkonu rozhodnutí. Mají-li být
právo a jemu odpovídající povinnost vynuceny, musí být stanoveny tak, aby soud
přesně věděl, co má být vynuceno. Proto z hlediska materiálního musí kaţdé
rozhodnutí, aby bylo vykonatelné, obsahovat přesnou individualizaci oprávněného a
povinného, přesné plnění a přesně stanovenou lhůtu k plnění.
5. PRŮBĚH VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ
5.1. Nařízení výkonu rozhodnutí
Výkon rozhodnutí lze zahájit jen na návrh oprávněného. Musí mít zákonem
stanovené náleţitosti a to soud, kterému je návrh adresován, označení oprávněného,
povinného. V návrhu na výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněţité částky
uvede oprávněný, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden.
K návrhu na výkon rozhodnutí je třeba doloţit stejnopis exekučního titulu
opatřeného doloţkou vykonatelnosti. Neplyne-li to z povahy věci, musí oprávněný
55

Pravomocné rozhodnutí nemusí být vykonatelné, a naopak, rozhodnutí, jeţ je nepravomocné, můţe být jiţ
vykonatelné.
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uvést, pro jaký způsob výkonu rozhodnutí se rozhodl. Navrhuje-li oprávněný výkon
rozhodnutí:
-

sráţkami ze mzdy, označí v návrhu toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu
(plátce mzdy),

-

přikázáním pohledávky, označí v návrhu fyzickou nebo právnickou osobu, vůči
kterým má povinný pohledávku (dluţník povinného),

-

přikázáním pohledávky z účtu u peněţního ústavu, označí i číslo účtu, z něhoţ má být
pohledávka odepsána,

-

prodejem movitých věcí, označí v návrhu výslovné určení věcí, které mají být
prodány, nebo bez tohoto určení,

-

prodejem nemovitostí, označí přesně nemovitost, jejíţ prodej navrhuje.
Jedná se o zvláštní náleţitosti návrhu na zahájení výkonu rozhodnutí, který je
nezbytným úkonem k zahájení řízení – zásada dispoziční. K návrhu na výkon
rozhodnutí je třeba připojit stejnopis rozhodnutí, opatřený potvrzením o jeho
vykonatelnosti. Nařízením výkonu rozhodnutí končí první fáze výkonu rozhodnutí.
V titulu pro výkon rozhodnutí můţe být stanoveno, ţe povinný je povinen plnit
oprávněnému, jen jestliţe se splní v něm uvedená podmínka nebo jestliţe oprávněný
splní svou vzájemnou povinnosti vůči povinnému.56O vzájemné plnění obou
účastníků jde zejména u synallagmatických závazků, jejichţ splnění se můţe
domáhat jen ten, kdo sám splnil svůj závazek dříve anebo kdo je připraven jej splnit.
Protoţe soud při rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí, k němuţ dochází
zpravidla bez nařízení jednání a bez slyšení povinného, nemůţe zkoumat, zda se
podmínka opravdu splnila nebo zda oprávněný svou vzájemnou povinnost vůči
povinnému skutečně splnil nebo je připraven ji splnit, musí oprávněný tyto
skutečnosti při nařízení výkonu rozhodnutí prokázat.

56

Z podmínek, na něţ lze vázat splnění povinnosti, uvedených v § 36 ObčZ a v § 241 ZPr přichází v úvahu
podmínka odkládací. Splnění rozvazovací podmínky můţe být jen důvodem k zastavení výkonu rozhodnutí
podle § 268 odst. 1 písm. g).
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Splnění podmínky nebo splnění vzájemné povinnosti, popřípadě připravenost ke
splnění vzájemné povinnosti, oprávněný můţe prokázat jen listinou vydanou nebo
ověřenou státním orgánem nebo notářem. Soukromá listina (tj. listina vyhotovená
někým jiným neţ státním orgánem nebo notářem) sama o sobě není způsobilá
prokázat splnění podmínky nebo splnění vzájemné povinnosti oprávněného.57
K uspokojení pohledávky za povinným cestou výkonu rozhodnutí můţe být
pouţit nejen majetek v individuálním vlastnictví nebo spoluvlastnictví povinného,
ale, jde-li o vydobytí pohledávky vzniklé za trvání manţelství, téţ majetek patřící do
společného jmění manţelů.58
Zákon v § 262a odst. 1 OSŘ stanoví, ţe soud při rozhodování o nařízení výkonu
rozhodnutí vychází ze zákonného vymezení rozsahu SJM. Za majetek patřící do
SJM se pro účely nařízení výkonu proto povaţuje také majetek, který netvoří
v právních vztazích mezi manţeli součást SJM jen proto, ţe byl smlouvou zúţen
zákonem stanovený rozsah společného jmění manţelů nebo ţe byl smlouvou
vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manţelství.
Výkon rozhodnutí lze nařídit jen v takovém rozsahu, jaký stačí k uspokojení
oprávněného. Jedná se o zásadu ochrany povinného. Nepřípustný je výkon
rozhodnutí více způsoby, pokud postačuje k uspokojení oprávněného jen některý
z nich. Dále se posuzuje vhodnost navrhovaného způsobu (§ 264 OSŘ), tato výjimka
z dispoziční zásady je opět dána ochranou povinného. Soud je povinen se zabývat
kromě jiného i tím, zda není navrhován výkon rozhodnutí způsobem zřejmě
nevhodným. 59
Po nařízení výkonu rozhodnutí, nepodal-li proti němu povinný odvolání, provádí
soud jeho výkon jiţ z vlastní iniciativy. Při jeho provádění musí být i v jeho průběhu
chráněn povinný (nebo i třetí osoby) zejména tím, ţe výkon rozhodnutí lze nařídit
57

Soudní praxe však dovodila, ţe uvedená listina vyhovuje poţadavkům § 262 odst. 2 tehdy, jestliţe podpisy na
ní byly zákonem předepsaným způsobem ověřeny.
58
Při výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy povinného a přikázáním pohledávky z účtu u peněţního ústavu se §
262a OSŘ neuplatní, neboť předmětem těchto výkonů jsou nároky povinného na mzdu a z pohledávky na účtu a
tyto nároky samy o sobě nepatří do SJM.
59
Vhodnost způsobu výkonu rozhodnutí posuzuje soud a to z úřední povinnosti. Není tedy na oprávněném, aby
tvrdil, případně i dokládal, ţe navrhuje způsob výkonu, který je vhodný.
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jen v takovém rozsahu, jaký stačí k uspokojení oprávněného, a i tím, ţe výkon
rozhodnutí nesmí být prováděn zřejmě nevhodně, to znamená nesmí jím být
zbytečně poškozován povinný.
Tam, kde lze předpokládat, ţe výtěţek získaný provedením výkonu rozhodnutí
nebude vyšší neţ pravděpodobná výše nákladů výkonu rozhodnutí, není výkon
opodstatněný, neboť v něm nemůţe být pohledávka oprávněného ani zčásti
uspokojena.
Vyplývá-li takový závěr jiţ z údajů uvedených v návrhu na nařízení výkonu
rozhodnutí, např. je-li navrhován prodej movitých věcí, jejichţ cena je evidentně
niţší neţ náklady nařízení výkonu rozhodnutí, soud návrh zamítne. Nařízení výkonu
rozhodnutí jiným způsobem v tomto případě není moţné.
Jestliţe takové zjištění vyjde najevo aţ po nařízení výkonu rozhodnutí, soud i bez
návrhu výkon podle § 268 odst. 1 písm. e) OSŘ zastaví.
5.2. Provedení výkonu rozhodnutí
Byl-li návrh na výkon rozhodnutí úplný, doloţený titulem pro výkon rozhodnutí
s potvrzením o jeho vykonatelnosti, pak soud nařídí výkon rozhodnutí. Při
rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí soud nezkoumá, zda povinný
skutečně nesplnil dobrovolně vykonávanou povinnost a v jaké míře. V tomto směru
vychází soud pouze z tvrzení oprávněného, aniţ by v tomto stadiu zkoumal, zda
tomu tak opravdu je.60
Nařídí-li soud výkon rozhodnutí, pokračuje dále ve vykonávacím řízení zásadně
z úřední povinnosti a bez ohledu na případnou procesní aktivitu oprávněného aţ do
doby, dokud není pohledávka oprávněného uspokojena nebo dokud se nevyčerpá
předmět řízení o výkon rozhodnutí61anebo dokud nebude výkon rozhodnutí zcela
zastaven.
60

Okolnost, zda povinný splnil vymáhanou povinnost, zkoumá soud jen při rozhodování o zastavení výkonu
rozhodnutí
61
Např. budou prodány všechny sepsané movité věci
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Provedení výkonu rozhodnutí zákon svěřuje samosoudci. Do poměrů výkonu
rozhodnutí však dopadá i ustanovení § 38a OSŘ, jímţ se odkazuje na zvláštní zákon,
kterým se stanoví, ve kterých jednoduchých věcech mohou samostatně rozhodovat a
ve kterých dalších věcech mohou samostatně provádět jednotlivé úkony vyšší soudní
úředníci.62
Řízení o výkonu rozhodnutí se týká i ustanovení §374 OSŘ, jímţ bylo
ministerstvo spravedlnosti zmocněno vydat obecně závazným právním předpisem
jednací řád, jímţ upraví pro vyřizování občanskoprávních věcí podrobněji organizaci
práce a úkoly zaměstnanců při výkonu soudnictví, a i postup soudů při výkonu
rozhodnutí, také to, které jednoduché úkony svěřené předsedovi senátu mohou
vykonávat čekatelé nebo administrativní zaměstnanci.
Působnost vykonavatelů (zaměstnanců státu působících u příslušného soudu) při
provedení výkonu rozhodnutí vymezuje přímo OSŘ a § 46 Jedn. řád. Dalšími úkony
při provedení výkonu rozhodnutí můţe vykonavatele pověřit samosoudce, který
působí v soudním oddělení, do něhoţ byl vykonavatel zařazen. Vykonavatelé
vykonávají jim svěřenou působnost samostatně. Při své činnosti jsou vázáni příkazy
samosoudce, vyššího soudního úředníka nebo asistenta soudce, popřípadě téţ
justičního čekatele, a v případě potřeby si od nich vyţádají pokyny.
Při provádění výkonu rozhodnutí mohou nastat situace, kdy je třeba podat u
soudu nebo u jiného příslušného orgánu ţalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení.
Podle § 265 odst. 3 OSŘ vykonavatel v takových případech nepodává ţalobu nebo
jiný návrh na zahájení řízení svým jménem nebo jménem soudu, u něhoţ působí
jako zaměstnanec, ale jménem státu. Za stát před soudem nebo jiným orgánem
vystupuje vykonavatel.
5.3. Odklad provedení výkonu
62

Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, umoţnil vyšším soudním
úředníkům provádět úkony soudu prvního stupně mimo jiné v řízení o výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy,
přikázáním pohledávky nebo prodejem movitých věcí, v němţ není třeba nařídit jednání, a na základě pověření
soudce i úkony v řízení o výkon rozhodnutí, v nichţ nařídit jednání třeba je, avšak s výjimkou jednání a
rozhodování ve věci samé.
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Mezi důleţité procesní prostředky ochrany povinného patří odklad provedení
výkonu rozhodnutí. Účelem tohoto institutu je oddálit provedení výkonu rozhodnutí,
po určitou dobu v něm nepokračovat. Odloţení je moţné provést na návrh i bez
návrhu a zákon rozeznává dva druhy:
a) ust. § 266 odst. 1 OSŘ odklad pro poměry povinného
b) ust. § 266 odst. 2 OSŘ odklad z důvodu očekávaného zastavení výkonu.
Cílem odkladu je předcházet nepříznivým následkům neprodleného provedení
výkonu rozhodnutí. Provedení výkonu rozhodnutí můţe být odloţeno tehdy, jestliţe
jiţ výkon rozhodnutí byl nařízen a usnesení je vykonatelné.
Pro poměry povinného lze provedení výkonu rozhodnutí na jeho návrh odloţit,
jestliţe povinný se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, ţe by
neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny
zvláště nepříznivé následky a současně oprávněný nebude odkladem provedení
výkonu rozhodnutí váţně poškozen.
Odklad z důvodu očekávaného zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 266 odst. 2
OSŘ je častěji pouţívaným důvodem odkladu. Frekvence jeho pouţití vyplývá i
z toho, ţe při povaze řízení o soudní výkon rozhodnutí jsou jen velice omezené
moţnosti dosáhnout odvrácení nepříznivých následků odvoláním. Povinní často
uvádějí do odvolání namísto důvodů odvolacích § 202 OSŘ právě námitky, kterými
je uplatňován některý z důvodů pro zastavení či odklad exekuce. Soud by tato
podání měl ovšem projednat podle obsahu dle ust. § 41 odst. 2 OSŘ. Za důvod
odkladu dle § 266 odst. 2 soudní praxe uznává např. odklad vykonatelnosti
rozhodnutí dle § 235d OSŘ, který nařídil soud v řízení o ţalobě o obnovu řízení a
pro zmatečnost, dále odklad vykonatelnosti, který nastává ze zákona povolením
obnovy řízení dle § 235g OSŘ, či odklad vykonatelnosti, který vyslovil soud, který
rozhoduje o dovolání podle § 243 OSŘ.63

63

Tripes,A.: Exekuce v soudní praxi, Praha, C.H.Beck, 2 vydání, 2001
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Odloţí-li soud výkon rozhodnutí, musí současně rozhodnout, na jakou dobu se
odklad povoluje. Odklad se můţe týkat celého výkonu rozhodnutí nebo jen jeho
části. O posečkání soud musí vydat vţdy usnesení.64Odklad můţe být prodlouţen,
nebo můţe být nařízeno pokračování ve výkonu rozhodnutí, pokud se změnily
poměry, za nichţ bylo vydáno rozhodnutí. O pokračování ve výkonu rozhodnutí
musí být vydáno rozhodnutí vţdy, i kdyţ byl odklad časově ohraničen.
5.4. Vylučovací ţaloba
V ust. § 267 OSŘ je upravena tzv. excindační ţaloba. Jejím smyslem je
poskytnout právní ochranu osobám, které mají k majetku, jenţ byl postiţen
nařízením výkonu rozhodnutí, taková práva, která nepřipouští, aby nařízený výkon
rozhodnutí byl proveden a aby tento majetek byl zdrojem pro uspokojení
oprávněného.65
K excindační ţalobě je aktivně legitimována třetí osoba, tedy osoba rozdílná od
oprávněného a povinného, jejíţ věc nebo jiná majetková hodnota byla postiţena
nařízením výkonu rozhodnutí, ačkoliv k ní má právo, které nepřipouští výkon
rozhodnutí. Excindační ţalobu můţe podat téţ manţel povinného, a to i kdyţ je
účastníkem řízení o výkonu rozhodnutí. Právem nepřipouštějícím výkon rozhodnutí
jsou v tomto případě jen okolnosti uvedené v § 267 odst. 2 OSŘ.66
Pasivně legitimovaným je oprávněný (ten, kdo podal návrh na nařízení výkonu
rozhodnutí) popřípadě téţ další oprávněný (ten, jehoţ návrh se povaţuje za

64

Proti usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnutí je přípustný vţdy opravný prostředek.
Excindační ţalobu soud projednává ve sporném řízení podle části třetí OSŘ. Věcně příslušným je okresní
soud. Místně příslušným je podle § 88 písm. ch) OSŘ okresní soud, u něhoţ je prováděna exekuce.
66
a) vymáhaná pohledávka vznikla za povinným před uzavřením manţelství,
b) vymáhaná pohledávka vznikla za trvání manţelství, ale jen povinnému při pouţívání majetku, který podle
smlouvy o zúţení zákonem stanoveného rozsahu SJM nebo podle smlouvy o vyhrazení vzniku SJM ke dni
zániku manţelství nepatřil do SJM, a to za předpokladu, ţe uvedené smlouvy byly uzavřeny a staly se účinné
před vznikem vymáhané pohledávky a ţe současně oprávněnému byl v době vzniku vymáhané pohledávky znám
jejich obsah,
c) vymáhaná pohledávka vznikla za trvání manţelství jen povinnému při pouţívání majetku, který náleţel
výhradně povinnému proto, ţe jej nabyl před manţelstvím, dědictvím, darem, jako majetek náleţející do jeho
výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manţelství
nebo který mu byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo slouţil podle své povahy jen jeho
osobní potřebě.
65
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přistoupení k řízení). Excindační ţaloba je svojí povahou ţalobou na určení,
naléhavý právní zájem se však u ní netvrdí ani neprokazuje.
Předmětem ţaloby je vyloučení věci, podniku, práva nebo jiné majetkové
hodnoty z jiţ nařízeného výkonu rozhodnutí. V ţalobním petitu této ţaloby je proto
třeba přesně označit věc, podnik, právo nebo jinou majetkovou hodnotu, která má
být z výkonu rozhodnutí vyloučena, a řízení, kterého se ţaloba týká.
Excindační ţalobu nelze podat tehdy, jestliţe věci nebo podniky jiţ byly v draţbě
prodány nebo jestliţe práva nebo jiné majetkové hodnoty, jeţ byly postiţeny
nařízením výkonu rozhodnutí, jiţ byla vybrána nebo jiným způsobem zpeněţena.67
5.5. Odporová ţaloba
V ust. § 267a je upravena tzv. odporová ţaloba. Jejím smyslem je vyřešit spor
mezi oprávněnými a dalšími věřiteli, kteří se účastní řízení o výkonu rozhodnutí, o
to, které pohledávky, v jaké výši, v jaké skupině nebo v jakém pořadí mají být
uspokojeny při rozvrhu výtěţku získaného při zpeněţení výkonem rozhodnutí
postiţeného majetku nebo v jiném rozdělování výnosu výkonu rozhodnutí mezi více
oprávněných nebo jiné věřitele povinného, kteří se účastní řízení o výkonu
rozhodnutí.
K odporové ţalobě je dána pravomoc soudu, týká-li se popření pravosti nebo
výše takové pohledávky, o níţ jsou ve věci samé oprávněny rozhodovat soudy. Patříli rozhodování o přiznání pohledávky do pravomoci jiných orgánů, rozhodují tyto
orgány také o popření její správnosti a výše. K rozhodnutí ve sporu o popření
skupiny a pořadí pohledávky je vţdy dána pravomoc soudu.
Odporovou ţalobu soud neprojednává v řízení o výkonu rozhodnutí, ale ve
sporném řízení podle části třetí OSŘ. Věcně příslušným je okresní soud. Místě

67

Tím není vyloučeno oprávnění třetí osoby nebo manţela povinného domáhat se po oprávněném vydání
výtěţku prodeje, vybrání nebo jiného zpeněţení předmětu výkonu rozhodnutí na základě tzv. ţaloby z lepšího
práva.
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příslušným je podle § 88 písm. ch) okresní soud, u něhoţ je prováděn výkon
rozhodnutí.
Odporovou ţalobou můţe být popřena pravost, výše, skupina nebo pořadí
pohledávky, která byla přihlášena k rozvrhu nebo která má být jinak uspokojena ve
stejném výkonu rozhodnutí. Popřením pravosti se rozumí popření základu
pohledávky. O popření pravosti tedy jde tehdy, má-li popírající za to, ţe pohledávka
vůbec nevznikla nebo ţe sice vznikla, ale také jiţ zcela zanikla, nebo ţe je zcela
promlčená.
Popření výše pohledávky představuje námitka, ţe přezkoumávaná pohledávka tu
sice je, avšak nikoliv v takové výši, jakou uvádí oprávněný nebo jiný věřitel. Pro
popření výše pohledávky je typické, ţe popírající uznává základ pohledávky, ale
nesouhlasí s tvrzenou výší, tedy má za to, ţe pohledávka v přihlašované výši vůbec
nevznikla, ţe jiţ z části zanikla nebo ţe se zčásti promlčela.
O popření skupiny jde tehdy, namítá-li popírající ve výkonu rozhodnutí prodejem
nemovitosti nebo prodejem podniku, ţe pohledávka oprávněného nebo jiného
věřitele má být uspokojena z hlediska § 337c nebo 338z v jiné skupině, neţ se
oprávněný nebo jiný věřitel domáhá. Popření pořadí se rozumí námitka, ţe v řízení
o výkon rozhodnutí vymáhaná pohledávka má podle rozhodných hledisek jiné
pořadí, neţ které uvádí oprávněný nebo jiný věřitel.
Odporovou ţalobu lze uplatnit u všech výkonů rozhodnutí, jimiţ se vymáhá
zaplacení peněţité částky. K odporové ţalobě je aktivně legitimován oprávněný
nebo jiný věřitel, který uplatňuje odpor. Věřitelem se rozumí nejen ten, kdo má
pohledávku za povinným, ale i osoba, které pohledávka vznikla za výkonu
rozhodnutí. Pasivně legitimován je oprávněný popřípadě jiný věřitel, proti jehoţ
pohledávce byl odpor uplatněn.
V ţalobním petitu musí ţalobce přesně označit pohledávku, vůči níţ uplatnil
odpor, a čeho se odporem domáhá, například ţe se domáhá určení, ţe tu pohledávka
není, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky ţalovaného, do které skupiny
pohledávka patří, jaké je pořadí pohledávky apod.
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Rozhodnutí o odporové ţalobě je účinné vůči všem oprávněným a jiným
věřitelům, kteří se účastní vykonávacího řízení, jehoţ se týká, a proti povinnému.
Pro všechny tyto osoby je rozhodnutí o odporové ţalobě závazné, i kdyţ se řízení o
ţalobě nezúčastnily a některé z nich zúčastnit nemohly. Uvedené platí jak tehdy,
rozhodl-li o ţalobě soud, tak i v případě, ţe odporovou ţalobu rozhodl jiný orgán.
5.6. Zastavení výkonu rozhodnutí
K zastavení výkonu rozhodnutí můţe dojít po nařízení výkonu rozhodnutí a před
jeho provedením, nastanou-li nebo vyjdou najevo v průběhu výkonu rozhodnutí
skutečnosti, pro které nelze v zahájeném postupu pokračovat. Jde o uplatnění zásady
ochrany účastníků řízení, zejména povinného. Zastavení výkonu rozhodnutí se tak
odlišuje od zastavení řízení o výkonu rozhodnutí, k němuţ dochází v počáteční fázi
řízení, to je před nařízením výkonu rozhodnutí, překáţí-li věcnému rozhodnutí
neodstranitelné překáţky procesního rázu.
Zastavením se neruší jím vykonávané rozhodnutí – titul, a zpravidla se neruší ani
jiţ vydaná rozhodnutí v dosavadním průběhu výkonu rozhodnutí. Zastavení výkonu
rozhodnutí má ten význam, ţe další provádění výkonu rozhodnutí okamţikem
vydání usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí ustává a nepokračuje v něm.
Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí je vykonatelné ihned.
Tímto okamţikem soud a osoby, které mají povinnost výkon rozhodnutí provést
(plátce mzdy, peněţní ústavy), jsou povinny nepokračovat v dalším provádění
výkonu rozhodnutí bez ohledu na to, jaké úkony by ještě měly být k vymoţení
povinnosti provedeny. Došlo-li k zastavení jen zčásti, pak v takovém rozsahu,
v jakém o tom soudem bylo rozhodnuto. O zastavení výkonu rozhodnutí zcela nebo
zčásti soud rozhodne na návrh nebo i bez návrhu.
Důvody, pro které se má výkon rozhodnutí zastavit, jsou uvedeny v § 268 odst. 1,
2 a 3 OSŘ.68
68

Nejde o výčet taxativní a další důvody pro zastavení výkonu rozhodnutí se uvádějí například v § 290 OSŘ
(sráţky ze mzdy).
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§ 268 odst. 1 OSŘ – výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliţe:
ad a) Neexistence vykonatelného titulu je důvodem k zastavení výkonu rozhodnutí
v kaţdém stádiu řízení, i kdyţ usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní
moci.
ad b) Jedná se o případy zrušení titulu v řízení odvolacím, dovolacím, nebo obnově
řízení. Neúčinnost titulu nastává:
-

ze zákona nebo

-

v důsledku jiného rozhodnutí nebo

-

na základě právní skutečnosti, která znamená zánik hmotně-právního stavu na němţ
byl titul zaloţen.
ad c) Jedná se o naplnění dispoziční zásady – pokud oprávněný navrhne zastavení
řízení, musí soud návrhu vyhovět.
ad d) Věci, které jsou uvedeny v § 321 a 322 OSŘ, nemohou být ve vykonávacím
řízení prodány.
ad e) V průběhu výkonu rozhodnutí bylo zjištěno, ţe výtěţek nepostačí ani ke krytí
nákladů
ad f) Jedná se o případ úspěšnosti excindační ţaloby
ad g) Jedná se o případ zániku práva po vydání titulu (postoupení pohledávky, zánik
dluhu).
ad h) Jedná se o vady titulu, pochybení při nařízení výkonu rozhodnutí, atd.
Dle § 268 odst. 2 OSŘ provede-li povinný z vymáhané peněţité pohledávky
oprávněného sráţku stanovenou zvláštními předpisy69, a odvede-li sraţené částky
příslušným orgánům, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto sráţku provést, můţe
se domáhat zastavení výkonu rozhodnutí v takovém rozsahu, v jakém byl povinen
z pohledávky, tvořící základ pro stanovení zálohy na daň (nedoplatku daně,
pojistného), tyto sráţky provést.

69

Ustanovení § 38h a násl. DPříj, § 8 a násl. Zákona č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a v § 5 násl.
zákona č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů ukládají povinnému, aby jako plátce daně ve stanovených
případech srazil z vymáhané pohledávky zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
poţitků (popřípadě nedoplatky daně z příjmů fyzických osob), aby jako poplatník pojistného ve stanovených
případech z vymáhané pohledávky srazil pojistné na sociální zabezpečení (pojistné na nemocenské pojištění a
pojistné na důchodové pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a aby jako plátce pojistného ve
stanovených případech srazil z vymáhané pohledávky odpovídající část pojistného na zdravotní pojištění,
současně mu ukládají povinnost sraţené částky odvést příslušným orgánům (správcům daně, České správě
sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám).
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§ 268 odst. 3 OSŘ stanoví, ţe výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven
také tehdy, jestliţe zaniklo zástavní právo. Výkon usnesení o nařízení prodeje zástavy
je zaloţen na předpokladu, ţe pohledávka, jejíhoţ uspokojení se zástavní věřitel
domáhá cestou výkonu rozhodnutí, je zajištěna zástavním právem k prodávané
zástavě. Proti vymáhané pohledávce můţe povinný (zástavní dluţník) po nařízení
výkonu rozhodnutí namítat vše, co nebylo moţné uplatnit v řízení o soudním prodeji
zástavy.
Povinný tedy můţe poţadovat zastavení výkonu rozhodnutí vedle důvodů
uvedených v § 268 odst. 1 a 2 OSŘ rovněţ proto, ţe zástavní právo jiţ pohledávku
oprávněného nezajišťuje nebo ţe se zástavní právo promlčelo. Protoţe tyto námitky
nemohl důvodně uplatnit v řízení o soudním prodeji zástavy, není ve vykonávacím
řízení významné, zda nastaly jiţ za řízení podle § 200y aţ 200za, po vydání usnesení o
nařízení prodeje zástavy nebo aţ po nařízení výkonu tohoto usnesení.
5.7. Náklady výkonu rozhodnutí
V nalézacím řízení je rozhodnutí o nákladech řízení součástí rozhodnutí, jímţ se
řízení končí. V řízení vykonávacím je tomu naopak. Povinnost k náhradě nákladů
výkonu rozhodnutí ukládá soud jiţ při nařízení výkonu rozhodnutí. Spolu s nařízením
výkonu rozhodnutí uloţí soud i povinnost k náhradě nákladů výkonu rozhodnutí, aniţ
stanoví lhůtu k jejich zaplacení. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na tyto
náklady.
Oprávněný má nárok na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí.
Náklady provedení výkonu rozhodnutí platí stát. Stát má ve věcech výkonu rozhodnutí
o výchově nezletilých dětí proti povinnému právo na náhradu nákladů mimosoudního
smírčího nebo mediačního jednání, rodinné nebo jiné vhodné terapie, které platil,
pokud u povinného nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.
Oprávněnému, u něhoţ nejsou podmínky pro osvobození od soudních poplatků, můţe
soud uloţit, aby sloţil zálohu na náklady provedení výkonu rozhodnutí.
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Vykonávací řízení netvoří jednolitý celek. Po nařízení výkonu rozhodnutí můţe být
rozhodováno o odkladu provedení výkonu rozhodnutí, o zastavení výkonu rozhodnutí
a o dalších otázkách. I v těchto úsecích vykonávacího řízení je soud povinen
rozhodnout o povinnosti k náhradě nákladů řízení.
Dojde-li k zastavení výkonu rozhodnutí, soud postupuje při rozhodování o
nákladech podle § 271 OSŘ.70 V ostatních případech soud přizná oprávněnému
náhradu nákladů účelně vynaloţených v těchto úsecích vykonávacího řízení, jestliţe
byl úspěšný. Jestliţe měl úspěch povinný, například v tom, ţe bylo jeho návrhu na
odklad provedení výkonu rozhodnutí vyhověno, náhrada nákladů řízení mu zásadně
nenáleţí.

70

K zastavení můţe dojít z různých důvodů, které zapříčinil oprávněný, stejně jako povinný. Je tedy
rozhodováno nejen o nákladech řízení, ale o všech nákladech, které v průběhu výkonu rozhodnutí vznikly.
Jestliţe náklady řízení přiznané oprávněnému jiţ povinný uhradil, soud uloţí oprávněnému, aby tyto náklady
povinnému vrátil.
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IV. EXEKUCE DLE ZÁKONA Č. 120/2001 SB.
1. OSOBA EXEKUTORA
Součástí našeho právního řádu je zákon č. 120/2001 Sb.71 o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších právních předpisů, doplněný o
vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách
soudního exekutora a odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o
podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, vyhlášku
Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další
činnosti a vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci
exekucí. Tyto předpisy upravují v našem právním řádu další právní instrumenty,
které mohou pomoci věřitelům, při vymáhání pohledávek.
Institut soudního exekutora je zaloţen na principu, ţe činnost exekutora začíná
tam, kde končí činnost soudu v nalézacím řízení, tj. vydáním pravomocného
soudního rozhodnutí. Je-li toto rozhodnutí vykonatelné a povinnému uplynula lhůta
k dobrovolnému plnění povinnosti, je moţné na návrh oprávněné osoby uskutečnit
exekuci.72
Exekutor je podle exekučního řádu zvláštní, státem zmocněnou osobou
k provádění exekuční a další činnosti. Jeho statut je dán Ústavou, Listinou
základních práv a svobod, veřejnoprávním předpisem – exekučním řádem,
prováděcími předpisy a předpisy stavovskými.
Počet exekutorů (resp. exekutorských úřadů) je omezen principem „numerus
clausus“. Exekutor vykonává podle exekučního řádu exekuční činnost nezávisle a za
úplatu.73 Jeho formální postavení při výkonu exekuční činnosti se nejvíce blíţí
71

Zákonem o soudních exekutorech byl konstituován nový právní stav – soudní exekutoři. Zákon nabyl ve
statusové části účinnosti 01.05.2001 a od 01.09.2001 je účinná část kodifikující samotné exekuční řízení.
72
Hlavsa, P.: Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb., Linde Praha, a.s. 2004
73
Stát přenesl na exekutory určité funkce v exekučním řízení, ale protoţe exekutor není zaměstnancem státu,
neplatí mu stát odměnu. Úplata za výkon exekutorské funkce je upravena v § 90 aţ 92 EŘ. Podrobnosti o určení
odměny exekutora jsou stanoveny ve vyhlášce č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o
odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škodu způsobené
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.
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postavení notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení, faktické prvky jeho
činnosti se naopak nejvíce blíţí svojí povahou výkonu advokacie. Exekutor má
postavení veřejného činitele při výkonu exekuční činnosti.
1.1. Postavení exekutora
Vycházíme-li z klasické teorie o rozdělení státní moci, pak je zřejmé, ţe jediná
moc, v jejímţ rámci můţe exekutor vykonávat svou činnost, je ta, kterou je vázán na
soud.74Exekutor je součástí moci soudní (§ 28 EŘ), úkony exekutora se povaţují za
úkony soudu. Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle75 ( § 2 EŘ) a je
oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy
jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo
jinému zaměstnanci soudu ( § 52 odst. 2 EŘ).76 Obdobně ustanovení § 55b odst. 1
uvádí, ţe exekutor je oprávněn při rozhodování činit všechny úkony které v řízení o
výkon rozhodnutí přísluší soudu prvního stupně.
Proti rozhodnutím soudního exekutora je přípustné odvolání, jak upravuje § 55c
exekučního řádu. Není však přípustné, půjde-li o rozhodnutí o vyškrtnutí věci ze
soupisu dle ustanovení § 68 exekučního řádu, dále půjde-li o exekuční příkaz a
v neposlední řadě půjde-li o příkaz k úhradě nákladů exekuce. Odvolání se podává u
soudního exekutora a rozhoduje o něm krajský soud, v jehoţ obvodu působí
exekuční soud.77
Exekučním řádem byla přenesena část veřejné soudní moci na zvlášť pověřené
fyzické osoby, které mají povinnost vykonávat tuto přenesenou soudní moc
nezávisle, přičemţ mohou učinit všechny úkony, s výjimkou úkonů taxativně

74

Tato úzká vazba na soud je projevem základního práva na spravedlivý proces (čl. 36 Listiny). Obsahem práva
na spravedlivý proces v oblasti exekucí je jednak právo kaţdého na nucenou realizaci soudních rozhodnutí
v přiměřené lhůtě, a dále právo kaţdého na rozhodování sporů nestranným a nezávislým soudním orgánem. Tyto
postuláty lze naplnit pouze úzkou spoluprací soudu, který rozhoduje o základních subjektivních právech a
povinnostech účastníků exekučního řízení a exekutora, který exekuci fakticky provádí včetně procesních úkonů
upravujících vedení exekučního řízení, přičemţ na rychlém ukončení exekuce je exekutor zainteresován
odměnou z vymoţené částky (§3 odst. 1 EŘ).
75
Při výkonu exekuční činnosti je exekutor vázán pouze Ústavou České republiky, zákony, jinými právními
předpisy a rozhodnutími soudů vydanými v řízení o VR a exekučním řízení.
76
Hlavsa, P.: Exekuční řád s výkladem, Linde Praha, a.s. 2001
77
Dávid, R.: Exekutorská činnost ve světle novely č. 286/2009 Sb., Právní fórum 10/2009
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vymezených, potřebné k provedení exekuce a tyto úkony jsou povaţovány za úkony
soudu.
Soudním exekutorem můţe být jmenován jen občan ČR, který má úplné
vysokoškolské právnické vzdělání, je bezúhonný, má plnou způsobilost k právním
úkonům, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi a sloţil exekutorskou zkoušku.
Činnost exekutorů řídí samostatný samosprávný orgán – Komora exekutorů
České republiky, která vykonává dohled nad činností exekutora a vedením
exekutorských úřadů. Exekutora jmenuje (odvolává) do exekutorského úřadu ministr
spravedlnosti78 na návrh Komory. Ministr spravedlnosti rovněţ po projednání
s Exekutorskou komorou určuje či zvyšuje počet exekutorských úřadů v obvodu
kaţdého okresního soudu a jejich případnou změnu. Státní dohled nad činností
exekutora vykonává podle exekučního řádu Ministerstvo spravedlnosti 79a rovněţ
předseda okresního soudu, do jehoţ obvodu je exekutor jmenován.
Exekutor je povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by
mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti.80 Nutnost pojištění
exekutora vyplývá i z ustanovení, ţe exekutor je odpovědný za škodu, kterou
způsobí v souvislosti s exekutorskou činností.81Jestliţe exekutor zaměstnává
zaměstnance, je povinen uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti i za škodu
způsobenou jeho zaměstnanci.
1.2. Činnosti vykonávané exekutorem
Exekutor vykonává nucený výkon exekučních titulů ( § 1 odst. 2 EŘ) a další
činnost dle exekuční řádu a podle § 74 odst. 1 EŘ můţe exekutor v rámci další
činnosti:

78

na rozdíl od advokáta, který jmenován není
Státní dohled je výrazem specifického charakteru povolání exekutora mezi ostatními svobodnými právnickými
povoláními. Vzhledem k tomu, ţe stát přenáší svou pravomoc na soukromého nestátního činitele, je nezbytné,
aby stát měl moţnost přezkoumávat exekuční činnost a činnosti spočívající v sepisování listin a výkonu jiné
činnosti stanovené zákonem, neboli v tzv. další činnosti exekutora.
80
Uvedené pojištění musí ze zákona trvat po celou dobu výkonu exekutorského úřadu.
81
Exekutor se přitom odpovědnosti sprostí jen tehdy, prokáţe-li, ţe škodě nemohlo být zabráněno ani při
vynaloţení veškerého úsilí, které lze na něm poţadovat.
79
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-

poskytovat právní pomoc po vydání exekučního titulu oprávněnému či povinnému,
jakoţ i v souvislosti s exekuční činností a další činnosti (§ 74 odst. 1 písm. a) EŘ),

-

sepisovat listiny a vykonávat jinou činnost,

-

přijímat do úschovy peníze, listiny, movité věci (§ 75 odst. 1 EŘ),

-

provádět draţby movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné
disponovat s věcí (§ 76 odst. 2 EŘ),

-

jakékoliv činnosti na základě pověření soudu – doručování písemností soudu, činnosti
soudního vykonavatele apod. (§ 76 odst. 1 EŘ)

-

na základě pověření soudu nebo státního zástupce zajišťuje majetek, který dle
rozhodnutí v trestním řízení podléhá zajištění a vykonává správu tohoto majetku
1.3. Exekuční činnost
Hlavní práce exekutora je výkon exekuční činnosti, coţ je (§ 1 odst. 2 EŘ)
provádění nuceného výkonu exekučních titulů. Exekuční činnost je tedy procesní
činnost soudního exekutora směřující v rámci daném exekučním řádem k provedení
nuceného výkonu tzv. exekučního titulu. Tato exekuční činnost se realizuje v rámci
exekučního řízení, které je zvláštním druhem soudního řízení, a to i přesto, ţe za
podstatnou část provádění tohoto řízení odpovídá exekutor.
Exekuční řízení je řízením soudním proto, ţe soud je tím, kdo rozhoduje o
subjektivních právech a povinnostech jednotlivých účastníků tohoto řízení.
Lze konstatovat, ţe jde o řízení sporné – o řízení, v němţ vystupují dvě strany –
oprávněný a povinný (§ 36 odst. 1 EŘ), tradiční terminologií věřitel a dluţník, které
mají protikladné zájmy a vedou spor. Tento spor však jiţ není sporem o nárok
plynoucí z hmotného práva jako v řízení nalézacím, ale o nárok procesní, jehoţ
nezbytnou vlastností je závaznost a vykonatelnost.
Zákon o soudních exekutorech deleguje část pravomoci soudu, a to výlučně tu,
která je uplatňována po vydání autoritativního soudního rozhodnutí, příp. rozhodnutí
jiného státního orgánu, na nezávislého a nestranného soudního exekutora, a to při
zachování pravomoci soudu, popř. jiných státních orgánů, i pro oblast vykonávacího
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(exekučního) řízení dle platné procesní úpravy obsaţené v občanském soudním řádu,
popř. zvláštních právních předpisech (daňová exekuce, správní výkon rozhodnutí).
Exekuční řád je koncipován jako zvláštní právní předpis ve vztahu k obecné
procesní úpravě obsaţené v občanském soudním řádu, při zachování dosavadních
druhů výkonu rozhodnutí vykonávané soudy či jinými státními orgány.
1.4. Další činnost
Další činností exekutora můţe být právní pomoc po vydání exekučního titulu,
sepisování listin a jiná činnost, stanoví-li tak exekuční řád, sepisovat můţe exekutor
dva druhy exekutorských zápisů (§ 78 EŘ), a to o dohodě účastníků se svolením
dluţníka k vykonatelnosti nebo o osvědčení skutkového děje a stavu věci.82
Takový exekutorský zápis bude exekučním titulem k provedení exekuce podle §
40 odst. 1 písm. d) EŘ, není však exekučním titulem pro soudní výkon rozhodnutí.
Toto ustanovení usnadňuje účastníkům smluvních vztahů zřizovat autoritativní
zápisy o svých dohodách, případně o uznání dluhů a pohledávek, protoţe nebudou
odkázání pouze na notáře.
V rámci výkonu další činnosti je exekutor dále oprávněn v souvislosti
s exekučním, soudním či jiným řízením přijímat do úschovy listiny, peníze a jiné
movité věci ( 75 EŘ).
Exekutor můţe v rámci další činnosti rovněţ provést: draţbu věci movité či
nemovité na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí ( § 76 odst. 2
EŘ), dobrovolnou draţbu. Mezi osoby oprávněné disponovat s věcí je třeba řadit i
insolvenční správce při zpeněţování majetkové podstaty.
Do další činnosti dále patří (§ 76 odst. 1 EŘ) jiná činnost, kterou pověří soud
exekutora, zejména doručování písemností soudu a výkon činnosti soudního
82

Právní význam osvědčovaných skutkových dějů a stavu věci je definován jako moţnost, ţe by se mohly stát
podkladem pro uplatňování i nároků v uvedených řízeních. V osvědčovaní činnosti se projevuje výkon
pravomoci státu, jejímţ výkonem pověřil soukromého nezávislého exekutora. Exekutorský zápis osvědčení musí
obsahovat místo a dobu skutkového děje nebo zjištění stavu věci a jejich podpis.
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vykonavatele. Rozsah působnosti exekutora můţe i dále rozšířit soud, kterého
ustanovení § 76 odst. 1 EŘ opravňuje pověřit exekutora i jinou zde neuvedenou
činností.
1.5. Zastupování exekutora
Do účinnosti zákona 286/2009 Sb. právní úprava neřešila přesvědčivým
způsobem situaci, kdy zanikl výkon exekutorského úřadu za současné existence
běţících věcí. Exekutorská komora zastávala názor, ţe v tomto případě má
oprávněný exekučnímu soudu navrhnout, aby pověřil provedením exekuce jiného
exekutora. V opačném případě by pro existenci překáţky nebylo moţné v řízení
pokračovat a soud by musel exekuční řízení zastavit.
Ustanovení § 16 EŘ nově rozšiřuje zastupování exekutora také na případy zániku
výkonu exekutorského úřadu. Zastoupení začíná dnem, kdy se zástupce o zániku
výkonu exekutorského úřadu dozví a končí jmenováním nového exekutora do
uvolněného exekutorského úřadu. Oprávnění tedy jiţ nemusí výslovně navrhovat
pověření jiného exekutora.
Jestliţe dojde i k zániku výkonu exekutorského úřadu, bude exekuční činnost
vykonávat zástupce. Jakmile do uvolněného exekutorského úřadu bude jmenován
nový exekutor, převezme neukončené spisy a provede další exekuční činnost. O této
skutečnosti však bude dle § 15 odst. 5 EŘ povinen účastníky exekučního řízení
informovat a poučit oprávněného o právu poţádat o změnu exekutora.83

1.6. Zaměstnanci exekutora
Aby soudní exekutor mohl efektivně vést exekuční řízení, mu zákon umoţňuje
vytvořit zaměstnanecký aparát. Ust. § 5 EŘ umoţňuje exekutorovi zaměstnávat
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Dávid, R.: Exekutorská činnost ve světle novely č. 286/2009 Sb., Právní fórum 10/2009
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zaměstnance, kteří na základě písemného pověření uděleného exekutorem mohou
vykovávat úkony exekuční činnosti a další činnosti dle EŘ.84
Zaměstnanci exekutora jsou exekutorský koncipient, exekutorský kandidát,
vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutora. Pracovněprávní vztahy mezi
exekutorem a jeho zaměstnanci se řídí zákoníkem práce.
1.5.1. Exekutorský koncipient
Dle ust. § 20 EŘ musí exekutorský koncipient splňovat předpoklady pro
jmenování exekutorem, je zapsán v seznamu exekutorských koncipientů, dosud však
nesloţil exekutorskou zkoušku, popř. nemá vykonanou tříletou praxi. Koncipient
můţe za dodrţení podmínky písemného pověření provádět tytéţ úkony jako
exekutor s výjimkou těch uvedených v ust. § 21 odst. 2 EŘ, tj. vydání exekučního
příkazu, vykonání draţby nemovitostí nebo podniku, vydání rozhodnutí v exekuci
prodejem nemovitosti nebo podniku, ani zřizovat exekutorské zástavní právo.
Exekutorský koncipient je v pracovním poměru k exekutorovi. Koncipientem se
zaměstnancem exekutora stává po zápisu do seznamu koncipientů, jenţ vede
Komora, na návrh exekutora. Koncipient není členem Komory.
1.5.2. Exekutorský kandidát
Exekutorský kandidát je osoba se stejnou odbornou kvalifikací, jakou má soudní
exekutor. Exekutorský kandidát jiţ splnil všechny předpoklady pro jmenování
exekutorem, včetně exekutorské praxe a zkoušky. Nebyl však dosud vybrán ve
výběrovém řízení a jmenován ministrem spravedlnosti.
Z tohoto důvodu je v zásadě oprávněn ke všem úkonům jako exekutor.
Počet exekutorů je omezen počtem exekutorských úřadů stanovených ministrem
spravedlnosti. Proto nemůţe být kaţdý, kdo splňuje předpoklady stanovené v § 9
84

Pověření můţe mít také generální povahu, neboť novelou 286/2009 Sb. došlo v ustanoveních § 21 a §25 EŘ
k vypuštění pojmu „jednotlivých“ (myšleno úkonů).
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EŘ, jmenován exekutorem. Exekutorský koncipient můţe svoji praxi vykonávat i po
delší dobu. Vykonal-li alespoň tříletou exekutorskou praxi a sloţil exekutorskou
zkoušku, můţe být na základě písemné ţádosti zapsán do seznamu exekutorských
kandidátů.
Rozdíl oproti koncipientovi tedy spočívá v tom, ţe komora kandidáta zapíše do
seznamu kandidátů na jeho návrh, nikoli na návrh exekutora. Exekutorský kandidát
je kárně odpovědný. Členem Exekutorské komory se však ani v tomto případě
nestává.
Zákon předpokládá situace, za kterých exekutorský koncipient i kandidát musí
být vyškrtnut z příslušného seznamu. Tyto okolnosti v zásadě odpovídají
předpokladům zániku funkce soudního exekutora a jsou uvedeny v § 22 EŘ.
1.5.3. Vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutora
Novela provedená zákonem č. 347/2007 Sb. se mimo jiné dotkla i ustanovení §
27 EŘ týkající se dalších zaměstnanců exekutora. Z této kategorie osob v pracovním
poměru k exekutorovi byla vyjmuta a nově zřízena pozice vykonavatele exekutora.
Tím, ţe zákon umoţňuje pověřit vykonavatele exekutora provedením úkonů ( např.
soupis movitých věcí), které ve výkonu rozhodnutí dle OSŘ provádí soudní
vykonavatel85, byli formálně odbřemeněni exekutoři, koncipienti či kandidáti od
úkonů, k nimţ není třeba jejich odborných znalostí, nicméně zákon do té doby jejich
provádění kategorii „dalších zaměstnanců“ neumoţňoval.86 Pozici vykonavatele
exekutora můţe zastávat občan ČR, jenţ má plnou způsobilost k právním úkonům,
je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, je nejméně jeden rok v pracovním
poměru u exekutora a sloţil kvalifikační zkoušku vykonavatele exekutora.
Další

zaměstnanci

exekutora

pak

mohou

být

pověřeni

vykonáváním

jednoduchých úkolů. Těmi se rozumí např. administrativní úkony při zpracování
spisů a došlé pošty, vedení evidenčních pomůcek, zjišťování údajů z příslušných
evidencí atd.
85
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§ 27 odst. 2 EŘ
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.3.2006, sp. zn. 4 Tz 32/2006
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Všichni zaměstnanci exekutora jsou v souladu s ustanovením § 31 odst. 9 EŘ
povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichţ se dozvěděli při
provádění exekuční nebo další činnosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich
pracovního poměru.
2. PRŮBĚH EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ
S účinností od 01.listopadu 2009 je dle § 35 odst. 1 a 2 exekuční řízení zahájeno
dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi, čímţ byla odstraněna
praxe, jeţ umoţňovala, aby navrhovatel adresoval návrh buď soudu nebo soudnímu
exekutorovi. Změna nenastala v tom, ţe soudní exekutor můţe začít provádět
exekuci aţ tehdy, udělí-li mu exekuční soud k jejímu provedení pověření.
V případě, ţe by navrhovatel adresoval návrh na nařízení exekuce soudu, bude
nutné respektovat ustanovení § 55b odst. 4 EŘ jenţ uvádí, ţe stanoví-li tento zákon,
ţe má být úkon učiněn u exekutora, je lhůta zůstává zachována, je-li úkon učiněn u
exekučního soudu, který podání neprodleně zašle exekutorovi. Toto ustanovení je
důleţité z hlediska zachování lhůt, coţ má významný dopad pro promlčení nebo
případnou prekluzi.
Exekuční řízení trvá tak dlouho, dokud není ukončeno zastavením nebo splněním
povinnosti povinným. Délka exekučního řízení odvisí od typu, charakteru a výše
pohledávky povinného a jeho majetkových poměrů.
2.1. Předpoklady exekučního řízení
Ještě před tím, neţ bude soudem nařízena exekuce na majetek povinného, je třeba
zkoumat existenci podmínek, za nichţ můţe být exekuce vůbec vykonávána. Je tak
činěno obdobně jako při rozhodování soudu o nařízení výkonu rozhodnutí. Povaha
EŘ jako speciálního předpisu ve vztahu k OSŘ se projevuje i v případě zkoumání
procesních podmínek, neboť EŘ přímo neupravuje tyto předpoklady. Výjimkou je
např. existence návrhu na nařízení exekuce. Jsou-li tyto procesní podmínky
upraveny EŘ, soud se řídí právě jimi. Ostatní podmínky upravené OSŘ nelze
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opomenout a soud se i na základě odkazu v ustanovení § 52 odst.1 EŘ musí zabývat
rovněţ i těmito.
Nejdůleţitější podmínkou pro existenci exekučního řízení je samotný návrh na
její nařízení. Dalšími procesními podmínkami jsou pravomoc soudu (§ 7, § 274
OSŘ), věcná příslušnost exekučního soudu (§ 45 odst. 1 EŘ), překáţka věci
zahájené (§ 83 OSŘ), překáţka věci rozsouzené ( §159 a odst. 5 OSŘ) a způsobilost
být účastníkem řízení (§ 19 OSŘ). Shora zmíněné procesní podmínky patří do
kategorie neodstranitelných. Z toho vyplývá, ţe zjistí-li soud, ţe v řízení chybí
některá z těchto podmínek, řízení o návrhu na nařízení exekuce zastaví. 87 Naopak
chybí-li některá z odstranitelných podmínek, mezi něţ patří procesní způsobilost
účastníka řízení (§ 20 OSŘ) a nedostatek plné moci (§ 28 OSŘ), soud v řízení
zpravidla pokračuje, nicméně o věci samé rozhodovat nesmí. Pakliţe se nepodaří
nedostatek řízení odstranit, soud jej zastaví.88
2.2. Pravomoc a příslušnost exekučního soudu

Pravomoc exekučního soudu patří mezi neodstranitelné podmínky řízení. Obecně
je

pravomoc

soudům

v civilním

řízení

dána

ve

věcech

vyplývajících

z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů.89 Pravomoc soudu
v exekučním řízení není EŘ upravena, proto se přiměřeně pouţijí ustanovení OSŘ.
Věcná příslušnost exekučního soudu je dle § 45 odst. 1 EŘ dána stejně jako
v řízení o výkonu rozhodnutí okresním soudům. Ty rozhodují v prvním stupni,
funkčně příslušným soudem pro rozhodování o odvolání je pak krajský soud.
Věcnou příslušnost posuzuje soud v průběhu celého řízení. Z jejího případného
nedostatku je povinen vţdy vyvodit důsledky. Nedostatek věcné příslušnosti je tedy
nedostatkem podmínky řízení neodstranitelným.90 Věcně nepříslušný soud musí
postupovat dle § 104a OSŘ, tj. vyslovit svou věcnou nepříslušnost a rozhodnout o
postoupení věci soudu věcně příslušnému. Tím je vţdy jen okresní soud. Usnesení,
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§ 104 odst. 1 OSŘ
§ 104 odst. 2 OSŘ
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§ 7 OSŘ
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Kurka, V., Drápal, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. 1. vydání, Praha: Linde, 2004
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57

jímţ byla exekuce nařízena věcně nepříslušným soudem, lze úspěšně napadnout
odvoláním z důvodu dle § 205 odst. 2 písm. a) OSŘ.91
Místně příslušným exekučním soudem je obecný soud povinného. Má-li povinný
(fyzická osoba) bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy,
v jejichţ obvodu bydlí s úmyslem se tam zdrţovat trvale. Nemá-li povinný bydliště
v ČR ani se tam nezdrţuje, je příslušným soud, v jehoţ obvodu má povinný majetek.
Pokud má povinný majetek v obvodě více soudů, je příslušným soud, kterému byla
jako prvnímu doručena ţádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na nařízení
exekuce.92
Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehoţ obvodu má
sídlo. Nemá-li sídlo v ČR, je příslušným soud, v jehoţ obvodu má povinný
majetek.93 Komplikace nastávají při určení místní příslušnosti pro nařízení exekuce
k vydobytí výţivného pro nezletilé děti. Vzhledem k tomu, ţe neexistují výjimky
k místní příslušnosti soudu dle EŘ, dovodila soudní praxe, ţe je v tomto případě
místně příslušným soud, v jehoţ obvodu má bydliště povinný.94 Zde je rozdíl oproti
právní úpravě v OSŘ, neboť dle § 252 odst. 3 je příslušným soud, v jehoţ má
bydliště nezletilý.

2.3. Překáţka věci zahájené a věci pravomocně rozhodnuté
Zahájení exekučního řízení podle § 35 odst. 3 EŘ brání tomu, aby o téţe věci
bylo zahájeno nebo probíhalo jiné exekuční řízení podle tohoto zákona, jde o
překáţku litispendence, tj. překáţku zahájeného exekučního řízení. Při kolizi
exekucí podle tohoto zákona se soudní nebo správní, daňovou či jinou exekucí, které
se týkají téţe věci, práva, jiné majetkové hodnoty nebo podniku povinného, se
pokračuje v té exekuci, v níţ byly nejdříve vykonány úkony postihující tyto věci,
práva atd. O tutéţ věc jde tehdy, jedná-li se o stejné účastníky a stejnou pohledávku
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přiznanou stejným exekučním titulem.95 V ostatních zahájených exekucích nelze
pokračovat.
Jestliţe podal oprávněný návrh na nařízení exekuce v téţe věci více exekutorům,
exekuci provede ten exekutor, kterého jejím provedením pověří soud, jde tedy o
uplatnění zásady předstihu. V ostatních případech se exekuce zastaví, čímţ bude
zabráněno tomu, aby v jedné a téţe věci probíhalo několik exekučních řízení.
Dojde-li ke střetu nařízení výkonu rozhodnutí a nařízení exekuce, překáţka
litispendence se zde neuplatní. Soudní exekutor však v takovém případě nesmí vydat
exekuční příkaz, který by postihoval stejnou majetkovou hodnotu jako výkon
rozhodnutí a naopak.96
Samotnému nařízení exekuce podle § 44 odst. 2 EŘ probíhající řízení o soudní
výkon rozhodnutí dle OSŘ překáţku věci zahájené nevytváří. Pro posouzení věci
z hlediska ustanovení § 83 OSŘ je určující teprve obsah exekučního příkazu. Teprve
jím totiţ soudní exekutor určí, jakým způsobem bude exekuce provedena, teprve
tehdy bude moţno posoudit případnou totoţnost způsobu postiţení majetku
povinného a totoţnost předmětu, jehoţ se soudní výkon, resp. exekuce, bude týkat.
Podmínky exekučního řízení z hlediska existence překáţky řízení zahájeného nebo
věci pravomocně rozhodnuté jsou dotčeny nikoli nařízením exekuce, nýbrţ teprve
vydáním exekučního příkazu.
2.4. Účastníci řízení

Účastníky exekučního řízení jsou dle § 36 odst. 1 EŘ oprávněný a povinný.
Oprávněný je ten, kdo podává návrh na nařízení exekuce, a povinný je ten, koho
oprávněný ve svém návrhu označí za povinného. V nařízení exekuce soud označí i
účastníky exekučního řízení.
V exekučním řízení není vyloučeno společenství účastníků. Zvláštní společenství
vzniká, jsou-li exekucí postiţeny věci, práva, nebo jiné majetkové hodnoty patřící do
95
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společného jmění manţelů, pak je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto
věci, práva, nebo jiné majetkové hodnoty, i manţel povinného.97
Zákon přiznává postavení účastníka i jiným osobám, ovšem jen v určité fázi
řízení. Jedná se např. o plátce mzdy, peněţní ústav, dluţníka povinného či
spoluvlastníka exekucí postiţené věci. Soudní exekutor je pak účastníkem v části
řízení, v níţ je rozhodováno o jeho nároku na odměnu a na náhradu hotových
výdajů.
2.5.

Návrh na nařízení exekuce

Samotné exekuční řízení se zahajuje na návrh (§ 35 odst. 1 EŘ). Návrh musí
podat oprávněný nebo ten, na nějţ přešlo či bylo převedeno právo z exekučního
titulu. Návrh oprávněný podává přímo soudnímu exekutorovi.98 Exekuční řízení je
pak zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi.
Oprávněný můţe rovněţ vyuţít moţnost, aby pro něj návrh na provedení exekuce
sepsal přímo exekutor na základě listin předloţených oprávněným, a to v rámci další
činnosti. Exekutoři jsou oprávněni provádět exekuce po celém území České
republiky.
EŘ v § 38 stanoví obligatorní náleţitosti návrhu na nařízení exekuce. Návrh tak musí
obsahovat:
-

označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla

-

uvedení toho, kdo návrh podává, které věci se týká a co sleduje, podpis, datum,
v případě zastoupení přiloţená plná moc

-

identifikace účastníků – jméno, příjmení, bydliště u právnických osob obchodní firmu
nebo název, sídlo a identifikační číslo

-

označení exekučního titulu

-

označení povinnosti, která má být exekucí vymoţena,

-

uvedení případného částečného plnění

97

Pouţití ustanovení § 93 OSŘ o vedlejším účastenství je v exekučním řízení pojmově vyloučeno.
Příslušnost exekutora není zákonem určena. Oprávněný si tedy můţe vybrat kteréhokoliv exekutora bez
ohledu na bydliště své nebo povinného. K pověření exekutora vybraného oprávněným musí dojít, soud nemá
moţnost rozhodnout o příslušnosti jiného exekutora.
98
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-

originál nebo úředně ověřená kopie exekučního titulu s doloţkou vykonatelnosti
Obsahuje-li podání vady, vyzve soudní exekutor oprávněného do 15-ti dnů, aby
návrh opravil, resp. doplnil. Za tím účelem mu určí lhůtu a poučí jej o tom, jak návrh
doplnit či opravit. Pokud tak oprávněný ve stanovené lhůtě neučiní, soud sám nebo
na návrh exekutora řízení zastaví.99
Zákon limituje oprávněného k podání návrhu na nařízení exekuce podmínkou
dobrovolného nesplnění povinnosti uloţené exekučním titulem ze strany
povinného.100 Tato skutečnost se však při nařizování exekuce nezkoumá. Tyto
okolnosti mohou být hodnoceny aţ v případném řízení o zastavení exekuce.101
2.6. Nařízení a provedení výkonu exekuce
Soudní exekutor, jemuţ došel návrh na nařízení exekuce zajistí odstranění jeho
případných formálních vad. Poté do patnácti dnů ode dne doručení návrhu poţádá
exekuční soud o pověření k provedení exekuce. Náleţitosti této ţádosti jsou
specifikovány v ustanovení § 44 odst. 2 EŘ. Ţádost musí být podána na
elektronickém formuláři a všechny listiny, které se soudu zasílají společně s touto
ţádostí, musí být rovněţ zaslány v elektronické podobě, vyjma případu, kdy to není
technicky moţné.102
Zjistí-li soud, ţe jsou splněny předpoklady pro nařízení exekuce, nařídí exekuci a
jejím provedením pověří exekutora, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byl doručen
návrh. Nebudou-li splněny předpoklady pro nařízení exekuce, soud návrh zamítne.
Soud nařídí exekuci, aniţ by stanovil, jakým způsobem má být provedena.
Stejnopisy usnesení o nařízení exekuce exekutor doručí oprávněnému,
povinnému a Komoře, přičemţ oprávněnému a povinnému se doručuje do vlastních
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§ 39 EŘ
§ 37 odst. 2 EŘ
101
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 8. 1965, sp. zn. 5 Cz 57/65
102
Ke komunikaci slouţí veřejné datové schránky, jeţ se zakládají dle ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronický úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Proto v případech, kdy exekutor nemá k dispozici
dokumenty v elektronické podobě, můţe vyuţít institutu, jímţ je autorizovaná konverze dokumentů, tedy jejich
převedení z listinné do elektronické podoby a naopak.
100
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rukou. Povinnému společně s návrhem na nařízení exekuce a výzvou ke splnění
povinností dle ustanovení § 46 odst. 5 EŘ. Exekutor povinného zároveň poučí, ţe
splní-li ve lhůtě 15 dnů vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně
příkaz k úhradě nákladů exekuce. Dojde-li ke splnění uvedené povinností, dochází
rovněţ k zániku generálního inhibitoria dle § 44a EŘ, ale také případného
speciálního inhibitoria dle § 47 odst. 4 EŘ.
Orgánům pověřeným vedením evidence právnických osob, případně dalším
orgánům či osobám se usnesení doručí, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Jeli v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného, usnesení se doručí
katastrálnímu úřadu, v obvodu jehoţ územní působnosti se nachází sídlo soudu,
který exekutora pověřil.
Doručením usnesení povinnému nastává generální inhibitorium, tedy zákaz
moţnosti nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do
společného jmění manţelů, krom běţné obchodní a provozní činnosti, uspokojování
základních ţivotních potřeb svých a osob, ke kterým má vyţivovací povinnost a
udrţování a správy majetku. Sankce za případné porušení tohoto zákazu je relativní
neplatnost.
Dle ustanovení § 44a odst. 1 EŘ platí, ţe právní úkon, kterým povinný porušil
tuto povinnost, je neplatný, avšak současně platí, ţe právní úkon se povaţuje za
platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný nebo
přihlášený věřitel, aby zajistil uspokojení vymáhané pohledávky. Dovolání se
neplatnosti musí být adresováno všem účastníkům právního úkonu, přičemţ dojitím
dovolání se neplatnosti do sféry posledního z nich, se právní úkon stává neplatný, a
to od počátku.
Do generálního inhibitoria vstupují tři moţné výjimky. Jde jednak o případ, kdy
povinný u exekutora sloţí částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a
nákladů oprávněného. V tomto případě můţe povinný navrhnout zrušení uvedeného
zákazu, přičemţ exekutor rozhodne do sedmi dnů od doručení návrhu, proti tomuto
rozhodnutí však není přípustný opravný prostředek.
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Dle ustanovení § 44a odst. 3 EŘ bude exekutor moci na návrh povinného
rozhodnout, ţe se zákaz nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu,
jestliţe povinný zároveň doloţí, ţe jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně
postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů
exekuce. Nejde tu o sloţení jistoty jako v předchozím případě, avšak i tak dochází ke
zmírnění dopadů exekuce na povinného díky zmenšení rozsahu majetku, s nímţ
povinný nemůţe nakládat.
Ustanovení § 44a odst. 4 EŘ uvádí, ţe s písemným souhlasem exekutora,
oprávněného a všech přihlášených věřitelů můţe povinný k úhradě vymáhané
pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce či nákladů oprávněného zpeněţit
majetek nebo jednotlivé majetkové hodnoty, nejsou-li postiţeny jinou exekucí,
nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku splatnou
při podpisu smlouvy k rukám exekutora.
EŘ stanoví obsahové náleţitosti usnesení o nařízení exekuce. Z usnesení tak
musí být zřejmé označení soudu, jenţ pověřuje exekutora provedením exekuce,
označení exekutora, který je pověřen, exekučního titulu a orgánu, který ho vydal,
resp. osoby, která ho vyhotovila, označení povinnosti, která má být exekucí
vymoţena, včetně povinnosti k úhradě nákladů exekuce, podpis soudce a poučení o
odvolání.
Povinnému je dána moţnost podat odvolání ve lhůtě 15-ti dní od doručení
usnesení.103 Odvolat se však můţe i oprávněný v případě, ţe byl návrh na nařízení
exekuce zcela nebo částečně zamítnut. Odvolání je třeba podat u soudu, proti jehoţ
rozhodnutí směřuje a lze v něm namítat jen skutečnosti rozhodné pro nařízení
exekuce. Odvolání nemá ve vztahu k obecnému inhibitoriu odkladný účinek.
Exekutor po doručení usnesení o nařízení exekuce činí i bez návrhu úkony
směřující k jejímu provedení.104 Jak jsem jiţ uvedla výše, soud v usnesení o nařízení
exekuce nestanoví exekutorovi způsob, jak má exekuci provést. Tato volba je plně
v dispozici exekutora. Ten totiţ má na základě součinností dle § 33 EŘ, § 50 a na
103
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základě prohlášení o majetku povinného dle § 53 EŘ informace o majetkovém stavu
povinného a můţe tak volit efektivní způsob exekuce.
Nesplní-li povinný dobrovolně, tedy po uplynutí patnáctidenní lhůty pro
dobrovolné splnění, exekutor provede exekuci. Exekutor prověří majetkovou situaci
povinného, vybere způsob provedení exekuce105 a vydá odpovídající exekuční
příkaz. Zákon přikazuje exekutorovi v ustanovení § 47 zvolit takový způsob
exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k výši závazků povinného.
Není zde ani vyloučen souběh několika exekučních příkazů postihujících majetek
povinného.
Proti exekučnímu příkazu nejsou přípustné opravné prostředky. Procesní obranou
povinného proti exekučnímu příkazu tak je pouze podání návrhu na zastavení
exekuce, třetí osoby mají v případě, ţe exekuční příkaz postihuje jejich majetek,
právo bránit se excindační (vylučovací) ţalobou dle § 267 OSŘ.
Exekuční řád stanoví, ţe exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí
dle občanského soudního řádu. To znamená, ţe tam, kde právní předpisy spojují
právní účinky s tím, ţe bylo vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
postihující určitý majetek nebo určující způsob výkonu rozhodnutí, nastávají
vydáním exekučního příkazu stejné právní následky. 106

2.7. Součinnost 3. osob, oprávněného a povinného
Zákon také upravuje v ust. § 33 EŘ součinnost třetích osob, kterými jsou soudy,
orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické
osoby, jeţ rozhodují o právech a povinnostech. Ti všichni jsou povinni sdělit
exekutorovi na jeho písemnou ţádost údaje o majetku povinného, které jsou jim
známy z jejich úřední činnosti.
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Exekutor je vázán způsoby provedení exekuce stanovenými v ustanovení § 58 EŘ a násl.
Kasíková, M. a kol.: Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck,2007
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Zákon pak konkretizuje výčet těchto subjektů a specifikuje informace, které jsou
povinny exekutorovi na ţádost poskytnout. Je třeba poznamenat, ţe výčet subjektů
je demonstrativní, exekutor tak můţe poţádat o součinnost i jiné osoby v zákoně
neuvedené.
Třetí osoby jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost bez zbytečného
odkladu pod sankcí při nesplnění této povinnosti.
Ţádost exekutora musí mít písemnou formu. Tu lze u osob uvedených v § 33
odst. 3 EŘ od 1. 4. 2004 nahradit elektronickou formou.107 Cílem novelizace bylo
odstranit administrativní náročnost spojenou s podáváním ţádostí v písemné formě a
zrychlit tak proces lustrací.
Exekutor je povinen ke své ţádosti doloţit usnesení o nařízení exekuce. Nemá-li
dostatek kopií usnesení, např. jiţ všechny soudem zaslaná usnesení vyčerpal pro
účely součinnosti, postačí kopie ověřená kanceláří soudního exekutora dle
Kancelářského řádu.108 Jakmile je ţádost o součinnost třetím osobám doručena, jsou
povinny ji vyřídit bez zbytečného odkladu, a to bezplatně.109
Pokud poţadovanou informaci neposkytnou, odpovídají oprávněnému a
exekutorovi za škodu, která jim vznikne. Krom toho jim můţe soud na návrh
exekutora uloţit pořádkovou pokutu dle § 53 OSŘ.110 Je třeba poznamenat, ţe
povinné subjekty se nemohou dovolávat povinnosti mlčenlivosti. Na druhou stranu
mohou však poskytnout informace pouze o majetku povinného, popř. o jeho
dluţnících. Je tak vyloučeno poskytovat informace např. o věřitelích povinného.
Ministerstvo vnitra je povinno dle § 33a EŘ poskytovat pro potřeby exekucí
údaje z centrální evidence obyvatel, popřípadě z registru rodných čísel. Vzhledem
k tomu, ţe se jedná o citlivé údaje, váţe se na ně nejen povinnost mlčenlivosti, ale
exekutor, případně pověření zaměstnanci exekutorského úřadu jsou oprávněni
107

Novela provedena zákonem č. 53/2004 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence
obyvatel
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Kurka, V.: Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce. Praha: ASPI, 2005
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Viz § 34 odst. 1 EŘ a dále § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 638/1992 Sb., o správních poplatcích, podle něhoţ
jsou exekutoři pro účely exekuční činnosti od správních poplatků osvobozeni
110
§ 34 EŘ
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pracovat či nakládat s těmito údaji pouze v rozsahu jejich zákonného oprávnění a po
absolvování vstupního školení.111
Vzhledem k tomu, ţe kromě exekutora je na výsledku exekuce zainteresován
především oprávněný, zákon dává exekutorovi moţnost vyzvat k součinnosti i
oprávněného. Ten tak můţe navrhnout způsob provedení exekuce, označit plátce
mzdy povinného atd.112. Oprávněný nicméně nemá povinnost tyto údaje sdělit,
neboť je ani nemusí znát. Z tohoto důvodu oprávněnému za odepření součinnosti
nehrozí ţádný postih.
2.8. Odklad a zastavení exekuce
Návrh na odklad exekuce se podává dle § 54 EŘ vţdy u soudního exekutora
pověřeného provedením exekuce, avšak exekutor o návrhu rozhoduje jen ve dvou
případech.
Prvním z nich je situace, kdy odmítá návrh proto, ţe neobsahuje všechny
stanovené náleţitosti, je nesrozumitelný nebo neurčitý, případně k němu nejsou
připojeny listiny k prokázání tvrzení obsaţených v návrhu, a zároveň pro tyto
nedostatky nelze o návrhu na odklad věcně rozhodnout. Exekuční řád výslovně
vylučuje pouţití § 43 OSŘ, exekutor se proto nebude pokoušet o odstranění vad a
návrh sám hned odmítne.
Druhým z nich je situace, kdy vyhovuje návrhu na odklad exekuce. V takové
případě musí o návrhu rozhodnout do sedmi dnů.
Jestliţe exekutor návrh neodmítne anebo mu nevyhoví, postoupí jej nejpozději do
patnácti dnů k rozhodnutí exekučnímu soudu.
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Povinnosti při zpracovávání osobních údajů pomocí programového vybavení a písemností s osobními údaji
upravuje Stavovský předpis Exekutorské komory ČR ze dne 10.8.2004, kterým se stanoví postup soudních
exekutorů, popř. pověřených zaměstnanců exekutorských úřadů při plnění úkolů souvisejících se zpracováním
osobních údajů vedených v informačním systému Centrálního registru evidence obyvatel.
112
viz. § 50 odst. 1 EŘ
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Dojde-li k podání návrhu na odklad exekuce, exekutor nesmí činit ţádné úkony
směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě
bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva anebo uplatňuje-li účastník
v návrhu na odklad stejné okolnosti, o nichţ jiţ bylo rozhodnuto.
Exekuce můţe být odloţena dle ustanovení § 266 odst. 1 OSŘ, kdy se povinný
bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, ţe by neprodlený výkon
rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé
následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí váţně poškozen.
Dle ustanovení § 266 odst. 2 OSŘ, lze-li očekávat, ţe exekuce bude zastavena.
Dle ustanovení § 54 odst. 4 EŘ, byla-li odloţena vykonatelnost exekučního titulu a
dle ustanovení § 54 odst. 5 ve spojení s § 44a odst. 2 EŘ, je-li sloţena jistota ve výši
vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce.
Návrh na zastavení exekuce se opět podává k pověřenému exekutorovi.
Ustanovení § 55 odst. 1 EŘ uvádí, ţe povinný můţe tento návrh učinit nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy se o důvodu zastavení exekuce dozvěděl.
Exekutor o zastavení exekuce rozhoduje tehdy, navrhne-li to účastník exekuce,
ostatní účastníci s tím souhlasí a exekutor hodlá návrhu vyhovět. I bez návrhu
exekutor zastaví exekuci, pokud s tím souhlasí oprávněný, anebo nesloţí-li
oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce.113
Při vyřizování návrhů na zastavení exekuce je soudní exekutor vázán lhůtou 15
dnů na zaslání výzvy k vyjádření protistraně a lhůtou 30 dní na vyhovění návrhu či
postoupení věci soudu. Pokud zejména povinný navrhuje zastavení exekuce, lze
celou proceduru zrychlit tím, ţe souhlasné stanovisko oprávněného předkládá
společně se svým návrhem. Souhlasné stanovisko přitom předkládá v takové formě,
ţe není pochyb o tom, ţe souhlas vyjádřil právě oprávněný.114

113

To neplatí v případech, kdy oprávněný splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků dle § 138
OSŘ, a v případech, kdy je vymáháno výţivné pro nezletilé dítě.
114
Prošek, J.: Metodika k střednědobé novele exekučního řádu, Bulletin advokacie 12/2009
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Soud rozhoduje o zastavení exekuce tehdy, kdy účastník podal k exekutorovi
návrh na zastavení exekuce a ostatní účastníci s ním buď nesouhlasí, nebo s ním
souhlasí, avšak exekutor nehodlá návrhu vyhovět, dále tehdy, kdy exekutor hodlal
zastavit exekuci i bez návrhu, avšak oprávněný s tím nevyslovil souhlas. Exekuční
soud však můţe o zastavení exekuce rozhodnout sám i bez návrhu.
Důvody pro zastavení exekuce vyplývají především z ustanovení OSŘ. Mezi
případy tzv. absolutní nepřípustnosti exekuce, kdy soud nebo exekutor zastaví
exekuci i bez návrhu, řadíme případy, kdy:
- exekuce byla nařízena, přestoţe se exekuční titul dosud nestal vykonatelným,
- exekuční titul byl zrušen nebo se stal neúčinným,
- exekucí jsou postiţeny věci, které jsou z exekuce podle § 321 a § 322 OSŘ vyloučeny,
- průběh exekuce ukazuje, ţe dosaţený výtěţek nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce,
- některé případy dle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ.
Mezi případy relativní nepřípustnosti exekuce řadíme ty situace, kdy:
- zastavení exekuce navrhne oprávněný
- jde o nepřípustnost exekuce pro zánik vymáhaného práva, např. splnění, započtení,
nemoţnost splnění,
- některé případy dle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ
- jsou zde zvláštní důvody upravované u jednotlivých způsobů exekuce
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2.9. Náklady exekuce
Soudní exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.115 Je tak zaručena
zainteresovanost exekutora na samotném výsledku exekuce. Exekuční řád obsahuje
o nákladech řízení jen málo ustanovení.
Otázku, zda při rozhodování o nákladech exekučního řízení vycházet pouze
z exekučního řádu, či aplikovat přiměřeně ustanovení OSŘ, řešil Nejvyšší soud ve
svém Stanovisku Cpj 200/2005. Uvedl, ţe ustanovení § 87 aţ § 89 EŘ nelze vyloţit
bez vědomí souvislostí s úpravou nákladů řízení o výkonu rozhodnutí, zakotvenou
v ustanoveních § 270 a § 271 OSŘ.
Náklady exekuce jsou dle § 87 odst. 1 EŘ odměna exekutora, náhrada hotových
výdajů, náhrada paušálně určených či účelně vynaloţených výdajů za ztrátu času při
provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů
správce podniku a daň z přidané hodnoty. Tyto náklady povinný hradí přímo
exekutorovi v rámci exekuce na příslušnou pohledávku.
S ohledem na průběh exekuce určuje náklady exekuce exekutor dle vyhlášky č.
330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě
hotových výdajů správce podniku a podmínkách pojištění odpovědnosti za škody
způsobené exekutorem (exekuční tarif). Povinný má dle zákona povinnost uhradit
oprávněnému nejen pohledávku, pro niţ byla nařízena exekuce, ale i právo na
náhradu nákladů účelně vynaloţených k vymáhaní nároku.
Náklady oprávněného tak jsou zejména hotové výdaje oprávněného a jeho
zástupce, ušlý výdělek oprávněného a jeho zákonného zástupce, náklady důkazů,
tlumočné a odměna za zastupování advokátem a další.116 Výši nákladů exekuce a
nákladů oprávněného určí exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce117 a doručí
jej oprávněnému a povinnému. Účastníci řízení mají moţnost proti příkazu podat do

115

§ 3 odst.1 EŘ
§ 137 odst. 1a 3 OSŘ
117
Náleţitosti příkazu k úhradě nákladů exekuce stanoví § 88 odst. 2 EŘ
116
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8 dnů od doručení námitky. Exekutor námitkám pak buď plně vyhoví, nebo je
postoupí soudu. Ten má k rozhodnutí lhůtu 15 dní.118
V případě déle trvajícího exekučního řízení je pravděpodobné, ţe náklady
exekuce a oprávněného budou narůstat. Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při
výkonu exekuční a další činnosti, dala exekutorům moţnost vydat postupně více
příkazů k úhradě nákladů exekuce. Způsob, jakým budou náklady exekuce dle
příkazu k úhradě nákladů exekuce vymoţeny, stanoví exekutor exekučním
příkazem. V praxi se řada exekutorů uchýlila k jednodušší proceduře. Výši nákladů
exekuce a oprávněného připočtou k vymáhané pohledávce a celou tuto částku
exekutor vymáhá na základě jednoho exekučního příkazu. Např. v případě exekuce
na účet povinného u bankovního ústavu je tento postup v zájmu zajištění
dostatečného mnoţství prostředků z účtu uţíván nejčastěji. Je potřeba ale dodat, ţe
takto lze postupovat jen u exekuce na peněţité plnění.
V případě, ţe dojde k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a účastníků ten,
kdo zastavení zavinil. Toto novelizované ustanovení § 89 EŘ119 stanoví odchylky od
povinnosti povinného hradit náklady exekuce a oprávněného dle § 87 odst. 2 a 3 EŘ.
Soud tak můţe uloţit náhradu nákladů exekuce i oprávněnému.
V případě, ţe byla exekuce zastavena pro nemajetnost povinného, soud uloţí
oprávněnému povinnost uhradit náklady exekuce vţdy. V tomto případě však pouze
ve výši paušálně určených či účelně vynaloţených výdajů. Je proto na oprávněném,
aby při podávání návrhu na nařízení exekuce zváţil moţnosti povinného a s tím
spojené riziko vymáhání. Na exekutorovi nelze ponechat zcela tíhu nákladů
bezúspěšné exekuce.120
Druhá věta citovaného ustanovení „derogovala“ nález Ústavního soudu, podle
nějţ obecné soudy nepochybily a neporušily čl. 11 a čl. 36 odst. 1 LZPS, pokud
118

§ 88 odst. 3 EŘ
Dle původního znění § 89 EŘ mohl soud v případě zastavení exekuce uloţit oprávněnému, aby nahradil
náklady exekuce. Novelizované ustanovení je pro oprávněného poněkud přísnější. Novela promítla do zákona
převládající praxi soudů, podle které soud rozhodne o náhradě nákladů exekuce podle důvodu, pro který dojde
k zastavení.
120
Hlavsa, P.: Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb.: s poznámkami a prováděcími předpisy.3. aktualizované
vydání podle stavu k 1.4.2008. Linde Praha, a.s. 2008
119
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v případě, kdy došlo k zastavení exekuce pro nemajetnost povinného a nešlo-li
shledat procesní zavinění za zastavení exekuce na straně oprávněného, přiznaly
exekutorovi náhradu nákladů řízení vůči povinnému.121 Tento nález sklidil ze strany
soudních exekutorů nemalou kritiku. Nelze-li provést exekuci, protoţe povinný je
nemajetný, jen těţko lze očekávat, ţe by se exekutorovi podařilo vymoci na
povinném alespoň náklady řízení. Exekutoři tak do účinnosti novely nesli v mnoha
případech břemeno nákladů řízení sami.
Ustanovení § 90 odst. 1 EŘ taxativně vyjmenovává jednotlivé druhy úplat, které
exekutorovi náleţí za výkon exekuční a další činnosti a představují náklady exekuce.
Jejich výčet je téměř totoţný s tím, jak jej uvádí § 87 odst. 1 EŘ. V odst. 1 tohoto
ustanovení je zmíněna odměna exekutora. Na mysli tu má zákonodárce odměnu
tarifní, jejíţ výši stanoví vyhláška č. 330/2001 Sb. Nicméně exekutor má moţnost
s oprávněným uzavřít písemnou smlouvu o provedení exekuce, v níţ mohou sjednat
za provedení exekuce odměnu smluvní. Smluvní odměna ale nenahrazuje tarifní
odměnu, nýbrţ existují vedle sebe.
Právo exekutora na odměnu, náhradu hotových výdajů, náhradu za doručení
písemností a náhradu za ztrátu času není uzavřením smlouvy o provedení exekuce
dotčeno.122 V případě, ţe oprávněný a exekutor takovou dohodu uzavřou, je povinen
zaplatit smluvní odměnu přímo oprávněný, exekutorovi však zůstává právo
vyţadovat po povinném tarifem určené náklady exekuce, tedy včetně tarifní
odměny.
Exekutor má právo poţadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady
exekuce.123Její výši a lhůtu k úhradě určuje exekutor.124 Exekutor má v případě
nesloţení zálohy oprávněným právo navrhnout zastavení exekuce dle § 55 odst. 2
EŘ. Oprávněný není povinen platit zálohu na náklady exekuce, splňuje-li podmínky
pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 odst. 1 OSŘ.

121

Nález ÚS ze dne 12.9.2006, sp. zn. Pl. ÚS-st. 23/06
§ 90 odst. 2 EŘ
123
§ 90 odst. 3 EŘ
124
§ 12 odst. 1 ET
122
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Výši zálohy upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb. v ustanovení § 12 odst. 2 tak, ţe u
vymáhání peněţité pohledávky nesmí záloha přesáhnout 50% odměny exekutora
stanovené pro takovou exekuci, u nepeněţité pohledávky pak smí činit záloha
nejvýše 50% odměny.

V. ZPŮSOBY VÝKONU ROZHODNUTÍ – EXEKUČNÍ
PROSTŘEDKY
Způsoby, kterými lze nařídit a provést výkon rozhodnutí, jsou uvedeny
v občanském soudním řádu taxativně, a to v § 258. Jedná se o prostředky, kterými je
vymáhající orgán vybaven k tomu, aby dosáhl cíle výkonu rozhodnutí. Při výkonu
rozhodnutí podle OSŘ je výběr způsobu provedení ponechán na vůli oprávněného,
který dle svého uváţení zvolí jeden nebo i více způsobů provedení výkonu
rozhodnutí, pokud by k uspokojení peněţité pohledávky nestačil pouze některý ze
způsobu, soud však nemusí jeho návrhům vyhovět.
Oprávněný však musí pamatovat také na charakter vynucované povinnosti, neboť
jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí jsou rozděleny do skupin podle toho, zda se
jedná o povinnost k zaplacení peněţité částky nebo jinou povinnost, kdy se způsob
výkonu rozhodnutí řídí povahou uloţené povinnosti. V tomto případě oprávněný
nemá, na rozdíl od vymáhání peněţitého plnění, moţnost zvolit způsob, kterým bude
výkon rozhodnutí nařízen a proveden.
Podle § 258 OSŘ lze výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněţité částky
provést sráţkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u
peněţního ústavu, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a
zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem.
Výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost neţ zaplacení peněţité částky se řídí
povahou uloţené povinnosti. Lze jej provést vyklizením, odebráním věci,
rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů.
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Výkon rozhodnutí prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést
prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí, věcí hromadných, souborů věcí
a bytů nebo nebytových prostorů ve vlastnictví podle zvláštního zákona, přikázáním
zastavené peněţité pohledávky a postiţením zastavených jiných majetkových práv.
Vedle toho zná občanský soudní řád ještě výkon rozhodnutí o výchově
nezletilých dětí podle § 272 a násl. OSŘ a výkon rozhodnutí o vykázání ze
společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným podle § 273b OSŘ.
Způsoby provádění exekuce v exekučním řádu jsou v zásadě shodné se způsoby
výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu s výjimkou těch, které
občanský soudní řád obsahuje nad vymezený rámec. Konkrétně se jedná o výkon
rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, který je vzhledem ke své zvláštní povaze
přenechán soudu, výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a
nenavazování kontaktů s oprávněným a do účinnosti novely č. 286/2009 Sb. to byl
rovněţ výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva u peněţitého
plnění.125
Výše zmíněná novela exekučního řádu provedená zákonem č. 286/2009 Sb.
přinesla významné změny v ustanoveních exekučního řádu týkající se způsobů
provedení exekuce. Výčet způsobů zůstal taxativní, rozšířil se o nový způsob,
kterým je právě zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech.
Princip ochrany povinného byl posílen zejména díky změnám ustanovení § 58
EŘ, který vymezuje zajištění majetku, a to nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím
k uhrazení vymáhané pohledávky.126
Exekuční řád je oproti občanskému soudnímu řádu obohacen o zpřesněnou a
výslovnou úpravu provedení exekuce v některých případech, které OSŘ buď
125

Na rozdíl od slovenského zákona o soudních exekutorech totiţ nebyla v českých poměrech při vytváření
exekučního řádu nalezena shoda v otázce, zda by exekutor měl být oprávněn svým rozhodnutím zřídit
„exekutorské zástavní právo na nemovitostech“ obdobně jako soud. Do 01.11.2009 u nás platila varianta, kdy
zákon upravoval pouze zvláštní zákonné zmocnění exekutora v zastoupení povinného navrhnout soudu zřízení
soudcovského zástavního práva na nemovitosti.
126
Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2009 Sb. k tomuto bodu uvádí, ţe ustanovení § 58 odst. 1 EŘ má přispět
k vymezení přiměřenosti rozsahu postihovaného majetku ve vztahu k vymáhané pohledávce.
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neupravuje vůbec, nebo se k nim judikatura stavěla odmítavě (zástavy ve vlastnictví
třetích osob, obchodní podíly na společnostech apod.). Z důvodu právní jistoty byl
proto do zákona zařazen § 63 EŘ, který výslovně připouští exekuci postiţením
podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti a exekuci
postiţením členských práv a povinností povinného jako člena druţstva.
Ustanovením § 59 odst. 3 EŘ je výslovně připuštěna exekuce prodejem zástavy (a to
i ve vlastnictví třetích osob) a ustanovením § 64 EŘ je připuštěna exekuce
postiţením patentů, průmyslových vzorů, ochranných zámek a licencí. 127
1. PŘEDNOST ZPUSOBU PROVEDENÍ EXEKUCE
Ustanovení § 58 odst. 2 EŘ s účinností od 01. listopadu 2009 nově zavedlo
pořadí, v jakém má být přistoupeno k vyuţití jednotlivých způsobů provedení
exekuce.
V případě exekuce ukládající zaplacení peněţité částky se v prvé řadě, nebrání-li
to účelu exekuce, vyuţije způsobů přikázáním pohledávky, sráţkami ze mzdy a
jiných příjmů nebo zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech.
Teprve pokud uvedené způsoby provedení exekuce nepostačují k uhrazení
pohledávky lze uplatnit způsoby prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo
prodejem podniku.
Toto ustanovení lze hodnotit jako jednoznačně směřující k posílení principu
přiměřenosti exekuce vůči povinnému subjektu.
2. PENĚŢITÁ PLNĚNÍ
2.1. Sráţky ze mzdy
Výkon rozhodnutí, resp. exekuce sráţkami ze mzdy je svojí povahou zvláštní typ
způsobu výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky, kterou se postihuje nárok na
127

Podle povahy těchto práv se buď pouţijí přiměřeně ustanovení o prodeji movitých věcí (patenty, průmyslové
vzory a ochranné známky) anebo ustanovení o přikázání pohledávky (práva z licence), přičemţ do doby
zpeněţení těchto práv vykonává všechna práva exekutor.

74

mzdu, vznikající povinnému z pracovního nebo obdobného poměru. Podstatu tohoto
způsobu výkonu vystihují ustanovení § 282 odst. 3 OSŘ a § 283 OSŘ. Předmětem
výkonu rozhodnutí je zde nikoli mzda, ale nárok na její výplatu. Odtud také vyplývá,
ţe pro vykonatelnou pohledávku proti povinnému nemůţe oprávněný vést výkon
rozhodnutí sráţkami ze mzdy manţela povinného. Společné jmění manţelů můţe
tvořit pouze majetek jiţ nabytý některým z manţelů nebo jimi oběma společně za
trvání manţelství. Mzdový nárok manţela povinného tedy součástí SJM není. Tou se
stane aţ vyplacená mzda.
V rámci tohoto prostředku přikazuje soud (exekutor) plátci mzdy, aby poté, co
bude soudem o nařízení výkonu vyrozuměn, prováděl ze mzdy dluţníka stanovené
sráţky a nevyplácel je dluţníkovi § 282 odst. 1 OSŘ, coţ je provázeno ztrátou práva
dluţníka na vyplacení té části mzdy, která odpovídá výši sráţek, přičemţ rozhodným
dnem je v obou případech den doručení rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí.
Způsob výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy má ve výkonu nezastupitelnou roli,
je vhodným především k vymáhání niţších pohledávek, kde by naopak nevhodným
byl výkon prodejem movitých věcí nebo nemovitostí, anebo kde jiného
postiţitelného majetku není.
Mzdou se pro účely výkonu rozhodnutí podle § 276 a násl. OSŘ rozumí
především mzda, resp. plat nebo jiná odměna za práci vykonanou v rámci
pracovního poměru nebo poměru obdobného, např. sluţebního, pro niţ je příznačné,
ţe je vykonávána v závislém postavení, relativně trvale, neomezuje se zpravidla na
ojedinělý výkon, v důsledku čehoţ téţ odměna za tuto práci je typicky rozloţená do
stanovených časových období a má povahu pnění, jeţ se v těchto obdobích opakuje.
Sráţky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci
nebo jsou poskytovány vedle ní.
Jsou jimi:

128

-

náhrada mzdy nebo platu,

-

nemocenské128,

Zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů.
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-

ošetřovné nebo podpora při ošetřování člena rodiny,

-

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,

-

peněţitá pomoc v mateřství,

-

důchody s výjimkou jejich zvýšení pro bezmocnost,

-

stipendia,

-

podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

-

odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením
zaměstnání,

-

peněţitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se
zaměstnáním,

-

úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta129
Sráţky se provádějí z čisté mzdy. Pro účely výkonu rozhodnutí sráţkami ze mzdy
se čistá mzda zjišťuje tak, ţe se od mzdy zúčtované za měsíční období odečte
- záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků
- pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Povinnému nesmí být sraţena z měsíční mzdy základní částka. Způsob výpočtu
takto nepostiţitelné částky stanoví svým nařízením vláda České republiky. Jedná se
o vyjádření zásady ochrany povinného vzhledem k tomu, ţe na uvedených příjmech
je existenčně závislý povinný i příslušníci jeho rodiny. Proto je nepřípustné
obcházení této zásady, k čemuţ můţe dojít v případě výkonu rozhodnutí v podobě
přikázání pohledávky.
Pokud je příjem povinného v podobě mzdy či sociální dávky zasílán jeho na účet,
lze obejít ustanovení o základní částce, která nesmí být exekuována, tím, ţe se zvolí
způsob exekuce tzv. přikázáním pohledávky z účtu a částka se zabaví celá. Mzda
resp. plat vloţený na účet povinného jiţ totiţ není pohledávkou ve smyslu § 310
OSŘ130. Vzhledem k tomu, ţe povinný ztrácí okamţikem, kdy je peněţnímu ústavu
doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněţní prostředky z
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Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších právních předpisů.
„Předpisy vylučující nebo omezující pouţití pohledávek z účtu u peněţního ústavu k jinému neţ
stanovenému účelu nejsou dotčeny ustanovením o přikázání pohledávky z účtu u peněţního ústavu.“
130
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účtu, pouţít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, stává se jeho
finanční situace poměrně váţnou.
Výši sráţek upravuje § 279 OSŘ, který vychází z tzv. třetinového systému. Z
čisté mzdy, která zbude po odečtení nepostiţitelné částky a která se zaokrouhlí dolů
na částku dělitelnou třemi, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněnému jen jednu
třetinu, jedná-li se o ostatní pohledávky .
Pro účely provedení výkonu rozhodnutí se vymáhané pohledávky

dělí na

pohledávky předností a na ostatní pohledávky. Přednostní pohledávky jsou taxativně
vyjmenovány v § 279 odst. 2 OSŘ.
Jde-li o přednostní pohledávky131 lze srazit dvě třetiny, přičemţ platí, ţe
přednostní pohledávky se uspokojují z druhé třetiny a teprve nestačí-li tato třetina k
jejich uspokojení, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Třetí
třetina zůstává vţdy povinnému.
V § 280 OSŘ je upraven postup při provádění sráţek ze mzdy povinného
v případě, ţe sráţky jsou uskutečňovány k vydobytí několika pohledávek. V tomto
případě jsou se řídí jejich pořadí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno usnesení o
nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud bylo plátci mzdy doručeno několik usnesení ve
stejný den, pak mají tyto pohledávky stejné pořadí a nestačí-li částka připadající na
jejich plné uspokojení, uspokojí se poměrně.
Odpovědnost za provádění sráţek nese plátce mzdy. Jestliţe neprovede sráţky ze
mzdy povinného vůbec nebo v menším neţ stanoveném rozsahu, nebo jestliţe je
131

§ 279 odst.2 OSŘ:
a) pohledávky výţivného;
b) pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublíţením na zdraví;
c) pohledávky náhrady škody, způsobené úmyslnými trestnými činy;
d) pohledávky daní a poplatků;
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, úrazového
pojištění a důchodového zabezpečení,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pohledávky
pojistného na úrazové pojištění a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) pohledávky náhrady za příspěvek na výţivu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do
pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
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neprovede včas, umoţňuje § 292 OSŘ oprávněnému podat tzv. poddluţnickou
ţalobu a domáhat se po plátci mzdy, aby mu zaplatil částky, které měly být ze mzdy
povinnému sraţeny.
Pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahu je nařízení výkonu
rozhodnutí na všechny jeho mzdové nároky. Na všechny jeho mzdy se hledí jako na
jeden celek, na který se vztahuje výkon rozhodnutí. Ustanovení § 297 a 298 OSŘ
mají zabránit tomu, aby základní nepostiţitelná částka byla ponechána povinnému
více neţ jednou. Pokud má povinný vedle mzdy právo i na jiný příjem dle § 299
OSŘ postupuje se tak, jako by šlo o několik mezd.
Výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy lze nařídit jen na návrh oprávněného,
v případě návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí dle části šesté OSŘ musí tento
zároveň v návrhu uvést, ţe navrhuje právě tento způsob. Nezbytnou náleţitostí je
rovněţ uvedení označení plátce mzdy, a to jeho přesné organizační sloţky, které má
právo být účastníkem řízení § 19 OSŘ. V případě nepřesného označení plátce je
návrh vadným ve smyslu ust. § 43 odst. 1 OSŘ a oprávněný je povinen jej doplnit.132
V exekučním řádu byla novelou 286/2009 Sb. zrušena omezení rozhodovací
činnosti exekutora. V souvislosti s exekucí sráţkami ze mzdy a jiných příjmů došlo
ke zrušení ust. § 61 EŘ, jeţ stanovilo, ţe soudní exekutor nerozhoduje podle
ustanovení § 288 OSŘ v případech, kdy výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy je
prováděn ve prospěch více oprávněných.
2.2. Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky
Podstata výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky spočívá v tom, ţe
oprávněný postihuje prostřednictvím soudního rozhodnutí pohledávku, kterou má
povinný vůči třetí osobě a z ní pak následně uspokojuje svou vymáhanou
pohledávku. Tento způsob exekuce lze pouţít pouze pro vymáhání pohledávek
splatných, které se staly splatnými v době před vydáním usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí. Pohledávkou pro tento výkon rozhodnutí naopak nejsou vklady na

132

viz. Usnesení NS ČR, ze dne 21.06.2001, sp. zn. 21 Cdo 253/2000
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vkladních kníţkách, listech ani jiné formy vkladů, směnky, šeky nebo jiné listiny,
jejichţ předloţení je třeba k uplatnění práva.133
Nařízením výkonu rozhodnutí je oprávněnému umoţněno do značné míry
vstoupit do věřitelských oprávnění povinného, aniţ by však došlo k postoupení
pohledávky ve smyslu § 526 OZ. Výkon rozhodnutí se provede tak, ţe soud zakáţe
dluţníku povinného – poddluţníkovi, aby vyplatil povinnému pohledávku, která je
výkonem rozhodnutí postiţena. (arrestatorium) a zároveň je dluţníkovi zakázáno,
aby s postiţenou pohledávkou u poddluţníka jakkoli nakládal.
Z hlediska způsobu postiţení jednotlivých pohledávek se rozlišuje přikázání
pohledávky povinného z účtu u peněţního ústavu § 303 - § 311 OSŘ, přikázáním
jiných peněţitých pohledávek povinného

312 - § 319 OSŘ a postiţení jiných

majetkových práv povinného § 320 - § 320a.
2.2.1. Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu (§ 303 - § 311 OSŘ)
Tento způsob patří rovněţ k velice efektivním a lze jím dosáhnout poměrně
snadného vymoţení i velkých částek. Podstatou tohoto výkonu rozhodnutí je
postiţení peněţních prostředků na účtu u peněţního ústavu a jejich vyplacení
oprávněnému. Soud usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí zakáţe povinnému i
peněţnímu ústavu s prostředky jakkoli disponovat. Pochopitelně mimo jejich
vyplacení oprávněnému po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
Touto formou výkonu rozhodnutí můţe být postihnut jakýkoli účet povinného,
který má povinný u peněţního ústavu, tedy jak účet běţný (§ 708 a násl. Obch.Z.),
tak účet vkladový (§ 716 a násl. Obch.Z.), v české i zahraniční měně. Podmínkou je,
ţe povinný musí být majitelem postiţeného účtu. Jiná pohledávka z účtu není
způsobilým předmětem tohoto výkonu rozhodnutí, i kdyby na účet byly vloţeny
peněţní prostředky povinného, či prostředky patřící do SJM, neboť jak jiţ bylo
uvedeno výše, účet, jehoţ majitelem je jen jeden z manţelů, do SJM nepatří.

133

Grossová, M., Exekuce na peněţité plnění v současné právní praxi, Praha: Linde. 5.vydání, 2007
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Výkonem rozhodnutí nemůţe být postiţen toliko účet mezibankovního
platebního styku, který ve Česká národní banka pro banky, jeţ jsou účastníkem
platebního systému provozovaného ČNB.
Výše uvedené arrestatorium a inhibitorium obsaţené v § 304 odst. 1 a 3 OSŘ se
vztahuje na všechny prostředky na předmětném účtu aţ do výše vymáhané
pohledávky. Výjimkou jsou prostředky, které jsou povinným určeny pro výplatu
mezd (platů), náhrad mezd (platů) a dalších plnění, která nahrazují odměnu za práci
jeho zaměstnancům, splatných ve výplatním termínu nejblíţe následujícím po dni,
kdy bylo peněţnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí; mzdy
(platy), náhrady mezd (platů) a plnění, která nahrazují odměnu za práci, splatné v
dalších výplatních termínech, jiţ z pohledávky z účtu nelze do zániku výkonu
rozhodnutí hradit.
Pro případ podání návrhu tohoto výkonu rozhodnutí podle OSŘ je jeho
náleţitostí rovněţ jméno bankovního ústavu a číslo účtu povinného, který má být
postiţen. Lze poţádat o pomoc soud ve smyslu ust. § 260 odst. 2 OSŘ, ale také
získat potřebné informace rovněţ přímo u banky ve smyslu ust. § 38 odst. 6 zákona
o bankách.

Nařídí-li soud výkon rozhodnutí v souladu s návrhem na více účtů

povinného, uvede v usnesení téţ pořadí, v jakém z nich bude vymáhaní pohledávky
odepsána. Při určení pořadí je soud vázán návrhem oprávněného.
Nařízením tohoto výkonu činnost soudu končí a nastupuje peněţní ústav, který
je odpovědným za to, ţe při výkonu rozhodnutí dodrţí postup, který stranoví zákon,
a který je obsaţen v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Postup peněţního
ústavu při vlastní realizaci exekuce je upraven v ustanovení § 304, § 304a, § 307 aţ
§ 310.
Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje aţ do výše vymáhané pohledávky a
jejího příslušenství na pohledávku povinného z účtu ve výši, v jaké byly na účtu
peněţní prostředky v okamţiku, v němţ bylo peněţnímu ústavu doručeno usnesení o
nařízení výkonu rozhodnutí, jakoţ i na pohledávku z účtu, která vznikla tím, ţe na
účet došly peněţní prostředky dodatečně, nejpozději však do šesti měsíců ode dne,
kdy bylo peněţnímu ústavu doručeno vyrozumění podle § 305 OSŘ – tzv. sledovací
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období. Tedy od doručení návrhu na výkon rozhodnutí peněţnímu ústavu aţ do
vyplacení oprávněnému, či zastavení výkonu rozhodnutí „blokovány“ na účtu
povinného.
Příkaz nenakládat s peněţními prostředky na účtu aţ do výše vymáhané
pohledávky s příslušenstvím je pro peněţní ústav závazný okamţikem, tj. dnem,
hodinou a minutou, kdy mu bylo usnesení doručeno. Peněţní ústav je povinen
neprovádět platby a výplaty, neprovádět z dotčených peněţních prostředků jakékoliv
sráţky a neprovádět ve vztahu k dotčeným peněţním prostředkům jakékoliv
započtení jiných pohledávek, a to ani vlastních.
Nepostupuje-li peněţní ústav dle výše vymezených ustanovení OSŘ, můţe se
oprávněný domáhat, a to i tehdy, kdyţ na účtu povinného není dostatek finančních
prostředků, aby mu peněţní ústav zaplatil částku, na kterou by měl nárok při jeho
správném postupu. V tomto případě vzniká oprávněnému moţnost peněţní ústav
sankcionovat tzv. poddluţnickou ţalobou v řízení podle části třetí OSŘ.

2.2.2. Přikázání jiných peněžitých pohledávek ( 312 - § 319 OSŘ)
Výkonem rozhodnutí přikázáním jiné peněţité pohledávky lze postihnout
pohledávku, kterou má povinný vůči svému dluţníku, jejímţ předmětem je peněţité
plnění v jakékoliv měně.
Výkonu rozhodnutí nepodléhají některé výslovně taxativně uvedené pohledávky
dle § 317 OSŘ, např. plnění z titulu pojištění majetku, či jednorázové peněţité dávky
sociální péče dle zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů. Je však na povinném, aby buďto v odvolání nebo návrhem na zastavení
výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) tuto skutečnost namítl, neboť soud
k ní ex offo nepřihlíţí. Pro nařízení výkonu rozhodnutí rovněţ není rozhodující, zda
je pohledávka jiţ splatná či nikoli, nebo zda dílčí pohledávky z téhoţ právního
důvodu se stanou splatnými v budoucnu (např. nájemné nebo splátky důchodu), ale
to zda se jedná o existující pohledávku v době nařízení výkonu rozhodnutí.
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Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněţité pohledávky musí
obsahovat kromě náleţitostí, které má mít kaţdý návrh na nařízení výkonu
rozhodnutí, také označení dluţníka povinného a individualizaci pohledávky
povinného, která má být oprávněnému přikázána.
Splatnost této pohledávky je důleţitá dle § 314a odst. 2 OSŘ aţ pro vyplacení
pohledávky oprávněnému, tj. je-li pohledávka jiţ splatná, bude vyplacena následující
den po doručení vyrozumění dle § 314 OSŘ, v případě ţe není, pak bude vyplacena,
jakmile se stane splatnou. K vyplacení dojde samozřejmě aţ po právní moci
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. V případě, ţe poddluţník pociťuje nejistotu,
komu částku vyplatit, má moţnost ji odevzdat soudu, čímţ přenese odpovědnost za
rozvrh sraţených částek na něj ( § 316 odst. 2 OSŘ).
Doručením usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí poddluţníkovi vzniká
oprávněnému vůči němu právo, aby s pohledávkou nebylo nakládáno a dispozice
poddluţníka s pohledávkou po tomto datu jsou neplatné dle § 39 OZ (arrestatorium a
inhibitorium) a nelze jim tedy s úspěchem odporovat dle ust. § 42a OZ.134
Výkon rozhodnutí nepostihuje pohledávku povinného celou, ale pouze do výše
pohledávky oprávněného a jejího příslušenství, pro něţ byl nařízen. V případě, ţe
by tímto způsobem mělo dojít k uspokojování více pohledávek, je pro pořadí
uspokojení rozhodující den doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
dluţníkovi. Výjimkou je případ, kdy postiţená pohledávka slouţila coby zástava pro
jinou pohledávku a má lepší pořadí. V tomto případě by výkon rozhodnutí nebyl
přípustný.
Nesplní–li dluţník povinného soudem uloţenou povinnost, např. proto, ţe svůj
dluh vůči němu neuznává, vzniká oprávněnému opět právo uplatnit svůj nárok
poddluţnickou ţalobou.
2.2.3. Postižení jiných majetkových práv

134

Rozhodnutí publikované in. Soudní judikatura č 134/2001. Kurka, V.: Přehled Judikatury ve věcech výkonu
rozhodnutí a exekuce, Praha: ASPI, 2005
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Povinný, jehoţ často nelze účinné postihnout jinými způsoby výkonu rozhodnutí,
můţe mít jiná práva, která mají majetkovou hodnotu, z nichţ by mohl být oprávněný
uspokojen, a to přikázáním a zpeněţením takových práv. Jak přikázání, tak i
zpeněţení majetkových práv je různé a to podle obsahu toho kterého práva.
Jde o majetková práva na nepeněţitá plnění, která nelze přímo postihnout jinými
způsoby výkonu rozhodnutí, avšak jen za předpokladu, ţe jde o práva převoditelní,
tedy taková, která nejsou spojena jen s osobou povinného např. osobnostní práva,
právo dědické, a ţe jejich postiţením budou získány peněţní prostředky pro
oprávněného
Příkladem takových práv mohou být nároky povinného na vydání věci či peněţité
částky z úřední či jiné úschovy, nárok povinného na vydání movitých věcí vůči třetí
osobě, právo povinného na dodání zboţí z obchodního závazkového svazku.
Zákon stanoví, ţe se na postup při tomto způsobu výkonu rozhodnutí přiměřeně
pouţije ust. § 312, § 313 aţ § 316 OSŘ. Spočívá-li právo povinného ve vydání nebo
dodání movitých věcí pak dle ust. 326b, § 328 aţ 334a.
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiného majetkového práva musí
obsahovat kromě náleţitostí, které má mít kaţdý návrh, označení poddluţníka a
individualizaci práva povinného, které má být oprávněnému přikázáno. Vedle údaje
o poddluţníku je přikazované právo individualizováno uvedením toho, na jakém
právním důvodu je zaloţeno.
Jedinou komplexní úpravou postiţení jiného majetkového práva je v exekučním
řádu § 64, který upravuje postiţení majetkových práv spojených s vybranými
instituty duševního vlastnictví. Občanský soudní řád takovou úpravu nezná, tato
majetková práva se tak v reţimu výkonu rozhodnutí postihují spolu s jinými
majetkovými právy podle úpravy § 320 OSŘ. Postup podle § 64 EŘ se týká patentů
na vynálezy, průmyslových vzorů a ochranných známek, které byly povinnému při
jejich postiţením exekučním příkazem jiţ uděleny v příslušném řízení před Úřadem
průmyslového vlastnictví, a které jsou jiţ zapsány v příslušném rejstříku. Postihnout
lze i licence k jejich vyuţívání, které povinný poskytl třetím osobám.
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Speciální povaha průmyslových práv vede k tomu, ţe jejich exekuce se provádí
prostřednictvím procesních úkonů, které jsou jinak prováděny v exekuci prodejem
movitých věcí. Jde o soupis listin, které tato práva osvědčují, jejich odevzdání
exekutorovi a jejich zpeněţení.
Zároveň se stanoví, ţe exekutor je ze zákona zmocněn vykonávat i navenek pro
celou dobu provádění exekuce za povinného všechny úkony, které jinak přísluší
povinnému jako majiteli těchto průmyslových práv. Publicita převodu průmyslových
práv zpeněţením v exekučním řízení je zajištěna tím, ţe exekutor vyrozumí Úřad
průmyslového vlastnictví, který je povinen provést zápis o jejich převodu
v příslušném rejstříku.
2.3. Příkaz k výplatě z účtu u peněţního ústavu
S účinnosti od 14. 5. 2006 byl zákonem č. 133/2006 Sb., kterým se mění zákon č.
99/1963 Sb., OSŘ a zákon č. 120/2001 Sb., EŘ zaveden nový způsob výkonu
rozhodnutí, resp. exekuce tzv. příkaz k výplatě z účtu u peněţního ústavu.135
Ekvivalent nového způsobu výkonu rozhodnutí pro exekuční řízení je upraven v
ustanovení § 65a EŘ pod názvem exekuce příkazem k výplatě z účtu u peněţního
ústavu.
Řízení o výkonu rozhodnutí se zahajuje na návrh oprávněného. Na rozdíl od
výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněţního ústavu, přebírá při
výkonu rozhodnutí na základě soudního příkazu k výplatě z účtu povinného
potřebnou iniciativu oprávněný.
Tento způsob výkonu rozhodnutí má své místo za situace, ţe o existenci účtu
povinného nemá oprávněný pochybnosti, ale nepodaří se mu předem zjistit, u
kterého peněţního ústavu je účet veden, resp. číslo tohoto účtu.

135

srov. § 320b aţ 320h OSŘ
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Jsou-li splněny všechny zákonem stanovené předpoklady, soud usnesením výkon
rozhodnutí nařídí. V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud přikáţe
nejmenovanému peněţnímu ústavu, je-li u něho účet povinného veden, aby po
předloţení tohoto usnesení spolu s příkazem k výplatě odepsal peněţní prostředky z
účtu povinného aţ do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím a vyplatil je
oprávněnému. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se doručuje oprávněnému a
povinnému. Poté, co usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabude právní moci,
soud vydá oprávněnému příkaz k výplatě. V příkazu k výplatě soud přikáţe
nejmenovanému peněţnímu ústavu, aby odepsal z účtu povinného, pokud je tímto
peněţním ústavem veden, peněţní částku uvedenou v příkazu a vyplatil ji
oprávněnému.
Výrazným nedostatkem je fakt, ţe zákonodárce opomněl upravit inhibitorium a
arrestatorium a povinný tak nemá zakázáno nakládat s peněţními prostředky na účtu,
přičemţ o výkonu rozhodnutí se povinný dozví jiţ z usnesení o výkonu rozhodnutí,
které se mu doručuje podle § 320d OSŘ. Peněţní ústav není povinen zablokovat účet
povinného, takţe dochází k pohybu na účtu, a to jak ve prospěch povinného, který
můţe peněţní prostředky převést do zahraničí nebo vybrat v hotovosti, tak i ve
prospěch peněţního ústavu v podobě například bankovních poplatků.
Peněţní ústav je povinen provést výplatu na základě rozhodnutí, které vydá soud,
ale bance ho předkládá oprávněný. Jedná se o jediný případ, kdy podle OSŘ soud
svým rozhodnutím ukládá povinnost třetí osob, avšak rozhodnutí ji sám nedoručuje.
Pro účely tohoto způsobu výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny prostředky na
účtech právnických osob.
Úprava příkazu k výplatě z účtu u peněţního ústavu je neefektivní, v praxi téměř
nepouţitelná pro řadu nevyřešených souvisejících otázek.
2.4. Prodej movitých věcí
Předmětem výkonu rozhodnutí, resp. exekuce

prodejem movitých věcí jsou

movité věci ve vlastnictví povinného. Tento způsob výkonu rozhodnutí není v
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současné době příliš efektivní vzhledem k široké a levné nabídce nového
spotřebního zboţí, a tak slouţí spíše jako zákonný nátlak na povinného, aby splnil
uloţenou povinnost. Prodej sepsaných movitých věcí totiţ jen zřídka postačí k
úhradě celé pohledávky oprávněného, proto je tento výkon rozhodnutí zpravidla
pouţíván aţ ve chvíli, kdy není moţné vyuţít jiného způsobu výkonu rozhodnutí.
Právní úprava tohoto způsobu výkonu rozhodnutí je podrobně upravena v § 321
OSŘ aţ § 334a OSŘ a v § 66 a § 67 EŘ. Na exekuci se opět přiměřeně pouţije
ustanovení OSŘ136.
V rámci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí se postihují také cenné
papíry, tj. akcie, zatimní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy,
investiční kupóny, opční listy, směnky, šeky, cestovní šeky, náloţní listy, skladištní
listy a zemědělské skladištní listy.
V § 321 a 322 OSŘ se stanoví společně pro výkon rozhodnutí prodejem věcí
movitých i nemovitostí věci, které těmto výkonům rozhodnutí nepodléhají. OSŘ
vymezuje i věci, které nemohou být postiţeny výkonem rozhodnutí proto, ţe je
povinný potřebuje ke svému podnikání. OSŘ zdůrazňuje, ţe z tohoto důvodu se
výkon rozhodnutí nemůţe týkat věcí takového povinného, který je ve smyslu
obchodního zákoníku podnikatelem137 , a ţe jde jen o věci, které povinný potřebuje
nezbytně nutně k výkonu své podnikatelské činnosti.
Uvedené omezení se neuplatní v zájmu realizace zástavních práv tehdy, jestliţe
na věci vázne zástavní právo a jde-li o vymoţení pohledávky, která je tímto
zástavním právem zajištěna. V takovém případě lze exekuci prodejem movité nebo
nemovité věci nařídit i tehdy, je-li povinným podnikatel a jde-li o věc, kterou
nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.
Do 31.října 2009 platilo, ţe exekutor vţdy, i bez návrhu oprávněného, zajistí
movité věci, které sepsal. Bylo však otázkou, zda je nezbytné a ve všech případech
nutné, aby exekutor sepsané věci přebíral do své úschovy, čímţ povinnému vznikaly
136
137

srov. § 69 EŘ
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku
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další náklady. Na základě novely exekučního řádu č. 286/2009 Sb. jiţ exekutor
nemá povinnost zajistit sepsané věci ve všech případech, ale pouze tehdy, je-li to
účelné, zejména je-li zde obava z poškození či ztráty těchto movitých věcí. Nová
právní úprava tak jiţ nestanovuje jednoznačnou povinnost exekutora zajistit sepsané
věci ve všech případech. Posílení transparentnosti má slouţit omezení, kdy exekutor
nemůţe zajistit nosič dat, na němţ je pořízen záznam provedení exekuce.
Nově je dle § 66 odst. 4 EŘ rovněţ upraveno oprávnění exekutora poţádat
exekuční soud, aby bez návrhu rozhodl o nařízení exekuce vykonatelného usnesení
dle § 336n odst. 2 OSŘ, jímţ bylo vydraţiteli, jenţ nezaplatil nejvyšší podání ani
v dodatečné lhůtě, uloţeno nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly
v souvislosti s dalším draţebním jednáním, škodu, která vznikla tím, ţe nezaplatil
nejvyšší podání a bylo-li při dalším draţebním jednání dosaţeno niţší nejvyšší
podání, rozdíl na nejvyšším podání a provedením této exekuce pověřil tohoto
exekutora. Toto oprávnění exekutorovi náleţí v případech, kdy k úhradě těchto
závazků nepostačuje sloţená jistota.
Velké problémy při výkonu rozhodnutí, resp.exekuci prodejem movitých věcí
činí ochrana práv třetích osob, které mají k sepsané věci vlastnické právo. Ke
zrychlení a zjednodušení exekučního řízení má přispět také nově zavedená moţnost
soudního exekutora vyškrtnout movité věci ze soupisu. Pokud na místě byly sepsány
věci, o nichţ třetí osoba tvrdí, ţe jsou jejím výlučným majetkem, lze se bránit
návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh se podává do 30 dnů ode dne, kdy se
navrhovatel o soupisu věcí dozvěděl, u soudního exekutora. O návrhu rozhoduje sám
soudní exekutor do 15 dní na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů,
fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů či jiných
listin, které předkládá navrhovatel. Pozdě podaný návrh soudní exekutor odmítne.
Věc bude vţdy ze soupisu vyškrtnuta, pokud s vyškrtnutím souhlasí oprávněny.
Nabízí se tedy moţnost zajistit si souhlas oprávněného a předkládat jej i s návrhem,
a to zejména tam, kde není navrhovatel schopen předloţit jiné důkazy, jeţ by vedly
k vyškrtnutí věci ze soupisu. Do doby rozhodnutí o návrhu na vyškrtnutí věci ze
soupisu nemůţe soudní exekutor označenou věc prodat.
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Pokud soudní exekutor návrhu na vyškrtnutí věci nevyhověl nebo vyhověl jen
zčásti, je další obranou účastníka ţaloba na vyloučení věci dle § 267 OSŘ Ţalobu
musí navrhovatel podat do 30 dní od doručení rozhodnutí soudního exekutora,
kterým návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nebylo vyhověno, byť jen zčásti. O
moţnosti podat vylučovací ţalobu soudní exekutor navrhovatele ve svém rozhodnutí
poučí. Po dobu řízení o vylučovací ţalobě nelze sepsanou movitou věc v exekuci
prodat.
2.5. Prodej nemovitosti
Jedním ze způsobů, jímţ lze vykonat rozhodnutí ukládající zaplacení peněţité
částky nebo nařízený prodej zástavy, je výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti.
Úpravu nalezneme v ustanoveních § 335 aţ § 337h OSŘ a některé odlišnosti pro
exekuci jsou uvedeny v § 66 a § 67 EŘ. Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené
se zemí pevným základem.138 Lze postihnout jak pozemky a stavby evidované v
katastru nemovitostí, tak stavby v něm nevyznačené. Rozhodujícím kritériem pro
stavbu, kterou lze postihnout výkonem rozhodnutí, je to, ţe jde o stavu spojenou
pevným základem se zemí a ţe je věcí v právním smyslu. Stavby, které jsou spojeny
pevným základem se zemí, ale nejsou věcí v právním smyslu, jsou součástí nebo
příslušenstvím pozemku. Byty a nebytové prostory, které jsou ve vlastnictví podle
zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se pro účely výkonu rozhodnutí
povaţují za nemovitosti.
Vzhledem k vysoké a stálé ceně nemovitostí je tento způsob výkonu rozhodnutí,
resp. exekuce vhodný k uspokojení pohledávky oprávněného, jsou-li splněny
podmínky podle § 264 odst.1 OSŘ, resp. § 47 odst.1, věta třetí EŘ, tedy jestliţe
nejde o způsob zřejmě nevhodný zejména vzhledem k poměru výše pohledávky a
ceny nemovitosti. Výhodou je také publicita zápisů právních vztahů k nemovitosti,
kterou zabezpečuje katastr nemovitostí139 s ohledem na přehled o právních vztazích
k nemovitosti.

138
139

§ 119 odst. 2 ObčZ
Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České Republiky, ve znění pozdějších právních předpisů.
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Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí musí kromě obecných náleţitostí obsahovat
označení nemovitosti, jejíţ prodej se navrhuje, a to způsobem, kterým se nemovitosti
evidují v katastru nemovitostí. Stavbu, která není evidována v katastru nemovitostí,
označí oprávněný v návrhu účelem, ke kterému slouţí nebo označí stavbu jako
rozestavěnou a identifikuje jí označením pozemku, na kterém stojí.
Oprávněný musí k návrhu připojit listiny, kterými doloţí, ţe nemovitost, jejíţ
prodej navrhuje, je ve vlastnictví povinného. Takovou listinou je především výpis
z katastru nemovitostí.
Zásadní nevýhodou tohoto způsobu výkonu rozhodnutí je zdlouhavý průběh,
která je dána moţností povinného podat odvolání proti jednotlivým usnesením, které
odpovídají jednotlivým fázím při tomto způsobu výkonu rozhodnutí, resp. exekuce.
Dluţník se můţe u exekuce nemovitého majetku odvolat proti:
- nařízení exekuce
- osobě znalce
- ceně nemovitosti stanovené znalcem
- draţební vyhlášce
- usnesení o výsledku draţby
- rozvrhovému usnesení soudu, kterým se rozděluje výtěţek z draţby

Rychlost vykonávacího řízení je jedním z jeho zásadních faktorů, který má i jistý
preventivní charakter pro řádné plnění uloţených povinností. Povinný má navíc
moţnost vyuţít například odkladu výkonu rozhodnutí, resp. exekuce.
V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud zakáţe povinnému, aby
nemovitost převedl na jiného nebo ji zatíţil. Tento zákaz je vůči povinnému účinný a
vykonatelný doručením usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a vztahuje se na
nemovitost se všemi jejími součástmi a příslušenstvím.
Po právní moci usnesení, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem
nemovitosti, následuje druhá fáze tohoto způsobu výkonu, a to určení ceny
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nemovitosti. Na základě výsledků znaleckého ocenění, ohledání a zjištění jaká práva
a závady jsou spojeny s nemovitostí, vydá soud usnesení o ceně. Další fáze řízení
nastupuje poté, co usnesení o ceně nabude právní moci. Touto fází je draţba.
Draţební jednání nařídí soud vydáním draţební vyhlášky, která má formu usnesení.
Soud doručí draţební vyhlášku všem osobám, o kterých je mu z obsahu spisu
známo, ţe by měly být o draţbě a o následcích s ní spojených informovány, nebo
jejichţ práv se provedení výkonu rozhodnutí dotýká. Nejniţší podání soud stanoví
při prvním draţebním jednání ve výši dvou třetin výsledné ceny, která byla určena
v usnesení o ceně.
Zákon umoţňuje, aby při rozvrhu rozdělované podstaty byly uspokojeny nejen
pohledávky oprávněného a dalších oprávněných, v jejichţ prospěch byl výkon
rozhodnutí prodejem nemovitosti nařízen, ale také pohledávky dalších věřitelů
povinného, nové pohledávky oprávněného a dalších oprávněných, a to pohledávky
vymahatelné nebo pohledávky zajištěné právem na prodávané nemovitosti.
Nabude-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li vydraţitel nejvyšší
podání, vstupuje řízení o výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti do závěrečné fáze
a to rozvrhu rozdělované podstaty, kterou tvoří nejvyšší podání (jistota sloţená
vydraţitelem a jím zaplacený doplatek do výše nejvyššího podání), úroky
z nejvyššího podání a dále náhrada za rozdíl na nejvyšším podání uhrazená
obmeškalým vydraţitelem a náhrada škody uhrazená obmeškalým vydraţitelem,
která vznikla tím, ţe nezaplatil nejvyšší podání.
2.6.

Prodej podniku

Výkonem rozhodnutí, resp. exekuce prodejem podniku140 přechází draţbou
vlastnické právo k podniku z vlastníka na vydraţitele včetně závazků, které k
draţenému podniku patří. Místně příslušným soudem k nařízení výkonu rozhodnutí
prodejem podniku je okresní (obvodní) soud, v jehoţ obvodu se nachází k prodeji
140

srov. § 5 ObchZ Podnik je definován jako soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných sloţek
podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné ,majetkové hodnoty, které patří podnikateli a souţí
k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu slouţit. Podnik je věc hromadná. Na
jeho právní poměry se pouţijí ustanovení o věcech v právním smyslu.
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navrţený podnik. V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud, resp. exekutor
ustanoví správce podniku, který je vybrán ze seznamu insolvenčních správců.
Správce podniku nenahrazuje statutární orgány podniku, kteří nadále podnik řídí a
spravují, avšak jejich dispoziční volnost při nakládání s majetkem je vázána na
souhlas správce podniku.
Správce pak zejména vypracuje v souladu s § 338m OSŘ a v souladu se
zvláštními předpisy soupis aktiv a pasiv podniku, a tím se určí předběţná cena
podniku. Takzvanou zjištěnou cenu důleţitou pro stanovení vyvolávací ceny
podniku při draţbě určuje soud ve výši čistého jmění podniku.
Po právní moci usnesení o ceně podniku má kaţdý ze zájemců o koupi podniku
moţnost nahlédnout do zprávy o ceně podniku. K vydání usnesení však nemusí
dojít, pokud by hospodářská situace povinného byla tak nepříznivá, ţe by nařízení
výkonu rozhodnutí postrádalo smysl a nevedlo by k uspokojení oprávněného z
důvodu předluţení podniku. V takovém případě soud řízení zastaví.
Draţba je upravena podobně jako draţba při prodeji nemovitostí a začíná
draţební vyhláškou, jejíţ náleţitosti stanoví zákon. Důleţitým ustanovením pro
spoluvlastníka podniku je § 338x odst.1 OSŘ. Pokud spoluvlastník učiní shodné
nejvyšší podání jako ostatní draţitelé, udělí soud příklep vţdy jemu, a to i před těmi
draţiteli, kteří mají jiné předkupní právo k podniku. Po právní moci usnesení o
příklepu

a po zaplacení nejvyššího podání vydraţitelem nařídí soud jednání o

rozvrhu rozdělované podstaty.
Při rozvrhovém jednání se projednají jednotlivé pohledávky. Pohledávky se
uspokojují podle svého zařazení do skupin, stanovených v § 338ze odst. 1 OSŘ.
V rozvrhovém usnesení soud přizná pohledávky jejich věřitelům a přiznané
pohledávky jim vyplatí po právní moci tohoto usnesení.
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3. ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM
Do účinnosti novely 286/2009 Sb. platilo, ţe OSŘ obsahoval oproti EŘ další
způsob výkonu rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněţité částky. Tím bylo zřízení
soudcovského zástavního práva k nemovitostem ve smyslu ustanovení § 338b aţ §
338e OSŘ. Ačkoli exekuční řád tento způsob exekuce neupravoval, dával zákon
exekutorovi moţnost podat jménem oprávněného návrh na zřízení soudcovského
zástavního práva na nemovitostech povinného pro vymoţení pohledávky, kterou
exekutor pro oprávněného vymáhal v rámci exekučního řízení, v němţ byl soudem
pověřen k provedení exekuce.141 Exekutor zde vystupoval jako zvláštní zákonný
zástupce oprávněného, proto mohl v rámci tohoto řízení činit veškeré úkony, které
by jinak činil v soudním výkonu rozhodnutí oprávněný.142
S účinností od 01. listopadu 2009 se výčet způsobů provedení exekuce soudním
exekutorem rozšířil o moţnost zřídit exekutorské zástavní právo na nemovitosti.
Právní úprava zakotvená v jediném ustanovení § 69a EŘ je poměrně kusá, avšak je
rovněţ třeba dodat, ţe odkazuje na ustanovení OSŘ, tedy ţe v případě zřízení
exekutorského zástavního práva na nemovitostech se přiměřeně pouţijí ustanovení
OSŘ upravující soudcovské zástavní právo na nemovitostech, nestanoví-li EŘ jinak.
Smyslem tohoto prostředku je zajištění uspokojení pohledávky oprávněného.
Tento způsob výkonu rozhodnutí má tedy zajišťovací funkci. Na rozdíl od ostatních
způsobů výkonu rozhodnutí nebude pohledávka oprávněného uspokojena, ale jen
zajištěna pro případ, ţe nebude uspokojena ani dodatečně. Tímto způsobem výkonu
rozhodnutí se sleduje vytvoření právních předpokladů, aby byla pohledávka
oprávněného v budoucnu uspokojena s větší jistotou a efektivněji. Svým účelem se
tak tento prostředek odlišuje od ostatních způsobů výkonu rozhodnutí, přesto
systematicky je jim kladen na roveň. Stejně tak z formulace ustanovení § 338b odst.
1 OSŘ a dalších ustanovení je zřejmé, ţe zákonodárce měl v úmyslu povaţovat
zřízení soudcovského zástavního práva za výkon rozhodnutí.

141

§ 66 odst. 6 EŘ-účinný do 31.10.2009
Kasíková, M. a kol.: Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti(exekuční řád). Komentář.1 vyd.
Praha: C.H. Beck,2007
142
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Vzhledem k tomu, ţe smyslem zřízení soudcovského zástavního práva není
přímé uspokojení pohledávky, vylučuje OSŘ při tomto způsobu výkonu rozhodnutí
pouţití ustanovení týkajících se postupu soudu po nařízení výkonu rozhodnutí,
ustanovení o odkladu výkonu rozhodnutí. Dále není moţné podat odporovou ţalobu
a nelze zastavit výkon rozhodnutí v případě, ţe průběh výkonu rozhodnutí ukazuje,
ţe výtěţek výkonu nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.143 Soudcovské zástavní
právo působí proti kaţdému dalšímu smluvnímu nabyvateli nemovitosti a věřitel,
v jehoţ prospěch bylo zřízeno soudcovské zástavní právo, má postavení zástavního
věřitele.
Oprávněný v návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského
zástavního práva musí kromě obecných náleţitostí dle § 42 odst. 4 OSŘ označit
účastníky řízení (oprávněný, povinný, případně manţel povinného), titul a označení
nemovitosti. Dále je oprávněný povinen k návrhu přiloţit listiny, kterými doloţí, ţe
nemovitost je ve vlastnictví povinného. Touto listinou je zpravidla výpis z katastru
nemovitostí, popřípadě listina vydaná nebo ověřená státními orgány, veřejná listina
notáře.144
Předpoklad pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech,
spočívající v tom, aby bylo doloţeno vlastnické právo povinného k nemovitostem,
soud posuzuje podle stavu, jaký tu byl v den zahájení řízení, tj. v den podání návrhu
na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí u soudu. Změny ve vlastnictví nemovitosti,
které nastanou po zahájení řízení, nejsou pro rozhodnutí soudu o nařízení výkonu
rozhodnutí významná.145
Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva a následně pak
prodejem zástavy lze vést i na nemovitost, která je jinak z výkonu rozhodnutí
vyloučena.146 Soud zahájení řízení o výkonu rozhodnutí oznámí příslušnému
katastrálnímu úřadu, jenţ zapíše poznámku o zahájení řízení. Vyhoví-li soud návrhu
oprávněného, vydá usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a do 30-ti dnů od nabytí

143

§ 338e odst. 1 OSŘ
§ 338b odst. 1 OSŘ
145
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.10.1997, sp. zn. 3 Cdon 1222/96
146
§ 322 odst. 4 OSŘ
144
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právní moci jej zašle katastrálnímu úřadu, který zapíše soudcovské zástavní právo
katastru nemovitostí záznamem.147
V případě odmítnutí, zamítnutí návrhu či zastavení řízení katastrální úřad
poznámku, resp. záznam zruší. Pakliţe není dotyčná nemovitost evidovaná
v katastru nemovitostí, zašle soud ve stejné lhůtě usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí Notářské komoře ČR, která soudcovské zástavní právo zapíše do
Rejstříku zástav.148 Ve výroku usnesení uvede soud den, kdy došel návrh na zřízení
soudcovského zástavního práva. Ten je rozhodný pro pořadí soudcovského
zástavního práva.
Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva končí právní mocí
jeho nařízení. Oprávněný se pak můţe uspokojit ze zástavy zřízené soudcovským
zástavním právem podáním buď návrhu na nařízení prodeje zástavy dle § 200y aţ §
200za OSŘ a poté jejím zpeněţením, nebo návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí
prodejem zastavené nemovitosti. Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí pro
pohledávku zajištěnou soudcovským zástavním právem lze vést nejen proti kaţdému
pozdějšímu vlastníku nemovitostí, který ji nabyl smluvně, ale i proti osobě, která se
stala výlučným vlastníkem nemovitosti dohodou o vypořádání společného jmění
s povinným.149
S ohledem na moţnost zřídit exekutorské zástavní právo na nemovitostech
ustanovení § 69a odst. 3 EŘ upravuje vztah, resp. pořadí tohoto zástavního práva
k smluvnímu a zákonnému zástavnímu právu na nemovitosti. Pro pořadí
exekutorského zástavního práva je rozhodující den, kdy bude příslušnému
katastrálnímu úřadu doručen exekuční příkaz. Jestliţe však dříve bylo na
nemovitosti zřízeno jiţ smluvní nebo zákonné zástavní právo, řídí se pořadí
exekutorského zástavního práva pořadím tohoto dříve zřízeného zástavního práva.
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§ 7 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
§ 35b odst. 3 zákona č.358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti
149
Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář. II. díl, Praha: C. H. Beck,
2004
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4. USPOKOJENÍ PRÁV NA NEPENĚŢITÉ PLNĚNÍ
Některým ze způsobů uvedených v § 258 odst. 2 OSŘ lze výkon rozhodnutí
nařídit, ukládá-li vykonatelné rozhodnutí nebo jiný titul splnění jiné povinnosti neţ
zaplacení peněţité částky. Způsob výkonu rozhodnutí se řídí povahou uloţené
povinnosti.
4.1. Vyklizení
Jestliţe titul pro výkon rozhodnutí ukládá povinnému, aby vyklidil nemovitost
nebo její část nebo stavbu, nařídí soud exekuci vyklizením. Občanský soudní řád zná
vyklizení bez náhrady150 a se zajištěním bytové náhrady nebo přístřeší.151
4.1.1. Vyklizení bez náhrady
Ukládá-li

rozhodnutí,

nemovitost, stavbu, byt

jehoţ

výkon

nebo místnost, u

se

navrhuje,

aby povinný vyklidil

nichţ není třeba zajistit přiměřený

náhradní byt, náhradní byt, náhradní ubytování nebo přístřeší, soud nařídí výkon
rozhodnutí a po právní moci tohoto usnesení výkon rozhodnutí provede dle § 340
odst.1 OSŘ. Proti usnesení soudu prvního stupně, jímţ bylo rozhodnuto o návrhu na
nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez náhrady, je odvolání přípustné.
Výkon rozhodnutí se provede tak, ţe soud učiní opatření, aby z vyklizovaného
objektu byly odstraněny věci patřící povinnému, příslušníkům jeho domácnosti,
nebo i někomu jinému, pokud jsou v objektu se souhlasem povinného umístěny a
vykázáni povinný a všichni, kdo se tam zdrţují na základě práva povinného. Osoby,
které se v objektu zdrţují na základě svého práva, nesmí být vykázány, pokud své
právo prokáţí. Děje se tak za pouţití excindační ţaloby nebo navrţením zastavení
exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ. O provedení vyklizení je povinný
soudem vyrozuměn nejméně pět dnů předem, aby se mohl na vyklizení připravit.
Vykonavatel výkon rozhodnutí neprovede, zjistí-li, ţe ten, kdo má být vyklizen,
je pro nemoc upoután na lůţko nebo pokud jde o ţenu v šestinedělí nebo ve vyšším
150
151

§ 340 an. OSŘ
§ 343 an. OSŘ
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stupni těhotenství a ţe by vyklizení mohlo váţně ohrozit zdravotní sta takové osoby.
Náklady spojené s vyklizením hradí stát. Ustanovení § 340 OSŘ se pouţije
přiměřeně i v exekučním řízení podle exekučního řádu.

4.1.2.Vyklizení se zajištěním bytové náhrady nebo přístřeší
Jestliţe rozhodnutí nebo jiný titul ukládá, aby povinný vyklidil byt

nebo

místnost, za které je nutno zajistit přiměřený náhradní byt, náhradní byt,
náhradní ubytování nebo přístřeší, soud nařídí výkon rozhodnutí jen tehdy, jestliţe
bude prokázáno, ţe povinnému je zajištěna taková bytová náhrada, jaká byla
určena ve vykonávaném rozhodnutí, nebo ţe povinnému je zajištěno přístřeší,
stanoví-li vykonávané rozhodnutí, ţe mu při vyklizení bytu náleţí přístřeší. Soud
tedy musí zkoumat, zda povinnému byla skutečně zajištěna bytová náhrada nebo
přístřeší a zda jde o takovou bytovou náhradu, jaká byla určena v titulu. Zajištění
bytové náhrady nebo přístřeší povinného je povinen prokázat oprávněný.
Dospěje-li soud k závěru, ţe bytová náhrada byla pro povinného zajištěna a ţe
odpovídá vykonávanému rozhodnutí nebo jinému titulu, případně ţe pro povinného
bylo zajištěno přístřeší, a budou-li splněny i další předpoklady vykonatelnosti
oprávněným označeného exekučního titulu, nařídí soud usnesením výkon rozhodnutí
vyklizením, jinak návrh zamítne.
Po právní moci tohoto usnesení soud výkon rozhodnutí provede dle ustanovení §
343 odst. 1 OSŘ. O tom, zda povinný má právo na zajištění bytové náhrady a jaké
konkrétně, rozhoduje soud v nalézacím řízení. Vykonávací soud je tímto
rozhodnutím nalézacího soudu vázán a není oprávněn postupovat jinak, neţ jak
v této otázce rozhodoval nalézací soud, a to i v případě, ţe se vykonávací soud
domnívá, ţe o bytové náhradě bylo rozhodnuto nesprávně, přesto nemůţe zjednat
nápravu.
U vyklizení se zajištěním bytové náhrady je i v řízení exekučním pouţitelné
ustanovení § 343 odst.3 OSŘ a soud, nikoliv exekutor zkoumá, zda je odpovídající
bytová náhrada skutečně zajištěna.
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Provedení výkonu rozhodnutí je skončeno, jakmile dojde k přestěhování věcí
povinného a příslušníků jeho domácnosti do zajištěné bytové náhrady nebo do
přístřeší, popřípadě jejich zadrţením oprávněným nebo zajištěním movitých věcí
k draţbě.
4.2. Odebrání věci
Tímto způsobem, lze vykonat rozhodnutí, kterým byla povinnému uloţena
povinnost vydat nebo dodat

konkrétní movitou věc oprávněnému. Výkon

rozhodnutí se provádí fyzickým odebráním věci povinnému spolu se vším, co k ní
patří a jejím předáním oprávněnému. Tento způsob výkonu rozhodnutí dopadá
nejen na případy, kdy věc má zůstat trvale u oprávněného, ale i na výkon takového
rozhodnutí, kterým bylo upraveno střídavé uţívání věci mezi oprávněným a
povinným.
Před nařízením výkonu rozhodnutí nesmí být povinnému doručen stejnopis
návrhu a nesmí být učiněny ani ţádné jiné úkony, z nichţ by se povinný mohl
dozvědět o tom, ţe se oprávněný domáhá nařízení výkonu rozhodnutí odebráním
věci, dříve, neţ soud nařízený výkon rozhodnutí provede, aby nebyl výkon
rozhodnutí zmařen.
Oprávněný je o provedení výkonu rozhodnutí informován předem, aby se jí mohl
zúčastnit a věc mu mohla být předána. Pokud se oprávněný nebo jeho zástupce
výkonu rozhodnutí nezúčastní, nedojde k jeho realizaci. Výkon je proveditelný
pouze v případě, ţe věc bude u povinného skutečně nalezena. Věc lze odebrat jen
povinnému. Má-li věc, kterou je třeba odebrat, u sebe někdo jiný, výkon rozhodnutí
se provede jen tehdy, je-li tato soba ochotna vydat věc oprávněnému dobrovolně.
Jestliţe se věc nepodaří odebrat a není známo, kde věc je, popřípadě co se s ní
stalo, vyzve soud i bez návrhu usnesením oprávněného, aby si věc stejného druhu a
stejné jakosti opatřil na náklad a nebezpečí povinného jinak. V usnesení je třeba
vymezit druh a jakost náhradního plnění. Takto lze postupovat jen u věcí určených
druhově.
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4.3. Rozdělení společné věci
Výkon rozhodnutí rozdělením společné věci se můţe uskutečnit prodejem věci
nebo jiným způsobem, většinou reálným rozdělením věci. Při prodeji movité nebo
nemovité věci se výkon provede přiměřeně dle ustanovení o výkonu rozhodnutí
prodejem věcí movitých a nemovitých. V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
soud označí věc, která má být prodána, a poměr, v jakém má být mezi
spoluvlastníky rozdělen výtěţek prodeje. Výtěţek prodeje je rozdělen mezi
spoluvlastníky dle výše jejich podílů na společné věci. Pokud se věc prodat
nepodaří, soud výkon rozhodnutí zastaví.
Pokud nemá být věc rozdělena prodejem věci, určí soud při nařízení výkonu
rozhodnutí způsob jejího provedení. V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud
určí konkrétní způsob, jakým bude reálné rozdělení věci provedeno. Tam, kde je
třeba k posouzení věci odborných znalostí, soud ustanoví znalce, a to i před
nařízením výkonu rozhodnutí. K provedení výkonu lze pak podle potřeby přibrat
vhodnou osobu, podle moţnosti zástupce orgánu obce, a rovněţ znalce.
Ustanovení § 349 OSŘ se pouţije přiměřeně i v exekučním řízení.

4.4. Provedení prací a výkonů
Tohoto způsobu výkonu rozhodnutí bude pouţito pro exekuční tituly znějící na
,,facere“, ,,omittere“ a ,, pati“. Zákon rozlišuje, zda-li jde o plnění zastupitelné co do
osoby, či nikoliv.
V případě zastupitelného plnění povolí soud oprávněnému, aby přesně označené
práce, které vyplývají z rozhodnutí nebo jiného titulu a které měl provést povinný,
provedl sám nebo aby si je dal provést někým jiným. V usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí je třeba uvést, ţe provedení prací se děje na náklad povinného.
Oprávněný a třetí osoba jsou oprávněni ke všemu, co je potřebné k provedení práce.
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Pokud se jedná o nezastupitelné plnění, které musí provést povinný sám, pak
splnění stanovené povinnosti soud vynucuje ukládáním pokut, a to do doby, dokud
nebude výkon rozhodnutí zastaven. V případě, ţe vykonávané rozhodnutí bylo
splněno, ale následným porušením uloţené povinnosti povinným došlo ke změně
stavu rozhodnutím uloţeného, soud oprávněnému povolí, aby se na náklady
povinného postaral o obnovení stavu. Způsob obnovení předešlého stavu soud uvede
v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
Při exekuci provedením prací a výkonů zastupitelné povahy zvolí exekutor
způsob zajištění provedení prací a výkonů, které má povinný podle exekučního titulu
provést. Konkretizaci způsobu zajištění provedení prací a výkonů provede exekutor
vydáním usnesením, proti němuţ je přípustné odvolání vzhledem k tomu, ţe se
nejedná o pouhé usnesení o vedení exekuce, ale volba způsobu provedení výrazně
determinuje náklady exekuce, které pak mohou být nuceně vymáhány na povinném.
Proti exekučnímu příkazu totiţ odvolání přípustné není.152

VI. ZÁKLADNÍ ROZDÍLY V ÚPRAVĚ VÝKONU
ROZHODNUTÍ DLE OSŘ A EXEKUCÍ DLE EŘ
Dne 03.04.2001 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn pod č. 120/2001 Sb. zákon o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), který měl zlepšit
vynutitelnost práva a vymahatelnost pohledávek. Tento zákon část veřejnosti
netrpělivě očekávala, neboť uţití tohoto institutu v jiných evropských zemích
přispělo k podstatně rychlejšímu vymáhání pohledávek z obchodního styku.

Exekuce podle exekučního řádu má některá zásadní specifika a odlišnosti od
výkonu rozhodnutí prováděného soudy.

Rozdíly mezi oběma typy řízení lze nalézt jiţ na počátku řízení. Výkon
rozhodnutí nařizuje soud na návrh oprávněného usnesením o nařízení výkonu
rozhodnutí. Poté činí soud veškeré úkony směřující k jejímu provedení. Exekuční
152

Kasíková, M.: Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) : komentář. 1.vyd.
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řízení je zahájeno podáním návrhu oprávněného na nařízení exekuce exekutorovi.
Exekutor poté do patnácti dnů poţádá exekuční soud o pověření k provedení
exekuce. Exekuční soud po doručení ţádosti nařídí exekuci a jejím provedením
pověří exekutora, a to do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh.

V této fázi exekučního řízení úloha soudce končí. O provedení exekuce se postará
exekutor. I role a hlavně iniciativa oprávněného prakticky v exekučním řízení končí
podáním návrhu na nařízení exekuce. Pověřením se totiţ exekutor stává zvláštním
zástupcem oprávněného ve věcech týkajících se vymáhané pohledávky.

V návrhu na provedení exekuce je obligatorní náleţitostí uvedení, který exekutor
má být provedením exekuce pověřen dle § 38 EŘ.

Nejdůleţitějším důsledkem nařízení exekuce je generální inhibitorium, tedy
zákaz nakládání s majetkem §44a odst. 1 EŘ. Toto inhibitorium je generální v tom
smyslu, ţe postihuje všechen majetek povinného, tedy i ten, o kterém exekutor či
soudce v době nařízení exekuce neví. Tato šíře inhibitoria je však vyváţena
povolením jistých výjimek. Exekuční řád sankcionuje jakýkoliv úkon dluţníka,
kterým vybočuje z generálního inhibitoria po nařízení exekuce, relativní neplatností.
Jakýkoli právní úkon povinného je totiţ povaţován za platný, dokud se exekutor,
oprávněný nebo přihlášený věřitel nedovolají jeho neplatnosti (ust. § 44a odst. 1
exekučního řádu). Dle ust. 44a odst. 4 EŘ můţe povinný k úhradě vymáhané
pohledávky prodat část svého majetku, pokud k prodeji získá písemný souhlas
exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů, nejméně však za cenu
obvyklou zjištěnou na základě znaleckého posudku.

Na rozdíl od výkonu rozhodnutí můţe být exekuce prováděna i více způsoby
najednou a souběţně dle § 58 odst. 2 EŘ, popř. postupně v závislosti na úspěšnosti
předchozích způsobů provánění exekuce. Způsob provedení exekuce nezávisí na vůli
oprávněného, ale určuje jej exekutor dle § 58 odst. 3 EŘ, coţ je mimo jiné právem
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jeho institucionální nezávislosti § 2 EŘ. Oprávněný sice má právo zvolit způsob
provedení exekuce, exekutor však jeho návrhem vázán není.

Určitou

nevýhodou

exekučního

řízení

pro

oprávněného

oproti

řízení

vykonávacímu můţe být nákladnost exekuce a především riziko, ţe v případě
zastavení exekuce pro nemajetnost povinného ponese paušálně určené náklady
exekuce právě oprávněný. Občanský soudní řád podobné ustanovení nemá, takţe u
soudního výkonu rozhodnutí ponese oprávněný náklady výkonu v případě jeho
zastavení pouze tehdy, je-li shledáno procesní zavinění na zastavení výkonu
rozhodnutí na straně oprávněného.

Jednotlivé základní způsoby provádění exekuce dle exekučního řádu jsou shodné
se způsoby výkonu rozhodnutí dle OSŘ. Exekuční řád zná některé „nové“ způsoby
provádění exekuce. Jejich novost spočívá zejména v tom, ţe poprvé je upravován
procesní postup při realizaci práv, která za doby vzniku části šesté OSŘ buď
neexistovala, popř. výkon rozhodnutí postiţením těchto práv nebyl prováděn.
Z důvodu předejití výkladovým obtíţím byly proto v exekučním řádu nově výslovně
upraveny i způsoby výkonu rozhodnutí, aby nebylo lze dovodit nemoţnost
provádění takovýchto způsobů exekuce soudním exekutorem.

Nejdůleţitějším ustanovením v tomto směru je ustanovení § 63 EŘ, které
výslovně připouští exekuci postiţením podílu povinného jako společníka nebo
komanditisty ve společnosti a exekuci postiţením členských práv a povinností
povinného jako člena v druţstvu. Dále pak je ustanovením § 59 odst. 3 EŘ výslovně
připuštěna exekuce prodejem zástavy (a to i ve vlastnictví třetích osob) a
ustanovením § 64 je připuštěna exekuce postiţením patentů, průmyslových vzorů,
ochranných známek a licencí. Podle povahy těchto práv se buď pouţijí přiměřeně
ustanovení o prodeji movitých věcí (patenty, průmyslové vzory a ochranné známky)
anebo ustanovení o přikázání pohledávky (práva z licence), přičemţ do doby
zpeněţení těchto práv vykonává všechna práva exekutor.
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Posledním „novým“ způsobem provádění exekuce je exekuce na cenné papíry, u
které § 67 EŘ upravuje oproti § 334 odst. 3 OSŘ způsob zpeněţení. Exekutor má
podle povahy cenného papíru moţnost buď vyzvat toho, kdo má plnit, aby
odpovídající plnění odevzdal exekutorovi a přitom postupuje přiměřeně podle
ustanovení o exekuci přikázáním pohledávky nebo se postará o jejich zpeněţení
převodem na třetí osobu podle ustanovení upravujících prodej movitých věcí. Do
doby zpeněţení cenného papíru ovšem vykonává práva z cenného papíru sám
exekutor.

Pokud se týká všech způsobů provádění exekuce platí, ţe se přiměřeně pouţijí
ustanovení OSŘ upravující příslušný způsob výkonu rozhodnutí pro tento který
způsob provádění exekuce.

Skutečných výjimek ve zvláštní části je naprosté minimum a mají exekutorovi
ulehčit provádění exekuce. Je třeba uvést § 66 odst. 1 EŘ, který odchylně stanoví,
ţe „Je-li to pro provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného účelné , můţe
exekutor i bez návrhu oprávněného zajistit movité věci, které sepsal, zejména je-li
zde obava z jejich poškození či ztráty.“ Exekuce prováděná soudním exekutorem je
tím fakticky upřednostněna před dalšími druhy exekucí, protoţe např. soudní
vykonavatel jiţ nemůţe sepsat věci do soupisu, protoţe je u povinného prostě
nenalezne.

Exekuční řád přinesl nové moţnosti zejména oprávněným a představuje
průlom v oblasti legislativních počinů při vymáhání pohledávek. Obecná část zákona
je podstatně odlišná od občanského soudního řádu, a to nejen zpřesněním dikce OSŘ
nebo přiznáním nových práv subjektům zúčastněným na exekučním řízení, ale také
zavedením nových institutů jako je třeba exekuční příkaz.

Zvláštní část je „harmonizována“ s OSŘ prostřednictvím přiměřeného pouţití
jednotlivých ustanovení OSŘ upravujících jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí.
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Výjimky z OSŘ jsou skutečně minimální a slouţí buď ochraně subjektů
zúčastněných na exekučním řízení nebo zrychlují celý exekuční proces. 153

Pro oprávněného je rozhodně výhodnější vymáhat svou pohledávku po povinném
v rámci exekučního řízení neţ soudním výkonem rozhodnutí. Exekuční řízení je
pruţnější, rychlejší a především efektivnější neţ řízení vykonávací. Rozhodne-li se
oprávněný vymáhat svou pohledávku soudním výkonem rozhodnutí, musí počítat
s tím, ţe soudy jsou v současnosti přetíţeny podáními v nalézacím řízení. Od úmyslu
oprávněného vést výkon rozhodnutí aţ po jeho ukončení často uplyne řada měsíců,
přičemţ tato doba má negativní vliv na úspěšnost výkonu rozhodnutí.
V exekučním řízení má pak soud k nařízení exekuce lhůtu 15 dnů od doručení
ţádost exekutora na nařízení exekuce. Po doručení usnesení o nařízení exekuce
povinnému dochází k blokaci majetku povinného. Z toho vyplývá, ţe od pojetí
myšlenky oprávněného vymoci svou pohledávku v exekučním řízení k právnímu
zajištění majetku povinného uplyne rozhodně kratší doba neţ je tomu při soudním
výkonu rozhodnutí.
Exekutor si po doručení usnesení o nařízení exekuce vyţádá informace o majetku
povinného od 3. osob dle § 33 EŘ, jeţ jsou povinny tyto informace poskytnout bez
zbytečného odkladu. Exekutor tak získá o majetku povinného veškeré informace a
můţe tak rozhodnout, kterým způsobem postihne majetek povinného. V případě, ţe
není např. podáno odvolání proti usnesení nebo nejsou ţádné jiné komplikace
v řízení, můţe dojít k vlastnímu vymáhání pohledávky pro oprávněného řádově po
dvou měsících od podání návrhu na nařízení exekuce.
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ZÁVĚR

Přijetím zákona č. 120/2001 Sb. do právního řádu ČR došlo ke značnému
zlepšení pozice věřitelů v České republice. Tento zákon i přes některé nedostatky,
má jednoznačně kladný vliv na celkovou právní jistotu při vymáhání pohledávek a
práva vůbec. V době, kdy se celková zadluţenost občanů ČR neustále zvyšuje je
rovněţ nepochybné, ţe jeho význam nadále poroste.
V současné době má věřitel moţnost volby, zda půjde se svou pohledávkou
přiznanou vykonatelným rozhodnutím před soud a vyuţije soudního výkonu
rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu nebo se obrátí na soudního
exekutora a domůţe se svého nároku prostřednictvím exekučního řízení.
Zavedení nového druhu exekučního řízení – exekuce prováděné soudním
exekutorem, přineslo svá pozitiva ve formě zefektivnění a zrychlení vymáhacího
řízení. Účel, který zákonodárce přijetím exekučního řádu zamýšlel, byl tedy
naplněn. Převratným je především fakt, ţe exekučním řádem byla přenesena část
pravomoci soudů na soudní exekutory, tedy fyzické osoby vykonávající exekuční
činnost jako svobodné povolání.
Toto institucionální oddělení od soudu a pravomoci soudního exekutora nabízí
pro oprávněného skutečně rychlejší a efektivnější způsob vymoţení pohledávky,
neţ jak mu do té doby nabízel soudní výkon rozhodnutí. Zainteresovanost
exekutora na úspěchu exekuce, oprávnění exekutora vůči třetím osobám týkající se
zjišťování informací o majetku povinného, institut generálního a speciálního
inhibitoria a prakticky ţádná iniciativa ze strany oprávněného, to vše způsobilo, ţe
věřitelé začali houfně opouštět starý a nepruţný výkon rozhodnutí soudem a stále
častěji se obracejí na soudního exekutora.
Zákonodárce projevil zavedením EŘ evidentní zájem na urychlení exekuce,
proto byly stanoveny lhůty soudu pro vydání některých rozhodnutí, odebrány
některé opravné prostředky a vůbec byl omezen procesní formalismus zavedený
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OSŘ, neboť spoustu drobných úkonů můţe oprávněný řešit pomocí neformální
komunikace s exekutorem.
V této rigorózní práci jsem se pokusila zmapovat platnou právní úpravu
soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu a srovnat ji
s právní úpravou civilněprávní exekuce dle zákona ř. 120/2001 Sb. Věnovala jsem
se institutům, jeţ jsou pro exekuční řízení typické a které jej odlišují od soudního
výkonu rozhodnutí. Nastínila jsem průběh výkonu rozhodnutí i exekučního řízení.
Snaţila jsem se klást důraz na prvky, jejichţ smyslem je urychlit a zefektivnit
výkon exekuce oproti soudnímu výkonu rozhodnutí.
Zavedení EŘ zákonodárcem splnilo zamýšlený účel a díky němu dochází k
snadnějšímu vymáhání práva. Praktickými novinkami, které obsahově patří
k tématu exekučního řízení, je zřízení portálu exekučních draţeb a bezplatné
poradny v exekuci. Portál draţeb, provozovaný Exekutorskou komorou České
republiky (www.portaldrazeb.cz), je speciální portál, kde lze nalézt přehled draţeb
nemovitostí vedených jednotlivými soudními exekutory podle EŘ.

Druhou

novinkou je zřízení bezplatných poraden pro osoby čelící exekuci. Exekutorské
komora se rozhodla realizovat toto bezplatné právní poradenství ve dvou
poradnách v Praze a Brně pro ty, kteří si z finančních důvodů nemohou moci
dovolit právní pomoc advokáta.
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RESUME
Das Thema dieser vorgelegter Doktorarbeit ist: Die rechtliche Ausgestaltung
der Vollstreckung laut der sechsten ZPO und ihr Vergleich mit der rechtlichen
Ausgestaltung der ziviljuristischen Exekutionen laut Gesetz Nr. 120/2001 Slg.
Diese Samlmung handelt über Gerichtsvollzieher und über Exekutionstätigkeit und
über nächste Änderungen des Gesetzes, die seit dem 1. Mai 2001 in Kraft getreten
sind. An diesem Tage ist der sgn. „Statusteil“ in Kraft getreten, der die Entstehung
der Gerichtsvollzieherkammer der Tschechischen Republik zu regeln hat. Der
Statusteil ermöglicht,
Vorschriften

und

den Gerichtsvolllzieherzustand zu etablieren und die

Verordnungen

zu

erlassen.

In

volle

Kraft

ist

das

Gerichtsvollzieherreglement am 1. September 2001 getreten. Seit diesem Tage ist
es möglich, die Exekutionen durchzuführen.
Es gab ein Argument, das fast durch das ganze Europa gebräuchlich ist und das
das Bestehen des Institutes für Betreibung der Außenstände erklärt hat. Durch
dieses Argument war es nötig, das Eintreibungsverfahren zu effektivieren und zu
beschleunigen und dadurch zu der Aufbesserung von der Eintreibbarkeit der Justiz
in der Tschechischen Republik beizutragen.
Von dieser legislativen Initiative war die Aufbesserung von der Betreibung der
Außenstände zu erwarten. Die rechtliche Ausgestaltung der Vollstreckung laut Nr.
99/1963 Slg. war gleichfalls aufrechter gehalten. Das heißt, dass das Verfahren der
Zwangsbetreibung der Zivilprozessaußenstände in unserem juristischen Reglement
durch zwei Rechtsvorschriften modifiziert ist. Nach einigen Jahren hat sich das
neu eingeführte Rechtssystem trotz ein paar Mängel bewahrheitet, und zwar durch
die Rasanz und die Effektivität des Verfahrens.
Durch die Verabschiebung des Gesetzes Nr. 120/2001 Slg. in das juristische
Reglement der Tschechischen Republik kam es zu einer wesentlichen
Verbesserung der Position von Gesellschaftgläubigern bei uns. Dieses Gesetz hat
eindeutig, trotz ein paar Mängel, einen positiven Einfluss auf die gesamte
Rechtssicherheit in der Betreibung der Außenstände. In der Zeit, wo die gesamte
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Verschuldung der Tschechen zunimmt, wird dieses Gesetz immer von grösserer
Bedeutung.
Das Ziel von dieser Arbeit war, die rechtliche Ausgestaltung der Vollstreckung
laut der ZPO und die Exekution laut des europäischen Rechtes zu beschreiben.
Ein anderes Ziel war auch, die Grundunterschiede zwischen diesen beiden
Prozessen zu definieren und über den Sinn von diesen doppelten Ausgestaltung
sowie auch über die Vorteile und Nachteile dieser Ausgeastaltung nachzudenken.
Die Arbeit sollte die Prozedur der ziviljuristischen Exekution laut der ZPO
klarstellen. Das heiβt, es geht um die rechtliche Ausgestaltung und um ihren
Vergleich mit der Prozedur der europäischen Rechtes. Ich war bemüht, die
Rechtsbeziehung von beiden Normen „lex generralis“(ZPO) und „lex specialis“ zu
klären, und weiter die wesentlichen Unterschiede zwischen einzelnen Verfahren
von Exekutionen zu finden.
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