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Abstrakt 

 

 Autor se ve své práci zabývá nejprve obecnými otázkami, jako je vymezení 

postavení exekutora v rámci exekuční části civilního procesu a jednotlivými fázemi 

exekuce prodejem nemovitých věcí povinného. Autor se též zabývá aktuální právní 

úpravou souběhu exekuce prodejem nemovitých věcí a insolvence s konstatováním 

zřejmých problémů v praxi a možnostmi jejich řešení. Dále se autor zabývá otázkou 

okruhu účastníků rozvrhového řízení a otázkou nákladů exekuce, jejich určení a 

uspokojení v rozvrhu rozdělované podstaty. Závěrečná část práce je věnována 

samotnému rozvrhovému řízení a uspokojení věřitelů z peněžních prostředků 

získaných prodejem nemovitých věcí povinného. Cílem autorovy práce je zhodnotit 

problémové okruhy právní úpravy rozvrhového řízení, které setrvávají po posledních 

dvou rozsáhlých novelizacích exekučního procesu a naznačit možné řešení vedoucí 

k větší efektivitě a jednoznačnosti této právní úpravy. 
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Abstract 

 

The initial part of the thesis covers general issues including the definition of the 

executor´s position in the execution part of the civil proceedings and the description 

of the individual parts of execution carried out by means of the sale of the obligated 

party´s immovable property. The following chapters examine the current legal 

framework regulating the concurrence of insolvency and execution by means of sale 

of immovable property. The author of the thesis points out apparent practical 

problems in this area and refers to possible solutions. The author also examines the 

parties to the distribution proceedings and discusses the issue of execution costs, 

their determination and their payment as part of the distribution of estate. 

The final part of the thesis focuses on the distribution proceedings as such and on the 

satisfaction of the creditors´ claims from the proceeds obtained from the sale of the 

obligated party´s immovable property. The thesis aims at identifying problematic 

parts of the legal framework regulating the distribution proceedings after the last two 

extensive amendments of the execution process. The author also suggests possible 

solutions that could increase the efficiency and reduce the ambiguity of the 

respective legal provisions. 

 

Key words: execution, immovable property, distribution proceedings 
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1. Úvod 

 

Exekučním řádem1 byl do českého právního řádu v roce 2001 zakotven nový 

institut, a to institut soudního exekutora2. Přijetím tohoto právního předpisu došlo k 

revoluční změně na půdě výkonu práva v České republice, kdy samotné úkony 

vedoucí k vymožení povinností určených dlužníkům ve prospěch věřitelů přešly na 

soukromé osoby, které stát pověřil vedením jednotlivých exekutorských úřadů. 

Exekuční soudy pověřující exekutory vedením exekuce se tak staly orgánem 

rozhodujícím o sporné exekuční agendě (návrhy na zastavení exekuce či návrhy na 

odklad exekuce) a zároveň orgánem nadaným kontrolní pravomocí nad exekutory. 

Přes zachování možnosti věřitelů nadále podávat návrhy na výkon rozhodnutí 

prováděný soudy podle části šesté občanského soudního řádu3, rostl počet 

zahájených exekučních řízení oproti nařízeným výkonům rozhodnutí prováděných 

soudy. Zároveň se v prvních letech působení exekutorů na poli exekuční části 

civilního procesu projevil strmý nárůst procentuální úspěšnosti ve vymáhání 

pohledávek věřitelů, kdy cca 3 % vymahatelnost práva, které dosahovaly soudy před 

zřízením exekutorských úřadů, vzrostla na cca 70 % úspěšnost ve vymáhání 

prostřednictvím exekutorů.  

Se společenskými změnami, které probíhaly v první dekádě 21. století, se 

zrodil fenomén zadluženosti obyvatelstva, a to primárně v segmentu spotřebitelských 

úvěrů a pohledávek deliktního charakteru (neuhrazené pokuty a poplatky, 

neuhrazené služby telefonních operátorů). Tento trend vyvrcholil v roce 2013 

statistickým údajem zhruba 700.000 zahájených exekucí v roce a statistickým 

údajem řádově 1 milionu obyvatel České republiky čelících exekuci. Pro uvedený 

fenomén se též stala příznačnou skutečnost stále častějšího zahájení více exekucí 

proti jednomu dlužníkovi.  

Autor této práce je toho názoru, že za výše konstatovaného stavu význam 

způsobu provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného oproti ostatním 

způsobům provedení exekuce vzrostl. Důvodem výše prezentovaného názoru autora 

je ta skutečnost, že díky zákonné evidenci nemovitých věcí v katastru nemovitostí 

tvoří nemovité věci majetek povinného, který je velmi komfortně zjistitelný a 
                                                           
1
 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů. 
2 V dalším textu autor používá zkrácený název „exekutor“. 
3 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.  
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následně postihnutelný v rámci prováděné exekuce. Zároveň lze konstatovat, že díky 

institutu přihlášení pohledávek věřitelů odlišných od oprávněného může být 

z výtěžku získaného prodejem nemovitých věcí povinného v dražbě uspokojen větší 

počet věřitelů povinného. U ostatních způsobů provedení exekuce, kdy dochází k 

absolutní časové konkurenci vydaných exekučních příkazů, není pluralitní 

uspokojení věřitelů povinného možné. 

Zákonem č. 286/2009 Sb. účinným od 01. 11. 2009 byla na exekutory 

přenesena řada pravomocí, které do té doby připadaly výlučně exekučním soudům. 

Mezi těmito pravomocemi byla též pravomoc (a zároveň povinnost) provést rozvrh 

rozdělované podstaty získané prodejem nemovitých věcí povinného v dražbě. 

Zákonodárce šel v přenosu této pravomoci na exekutory tak daleko, že dle 

přechodných ustanovení výše uvedeného zákona exekutoři měli rozhodovat i o 

rozvržení rozdělované podstaty v řízeních, ve kterých již byla exekuce prodejem 

nemovitých věcí ve fázi těsně před samotným rozvrhem rozdělované podstaty, tedy 

zaslané zprávy k rozvrhu rozdělované podstaty na exekuční soud.  

Zákonem č. 396/2012 Sb. účinným od 01. 01. 2013 došlo k poměrně rozsáhlé 

změně exekučního řádu a občanského soudního řádu. Jedna z nejvíce 

novelizovaných oblastí byla právní úprava prodeje nemovitých věcí v rámci 

exekuční části civilního procesu.  

Dle názoru autora, i přes dvojí zásadní novelizaci právních předpisů 

upravujících exekuční řízení a exekuci prodejem nemovitých věcí, nadále zůstává 

určitý okruh otázek, jejichž právní úprava je nejednoznačná či poměrně kontroverzní.  

Cílem této práce je shrnutí jednotlivých stádií exekuce prodejem nemovitých 

věcí a vyzdvihnutí těch částí a institutů, které jsou důležité pro samotný rozvrh 

rozdělované podstaty. Důležitou částí tohoto shrnutí má být zaměření se na platnou 

právní úpravu a její komparaci s právní úpravou účinnou do 31. 12. 2012, kdy již lze 

konstatovat, jaké změny byly krokem kupředu a které změny zcela po právu i nadále 

vzbuzují rozpaky. 

Dalším cílem této práce je zhodnotit aktuální právní úpravu souběhu exekuce 

prodejem nemovitých věcí a zahájeného insolvenčního řízení. Důležitost tohoto 

okruhu spatřuje autor ve výše konstatovaném nárůstu trendu plurality věřitelů 

směrem k jednomu dlužníku, kteří mezi sebou soupeří o vymožení svojí pohledávky. 

Zahájení insolvenčního řízení velmi často toto soupeření věřitelů ukončuje a další 

proces uspokojení pohledávek věřitelů probíhá pod patronací insolvenčního soudu. 
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Zároveň je však nutné konstatovat, že díky institutu insolvenčního návrhu a jeho 

účinkům se dlužníkům dostal do rukou nástroj, kterým je možné poměrně účinně 

exekuční prodej nemovitých věcí úspěšně mařit. 

Následující části této práce budou věnovány okruhu účastníků rozvrhového 

řízení jakožto závěrečné fáze exekuce prodejem nemovitých věcí, jejich právům a 

povinnostem. 

Cílem této práce je zhodnotit stávající právní úpravu procesu rozvrhového 

řízení a vyzdvihnout některé instituty rozvrhového řízení, jejichž právní úprava je dle 

názoru autora nejednoznačná a jejich nejasná interpretace při jejich aplikaci vytváří 

zbytečné problémy při jejich aplikaci. Autor se při hodnocení právní úpravy těchto 

institutů bude snažit navrhnout řešení, které by zmiňovanou nejednoznačnost 

odstranilo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. Vztah exekučního řádu a občanského soudního řádu 

 

Od přijetí občanského soudního řádu jakožto kodexu upravujícího civilní 

procesní právo do počátku účinnosti exekučního řádu bylo jediným možným 

způsobem vynucení splnění povinnosti na základě exekučního titulu vycházejícího z 

občanskoprávních či obchodněprávních vztahů podání návrhu na nařízení výkonu 

rozhodnutí podle části šesté občanského soudního řádu. Přijetím exekučního řádu 

zákonodárce přenesl část státní moci na půdě exekuční části civilního procesu na 

soukromou osobu splňující podmínky dle ust. § 9 exekučního řádu, kterou ministr 

spravedlnosti jmenoval do exekutorského úřadu. Exekuční činnost provádí exekutor 

na základě exekučního návrhu oprávněného a dále na základě pověření exekučního 

soudu. Ust. § 40 odst. 1 exekučního řádu obsahuje demonstrativní výčet exekučních 

titulů, jejichž vymožením může být exekutor pověřen.   

Dle důvodové zprávy k exekučnímu řádu činnost exekutora začíná tam, kde 

končí činnost soudu v nalézacím řízení. Aby mohla být tato premisa naplněna, 

exekuční řád v sobě obsahuje několik principů, které jsou pro postavení exekutora 

ve vykonávací fázi civilního procesu nezbytné. 

Prvním z principů je princip zakotvený v ust. § 2 odst. 1 exekučního řádu a tím 

je nezávislost exekutora, který se při vedení exekuce řídí pouze Ústavou České 

republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými 

v řízení o výkonu rozhodnutí a exekuce. Dle literatury4 se jedná o nezávislost 

institucionální, která je užší než nezávislost soudce. Exekutor je vázán rozhodnutím 

exekučního soudu či soudu odvolacího vydaným v rámci toho kterého exekučního 

řízení a též je vázán právním názorem uvedených soudů, v tom kterém rozhodnutí 

vyjádřeném. 

Druhým z principů je princip obsažený v ust. § 28 věta druhá exekučního řádu, 

dle kterého se úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu. Dle 

literatury5 je tímto ustanovením definováno postavení exekutora jakožto soukromé 

osoby vykonávající z pověření soudu veřejnou moc v oboru justice. Zároveň toto 

ustanovení určuje vztah mezi exekutorem a exekučním soudem, který v exekučním 

                                                           
4 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 8. 
5 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 117. 
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řízení rozhoduje pouze v případech, ve kterých mu tuto pravomoc exekuční řád 

výslovně svěřuje, anebo je zřejmé, že tato pravomoc exekučnímu soudu patří.  

Dalším principem je princip přiměřeného použití občanského soudního řádu 

pro vedení exekuce, který je obsažen v ust. § 52 exekučního řádu.  

Dle odstavce prvního uvedeného ustanovení nestanoví-li exekuční řád jinak, 

použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. 

Tímto ustanovením je deklarován vztah mezi občanským soudním řádem a 

exekučním řádem, kdy tento vztah se řídí principem subsidiarity. Subsidiární normou 

je v tomto případě občanský soudní řád, normou speciální pak exekuční řád. Dle 

literatury6 není omezeno subsidiární použití občanského soudního řádu pouze na část 

šestou, ale ve smyslu ust. § 254 odst. 1 občanského soudního řádu lze v exekučním 

řízení aplikovat až na výjimky i ustanovení ostatních částí civilního procesního 

kodexu.  

Autorovi je vlastní názor obsažený v komentáři7, dle kterého by mělo být 

v totožných otázkách výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu a 

exekučního řízení postupováno ve výkladu ustanovení a konkrétních institutů 

v zásadě stejně. Tento názor je zcela namístě, neboť je mimo jakoukoliv pochybnost, 

že se vznikem možnosti věřitele využít k vymožení vykonatelné pohledávky vedle 

soudu i pověřeného exekutora nemělo dojít k vytvoření zcela odlišného způsobu 

exekuční části civilního procesu. Skutečnost je taková, že až na princip úkonů 

prováděných exekutorem, jakožto soukromou osobou pověřenou státní mocí místo 

soudu jakožto reprezentanta státní moci, se v případě výkonu rozhodnutí soudem a 

vedení exekuce exekutorem má jednat o de facto totožný proces s pochopitelnými a 

nevyhnutelnými výjimkami, které se však nemohou dotýkat práv účastníků řízení 

nebo diference ve způsobech provádění vymožení vymáhané povinnosti. 

 

2.1 Úkony exekutora při prodeji nemovitých věcí povinného 

 

V souladu s principy uvedenými v předchozí části exekutor po vydání 

exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ve smyslu ust. § 47 a ust. § 59 odst. 1 

písm. c) exekučního řádu provádí exekuci podle příslušných ustanovení občanského 

                                                           
6 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 325. 
7 Tamtéž. 
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soudního řádu, konkrétně ust. § 335 a následující. Exekutor tak v rámci exekučního 

prodeje nemovitých věcí vydává veškerá rozhodnutí, která ve výkonu rozhodnutí 

prodejem nemovitých věcí přísluší soudu. Jedná se o usnesení o ustanovení znalce ve 

smyslu ust. § 336 občanského soudního řádu, usnesení o určení ceny nemovitých 

věcí ve smyslu ust. § 336a občanského soudního řádu, dražební vyhlášku ve smyslu 

ust. § 336b občanského soudního řádu a dále usnesení o příklepu ve smyslu ust. § 

336j a násl. občanského soudního řádu, případně usnesení o předražku ve smyslu ust. 

§ 336ja občanského soudního řádu, a rozvrhové usnesení ve smyslu ust. § 337e 

občanského soudního řádu. 

Pravomocí rozhodovat o rozvrhu rozdělované podstaty nebyl exekutor nadán 

od začátku účinnosti exekučního řádu. Tato pravomoc byla exekutorům udělena 

novelou provedenou zákonem č. 286/2009 Sb., díky níž se součástí exekučního řádu 

stalo ustanovení § 55b. Dle ust. § 55b věta druhá exekutor při rozhodování činí 

úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.  

Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2009 Sb. obecně konstatuje, že navrhovanou 

novelou nedojde k výraznému posilování pozice exekutora nebo zvyšování 

samostatných rozhodovacích pravomocí. Exekutor by měl do budoucna rozhodovat 

pouze nesporné věci, v ostatních věc předkládat k rozhodnutí soudu.  

Zde autor cítí nutnost položit si otázku, zda se s ohledem na důvody uvedené 

v důvodové zprávě zákonodárci původní záměr podařil. Výše uvedenou novelou totiž 

byly na exekutora přeneseny rozhodovací pravomoci de facto ve veškeré exekuční 

agendě po vydání pověření k vedení exekuce vyjma sporného zastavení exekuce a 

agendy rozhodování o návrhu na odklad exekuce. Autor zastává názor, že novelou 

exekučního řádu provedenou zákonem č. 286/2009 Sb. byly de facto posíleny nejen 

povinnosti exekutora v rámci provádění exekuce a exekučního řízení, ale též byly 

posíleny jeho pravomoci. Pravomoc provádět rozvrh rozdělované podstaty je dle 

autora zřejmým příkladem.  

Výše uvedenou novelou exekučního řádu dle autora došlo v zásadě k aplikaci 

toho samého principu, jako při novelizaci ust. § 38 odst. 2 občanského soudního řádu 

zákonem č. 7/2009 Sb., kterou byly na notáře vykonávajícího funkci soudního 

komisaře přeneseny rozhodovací pravomoci, které do té doby patřily výlučně 

dědickému soudu a které zasahují do hmotných práv účastníků dědického řízení. 

Exekutor se tedy, stejně jako notář vykonávající jakožto soudní komisař úkony 

v rámci dědického řízení, z institutu, kterému byly svěřeny primárně procesní 
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pravomoci (provádění exekuce), posunul do postavení, kdy svým rozhodováním 

vyjma primárního pověření k vedení exekuce a možnosti ovlivnit konec exekučního 

řízení, pokrývá celé exekuční řízení a provádění exekuce jako takové.  

Autor je toho názoru, že při zrodu institutu exekutora v českém právním řádu 

nebylo počítáno s tím, že by exekutor měl až takto široce převzít roli soudu 

v exekučním řízení. Na druhou stranu se dle autora jedná o logický vývoj, kdy se 

více a více ukazuje, že stát není schopen na poli výkonu rozhodnutí zajistit v rámci 

státního aparátu efektivní vymáhání vykonatelných povinností, a proto dochází 

k přesunu státní moci na soukromé osoby, které tuto provádějí za dohledu státu. Dle 

autora je tento model udržitelný pouze za předpokladu, že exekuční soudy využijí 

odbřemenění svého aparátu nikoliv pouze k provedení úspor, ale též k vytvoření 

efektivního dohledového systému, který bude fungovat na preventivní bázi za 

současného přijetí institutu exekutora jako součást justice, nikoliv protivníka 

usurpujícího si do té doby výlučné pravomoci soudců. 
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3. Exekuce prodejem nemovitých věcí a její stádia 

 

Exekuce prodejem nemovitých věcí je jedním ze způsobů provedení exekuce 

ukládající zaplacení peněžité částky. Způsoby provedení exekuce jsou taxativně 

uvedeny v ust. § 59 odst. 1 exekučního řádu. Z tohoto důvodu bude pro smysl 

exekuce prodejem nemovitých věcí a její zásady platit v užším slova smyslu totéž, co 

pro samotné exekuční řízení.  

Samotným smyslem exekuce prodejem nemovitých věcí povinného je 

uspokojení pohledávky oprávněného, pro jejíž vymožení byla exekuce na majetek 

povinného nařízena, a to z nemovitého majetku povinného.  

Literatura8 se shoduje v konstatování, že exekuce prodejem nemovitých věcí je 

procesem, který je rozdělen do samostatných fází, z nichž v každé fázi se řeší 

uzavřený okruh otázek. Každá z těchto fází je ukončena pravomocným rozhodnutím. 

Existence takového pravomocného rozhodnutí zavazuje nejen exekutora, který 

takové rozhodnutí vydal, ale i účastníky té které fáze řízení, kteří jsou s tímto 

rozhodnutím konfrontováni. Účinkem existence takového pravomocného rozhodnutí 

je nemožnost zabývat se v další fázi exekuce prodejem nemovitých věcí otázkami, o 

kterých již bylo pravomocně rozhodnuto ve fázi předcházející.  

Ve stejném duchu tak judikoval Nejvyšší soud České republiky, kdy odmítl 

dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení o 

příklepu. Dovolatel v daném případě napadl udělení příklepu z důvodu chybně 

určeného nejnižšího podání. Nejvyšší soud České republiky názor dovolatele nepřijal 

a své stanovisko odůvodnil následovně: „Zákonná úprava totiž rozděluje průběh 

exekuce prodejem nemovitostí do několika relativně samostatných fází, z nichž v 

každé se řeší vymezený okruh otázek. Těmito fázemi jsou 1) nařízení výkonu 

rozhodnutí, 2) určení ceny nemovitosti a jejího příslušenství, ceny závad a práv s 

nemovitostí spojených, určení závad, které prodejem v dražbě nezaniknou a určení 

výsledné ceny, 3) vydání usnesení o dražební vyhlášce, 4) vlastní dražba a 5) jednání 

o rozvrhu. Úkony soudu, účastníků řízení a osob na řízení zúčastněných jsou 

zpravidla završeny pravomocným usnesením, jehož účinky vylučují možnost v další 

fázi znovu řešit otázky, o kterých již bylo rozhodnuto.“9  

 

                                                           
8 Tripes Antonín JUDr., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 469. 
9 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 02. 2006, spis. zn. 20 Cdo 668/2005. 
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3.1 Vydání exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí  

 

První fází exekuce prodejem nemovitých věcí je vydání exekučního příkazu, 

kterým exekutor rozhodne o prodeji konkrétních nemovitých věcí ve vlastnictví 

povinného. Na rozdíl od výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí není možnost 

či úspěch exekuce prodejem nemovitých věcí podmíněn označením nemovitých věcí 

povinného oprávněným (viz. ust. § 335 odst. 1 občanského soudního řádu), neboť dle 

ust. § 58 odst. 3 exekučního řádu o způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor. 

K tomuto nutno konstatovat, že zásada dispoziční, tedy že exekuční řízení je 

zahájeno na návrh oprávněného a exekuce je prováděna pro vymožení jeho 

pohledávky, je po zahájení exekučního řízení potlačena do pozadí a provádění 

exekuce dominuje zásada oficiality, což znamená, že od oprávněného nejsou 

očekávány další procesní úkony k tomu, aby bylo v exekuci prodejem nemovitých 

věcí dále pokračováno až k dražbě exekučně postižených nemovitých věcí a 

rozvržení rozdělované podstaty.10 Zásada oficiality je v exekučním řádu vtělena do 

ust. § 46 odst. 2, dle kterého pověřený exekutor činí i bez návrhu úkony směřující 

k jejímu provedení, a dále do ust. § 58 odst. 3, dle kterého způsob provedení exekuce 

určí exekutor. Je tedy na exekutorovi, nikoliv na oprávněném11, aby po pověření 

k vedení exekuce zvolil způsob provedení exekuce a činil kroky k jejímu provedení. 

Exekutor může dle ust. § 66 odst. 2 exekučního řádu přistoupit k exekuci 

prodejem nemovitých věcí, jen jestliže bude listinami vydanými nebo ověřenými 

státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře, doloženo, že nemovité 

věci jsou ve vlastnictví povinného. Dle ust. § 335a odst. 1 občanského soudního řádu 

je pro vydání exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 

rozhodující stav v době vydání exekučního příkazu. Pokud tedy exekutor na 

základě výpisu z katastru nemovitostí konstatuje, že povinný je vlastníkem 

nemovitých věcí, může tyto nemovité věci postihnout exekučním příkazem. Dle 

názoru Nejvyššího soudu České republiky12 nelze exekuční postižení nemovitých 

věcí povinného zpochybnit ani v případě, kdy před vydáním exekučního příkazu byl 

na katastr nemovitostí podán návrh na vklad vlastnického práva třetí osoby, neboť: 

                                                           
10 Winterová Alena prof. JUDr., CSc. a kol., Civilní právo procesní, 6. vydání, Praha: Linde, 2011, str. 
477. 
11 Nelze říci obecně účastnících řízení, jelikož přirozené zájmy účastníků řízení, tedy oprávněného a 
povinného se v exekučním řízení z logiky věci rozcházejí či lépe, stojí proti sobě. 
12

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 05. 2004, spis. zn. 20 Cdo 1058/2003. 
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„Okolnost, že právní účinky vkladu vlastnického práva pro nabyvatele vznikly již ke 

dni před podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, tu není rozhodná, neboť se 

odvíjí od skutečnosti, která nastala až po zahájení vykonávacího řízení; není-li 

možné při rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem 

nemovitostí přihlédnout k této skutečnosti, nelze vzít v úvahu ani její následky, 

spočívající v právních účincích vkladu od ní se odvíjejících, byť nastaly (vznikly) v 

době před zahájením vykonávacího řízení.“ 

 

3.2 Vylučovací (excindační) žaloba   

 

V případě, že by exekutor postihl exekučním příkazem nemovité věci, ke 

kterým svědčí právo třetí osoby, které nepřipouští prodej těchto nemovitých věcí 

v exekuční dražbě, může se třetí osoba procesně bránit podáním tzv. vylučovací 

žaloby (též žaloba excindační). 

Vylučovací žaloba je svojí povahou žalobou na určení, u které se však netvrdí 

naléhavý právní zájem ve smyslu ust. 80 písm. c) občanského soudního řádu. Místně 

příslušným soudem k rozhodnutí o vylučovací žalobě je dle ust. § 88 písm. o) 

občanského soudního řádu soud, který pověřil exekutora vedením exekuce. 

Předmětem vylučovací žaloby je vyloučení nemovitých věcí z exekuce prodejem 

nemovitých věcí na základě již vydaného exekučního příkazu.13 

Občanský soudní řád rozeznává dva režimy vylučovací žaloby a to v závislosti 

na aktivní legitimaci žalobce. Dle ust. § 267 odst. 1 občanského soudního řádu je 

k podání vylučovací žaloby aktivně legitimovaná třetí osoba odlišná od oprávněného 

či povinného, jejíž nemovité věci byly postiženy exekučním příkazem, ačkoliv má 

k těmto nemovitým věcem právo, které jejich prodej v exekuci nepřipouští. Takovou 

osobou je typicky vlastník. Dle literatury14 je vlastnické právo právem 

nepřipouštějícím výkon rozhodnutí (exekuci) jen tehdy, představuje-li vydání 

exekučního příkazu neoprávněný zásah do tohoto práva, tedy nemá-li vlastník (třetí 

osoba) právní povinnost strpět úhradu dluhu povinného z exekucí postižených 

nemovitých věcí. V případě, že byla podána žaloba na vyloučení nemovitostí 

z exekuce, nelze exekuci nadále provádět do pravomocného rozhodnutí o této žalobě. 

                                                           
13 Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 824. 
14 Tamtéž. 
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K tomuto nutno pro úplnost uvést názor Krajského soudu v Českých Budějovicích15, 

dle kterého: „V případě, že vylučovací žalobu podá povinný, je již z obsahu samotné 

žaloby zjevné, že jí nemůže být vyhověno a vzhledem k tomu není třeba odročovat 

dražební jednání podle § 336i odst. 1 o. s. ř.“  Dle tohoto názoru tak připadá 

exekutorovi pravomoc posoudit nejen včasnost podání vylučovací žaloby, ale též její 

relevanci. Pokud bude vylučovací žalobě pravomocným rozhodnutím soudu 

vyhověno, je tato skutečnost důvodem pro zastavení exekuce prodejem nemovitých 

věcí podle ust. § 268 odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu.16 

K procesnímu postupu podle ust. § 267 odst. 1 občanského soudního řádu je 

též aktivně legitimován manžel povinného v případech, kdy exekutor exekučním 

příkazem postihl nemovité věci, které manžel povinného nabyl darem, nemovité věci 

nabyté manželem povinného v rámci dědictví, případně nemovité věci nabité 

manželem povinného za majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle 

předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství, 

nebo který byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo majetek 

sloužící podle povahy jen jeho osobní potřebě. V zásadě se tedy jedná o nemovité 

věci spadající do režimu výlučného majetku manžela povinného, které nikdy 

netvořili společné jmění manželů povinného a jeho manžela.  

Druhým režim vylučovací žaloby je upraven v ust. § 267 odst. 2 občanského 

soudního řádu, dle kterého může vylučovací žalobu podat manžel povinného, byl-li 

exekučním příkazem postižen majetek, který patří do společného jmění manželů 

nebo se pro účely exekučního řízení považuje za majetek patřící do společného jmění 

manželů povinného a jeho manžela, ale vymáhanou pohledávku nelze z tohoto 

majetku uspokojit.  

Dle ust. § 42 odst. 1 exekučnímu řádu exekuci na majetek patřící do 

společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl 

za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za 

majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce 

považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že 

bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající 

rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl 

                                                           
15 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 09. 02. 2006, spis. zn. 6 Co 2867/2005. 
16 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2220. 
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ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného 

jmění ke dni zániku manželství. Vylučovací žalobou dle ust. § 267 odst. 2 

občanského soudního řádu se tak manžel povinného může bránit exekučnímu 

postižení nemovitých věcí, které nepodléhají režimu uvedeného ustanovení. 

Jestliže manželství povinného a jeho manžela bylo rozvedeno, ale nedošlo 

k vypořádání společného jmění manželů do tří let od zániku společného jmění 

manželů či nebyl v totožné době podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím 

soudu, dle ust. § 741 písm. b občanského zákoníku17 platí, že nemovité věci jsou 

v podílovém spoluvlastnictví obou bývalých manželů a že podíly obou bývalých 

manželů jsou stejné. Dle názoru Nejvyššího soudu České republiky18 lze k vydobytí 

závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů, nařídit výkon 

rozhodnutí i na majetek patřící do zaniklého společného jmění, které v době zahájení 

řízení o výkon nebylo vypořádáno. Exekutorovi vymáhajícímu pohledávku 

oprávněného, která vznikla za trvání manželství povinného a jeho manžela, které 

však již bylo rozvedeno, ale ohledně společného jmění manželů nebylo v době kratší 

tří let ze strany povinného a jeho bývalého manžela učiněna dohoda o vypořádání 

společného jmění manželů, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím 

soudu, nic nebrání postihnout exekučním příkazem nemovité věci tvořící 

nevypořádané společné jmění manželů povinného a jeho bývalého manžela.  

Pokud by exekutor za splnění výše uvedených podmínek exekučním příkazem 

postihl nemovité věci, které by byly v katastru nemovitostí zapsány v režimu 

společného jmění manželů povinného a jeho manžela, ale k vydání exekučního 

příkazu by došlo až po uplynutí tříleté lhůty po zániku společného jmění manželů 

povinného a jeho bývalého manžela, bývalý manžel povinného by byl oprávněn 

postupovat v souladu s ust. § 267 odst. 2 občanského soudního řádu a podat proti 

oprávněnému vylučovací žalobu pro vyloučení spoluvlastnického podílu na 

postižené nemovitosti, jehož je bývalý manžel povinného dle ust. § 741 písm. b) 

občanského zákoníku vlastníkem. Stejně tak je dle Nejvyššího soudu České 

republiky19 bývalý manžel povinného aktivně legitimován k podání vylučovací 

žaloby proti oprávněnému v případě, že by k uspokojení pohledávky, která vznikla 

věřiteli vůči povinnému až po rozvodu manželství, měl být použit majetek 

                                                           
17 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
18

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 2003, sp. zn. 20 Cdo 238/2003. 
19 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 05. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1134/2007. 



19 
 

nacházející se ve společném jmění manželů povinného a jeho bývalého manžela bez 

zřetele k tomu, že taková pohledávka vznikla sice po rozvodu, ale ještě předtím, než 

bylo rozvodem zaniklé majetkové společenství manželů vypořádáno. 

 

3.3 Přiměřenost provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 

 

Další skutečností, která má vliv na případné vydání exekučního příkazu 

k provedení exekuce postižením nemovitých věcí povinného je zásada přiměřenosti, 

dle které exekuce by měla postihovat majetek pouze v rozsahu vymáhaného plnění.20 

Ač se na první pohled zdá interpretace této zásady poměrně jednoduchá, není tomu 

tak. Zásada přiměřenosti je upravena v ust. § 47 odst. 1 věty třetí exekučního řádu, 

dle kterého je exekutor povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, 

který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného 

a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.  

Uvedená právní úprava doplněná do exekučního řádu zákonem č. 133/2006 Sb. 

ze dne 14. 03. 2006 je odrazem úpravy zásady přiměřenosti obsažené v ust. § 264 

odst. 1 občanského soudního řádu, dle které navrhne-li oprávněný výkon rozhodnutí 

způsobem, který je zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše 

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

pohledávky dosaženo, může soud nařídit, a to po slyšení oprávněného, výkon 

rozhodnutí jiným vhodným způsobem. Bohužel, důvodová zpráva k návrhu zákona č. 

133/2006 Sb. zmínku o výše uvedené novelizaci neobsahuje, z čehož je možné 

vyvodit, že původním záměrem zákonodárce začlenění této právní úpravy do 

exekučního řádu nebylo, nebo jí nepřikládal tak velký význam. Dle názoru autora lze 

konstatovat, že tato novelizace byla výsledkem jednak faktu, že exekuční řád do té 

doby výslovné vyjádření zásady přiměřenosti neobsahoval, a dále společenské 

nálady té doby. Autor zastává názor, že i když se zásada přiměřenosti na zákonné 

úrovni i exekučního řízení dotýkala (dle ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-

li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského 

soudního řádu), bylo rozhodně vhodným počinem exekuční řád novelizovat tak, aby 

zásadu přiměřenosti v sobě obsahoval výslovně. 

 

                                                           
20 Winterová Alena prof JUDr., CSc. a kol., Civilní právo procesní, 6. vydání, Praha: Linde, 2011, str. 
477. 
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Zásada přiměřenosti je konkretizována úpravou obsaženou v ust. § 58 odst. 2 

věta třetí a čtvrtá exekučního řádu, dle kterých nebrání-li to účelu exekuce, provede 

se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze 

mzdy a jiných příjmů, správou nemovitostí, pozastavením řidičského oprávnění nebo 

zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby 

provedení exekuce podle předchozí věty nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité 

pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede 

se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a 

nemovitostí nebo postižením podniku. Tato právní úprava byla do exekučního řádu 

vtělena zákonem č. 286/2009 ze dne 22. 07. 2009 s účinností od 01. 11. 2009. Dle 

důvodové zprávy21:  „Nová úprava reaguje na potřeby praxe jednoznačně definovat 

přiměřenost rozsahu postihovaného majetku vymáhané pohledávce, jejímu 

příslušenství a vymáhaným nákladům. Exekuce nesmí sloužit k omezení povinného ve 

větší než nezbytné míře, zejména když vhledem k ustanovení § 44a odst. 1 povinný 

pod sankcí neplatnosti úkonů stejně nemůže po dobu probíhající exekuce nakládat 

svým majetkem. Zvolený způsob exekuce musí vždy směřovat proti majetku, který 

svou hodnotou odpovídá výši vymáhaných nároků. Novela zavádí prioritu způsobu 

exekuce přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského 

zástavního práva. Má-li povinný dostatek prostředků na účtu, nemůže exekutor zvolit 

jiný způsob exekuce.“  

Autor zastává názor, že výše uvedená právní úprava, která ve snaze zvýšit 

ochranu povinného a zvýšit humánnost provádění exekuce zavedla tzv. prioritní 

způsoby provádění exekuce, je zbytečná. Tento názor autor zdůvodňuje poukazem na 

již existující úpravu zásady přiměřenosti, jejíž obecná úprava byla uvedena výše. 

Dále autor konstatuje, že vhodnější formu konkretizace zásady přiměřenosti 

obsažené v ust. § 47 odst. 1 věty třetí exekučního řádu spatřuje v soudy tvořené 

judikatuře, než v tvorbě zákonodárce, která sama bude v budoucnosti potřebovat 

výkladové korektivy ve formě judikatury.  

Pro úplnost nutno zmínit, že vyjádření zásady přiměřenosti obsažené v ust. § 

47 odst. odst. 1 věty třetí exekučního řádu konfrontuje exekutorův úmysl postihnout 

majetek exekučním příkazem ihned na začátku, tedy exekutor musí uvažovat výběr 

vhodného a tedy i přiměřeného způsobu provedení exekuce před samotným vydáním 

                                                           
21 Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2009 Sb. 
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exekučního příkazu, resp. rozhodnutí o způsobu provedení exekuce. Ust. § 58 odst. 2 

věta třetí a čtvrtá exekučního řádu hovoří o zásadě přiměřenosti a použití prioritních 

způsobů provedení exekuce až ve fázi provádění exekuce, tedy ve fázi 

pravomocného exekučního příkazu. Dle názoru autora uvědomění si těchto 

souvislostí pouze podporuje zbytečnost úpravy obsažené v ust. § 58 odst. 2 věta třetí 

a čtvrtá exekučního řádu, která má spíše deklaratorní účel.  

Otázku vhodnosti způsobu provedení exekuce, resp. výkonu rozhodnutí řešil 

opakovaně Nejvyšší soud České republiky22, který zaujal následující stanovisko: 

„P řípadný nepoměr výše pohledávky a ceny nemovitostí, navrhne-li oprávněný 

provést výkon jejich prodejem, je podle ustanovení § 264 odst. 1 o. s. ř. pouze jedním 

(v zákoně výslovně uvedeným) kritériem vhodnosti navrženého způsobu výkonu. 

Zjištění takového nepoměru nemůže samo o sobě odůvodnit postup podle uvedeného 

ustanovení (zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí způsobem nevhodným a 

současně - po slyšení oprávněného - nařízení výkonu vhodným způsobem); soud totiž 

musí uvážit, zda je vůbec možné nařídit výkon jiným způsobem, který v přiměřené 

době povede k naplnění účelu soudní exekuce, jímž je uskutečnění subjektivního 

práva oprávněné osoby (uspokojení vymáhané pohledávky). V případě, že jiným 

způsobem nelze pohledávku oprávněného vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, 

není navrhovaný způsob zřejmě nevhodný ani tehdy, jestliže cena předmětu, z něhož 

má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky 

s příslušenstvím.“ Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že na vhodnost 

výběru způsobu provedení exekuce má vedle výše vymáhané pohledávky a případné 

hodnoty exekučním příkazem postiženého majetku vliv také možnost či reálnost 

vymožení pohledávky jiným, méně invazivním způsobem provedení exekuce, a 

možnost uspokojení vymáhané pohledávky v přiměřené době.  

Výše uvedený závěr zastává též literatura23, ve které se lze dočíst, že pro 

posouzení, zda některý z navrhovaných způsobů exekuce zřejmě postačí 

k uspokojení pohledávky oprávněného, bude muset soud hodnotit, zda jsou mezi 

nimi takové (jeden nebo více z nich), které odůvodňují předpoklad, že pohledávka 

oprávněného bude uspokojena v přiměřené době, takže by se nařízení exekuce všemi 

navrhovanými způsoby zároveň jevilo jako šikana povinného. Tento názor, který 

zjevně směřuje na přiměřenost výkonu rozhodnutí prováděného soudem, lze, 

                                                           
22 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 03. 2007, sp. zn. 20 Cdo 1817/2006. 
23 Tripes Antonín JUDr., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 141. 
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minimálně s odkazem na ust. § 47 odst. 2 exekučního řádu, dle kterého exekuční 

příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, a 

shodné základní zásady výkonu rozhodnutí a exekuce, beze zbytku aplikovat na 

výběr způsobu provedení exekuce ve smyslu exekučního řádu.  

Nepřiměřenost výběru způsobu exekuce již byla též předmětem rozhodovací 

činnosti Nejvyššího správního soudu České republiky a to v rámci kárné agendy 

exekutorů, který posuzoval, zda prodej nemovitých věcí v hodnotě statisíců byl 

nepřiměřený s ohledem na výši vymáhané pohledávky v řádu tisíců. Za respektování 

výše uvedených hledisek Nejvyšší správní soud České republiky nespatřil 

v nepoměru mezi hodnotou postiženého majetku a vymáhané pohledávky kárné 

provinění a konstatoval: „Kárný senát tedy dospěl k závěru, že nebylo prokázáno 

porušení zásady proporcionality zásahu státní moci do práv občanů, neboť nebylo 

zjištěno, že k uspokojení pohledávky oprávněného mohlo dojít jiným, šetrnějším 

způsobem exekuce. Kárný senát shrnuje, že přiměřenost a vhodnost zvoleného 

způsobu exekuce se zkoumá s ohledem na všechny okolnosti případu. Neexistuje-li v 

konkrétních poměrech povinného jiný způsob exekuce, v jehož rámci lze exekuci 

efektivně a v přiměřené době provést nebo sice lze, ale v době nikoliv přiměřené, 

není zvolený způsob exekuce zřejmě nevhodný ani tedy, jestliže cena předmětu, z 

něhož má být uspokojení pohledávky oprávněného dosaženo, výši této pohledávky 

přesahuje významně.“ 24 Tímto rozhodnutím Nejvyšší správní soud České republiky 

poměrně jasným způsobem určil limity rozhodnutí exekutora o výběru způsobu 

provedení exekuce se zachováním konstantnosti již existující judikatury Nejvyššího 

soudu České republiky, čímž by mělo dojít ke stabilizaci provádění exekuce 

prodejem nemovitých věcí. 

 

3.4 Zákaz nakládání s nemovitými věcmi 

 

Dle ust. § 44a odst. 1 exekučního řádu nerozhodl-li exekutor podle ust. § 44 

odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nakládat se 

svým majetkem včetně nemovitých věcí a majetku patřícího do společného jmění 

manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních 

životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a 

                                                           
24 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 24. 01. 2011, č. j. 14 Kse 1/2010-
156. 
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správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. 

Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu 

nedovolá exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení 

vymáhané pohledávky. Pro exekuci prodejem nemovitých věcí povinného jsou dle 

názoru autora zásady obsažené ve výše uvedeném ustanovení velmi důležité, nutno 

podotknout, že s ohledem na předmět exekuce prodejem nemovitých věcí povinného 

důležitější než u ostatních způsobů provádění exekuce.  

Poté, co je pověření k vedení exekuce doručeno exekutorovi, tento jej 

v případě, že povinný je vlastníkem nemovitých věcí, zašle v souladu s ust. § 44 odst. 

1 exekučního řádu místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Katastrální úřad 

v souladu s ust. § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), vyznačí k nemovitým věcem ve vlastnictví povinného poznámku 

o zahájené exekuci.  

Poznámka o zahájené exekuci má s ohledem na znění výše uvedeného 

ustanovení pouze informativní charakter a její vyznačení samo o sobě neznamená 

počátek zákazu nakládání s nemovitými věcmi. Povinný tak, věda či nevěda o 

zahájení exekuce, může před doručením vyrozumění o zahájení exekuce 

s nemovitými věcmi volně disponovat bez toho, aby mu katastrální úřad kladl 

jakékoliv překážky. Pro úplnost nutno dodat, že v takovém případě nezbývá 

exekutorovi a věřitelům než se smířit, že majetek povinného byl snížen o ve většině 

případů nejvyšší hodnotu. V opačném případě má kterýkoliv z věřitelů možnost 

dispozici povinného s nemovitými věcmi napadnout v nalézacím řízení tzv. odpůrčí 

žalobou dle ust. § 589 a následující občanského zákoníku. S odhlédnutím od 

důkazních úskalí odpůrčí žaloby lze konstatovat, že v případě vydání rozhodnutí, 

kterým soud vysloví neplatnost právního úkonu vůči věřiteli, který odpůrčí žalobu 

podal, tento má možnost při trvající existenci původní vymáhané povinnosti podat 

exekuční návrh směřující k prodeji předmětných nemovitých věcí. Dle Nejvyššího 

soudu České republiky25 je v případě podání takového exekučního návrhu třeba 

postupovat následujícím způsobem: „Rozsudek, jímž bylo vyhověno odpůrčí žalobě, 

nemůže být samostatným předpokladem pro nařízení výkonu rozhodnutí, ale 

představuje pouze podklad k tomu, že se věřitel může na základě exekučního titulu 

vydaného proti dlužníkovi domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením 

                                                           
25 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 01. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2825/2005. 
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toho, co odporovaným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku, proti osobě, v 

jejíž prospěch byl odporovaný právní úkon učiněn.“ 

V případě, že povinný převede nemovité věci ze své majetkové sféry do 

majetku třetí osoby poté, co mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, je 

takové právní jednání dle ust. § 44a odst. 1 exekučního řádu považováno za neplatné. 

Právní jednání se však považuje za platné, pokud exekutor, oprávněný, nebo 

přihlášený věřitel nevznese námitku neplatnosti. Námitka neplatnosti právního 

jednání povinného, kterým došlo ke zcizení nemovitých věcí, se lze domáhat 

v obecné tříleté promlčecí lhůtě. Forma námitky neplatnosti není zákonem nijak 

stanovena. Dle literatury26 může být tento úkon učiněn neformálně, tzn. oznámením, 

anebo doručením exekučního příkazu postihujícím předmětné nemovité věci všem 

účastníkům napadeného právního jednání. V případě exekučního příkazu není 

rozhodné, zda byl vydán před uzavřením napadaného právního jednání nebo až poté, 

co bylo napadané právní jednání učiněno. 

Pokud exekutor postihne nemovité věci povinného exekučním příkazem, je dle 

ust. § 47 odst. 4 exekučního řádu právní jednání, kterým by povinný porušil zákaz 

nemovité věci převést či zatížit, absolutně neplatné. V případě, že na příslušném listu 

vlastnictví je po doručení exekučního příkazu katastrálnímu úřadu vyznačena 

poznámka, a povinný učiní právní jednání směřující k převedení vlastnického práva 

na třetí osobu, měl by příslušný katastrální úřad reagovat tak, že se exekutora dotáže, 

kdy byly povinnému doručeny vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz 

k prodeji nemovitých věcí, a po porovnání s datem podání návrhu na převedení 

vlastnického práva buď návrhu v případě jeho bezchybnosti vyhovět, nebo návrh 

odmítnout pro překážku neplatnosti právního jednání. 

Dle ust. § 335b odst. 4 občanského soudního řádu exekutor po právní moci 

exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí doručí osobám, o nichž je mu známo, 

že mají k nemovitým věcem předkupní právo, výhradu zpětné koupě, věcné právo, 

výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, 

v jejichž obvodu se nemovité věci nacházejí a v jejichž obvodu má povinný své 

bydliště (sídlo, místo podnikání). Exekuční příkaz s vyznačenou doložkou právní 

moci dále exekutor vyvěsí na úřední desku exekutorského úřadu. O skutečnosti, že 

                                                           
26 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 270. 
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exekuční příkaz nabyl právní moci, exekutor vyrozumí též příslušný katastrální úřad. 

Účelem tohoto ustanovení je informovat jednak potenciální věřitele povinného a dále 

subjekty, které mají k exekučně postiženým nemovitým věcem právo, o skutečnosti, 

že exekuce prodejem nemovitých věcí dospěla do fáze jejího provádění.   

 

3.5 Určení ceny nemovitých věcí 

 

Po splnění podmínek dle ust. § 52 odst. 3 exekučního řádu, tedy po uplynutí 30 

denní lhůty ke splnění vymáhané povinnosti či právní moci rozhodnutí o návrhu na 

zastavení exekuce, pokud byl povinným podán v uvedené lhůtě, a právní moci 

exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí, exekutor ustanoví znalce z oboru 

ekonomika, kterému uloží, aby ocenil nemovité věci a jejich příslušenství cenou 

obvyklou. Dle ust. § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se cenou 

obvyklou rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 

obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, 

které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní 

obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího 

nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se 

rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 

prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 

majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.  

Dle ust. § 336 odst. 2 občanského soudního řádu je-li to potřebné, provede 

exekutor ohledání nemovitých věcí a jejich příslušenství. V případě, že k ohledání 

nemovitých věcí přikročí, uvědomí o termínu ohledání oprávněného, povinného a 

znalce. Povinný, popřípadě další osoby jsou povinni prohlídku nemovitých věcí a 

jejich příslušenství umožnit. Pokud by povinný či další osoby prohlídku nemovitých 

věcí neumožnili a nebylo by možné bez ohledání cenu určit, má exekutor právo 

zjednat si do nemovitých věcí povinného přístup. 

Úprava obsažená v ust. § 336 odst. 4 občanského soudního řádu dává 

exekutorovi možnost upustit od ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství 

v případě, že nemovité věci a jejich příslušenství již byly požadovaným způsobem 

oceněny a pokud se nezměnily okolnosti rozhodující pro ocenění. 
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Na základě znaleckého posudku vydá exekutor bez povinnosti nařizovat 

jednání usnesení, kterým určí cenu nemovitých věcí a jejich příslušenství. Výrokem 

usnesení musí být určeny nemovité věci, kterých se exekuce týká. Dále musí být 

výrokem určeno příslušenství nemovitých věcí, které bude prodáváno spolu 

s nemovitými věcmi. Dalším výrokem exekutor určí výslednou cenu nemovitých 

věcí a jejich příslušenství. Posledním výrokem usnesení je nutné určit exekutorovi 

oznámená nebo jinak známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či 

předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou.  

Právní úprava určení ceny nemovitých věcí a jejího příslušenství je založena na 

principu, že v usnesení o určení ceny nemovitých věcí je třeba jednoznačně 

identifikovat nejen nemovité věci oceněné pro účely exekuční dražby, ale také 

identifikovat příslušenství nemovitých věcí, aby bylo jednoznačné, které věci tvořící 

příslušenství nemovitých věcí přejdou spolu s vydraženými nemovitými věcmi na 

vydražitele.  

Ohledně věcných břemen a ostatních práv spjatých s nemovitými věcmi platí 

princip, že vše, co je o oceňované nemovitosti známo, se uvede v rozhodnutí, dále že 

vše co je uvedeno v rozhodnutí, přechází na vydražitele a vše, co uvedeno nebylo, 

zaniká. Zjištěná věcná břemena a nájemní práva tak nezanikají a spolu s nemovitostí 

přecházejí na vydražitele, neboť se vychází z toho, že dosud existující práva a závady 

mají ve vztahu k prodávaným nemovitým věcem hospodářský nebo obdobný užitek a 

je tedy třeba, aby přešly na vydražitele jako celek.  

Výjimku z výše uvedené právní konstrukce tvoří závady, které výrazně 

omezují možnost prodat nemovité věci povinného v dražbě. Literatura27 hovoří o 

těchto závadách jako o tzv. excesivních závadách. Pro to, aby mohla být závada 

označena jako excesivní a exekutor mohl o takové závadě rozhodnout v souladu 

s ust. § 336a odst. 2 občanského soudního řádu, že dražbou zaniká, musejí být 

splněny v zásadě tři podmínky. V první řadě se musí jednat o závadu ve formě 

nájemního či pachtovního práva, výměnku nebo práva odpovídajícímu věcnému 

břemeni. Druhou podmínkou je, že nájemné či pachtovné, případně jejich poměrná 

část, je zcela nepřiměřené výnosu z věci v místě a čase obvyklém. Poslední 

podmínkou je, že předmětné právo výrazně omezuje možnost prodat nemovité věci 

v dražbě. S ohledem na znění předmětného ustanovení lze konstatovat, že výčet 

                                                           
27 Svoboda Karel JUDr., PhD., Smolík Pavel JUDr., PhD. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1155. 
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zákonných podmínek pro určení excesivních závad je taxativní. Dále je možné 

konstatovat, že aby mohla být závada spojená s nemovitými věcmi nahlížena jako 

excesivní závada, musejí být výše uvedené podmínky splněny kumulativně. Tedy 

pouze kumulativní splnění výše uvedených podmínek opravňuje exekutora, aby o 

závadě rozhodl, že dražbou zaniká. 

Výsledná cena nemovitých věcí ve smyslu ust. § 336a odst. 1 písm. c) 

občanského soudního řádu je tak tvořena rozdílem obvyklé ceny nemovitých věcí a 

jejich příslušenství a souhrnu cen závad, které jsou s nemovitými věcmi spjaty a 

dražbou nezaniknou. Případná práva, která mají pro nemovité věci hospodářský 

užitek, výslednou cenu nemovitých věcí zvyšují a to v závislosti na jejich 

hospodářském výnosu. 

Usnesení o určení ceny nemovitosti exekutor doručí oprávněnému, povinnému 

a osobám, o jejichž věcných břemenech a nájemních právech bylo rozhodnuto, že 

zanikají. Všechny tyto osoby mají právo podat proti usnesení o určení ceny 

nemovitých věcí odvolání. 

Výše uvedená právní úprava, která byla do občanského soudního řádu vtělena 

zákonem č. 396/2012 Sb. tak opustila právní pojetí závad spojených s nemovitými 

věcmi povinného, které bylo účinné do 31. 12. 2012. Pro uvedené právní pojetí závad 

spojených s nemovitými věcmi bylo primárně určující hledisko veřejného zájmu na 

zachování věcného břemene či nájemního práva. V případě nájmu bytu pak bylo 

určující hledisko zachování ochrany nájmu bytu. Dle názoru autora lze konstatovat, 

že aktuální úprava upřednostňuje ochranu soukromoprávních vztahů platně 

uzavřených mezi povinným a třetími osobami a byla tak opuštěna právní koncepce 

ochrany práv a závad spojených s nemovitými věcmi z hlediska veřejného zájmu a 

upřednostnění nájmu bytu. Zároveň bylo exekutorovi dáno právo za výše uvedených 

podmínek rozhodnout o zániku taxativně vyjmenovaných závad, u kterých se lze mít 

za to, že se jedná o účelově zřízené závady, které mají nemovité věci právně 

znehodnotit a ztížit či znemožnit prodej v dražbě.  

Dle ust. § 336a odst. 4 občanského soudního řádu exekutor usnesení o ceně 

změní, nebyla-li vydána dražební vyhláška, pokud se výrazně změnily okolnosti 

rozhodné pro ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství. Takovou výraznou 

změnou okolností může být dle literatury28 např. podstatné znehodnocení 

                                                           
28 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2506 
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nemovitých věcí nebo jejich úplný zánik, případně dodatečné zjištění existence 

dalších věcných břemen a nájemních práv, které dražbou nezanikají, nebo zánik 

věcných břemen a nájemních práv, které dražbou nezanikají, o kterých již bylo 

pravomocně rozhodnuto. Pokud k takové změně poměrů dojde, je namístě 

zpracování nového znaleckého posudku a vydání nového rozhodnutí o ceně 

nemovitých věcí. V odůvodnění nového usnesení o ceně pak musí být řádně 

zdůvodněno, jaké změny poměrů vedly k novému určení ceny nemovitých věcí.  

 

 3.6 Dražební vyhláška  

 

Po právní moci usnesení o určení ceny nemovitých věcí lze přikročit 

k provedení dražby oceněných nemovitých věcí. Dražbu nemovitých věcí exekutor 

nařizuje dražební vyhláškou. Dražební vyhláška je usnesení, kterým exekutor jednak 

nařizuje dražbu nemovitých věcí povinného, a zároveň se jedná o formu uvědomění 

účastníků exekuce prodejem nemovitých věcí a dalších osob (tradičně hlavně 

zájemců o účast na dražbě).    

Dle ust. § 336b odst. 2 občanského soudního řádu je třeba v dražební vyhlášce 

uvést datum, čas a místo dražebního jednání. Dražbu je možná uskutečnit v místě, 

kde se nacházejí nemovité věci, nebo v sídle exekutora anebo na jiném vhodném 

místě. Dle ust. § 336d odst. 2 občanského soudního řádu exekutor nařídí dražební 

jednání nejméně 30 dnů po dni vydání dražební vyhlášky. 

Dále je třeba v dražební vyhlášce uvést označení prodávaných nemovitých věcí 

a jejich příslušenství. Specifikace prodávaných nemovitých věcí by měla striktně 

vycházet z výroku pravomocného usnesení o určení ceny nemovitých věcí. 

V případě, že by exekutor při přípravě dražební vyhlášky zjistil nesrovnalost 

v označení nemovitosti či jejího příslušenství, bylo by nutné nejprve tento nedostatek 

zhojit vydáním opravného usnesení dle ust. § 164 občanského soudního řádu. 

Dražební vyhláška dále musí obsahovat pořadové číslo dražebního jednání. 

Tento údaj má přímý vliv na výši nejnižšího podání, neboť dle ust. § 336m 

občanského soudního řádu při druhém dražebním jednání podle odstavců 1 a 2 se 

nejnižší podání stanoví ve výši 50 % výsledné ceny, ve třetím dražebním jednání činí 

40 % výsledné ceny, ve čtvrtém 30 % a v pátém dražebním jednání 25 % výsledné 
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ceny. Nepodaří-li se nemovité věci prodat ani poté, exekuce prodejem nemovitých 

věcí bude zastavena. Dle názoru autora nesoulad mezi pořadovým číslem dražby a 

výší nejnižšího podání může být důvodem k podání odvolání proti usnesení o 

příklepu a následnému zrušení udělení příklepu.  

Obligatorní součástí dražební vyhlášky je údaj o výsledné ceně nemovitých 

věcí a výši nejnižšího podání. Výše nejnižšího podání uvedená v dražební vyhlášce 

musí korespondovat s výslednou cenou nemovitých věcí uvedené v pravomocném 

usnesení o určení ceny nemovitých věcí. Nejnižší podání se dle ust. § 336e odst. 1 

občanského soudního řádu stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny. V případě, že 

prodávané nemovité věci slouží k podnikání povinného a tento je plátcem daně 

z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, je nutné 

nejnižší podání navýšit o příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty. Dle názoru autora 

by z výroku o nejnižším podání mělo být zřejmé, jaká částka tvoří nejnižší podání 

z titulu výsledné ceny nemovitých věcí a jaká část nejnižšího podání je tvořena 

částkou připadající na daň z přidané hodnoty.  

V dražební vyhlášce musí být uveden údaj o výši jistoty a způsob jejího 

zaplacení, nebo sdělení, že se zaplacení jistoty nevyžaduje. Výše dražební jistoty je 

třeba určit podle okolností případu, nejvýše však v částce nepřevyšující tři čtvrtiny 

nejnižšího podání. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny exekutora, 

nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, nebo platbou na účet exekutora. K platbě na účet 

exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání 

zjištěno, že na účet došla. K tomuto autor dodává, že není jasně stanoveno, jaké 

okolnosti případu mají mít na určení výše dražební jistoty vliv. Autor je toho názoru, 

že úvaha o výši jistoty by měla být vedena nejen s ohledem na případné závazky 

obmeškalého vydražitele ve smyslu ust. § 336n občanského soudního řádu, ale též, 

aby příliš vysoká jistota neodrazovala potenciální zájemce o koupi nemovitých věcí 

v dražbě. 

V dražební vyhlášce je třeba dále uvést věcná břemena, výměnky a nájemní, 

pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou 

a předpoklady, za kterých vydražitel může vydražené nemovité věci převzít a za 

kterých se stane jejich vlastníkem.  
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K případné možnosti pozměnit jednotlivé výroky dražební vyhlášky judikoval 

Krajský soud v Praze29 následovně: „V případě nařízení dražby pravomocnou 

dražební vyhláškou soud není vázán svým rozhodnutím o organizačních 

předpokladech dražby, například určením času a místa dražebního jednání, kdy 

může vydat nové usnesení, jímž původní termín nebo místo jednání změní (např. 

jednání odročí na jiný termín). V části týkající se určení výsledné ceny, výše 

nejnižšího podání, výše jistoty a závad, které prodejem nemovitostí nezaniknou, je 

však pravomocné rozhodnutí již závazným podkladem pro další postup soudu a o 

těchto otázkách nemůže být již znovu rozhodnuto, neboť tomu brání překážka věci 

pravomocně rozsouzené.“  

Dražební vyhláška musí obsahovat výzvu, že každý, kdo má k nemovitým 

věcem právo, které nepřipouští jejich prodej v dražbě, musí toto právo uplatnit 

formou vylučovací žaloby ve smyslu ust. § 267 občanského soudního řádu u soudu, a 

aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, 

jinak nebude k jeho právu přihlíženo. Dražební vyhláškou musí být též vyzván 

každý, kdo má k nemovitým věcem nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo 

věcné právo nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební 

vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení, 

nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo exekutorovi 

oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem.  

Exekutor v dražební vyhlášce upozorní oprávněného a další věřitele povinného, 

že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo 

pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které je prováděna exekuce 

prodejem nemovitých věcí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního 

jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle ust. § 336f odst. 2 a 3 

občanského soudního řádu. Exekutor oprávněného a další věřitele povinného poučí, 

že k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, 

se nepřihlíží. Oprávněného, další věřitele a povinného exekutor musí v dražební 

vyhlášce poučit, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, 

zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení 

o přihlášených pohledávkách, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované 

                                                           
29 Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 05. 03. 2003, č. j. 20 Co 89/2003. 
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podstaty bylo nařízeno jednání, a poučí je, že k námitkám a žádosti o jednání 

učiněným později se nepřihlíží.  

Dražitele pak exekutor poučí, zda se připouští, aby nejvyšší podání bylo 

doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražených nemovitých věcech.  

Osoby, kterým k nemovitým věcem svědčí předkupní právo nebo výhrada 

zpětné koupě ve smyslu ust. § 2135 a následující občanského zákoníku, exekutor 

poučí, že takové právo mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením 

příklepu předkupní právo zaniká, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku 

nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastníka stavby 

k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, které 

udělením příklepu nezanikají. 

Dle ust. § 336o odst. 1 občanského soudního řádu lze dražbu nemovitých věcí 

provést i elektronicky s využitím internetu. V dražební vyhlášce pak musí být 

stanoven způsob registrace dražitelů a způsob, jakým jsou dražitelé povinni sdělit 

svoje jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození. 

Dále musí exekutor v dražební vyhlášce uvést způsob informování o postupu při 

dražbě nebo odkaz na internetové stránky, na kterých je tento postup zveřejněn, 

adresu internetové stránky, na které se dražba bude konat a kde může veřejnost 

dražbu sledovat, datum a čas zahájení a ukončení dražby, během kterého lze 

zvyšovat podání, termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podání 

platit úvěrem se zřízením zástavního práva k vydražené nemovitosti, termín 

přihlášení pohledávek, termín prokázání podání vylučovací žaloby, termín uplatnění 

předkupního práva či práva zpětné koupě a způsob sdělení rozhodnutí, zda je 

předkupní právo či právo zpětné koupě prokázáno.   

Občanský soudní řád exekutorovi ukládá doručit dražební vyhlášku 

oprávněnému, povinnému, manželu povinného, osobám, o nichž je mu známo, že 

mají k nemovité věci předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě, 

osobám, kterým se doručuje usnesení podle § 336a občanského soudního řádu, a 

osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné 

zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly. Všem výše 

uvedeným účastníkům této fáze exekuce prodejem nemovitých věcí povinného se 

dražební vyhláška doručuje do vlastních rukou. Dále je třeba dražební vyhlášku 

doručit finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu jsou nemovité věci a v 

jejichž obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání), těm, kdo vybírají 
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pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné 

na veřejné zdravotní pojištění, příslušnému katastrálnímu úřadu, obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu jsou nemovité věci. V den vydání 

dražební vyhlášky pak exekutor vyvěsí tuto na úřední desce a požádá obecní úřad, v 

jehož obvodu jsou nemovité věci, které jsou předmětem dražby, aby vyhlášku nebo 

její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.  

Dle ust. § 336c odst. 5 občanského soudního řádu není proti dražební vyhlášce 

odvolání přípustné. Tato právní úprava platná od 01. 01. 2013, která byla do 

občanského soudního řádu zakotvena novelou zákonem č. 396/2012 Sb., tak 

koncentrovala procesní obranu proti rozhodnutí o ocenění nemovitých věcí do stadia 

rozhodování o ceně nemovitostí dle ust. § 336a občanského soudního řádu a do 

stadia rozhodování o příklepu ve smyslu ust. § 336j a násl. občanského soudního 

řádu. Fáze vydání dražební vyhlášky a samotného provedení dražby se tak výrazným 

způsobem urychlila. 

 

3.7 Provedení dražby 

 

Z obsahu jednotlivých ustanovení hlavy páté a dikce ust. § 336b odst. 1 

občanského soudního řádu se podává, že dražba je jediným možným způsobem 

prodeje nemovitých věcí povinného v rámci provádění exekuce. 

Dražbu může provést a dražební jednání může řídit exekutor, případně 

exekutorský kandidát na základě písemného pověření ve smyslu ust. § 25 exekučního 

řádu. V ust. § 21 odst. 2 exekučního řádu je výslovně uvedeno, že exekutor nemůže 

řízením dražebního jednání pověřit exekutorského koncipienta. Jednotlivé úkony při 

jednání, kterými se nerozhoduje, může exekutor pověřit svého zaměstnance. Typicky 

se jedná o identifikaci dražitelů, vybírání dražebních jistot v hotovosti či 

zaznamenávání učiněných podání. 

Dle ust. § 336h odst. 2 občanského soudního řádu se jako dražitel může jednání 

zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání jistotu. Při platbě 

dražební jistoty musí být splněny zákonné podmínky obsažené v ust. § 336e odst. 2 

občanského soudního řádu. Podmínka složení dražební jistoty samozřejmě odpadá, 

pokud je v dražební vyhlášce uvedeno, že se složení jistoty nevyžaduje.  
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Dražebního jednání se jako dražitelé mohou zúčastnit fyzické osoby, právnické 

osoby, dále obce či stát. Fyzická osoba může dražit osobně nebo prostřednictvím 

zástupce, jehož právo dražit je v ust. § 336h odst. 3 občanského soudního řádu 

podmíněno předložením úředně ověřené plné moci. Za právnickou osobu, obec či 

stát může dražit ten, komu svědčí právo za daný subjekt jednat a kdo toto právo 

prokáže úředně ověřenou listinou. Před zahájením dražebního jednání jsou dražitelé 

povinni prokázat svoji totožnost. Exekutor či jím pověřený zaměstnanec na základě 

předložených dokladů zaznamená do dražebního protokolu jméno, příjmení, trvalé 

bydliště a datum narození jednotlivých dražitelů.  

Dle ust. § 66 odst. 3 exekučního řádu právní úprava obsažená v ust. § 336h 

odst. 4 občanského soudního řádu, dle kterého je účast na dražbě zapovězena 

soudcům, zaměstnancům soudů, povinnému, manželovi povinného, obmeškalému 

vydražiteli ve smyslu ust. § 336m odst. 2 občanského soudního řádu a těm, jimž 

v nabytí věci brání zvláštní předpis, platí obdobně pro exekutory a zaměstnance 

exekutorských úřadů. Dle literatury30 se zákaz účasti na dražbě vztahuje na všechny 

exekutory a jejich zaměstnance, nikoliv pouze na exekutora provádějícího 

předmětnou dražbu a jeho zaměstnance. Tento výklad vychází z výkladu, který 

literatura31 zastává u ust. § 336h odst. 4 občanského soudního řádu. Zákon tak přijal 

princip, kdy exekutor z titulu jmenování do exekutorského úřadu a provádění 

exekuční činnosti práva zúčastnit se dražby zbaven. Dle názoru autora se jedná o 

restrikci práv exekutora z titulu pověření exekutorským úřadem dle stejného principu 

jako v případě ust. § 3 odst. 2 exekučního řádu. 

Před samotným zahájením dražebního jednání musí exekutor kontrolou 

v insolvenčním rejstříku zjistit, zda ve věci povinného nebylo zahájeno insolvenční 

řízení. V případě, že insolvenční řízení ve věci povinného před zahájením dražebního 

jednání zahájeno bylo, exekutor musí s ohledem na právní úpravu obsaženou v ust. § 

109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona dražbu usnesením odročit.32  

Dle ust. § 336i občanského soudního řádu bylo-li zjištěno, že byla podána 

žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí ve smyslu ust. § 267 občanského 

                                                           
30 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 450. 
31 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2520 
32 O souběhu exekuce a insolvence více v kapitole 3. 
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soudního řádu, tedy bylo uplatněno právo, které nepřipouští dražbu, exekutor dražbu 

odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.  

Judikatura33 přiznává exekutorovi pravomoc posoudit relevanci včasně podané 

vylučovací žaloby a rozhodnout o dalším procesním postupu ve vztahu k nařízené 

dražbě. Tento procesní postup je judikaturou odůvodněn následovně: „… k porušení 

shora citovaného ustanovení § 336i odst. 1 o. s. ř. nedošlo, neboť podání vylučovací 

žaloby je důvodem k odročení dražebního jednání současně jen tehdy, jestliže na 

jejím základě může dojít k vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce. Exekutor 

postupoval tedy správně, pokud dražební jednání neodročil, neboť bylo zjevné, že 

žalobě nemůže být vyhověno a že odročení jednání by představovalo jen 

neodůvodněný průtah v provedení exekuce.“ Dle výše uvedeného názoru je tedy 

exekutor nadán pravomocí relevanci podané vylučovací žaloby posoudit a v případě, 

že dojde k závěru, že se jedná o ryze účelové podání, kterým žalobce nemůže uspět, 

dražbu provede.  

Stejně tak judikatura34 pokládá za nerelevantní vylučovací žalobou podanou 

povinným. V takovém případě exekutor nemusí nařízenou dražbu odročit, neboť již 

z obsahu samotné žaloby je zjevné, že jí nemůže být vyhověno. 

Dle literatury35 lze v zásadě vylučovací žalobou právo nepřipouštějící prodej 

nemovitých věcí v dražbě uplatnit či prokázat pouze před první dražbou. Vylučovací 

žaloba podaná či prokázaná před další dražbou v pořadí, případně po zahájení dražby 

první nemůže být úspěšná. V případě, exekutor udělí příklep, třetí osoba již nemůže 

své právo vůči vydražiteli uplatnit. Na základě výše uvedeného lze tedy uzavřít, že 

zmeškání možnosti podat vylučovací žalobu či její podání prokázat nelze prominout. 

Důvodem pro odročení dražebního jednání je též existence podaného návrhu na 

odklad exekuce či návrhu na zastavení exekuce. Pokud je před zahájením dražebního 

jednání k exekutorovi podán návrh na odklad, exekutor nesmí do vydání rozhodnutí 

o návrhu na odklad exekuce činit žádné úkony směřující k provedení exekuce. Dle 

ust. § 54 odst. 1 exekučního řádu návrh na odklad exekuce, který neobsahuje 

všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému 

nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu, exekutor odmítne, 

jestliže pro tyto nedostatky nelze o návrhu věcně rozhodnout. V citovaném 

                                                           
33 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 09. 02. 2006, spis. zn. 6 Co 2867/2005. 
34 Tamtéž. 
35 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2522. 
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ustanovení je výslovně uvedeno, že ust. § 43 občanského soudního řádu36 se 

nepoužije. V případě svévolného návrhu, zřejmě bezúspěšného uplatňování nebo 

bránění práva zákaz činit úkony směřující k provádění exekuce, který platí 

k okamžiku podání návrhu na odklad exekuce, neplatí. Pokud je před zahájením 

dražebního jednání podán návrh na odklad exekuce, který je nesrozumitelný anebo 

neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených 

v návrhu, exekutor takový návrh odmítne. V případě, že se jedná o návrh svévolný či 

zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva, exekutor takový návrh postoupí 

k rozhodnutí soudu. V obou případech je oprávněn dražbu provést. V dalších 

případech je pak exekutor povinen dražební jednání usnesením odročit. 

V případě návrhu na zastavení exekuce není v exekučním řádu, ani občanském 

soudním řádu výslovně uvedeno, že by měla být dražba exekutorem odročena. Tuto 

mezeru vyplnil Nejvyšší soud České republiky, jehož judikatura: „… je jednotná 

potud, že důvodem pro odročení dražebního jednání podle § 336i odst. 1 o. s. ř. je 

(kromě důvodu nejtypičtějšího, totiž případu, kdy je podána vylučovací žaloba) také 

návrh povinného na úplné zastavení výkonu rozhodnutí. Soud odročí dražební 

jednání, jen dovodí-li na základě tvrzení povinného, obsahu spisu a listin 

předložených povinným, že je pravděpodobné zastavení exekuce.“37 Exekutor tedy 

před zahájením dražebního jednání posoudí relevanci podaného návrhu na zastavení 

exekuce. V případě, že je zřejmé, že je návrh na zastavení exekuce pouze 

obstrukčním procesním jednáním, exekutor přistoupí k provedení dražby nemovitých 

věcí. V případě, že se návrh na zastavení exekuce jeví být řádným procesním 

jednáním, na základě kterého může dojít k úplnému zastavení exekuce či zastavení 

exekuce co do prodeje nemovitých věcí tvořících předmět dražby, exekutor musí 

dražbu odročit a postupovat v souladu s ust. § 55 odst. 3 exekučního řádu.  

Dle ust. § 336e odst. 3 občanského soudního řádu ten, kdo hodlá uplatnit při 

dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě k prodávaným nemovitým 

věcem, musí je exekutorovi prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. 

Exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda jsou 

předkupní právo či výhrada zpětné koupě prokázány. Toto usnesení je vydáváno 

                                                           
36 Dle ust. § 43 občanského soudního řádu exekutor usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno 
nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelné anebo 
neurčité.  
37 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 03. 2007, spis. zn. 20 Cdo 1803/2006. 
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pouze pro účely dražebního jednání a nevznikají jím žádná nová práva na 

hmotněprávní rovině.  

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě k prodávaným nemovitým věcem 

mohou být úspěšně prokázány pouze, pokud za řízení vyšlo najevo, že určité osobě 

předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě svědčí, či určitá osoba o sobě tvrdí, že jí 

předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě svědčí a je schopná toto tvrzení 

prokázat relevantními listinami. Poslední podmínkou, která musí být pro úspěšné 

prokázání a uplatnění předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě k prodávaným 

nemovitým věcem splněna, je složení dražební jistoty některým ze zákonných 

způsobů a aktivní účast na dražebním jednání. Pokud nějaká osoba splní výše 

uvedené podmínky, exekutor má povinnost před zahájením samotné dražby 

rozhodnout usnesením, zda předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě 

k prodávaným nemovitým věcem prokázány byly či nikoliv. Proti tomuto usnesení 

není odvolání přípustné. Pokud by exekutor rozhodl o prokázání předkupního práva 

nebo výhradě zpětné koupě negativně, ač byly řádně prokázány, zakládá toto 

rozhodnutí možnost úspěšně se odvolat proti usnesení o příklepu. Stejné procesní 

obrany může použít dražitel, který by měl vážné pochybnosti o správnosti rozhodnutí 

o prokázání předkupního práva.38  

Osoba, které svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě 

k prodávaným nemovitým věcem, je může při případné opakované dražbě jako 

dražitel uplatnit pouze za předpokladu, že předkupní právo nebo výhrada zpětné 

koupě byly prokázány před zahájením prvního dražebního jednání a při prvním 

dražebním jednáním jí bylo předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě 

rozhodnutím exekutora přiznáno. Při dalších dražebních jednáních se již o 

předkupním právu a výhradě zpětné koupě nerozhoduje. V případě, že předkupní 

právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány, resp. uplatněny, exekutor o 

předkupním právu nebo výhradě zpětné koupě nerozhoduje a pouze tuto skutečnost 

poznamená do dražebního protokolu.39 

Poté, co exekutor rozhodne, zda bylo prokázáno předkupní právo, v souladu 

s ust. § 336i odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu oznámí, která další věcná 

břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovitosti váznou, a 

                                                           
38 Tripes Antonín JUDr., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 503 a násl. 
39 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2523. 
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zváží, zda dražební jednání neodročí k rozhodnutí dle ust. § 336a občanského 

soudního řádu (viz výše).  

Pokud exekutor rozhodne, že dražbu není třeba odročovat, vyhlásí nejnižší 

podání a vyzve dražitele k činění podání. Dražba trvá, dokud dražitelé činí podání. 

Dle ust. § 62 odst. 1 jednacího řádu40 mohou dražitelé zvyšovat podání nejméně o 

1.000,- Kč. Dražitelé jsou svými podáními vázáni. V případě, že nejsou další podání 

činěna, exekutor udělí příklep tomu, kdo učinil nejvyšší podání. V případě, že více 

dražitelů učinilo stejné nejvyšší podání, udělí exekutor příklep dražiteli, kterému 

svědčí předkupní právo k dražené nemovitosti. Jestliže takový dražitel mezi těmi, 

kteří učinili stejné nejvyšší podání, není, bude příklep udělen tomu dražiteli, který 

byl určen losem. Forma losování není nijak zákonem či podzákonným předpisem 

upravena. 

Právní předpisy upravující provedení dražby nemovitých věcí neobsahují 

definici pojmu stejné nejvyšší podání. Bohužel, odpověď na otázku přesného 

významu uvedeného pojmu nenabízí ani literatura. Autor se shoduje s definicí, která 

je mnohými zastávána v praxi, a to, že za stejné podání lze považovat pouze podání 

učiněné ve stejné výši a stejném čase. V případě, že by jeden z těchto prvků 

učiněnému nejvyššímu podání chyběl, nelze je považovat za platně učiněné podání. 

Pokud tedy bylo učiněno nejvyšší podání či byl losem vybrán mezi dražiteli, 

kteří učinili stejné nejvyšší podání, jeden, v licitaci se nepokračuje. V případě, že 

exekutor v dražební vyhlášce ve smyslu ust. § 336b odst. 4 písm. b) občanského 

soudního řádu povolil dražitelům doplacení nejvyššího podání úvěrem se zřízením 

zástavního práva na vydražených nemovitých věcech, zeptá se exekutor vydražitele, 

zda nejvyšší podání bude doplácet úvěrem a následně udělí vydražiteli příklep.  

 

3.7 Opakovaná dražba 

 

Dle ust. § 336m odst. 1 občanského soudního řádu nebylo-li při dražbě učiněno 

ani nejnižší podání, exekutor dražební jednání skončí. Další dražební jednání pak 

exekutor nařídí na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí 3 měsíců 

od bezúspěšné dražby. Dle ust. § 336m odst. 3 občanského soudního řádu se nejnižší 

podání při druhé dražbě stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny, ve třetí dražbě 

                                                           
40 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a 
krajské soudy. 
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činí nejnižší podání 40 % výsledné ceny, ve třetí pak 30 % a ve čtvrtém 25 % 

výsledné ceny. Nepodaří-li se nemovité věci prodat ani poté, exekutor exekuci 

prodejem nemovitých věcí zastaví. Exekutor ve věci zastavení exekuce prodejem 

nemovitých věcí postupuje nikoliv na základě návrhu některého z účastníků 

exekučního řízení, ale zastaví exekuci ze zákona.  

Uvedená právní úprava má zabránit „nekonečnému“ opakování dražeb 

nemovitých věcí, které jsou více či méně neprodejné. Dle autora lze tuto úpravu 

považovat za speciální úpravu pro ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního 

řádu, dle kterého bude exekuce zastavena, jestliže její průběh ukazuje, že výtěžek, 

kterého jí bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jejích nákladů. 

 

3.8 Elektronická dražba 

 

Ust. § 336o občanského soudního řádu dává exekutorovi možnost provést 

dražbu elektronicky s využitím internetu. V dražební vyhlášce je v takovém případě 

nutné stanovit způsob registrace dražitelů a způsob, jakým jsou dražitelé povinni 

sdělit svoje identifikační údaje, způsob informování o postupu při dražbě nebo odkaz 

na internetové stránky, na kterých je tento postup zveřejněn, adresu internetové 

stránky, na které se dražba bude konat a kde může veřejnost dražbu sledovat, dále 

datum a čas zahájení a ukončení dražby, během kterého lze zvyšovat podání, termín, 

do kterého vydražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem, termín 

přihlášení pohledávek, termín prokázání podání vylučovací žaloby a termín uplatnění 

předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě a způsob sdělení rozhodnutí, zda je 

předkupní právo či výhrada zpětné koupě prokázány.  

Dle ust. § 16a odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 

418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti v platném znění, 

exekutor bezprostředně před časem zahájení elektronické dražby na adrese 

internetové stránky, kde se elektronická dražba bude konat, zveřejní rozhodnutí, zda 

bylo prokázáno předkupní právo, a oznámení, která další věcná břemena a nájemní 

páva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovitých věcech váznou. Dále uvede, zda 

byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce. Dle ust. § 16a 

odst. 7 výše uvedené vyhlášky se o provedené elektronické dražbě pořizuje záznam, 

který musí mimo obecných náležitostí protokolu obsahovat výše uvedená rozhodnutí, 
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seznam jednotlivých dražitelů, přehled učiněných příhozů a údaje o uděleném 

příklepu. 

 

3.9 Přechod vlastnického práva k vydraženým nemovitým věcem 

 

O uděleném příklepu rozhodne exekutor usnesením dle ust. § 336j občanského 

soudního řádu. Jelikož na základě usnesení o příklepu bude katastrálním úřadem 

proveden záznam vlastnictví vydražitele do katastru nemovitostí, musí toto 

rozhodnutí obsahovat přesnou identifikaci osoby vydražitele a přesné označení 

vydražených nemovitých věcí a jejich příslušenství, a to v souladu s označením 

nemovitých věcí v dražební vyhlášce.41  

Dle ust. § 336j odst. 3 občanského soudního řádu exekutor v usnesení o 

příklepu stanoví vydražiteli lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, které počíná dnem 

právní moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce. V případě, že vydražitel 

zvolil před udělením příklepu úhradu nejvyššího podání formou úvěru, exekutor 

uloží vydražiteli, aby do dvou měsíců od nabytí právní moci předložil smlouvu o 

úvěru nebo aby v této lhůtě doplatil nejvyšší podání. Dle ust. § 336j odst. 4 exekutor 

v usnesení o příklepu uloží povinnému povinnost vyklidit vydražené nemovité věci, 

pokud to jejich podstata připouští, a to nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci 

usnesení o příklepu nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později. V případě, 

že povinný nesplní povinnost určenou mu usnesením o příklepu a vydraženou 

nemovitou věc v uvedené lhůtě nevyklidí, usnesení o příklepu se ve výroku určujícím 

povinnému tuto povinnost stává vykonatelným exekučním titulem, na základě 

kterého lze zahájit exekuci vyklizením. 

Usnesení o příklepu se doručuje oprávněnému, povinnému a vydražiteli. 

Všichni uvedení účastníci této fáze exekuce prodejem nemovitých věcí mohou ve 

lhůtě 15 dnů od doručení podat proti usnesení o příklepu odvolání. Do 15 dnů od 

konání dražby mohou podat odvolání proti usnesení o příklepu též osoby uvedené v § 

336c odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, kterým nebyla doručena dražební 

vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního jednání, a dražitelé, 

kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli 

zkráceni na svých právech. Obě uvedené skupiny možných odvolatelů mohou podat 

                                                           
41 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2526 
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odvolání pouze s uvedením výše konstatovaných zákonných důvodů, tedy nemají 

samostatné odvolací právo v plném rozsahu.42 Odvolání proti usnesení o příklepu je 

možno posoudit v rámci autoremedury ve smyslu ust. § 210a občanského soudního 

řádu. Pokud o odvolání proti usnesení o příklepu rozhoduje odvolací soud, tento 

usnesení o příklepu v případě neshledání porušení právních předpisů při dražbě 

nemovitostí povinného potvrdí. Jestliže odvolací soud zjistí, že prodej nemovitých 

věcí je zatížen takovými vadami, že se odvolatel nemohl zúčastnit dražby či že při 

vydání dražební vyhlášky nebo při provedení dražby došlo k porušení zákona, 

usnesení o příklepu změní tak, že se příklep vydražiteli neuděluje.43 Zákonem č. 

396/2012 Sb. byla odstraněna možnost dražitelů přítomných dražebnímu jednání 

podat proti udělení příklepu námitky a celé posouzení zákonnosti provedení dražby 

se přesunulo do odvolacího řízení. 

Dle ust. § 336k odst. 1 občanského soudního řádu se usnesení o příklepu 

v anonymizované verzi identifikačních údajů vydražitele vyvěsí na dobu 15 dnů na 

úřední desce společně s výzvou pro přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od vyvěšení 

výzvy vyčíslili svoje pohledávky ke dni konání dražby.  

Usnesení o příklepu musí dále obsahovat poučení o možnosti učinit tzv. 

předražek. Tento institut je upraven v ust. § 336ja občanského soudního řádu. 

Exekutor v usnesení o příklepu uvede poučení, že každý, vyjma osob uvedených 

v ust. § 336h odst. 4 občanského soudního řádu (viz. výše) může do 15 dnů ode dne 

zveřejnění usnesení o příklepu exekutorovi navrhnout, že vydražené nemovité věci 

chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Takový 

návrh musí obsahovat náležitosti klasického podání (tedy náležitosti podle § 42 

občanského soudního řádu) a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. 

V uvedené lhůtě je navrhovatel povinen navrhovanou částku prokazatelně složit na 

určený účet exekutora. V případě, že tak neučiní, k jeho návrhu se nepřihlíží. Po 

uplynutí výše uvedené lhůty exekutor vyzve vydražitele, kterému byl udělen příklep, 

aby do tří dnů od doručení výzvy oznámil exekutorovi, zda zvyšuje svoje nejvyšší 

podání na částku nejvyššího předražku. Pokud vydražitel zvýší svoje nejvyšší podání 

na částku nejvyššího předražku, nabývá vydražené nemovité věci. Pokud nemovité 

věci nabude vydražitel na základě zvýšení nejvyššího podání na částku nejvyššího 

                                                           
42 Svoboda Karel JUDr., PhD., Smolík Pavel JUDr., PhD. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1180. 
43 Tamtéž. 
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předražku, stanoví exekutor v usnesení o předražku stejnou lhůtu pro doplacení 

nejvyššího podání, jaká mu byla určena v usnesení o příklepu. 

V případě, že vydražitel v zákonné lhůtě neučiní oznámení, ze kterého je zcela 

jasný úmysl zvýšit nejvyšší podání do výše učiněného nejvyššího předražku, 

exekutor udělí předražek. O udělení předražku exekutor rozhoduje vždy usnesením, 

kterým zruší usnesení o příklepu a rozhodne o tom, kdo je předražitelem a za jakou 

cenu vydražené nemovité věci nabude. V případě učinění shodných nejvyšších 

předražků nabude nemovitost ten, kdo podal návrh jako první. Pokud byly shodné 

nejvyšší předražky učiněny v ten samý den, rozhoduje se losem. 

Usnesení o předražku se doručuje oprávněnému, povinnému, vydražiteli a 

všem, kdo učinili předražek. Všichni tito účastníci řízení mají právo odvolání proti 

usnesení o předražku a to do 15 dnů od doručení předmětného usnesení. Dle ust. § 

336ja odst. 7 občanského soudního řádu se za odvolání proti usnesení o předražku 

považuje i odvolání podané proti usnesení o příklepu. Důsledkem tohoto ustanovené 

lze konstatovat, že právní moc usnesení o předražku mohou ovlivnit též osoby 

uvedené v § 336c odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, kterým nebyla 

doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního 

jednání, a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že 

průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Pravomocné usnesení o předražku 

může v případě nesplnění povinnosti povinného vyklidit nemovité věci jako 

exekuční titul pro vymožení této povinnosti. 

Předražek byl do občanského soudního řádu vtělen novelou zákonem č. 

396/2012 Sb. Jedná se o institut nikoliv neznámý, jelikož již v minulosti byl součástí 

českého právního řádu, konkrétně zákona č. 79/1896 Z. ř., o řízení exekučním a 

zajišťovacím (řád exekuční). Tento zákon byl součástí právního řádu tehdejšího 

Československa do roku 1951. Dle důvodové zprávy k zákonu č. 396/2012 Sb. má 

předražek být nástrojem, který má zvýšit výtěžnost dražeb. Názorů vítajících 

vzkříšení institutu předražku i názorů opačných spatřujících v předražku nástroj 

zbytečný a destabilizační je v zásadě stejný počet.  

Autor sám zastává názor, že znovuzavedení institutu předražku bylo 

zbytečným legislativním počinem. Institut předražku měl dle autora bezesporu 

opodstatnění v době svého vzniku, kdy možnosti zveřejnění dražby nemovitých věcí 

byly značně omezené, a jakási druhá šance účasti zájemců o koupi nemovitých věcí v 

dražbě byla namístě. V dnešní době vysoké vyspělosti komunikačních technologií, 
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které jsou již zcela běžně využívány pro maximální možnou publicitu 

připravovaného prodeje nemovitých věcí v dražbě, nemůže být dle názoru autora 

proklamovaného cíle zvýšení výtěžnosti dražeb díky institutu předražku dosaženo, 

jelikož negativní stránkou tohoto institutu je narušení takřka absolutní jistoty 

dražebního procesu (pokud odhlédneme od možných procesních chyb) a jeho 

výsledku, což může od účasti na dražbě odradit převážně koncové zájemce o dražené 

nemovité věci a může vést ke zvýšení spekulativních aktivit v době po dražbě 

samotné. 

Dle ust. § 336l odst. 2 občanského soudního řádu se vydražitel stává 

vlastníkem vydražených nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o 

příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o 

příklepu. Nejvyšší podání je vydražitelem placeno obvykle ve dvou částech. První 

část je složena na účet exekutora před dražebním jednáním ve formě dražební jistoty. 

Druhá část musí být (nikoliv nutně najednou) doplacena na účet exekutora ve lhůtě 

určené v usnesení o příklepu nebo uhrazena dle smlouvy o úvěru předložené 

vydražitelem dle usnesení o příklepu.  

Předražitel se dle ust. § 336l odst. 2 občanského soudního řádu stává 

vlastníkem nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní 

moci a předražek byl zaplacen. Předražitel nabývá vlastnického práva k vydraženým 

nemovitým věcem zpětně ke dni vydání usnesení o předražku. 

Dle ust. § 336l odst. 3 občanského soudního řádu lze nejvyšší podání nebo 

předražek uhradit exekutorovi v hotovosti, nepřesahuje-li částku stanovenou jako 

nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dalším 

možným způsobem úhrady nejvyššího podání nebo předražku je platba na účet 

exekutora. Od povinnosti zaplatit nejvyšší podání až do výše dvou třetin je 

vydražitel, u kterého lze důvodně předpokládat, že jeho přihlášená pohledávka bude 

v takové výši uspokojena v rámci rozvrhu rozdělované podstaty. 

Dle ust. § 336l odst. 4 občanského soudního řádu exekutor zřídí na 

vydražených nemovitých věcech ve prospěch věřitele ze smlouvy o úvěru zástavní 

právo za předpokladu, že mu bude vydražitelem tato smlouva včas předložena a bude 

v ní výslovně uvedeno, že úvěr je účelově vázán jen pro zaplacení nejvyššího podání 

a že úvěr bude vyplacen na účet exekutora nejpozději 2 měsíce po uplynutí lhůty 

k předložení smlouvy. 
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Přechod vlastnictví k vydraženým nemovitým věcem na vydražitele či 

předražitele má dva důležité účinky. První z nich je vyjádřen v ust. § 336l odst. 5 

občanského soudního řádu, dle kterého dnem, kterým se stal vydražitel nebo 

předražitel vlastníkem vydražených nemovitých věcí, zanikají práva uvedená v tomto 

ustanovení pod písmeny a), b) a c). Druhým pak je účinek uvedený v ust. § 14 odst. 5 

zákona o střetu exekucí44, kdy okamžikem právní moci usnesení o příklepu či 

usnesení o předražku a zaplacením nejvyššího podání nebo uhrazení částky 

nejvyššího předražku, zanikají účinky dalších nařízených výkonů rozhodnutí a 

exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se vydražených nemovitých věcí. 

 

3.10 Obmeškalý vydražitel  

 

Pokud není nejvyšší podání řádně a včas vydražitelem doplaceno, exekutor 

v souladu s ust. § 336m odst. 2 občanského soudního řádu určí vydražiteli 

dodatečnou lhůtu, která nesmí být delší než jeden měsíc. Usnesení o příklepu se 

marným uplynutím této lhůty ze zákona zrušuje. Vzhledem k poměrně jasné 

formulaci příslušného ustanovení nelze nezaplacení nejvyššího podání v dodatečné 

lhůtě zhojit pozdějším doplacením nejvyššího podání ze strany vydražitele.  

V takovém případě se z vydražitele stává tzv. obmeškalý vydražitel, což sebou 

pro tohoto účastníka řízení nese vyjma již zmíněného zrušení usnesení o příklepu ze 

zákona další negativní důsledky. Předně exekutor nařídí další dražební jednání, při 

kterém se nejnižší podání stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny. Dle ust. § 

336h odst. 4 občanského soudního řádu se takového dražebního jednání obmeškalý 

vydražitel nesmí účastnit. Dalším negativním důsledkem neuhrazení nejvyššího 

podání v dodatečné lhůtě je ten, že obmeškalý vydražitel je dle ust. § 336n odst. 1 

občanského soudního řádu povinen nahradit náklady, které exekutorovi a účastníkům 

řízení vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, 

že nezaplatil nejvyšší podání a, bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší 

nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání.  

Další procesní postup je takový, že exekutor provede další dražební jednání. 

V případě, že je při tomto dražebním jednání udělen příklep, vydá usnesení o 

příklepu, případně usnesení o předražku. Po právní moci usnesení o příklepu a po 

                                                           
44 Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů 
rozhodnutí.  
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zaplacení nejvyššího podání novým vydražitelem exekutor nařídí v souladu s ust. § 

336n odst. 2 občanského soudního řádu jednání, po němž rozhodne usnesením o 

nákladech, které státu a účastníkům řízení vznikly v souvislosti s dalším dražebním 

jednáním, škodě, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání a o případném 

rozdílu na nejvyšších podáních dosažených při první dražbě a další dražbě.45 

Náklady exekutora tvoří hotové výdaje účelně vynaložené na konání dalšího 

dražebního jednání, které zpravidla představují poštovné vynaložené za rozeslání 

usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání a usnesení o příklepu novému 

vydražiteli, případně hotové výdaje vynaložené za pronájem dražební místnosti, 

výdaje vynaložené na opětovnou inzerci prodeje nemovitých věcí či výdaje spojené 

s před dražební prohlídkou prodávaných nemovitých věcí. Účastníkům řízení a 

dražitelům je obmeškalý vydražitel povinen nahradit náklady pouze v případě, že se 

první dražby a dalšího dražebního jednání zúčastnili.46 Škodou vzniklou 

nezaplacením nejvyššího podání se dle literatury47 myslí ušlý zisk v podobě úroků, 

které nepřirostly k nejvyššímu podání, a škody, které vznikly věřitelům tím, že 

nebyly uhrazeny jejich pohledávky v původně očekávané době. Proti usnesení, 

kterým bylo rozhodnuto o výši závazků obmeškalého vydražitele, je přípustné 

odvolání.  

Dle ust. § 336n odst. 1 občanského soudního řádu se na závazky obmeškalého 

vydražitele započítává dražební jistota složená obmeškalým vydražitelem. Po právní 

moci tedy exekutor ze složené dražební jistoty vyplatí sám sobě přiznané náklady, 

které mu vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, stejně tak vyplatí 

účastníkům jejich přiznaný nárok. Zbývající položky závazků vydražitele, tedy 

vzniklá škoda a rozdíl na nejvyšších podáních, tvoří dle ust. § 336n odst. 4 

občanského soudního řádu součást rozdělované podstaty. 

Dle ust. § 66 odst. 4 exekučního řádu v případě, že k úhradě výše uvedených 

závazků obmeškalého vydražitele nepostačuje složená dražební jistota a obmeškalý 

vydražitel neuhradí své závazky dobrovolně, exekutor na základě výše uvedeného 

vykonatelného rozhodnutí zahájí bez návrhu – tedy ze zákona – exekuční řízení na 

majetek obmeškalého vydražitele, který zde vystupuje v roli povinného. Vymožené 

                                                           
45Tripes Antonín JUDr., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 520-521. 
46Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 558. 
47 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2536. 
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plnění se pak použije na úhradu pohledávky oprávněného a přihlášených věřitelů, 

tedy stane se součástí rozdělované podstaty. 
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4. Souběh insolvenčního řízení a exekuce prodejem nemovitých věcí  

 

Zásadní vliv na provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného a 

tedy i rozvržení rozdělované podstaty takto získané má skutečnost zahájeného 

insolvenčního řízení dle insolvenčního zákona48.  

 

4.1 Účinky zahájení insolvenčního řízení 

 

Dle ust. § 97 odst. 1 insolvenčního zákona lze insolvenční řízení zahájit jen na 

návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. 

S okamžikem zahájení insolvenčního řízení je dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) 

insolvenčního zákona spojen ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by 

postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do 

majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.  

Výše uvedený účinek zahájení insolvenčního řízení je odrazem základní zásady 

insolvence, jímž je kolektivní uspokojení závazků dlužníka, jemuž je dána přednost 

před snahou každého věřitele dlužníka prostřednictvím exekuce maximalizovat 

uspokojení pouze svojí pohledávky. Uvedený princip byl součástí konkursního práva 

již v době platnosti zákona o konkursu a vyrovnání49, podle jehož ust. § 14 odst. 1 

písm. e) má prohlášení konkursu ten účinek, že nelze provést výkon rozhodnutí 

(exekuci) postihující majetek patřící do podstaty a k tomuto majetku nelze ani nabýt 

právo na oddělené uspokojení. Důležitost tohoto principu pro konkursní právo a 

následně pro právo insolvenční konstatoval Nejvyšší soud České republiky, který 

judikoval: „Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1991 Sb. o 

konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen konkursní zákon), 

nelze provést výkon rozhodnutí (exekuci) postihující majetek patřící do podstaty a k 

tomuto majetku nelze ani nabýt právo na oddělené uspokojení (§ 28). Z tohoto 

ustanovení vyplývá pro soud jediný zásadní požadavek, soud (a osoby, které mu ve 

vykonávacím řízení poskytují nezbytnou součinnost) je povinen zdržet se po 

prohlášení konkursu (po dobu trvání konkursu) všech úkonů, jimiž má být výkon 

rozhodnutí bezprostředně realizován (srov. bod XXVI., str. 194/370 stanoviska 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze 17. 6. 1998, Cpjn 

                                                           
48 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
49

 Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. 
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19/98, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 7, ročník 1998 

pod poř. č. 52). Tento závěr odpovídá tomu, že po prohlášení konkursu se práva 

úpadcových věřitelů uspokojují zásadně v jiném (konkursním) režimu; po zrušení 

konkursu, nebyla-li v něm věřitelova pohledávka zcela uspokojena, a je-li k dispozici 

potřebný majetek, pak lze v nařízeném výkonu pokračovat jeho provedením (§ 45 

odst. 1, 2 konkursního zákona). Udělení příklepu je jedním z úkonů, z hlediska § 14 

odst. 1 písm. e) konkursního zákona směřujících k provedení exekuce.“50 Nadevše 

pochybnosti tak byla vyjádřena přednost kolektivního řešení závazků dlužníka před 

individuálním uspokojením pohledávek věřitelů, ke kterému dochází v rámci 

jednotlivých exekučních řízení zahájených proti jednomu povinnému. 

Výše uvedený princip, který platí již od zahájení insolvenční řízení a je 

absolutizován následným prohlášením úpadku dlužníka ve smyslu ust. § 3 odst. 1 a 2 

insolvenčního zákona, se v exekuci prodejem nemovitých věcí projeví v závislosti na 

fázi, ve které se exekuce prodejem nemovitých věcí v době zahájení insolvenčního 

řízení nachází.  

 

4.2 Účinky zahájení insolvenčního řízení do provedení exekuce prodejem 

nemovitých věcí 

 

Pokud je insolvenční řízení zahájeno v jakékoliv fázi exekuce prodejem 

nemovitých věcí do zahájení dražebního jednání, jedná se o zákonnou překážku 

dalšího pokračování provádění exekuce prodejem nemovitých věcí, tedy i provedení 

dražby, a exekuce prodejem nemovitých věcí se ze zákona přerušuje. V případě, že je 

již nařízeno dražební jednání, toto musí být exekutorem odročeno.  

Odpověď na otázku, jak postupovat v případě, že insolvenční řízení bylo 

zahájeno v průběhu dražebního jednání nebo informace o zahájení insolvenčního 

řízení byla zveřejněna v průběhu dražebního jednání či těsně po jeho ukončení, 

nabízí Nejvyšší soud České republiky: „Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též jen konkursní zákon), nelze provést výkon rozhodnutí (exekuci) postihující 

majetek patřící do podstaty a k tomuto majetku nelze ani nabýt právo na oddělené 

uspokojení (§ 28). Z tohoto ustanovení vyplývá pro soud jediný zásadní požadavek, 

                                                           
50

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 04. 2004, spis. zn. 20 Cdo 2372/2003. 
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soud (a osoby, které mu ve vykonávacím řízení poskytují nezbytnou součinnost) je 

povinen zdržet se po prohlášení konkursu (po dobu trvání konkursu) všech úkonů, 

jimiž má být výkon rozhodnutí bezprostředně realizován (srov. bod XXVI., str. 

194/370 stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze 17. 

6. 1998, Cpjn 19/98, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 7, 

ročník 1998 pod poř. č. 52). Tento závěr odpovídá tomu, že po prohlášení konkursu 

se práva úpadcových věřitelů uspokojují zásadně v jiném (konkursním) režimu; po 

zrušení konkursu, nebyla-li v něm věřitelova pohledávka zcela uspokojena, a je-li k 

dispozici potřebný majetek, pak lze v nařízeném výkonu pokračovat jeho provedením 

(§ 45 odst. 1, 2 konkursního zákona). Udělení příklepu je jedním z úkonů, z hlediska 

§ 14 odst. 1 písm. e) konkursního zákona směřujících k provedení exekuce.“51 

V případě, že exekutor zjistí zahájení insolvenčního řízení po ukončení dražby, 

exekutor není oprávněn udělit vydražiteli příklep. Pokud již exekutor příklep 

vydražiteli udělil, není exekutor o uděleném příklepu rozhodnout usnesením ve 

smyslu ust. § 336j občanského soudního řádu. Účinky byť řádně provedené dražby 

v takovém případě nenastávají.   

Při provádění exekuce prodejem nemovitých věcí může dále nastat situace, kdy 

dražba byla exekutorem řádně provedena a insolvenční řízení bylo zahájeno po 

vydání usnesení o příklepu. V takovém případě je důležité, zda usnesení o příklepu, 

které bylo vydáno před zahájením insolvenčního řízení, nabylo do zahájení 

insolvenčního řízení právní moci či nikoliv.  

V případě, že usnesení o příklepu bylo vydáno před zahájením insolvenčního 

řízení a nebylo rozesláno, toto již nelze doručit účastníkům a nemůže tak nabýt 

právní moci. Dle Nejvyššího soudu České republiky bude postupováno stejně i v 

případě, pokud došlo k vydání usnesení o příklepu, které bylo následně doručeno 

účastníkům této fáze exekuce prodejem nemovitostí, ale k zahájení insolvenčního 

řízení došlo v průběhu odvolací lhůty: „Napadené rozhodnutí by však neobstálo, ani 

kdyby usnesení o příklepu vydané podle § 336j o. s. ř. bylo sice doručeno (dle § 336k 

odst. 1 o. s. ř.) před prohlášením konkursu, avšak konkurs na majetek povinného by 

byl prohlášen v průběhu lhůty k podání odvolání proti němu (před jeho právní 

mocí).“52 Dle citovaného rozhodnutí účinkem zahájeného insolvenčního řízení je 

přerušení běhu odvolací lhůty, takže usnesení o příklepu nenabývá právní moci.  

                                                           
51 Tamtéž.  
52 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 05. 2006, spis. zn. 29 Odo 332/2004. 
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Lze tedy uzavřít, že pokud účinky zahájeného insolvenčního řízení ve smyslu 

ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona nastanou ve fázi nepravomocného 

usnesení o příklepu, exekuce prodejem nemovitých věcí nebyla exekutorem fakticky 

provedena, čímž nedošlo k naplnění podmínky nutné pro přechod vlastnického práva 

na vydražitele či předražitele dle ust. § 336l odst. 2 občanského soudního řádu.53 

Dražené nemovité věci tak nadále zůstávají majetkem povinného a nic nebrání 

insolvenčnímu správci, aby je pojal do majetkové podstaty ve smyslu ust. § 205 a 

násl. insolvenčního zákona. 

 

4.3 Účinky zahájení insolvenčního řízení po provedení exekuce prodejem 

nemovitých věcí 

 

Odlišná situace nastane, pokud je insolvenční řízení zahájeno až poté, co 

usnesení o příklepu nabylo právní moci a exekuce prodejem nemovitých věcí tak 

byla exekutorem provedena. Nejvyšší soud České republiky zastává názor, že pokud 

bylo insolvenční řízení zahájeno po právní moci usnesení o příklepu či usnesení o 

předražku, nic nebrání vydražiteli, aby na účet exekutora uhradil nejvyšší podání, 

respektive předražek, jelikož se nejedná o úkon, jenž by se protivil formulovanému 

zákazu spojenému se zahájením insolvenčního řízení. V takovém případě se účinky 

zahájeného insolvenčního řízení vydraženým nemovitým věcem nedotýkají a na 

vydražitele či předražitele může v souladu s ust. § 336l odst. 2 občanského soudního 

řádu přejít vlastnické právo k vydraženým nemovitým věcem.54 

Pokud je exekuce prodejem nemovitých věcí provedena, tedy usnesení o 

příklepu či o předražku nabude právní moci a vydražitel doplatí nejvyšší podání, 

exekutor bude postupovat v souladu s ust. § 46 odst. 7 exekučního řádu, dle kterého 

je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno nebo zvláštní 

právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést, exekutor nečiní žádné úkony, jimiž 

se provádí exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci exekutor 

vydá vymožené plnění bezodkladně po právní moci usnesení, kterým rozhodne po 

odpočtu nákladů exekuce o vydání vymoženého plnění insolvenčnímu správci.  

                                                           
53 Dále též usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. dubna 2004, sp. zn. 20 Cdo 
2372/2003, nebo usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 07. 2004, č.j. I. ÚS 401/04. 
54 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 05. 2006, spis. zn. 29 Odo 332/2004. 
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Ust. § 46 odst. 7 exekučního řádu bylo do exekučního řádu vtěleno zákonem č. 

286/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 01. 11. 2009. Přijatá právní úprava uzákonila 

do té doby všeobecně respektovaný názor Krajského soudu v Praze55 (posléze přejatý 

Nejvyšším soudem České republiky), dle kterého v případě zahájení insolvenčního 

řízení po právní moci usnesení o příklepu a zaplacení nejvyššího podání 

vydražitelem, exekutor vydá usnesení, kterým rozhodne o uspokojení nákladů 

exekuce a o vydání zbytku rozdělované podstaty insolvenčnímu správci do 

majetkové podstaty.  

Rozhodnutí vydané podle ust. § 46 odst. 7 exekučního řádu má účinky 

rozvrhového usnesení dle ust. § 337h občanského soudního řádu. Uvedené usnesení 

exekutor zašle oprávněnému, povinnému a insolvenčnímu správci. Všichni uvedení 

jsou aktivně legitimováni k podání odvolání proti tomuto usnesení. Po právní moci 

usnesení dle ust. § 46 odst. 7 exekučního řádu exekutor z částky nejvyššího podání 

uspokojí svůj nárok na náklady exekuce a zbytek vydá insolvenční správci. Tato část 

nejvyššího podání se pak stává součástí majetkové podstaty, která poslouží 

k uspokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení. 

Výše uvedená novela exekučního řádu velmi významným způsobem 

stabilizovala souběh exekuce prodejem nemovitých věcí a insolvenčního řízení tím, 

že pozvedla na zákonnou úroveň nosné principy řešení uvedeného souběhu, které 

byly do té doby součástí judikatury Nejvyššího soudu České republiky. 

 

4.4 Problematika účinků zahájeného insolvenčního řízení 

 

Výše uvedená úprava vztahu exekučního řízení a insolvenčního řízení se může 

zdát jako spravedlivá a funkční, bohužel, praxe však ukazuje, že tomu tak není. 

V každodenní praxi uspokojování nároků věřitelů se množí případy dlužníků, kteří 

podávají návrh na zahájení insolvenčního řízení pouze za účelem zmaření již 

nařízené exekuční dražby za absence úmyslu řešit svoji dluhovou situaci pod 

ochranou insolvenčního soudu. Takovým jednáním dlužníků dochází k situaci, kdy 

díky silnějšímu postavení insolvenčního řízení nemůže být po podání insolvenčního 

návrhu naplněn účel exekuce, tedy uspokojení pohledávky oprávněného, ale zároveň 

na základě účelově podaného insolvenčního návrhu nedojde k naplnění účelu 

                                                           
55

 Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2004, č. j. 20 Co 471/2004. 
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insolvenčního řízení, kterým je snaha o co nejspravedlivější uspokojení všech 

dlužníkových věřitelů.  

Řešením by se mohla zdát právní úprava institutu předběžného opatření ve 

smyslu ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, dle kterého může 

předběžným opatřením insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním 

návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným 

v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení 

uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. 

V případě účelově podaného návrhu na zahájení insolvenčního řízení tak insolvenční 

soud na základě návrhu oprávněného či exekutora může povolit provedení exekuční 

dražby, která by jinak musela být na základě účinků insolvenčního návrhu odročena. 

Jako důvod hodný zvláštního zřetele lze v těchto případech spatřovat postup 

dlužníka, který zcela zjevně popírá zásady insolvenčního řízení. Hledisko společného 

zájmu věřitelů je zajištěno právní úpravou obsaženou ve shora uvedeném ust. § 46 

odst. 7 exekučního řádu, neboť výtěžek exekuční dražby by se po splnění procesních 

podmínek stal v případě konstatování úpadku a určení formy jeho řešení součástí 

majetkové podstaty. 

Důvodem autorovy skepse nad funkčností výše uvedeného institutu 

předběžného opatření v insolvenčním řízení pro účely možnosti zpeněžení 

nemovitých věcí dlužníka formou exekuční dražby je ta skutečnost, že pokud dlužník 

podá návrh na zahájení insolvenčního řízení těsně před dražbou, nastanou účinky 

zahájeného insolvenčního řízení bez reálné možnosti podat návrh na vydání 

předběžného opatření včas. 

 

4.5 Návrh řešení souběhu insolvenčního a exekučního řízení  

 

Autor zastává názor, že efektivním řešením souběhu exekučního a 

insolvenčního řízení by bylo uzákonění principu, dle kterého v případě, že dražební 

vyhláška vydaná exekutorem za účelem provedení exekuce prodejem nemovitých 

věcí nabyla právní moci před zahájením insolvenčního řízení, exekutor by dražbu 

provedl a rozhodl o udělení příklepu vydražiteli usnesením dle ust. § 336j 

občanského soudního řádu. 
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Autor zastává výše uvedený názor na základě řady argumentů. Předně autor 

konstatuje, že exekuční dražbu lze považovat za velmi efektivní formu prodeje 

majetku dlužníka. Dokončením exekuční dražby pro účely insolvenčního řízení by 

tak byl dle názoru autora zachován vysoký standard a transparentnost zpeněžení 

dlužníkova majetku. V případě, že by byl insolvenční návrh insolvenčním soudem 

odmítnut či zamítnut, exekutor by mohl pokračovat v dokončení exekuce prodejem 

nemovitých věcí rozvržením rozdělované podstaty. V případě zjištění úpadku a jeho 

řešení konkursem by exekutor na základě pravomocného usnesení ve smyslu ust. § 

46 odst. 7 exekučního řádu vydal peněžité prostředky získané exekuční dražbou do 

majetkové podstaty insolvenčnímu správci. V případě zjištění úpadku a povolení 

oddlužení by exekutor postupoval identicky a insolvenční správce by takto získané 

peněžité prostředky mohl použít na mimořádnou splátku nad rámec splátkového 

kalendáře, případně by peněžní prostředky posloužily k uspokojení pohledávek 

zajištěných věřitelů, tak jak předpokládá ust. § 167 odst. 1 insolvenčního zákona. 

Pozitivním aspektem výše uvedeného procesního postupu je dle autora 

primární odstranění možnosti podávání obstrukčních insolvenčních návrhů, které 

mají zabránit prodeji nemovitých věcí povinného v již nařízené exekuční dražbě, 

čímž je maximalizována efektivita a rychlost zpeněžení dlužníkova majetku. Ve výše 

uvedeném procesním řešení se prodej exekuční dražbou stává pouze formou 

zpeněžení majetku, ve kterém exekutor vystupuje jako dražebník s postavením 

úřední osoby, takže nedochází k oddělenému uspokojení věřitelů a tedy zůstávají 

zachovány základní principy insolvenčního řízení. Dalším pozitivem výše uvedeného 

procesního řešení souběhu exekučního a insolvenčního řízení je ta skutečnost, že 

díky možnosti dokončení již započatého procesu zpeněžení dlužníkových 

nemovitých věcí, již vynaložené náklady nepřijdou vniveč.  
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5. Účastníci rozvrhového řízení 

 

Dle ust. § 336q odst. 1 občanského soudního řádu požádá-li o to alespoň jeden 

přihlášený věřitel, případně oprávněný nebo povinný, nejpozději do 15 dnů ode dne 

zveřejnění oznámení o přihlášených pohledávkách na úřední desce exekutora nebo 

ve lhůtě dle ust. § 336 p odst. 256, nařídí exekutor po právní moci usnesení o příklepu 

či právní moci usnesení o předražku, a zaplacení nejvyššího podání nebo předražku 

vydražitelem, jednání o rozvrhu rozdělované podstaty. Zákon tedy umožňuje dvě 

varianty provedení rozvrhu rozdělované podstaty, kdy v případě, že nedojde 

k aktivnímu konání účastníků rozvrhového řízení, exekutor rozhodne o rozvrhu 

rozdělované podstaty bez jednání. V opačném případě exekutor nařídí rozvrhové 

jednání.  

V případě, že jsou splněny zákonné podmínky pro nařízení rozvrhového 

jednání, dle ust. § 336q odst. 3 občanského soudního řádu exekutor k tomuto jednání 

předvolá účastníky, kterými jsou oprávněný, další oprávněný, povinný a osoby, které 

podaly přihlášku, leda že by jejich přihláška byla odmítnuta. Předvolání 

k rozvrhovému jednání musí být účastníkům řízení v souladu s ust. § 115 odst. 1 

občanského soudního řádu doručeno tak, aby měli dostatek času k přípravě, zpravidla 

nejméně 10 dnů přede dnem, kdy se jednání má konat.57 Dle ust. § 336q odst. 4 

občanského soudního řádu je předvolání k rozvrhovému jednání nutné vyvěsit na 

úřední desku exekutora.  

Dle ust. § 337 odst. 3 občanského soudního řádu a dle ust. § 336q odst. 3 

občanského soudního řádu jsou účastníky rozvrhu oprávněný, povinný a osoby, které 

podaly přihlášku, ledaže by jejich přihláška byla odmítnuta. Výčet účastníků 

rozvrhového řízení je dle uvedených ustanovení totožný pro obě varianty provedení 

rozvrhu rozdělované podstaty a jedná se o výčet taxativní.   

 

 

                                                           
56

 Dle ust. § 336p odst. 2 občanského soudního řádu jestliže exekutor do zveřejnění oznámení dosud 
nerozhodl o některé přihlášce podle § 336f odst. 4, uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně. 
Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle exekutor oprávněnému, povinnému a všem 
přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soud rozhodne v rozvrhu, dodatečně oznámení o 
projednaní takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou 
pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby 
k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. 
57 Dle ust. § 254 odst. 1 občanského soudního řádu se na výkon rozhodnutí užije ustanovení 
předcházejících částí. 
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5.1 Obecné podmínky účastenství 

 

Účastníci rozvrhového jednání musí splňovat obecné podmínky účastenství, 

tak, jak jsou požadovány zákonem. Dle ust. § 19 občanského soudního řádu má 

způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji 

zákon přiznává. Dle ust. § 23 občanského zákoníku má člověk právní osobnost od 

narození do smrti. Dle ust. § 118 občanského zákoníku má právnická osoba právní 

osobnost od svého vzniku do svého zániku.  

Účastník řízení může dle ust. § 20 odst. 1 občanského soudního řádu jednat 

samostatně v tom rozsahu, v jakém je svéprávný. Tzv. plná svéprávnost, tedy 

způsobilost vlastním právním jednáním nabývat práv a brát na sebe povinnosti 

vzniká dle ust. § 30 odst. 1 občanského zákoníku člověku dovršením osmnáctého 

roku věku, případně dle odstavce druhého citovaného ustanovení přiznáním 

svéprávnosti nebo uzavřením manželství. Dle ust. § 31 občanského zákoníku se má 

za to, že každý nezletilý, který nenabyl svéprávnosti, je způsobilý k právním 

jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho 

věku. S ohledem na ust. § 23 občanského soudního řádu a předmět rozvrhového 

jednání se jeví jako vhodné, aby nezletilý účastník rozvrhového jednání byl 

zastoupen zákonným zástupcem.  

 

5.2 Účastníci rozvrhu 

 

Okruh účastníků řízení o rozvrhu se nekryje s množinou účastníků exekuce 

prodejem nemovitých věcí. Jedinými účastníky celého procesu exekuce prodejem 

nemovitých věcí, který začíná vydáním exekučního příkazu k prodeji nemovitých 

věcí a končí právní moci usnesení o rozvrhu, jsou oprávněný a povinný. Ostatním 

účastníkům řízení o rozvrhu vzniká účastenství v různé fázi exekuce prodejem 

nemovitých věcí v závislosti na tom, o jakého účastníka se jedná.  

 

5.2.1 Oprávněný 

 

Dle ust. § 37 odst. 1 exekučního řádu lze exekuci vést jen na návrh 

oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo 

převedeno právo přiznané exekučním titulem. Oprávněný musí sám sebe 



55 
 

v exekučním návrhu řádně označit jménem a příjmením, místem trvalého pobytu a 

popřípadě rodným číslem nebo datem narození. Dle ust. § 38 odst. 2 exekučního řádu 

je k exekučnímu návrhu třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii 

exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční 

soud.  

V případě, že před zahájením exekučního řízení (tedy před podáním 

exekučního návrhu k exekutorovi) došlo k přechodu či převodu práva vyplývajícího 

z exekučního titulu, je oprávněný dle ust. § 36 odst. 3 exekučního řádu povinen tuto 

skutečnost prokázat, a to listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo 

notářem, pokud převod nebo přechod práva vyplývajícího z exekučního titulu přímo 

nevyplývá z právního předpisu. Dle judikatury58 Nejvyššího soudu České republiky 

se na listinu soukromoprávního charakteru (nejčastěji smlouvy o postoupení 

pohledávky ve smyslu ust. § 1879 občanského zákoníku) hledí jako na ověřenou 

státní orgánem či notářem, pokud minimálně obsahuje úředně ověřené podpisy 

účastníků smlouvy. Předložení ověřené kopie smlouvy o postoupení pohledávky bez 

legalizovaných podpisů účastníků požadavek na ověření státním orgánem či notářem 

zákonný požadavek listiny vydané anebo ověřené státním orgánem nebo notářem 

nesplňuje. 

Pokud by byl na majetek věřitele vyhlášen konkurs, dle ust. § 229 odst. 3 písm. 

b) insolvenčního zákona je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními 

právy od prohlášení konkursu insolvenční správce. Dle ust. § 206 odst. 1 písm. h) 

insolvenčního zákona tvoří majetkovou podstatu též dlužníkovi peněžité i nepeněžité 

pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou 

splatné. V případě, že na návrh věřitele, v jehož věci bylo zahájeno insolvenční řízení 

a posléze prohlášen konkurs, bylo zahájeno exekuční řízení, nemá prohlášení 

konkursu na majetek věřitele ten následek, že by bylo nutné takové exekuční řízení 

ukončit. Takový názor lze vyvodit ze stanoviska Nejvyššího soudu České 

republiky59, které zní následovně: „Úpadce prohlášením konkursu neztrácí 

způsobilost být účastníkem v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do 

podstaty, ani způsobilost procesní.“ Dle uvedeného názoru tedy prohlášením 

                                                           
58 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 30. 09. 2004, spis. zn. 20 Cdo 383/2004. 
59 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 06. 1998, spis. zn. Cpjn. 94/98, bod 
XXIII.  
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konkursu oprávněný neztrácí procesní způsobilost být nadále účastníkem exekučního 

řízení. Je ovšem nutné si odpovědět otázku, zda může nadále v rámci exekučního 

řízení disponovat pohledávkou, nebo toto právo přechází s ohledem na ust. § 229 

odst. 3 písm. b) insolvenčního zákona na insolvenčního správce a zda se tak děje na 

základě rozhodnutí o změně účastníka dle ust. § 107 či ust. § 107a občanského 

soudního řádu. Odpověď na tuto otázku nabízí judikatura Nejvyššího soudu České 

republiky60, dle které: „V exekučním řízení, v němž úpadce vystupuje ke dni 

prohlášení konkursu jako oprávněný, obdobné výkladové potíže nenastávají, neboť 

správce konkursní podstaty (nyní insolvenční správce) se účastníkem tohoto řízení 

stává (místo úpadce) jako osoba, na kterou přešlo oprávnění nakládat s majetkem 

podstaty.“  

Dle názoru autora je výše uvedený názor Nejvyššího soudu nutné vykládat tak, 

že insolvenční správce se účastníkem řízení na straně oprávněné stává ze zákona, 

tudíž není další skutečnosti potvrzující přechod práv a povinností oprávněného, na 

jehož majetek byl prohlášen konkurs, na insolvenčního správce třeba.  

Dle ust. § 294 odst. 1 insolvenčního zákona má insolvenční správce povinnost 

uplatnit a vymáhat ve prospěch majetkové podstaty dlužníkovy pohledávky. Dle 

odstavce druhého citovaného ustanovení tuto povinnost nemá, pokud náklady na 

uplatnění a vymáhání těchto pohledávek jsou neúměrně vysoké nebo je nelze krýt 

z majetkové podstaty. 

V případě, že insolvenční správce usoudí, že další pokračování v exekuci 

vedené pro pohledávku patřící do majetkové podstaty je neefektivní a neúčelné, 

může takovou pohledávku v rámci zpeněžení majetkové podstaty ve smyslu ust. § 

283 a násl. insolvenčního zákona převést na třetí osobu. V takovém případě je dle 

názoru Nejvyššího soudu České republiky61 insolvenční správce oprávněn podat 

návrh na vstup nového účastníka do řízení ve smyslu ust. § 107a občanského 

soudního řádu. 

Dle ust. § 36 odst. 5 exekučního řádu prokáže-li se, že po zahájení exekučního 

řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod 

práva oprávněného, o něž v exekučním řízení jde, do řízení namísto dosavadního 

oprávněného vstupuje jeho právní nástupce. Samotný exekuční řád na žádném místě 

                                                           
60 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 05. 2000, spis. zn. 20 Cdo 1105/2000. 
61

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 01. 2008, spis. zn. 20 Cdo 2895/2006. 
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neupravuje procesní mechanismus vstupu právního nástupce oprávněného do 

exekučního řízení. Odpověď na hledání tohoto mechanismu dává Nejvyšší soud 

České republiky62, dle kterého se pro procesní nástupnictví v exekučním řízení 

použijí standardy právní úpravy nacházející se v ust. § 107 a ust. § 107a občanského 

soudního řádu. Dle uvedeného stanoviska Nejvyššího soudu České republiky přísluší 

rozhodnutí o procesním nástupnictví soudu či exekutorovi, v závislosti na fázi 

exekučního řízení. Do vydání pověření k vedení exekuce je věcně příslušným 

k rozhodnutí o procesním nástupnictví exekuční soud. Po doručení pověření k vedení 

exekuce exekutorovi je rozhodnutí o procesním nástupnictví v moci exekutora 

pověřeného vedením exekuce 

Lze konstatovat, že aktivní účast či zasahování oprávněného do procesu 

exekuce začíná a s výjimkou podávání opravných prostředků proti rozhodnutím 

exekutora nebo činění procesních vyjádření k prostředkům procesní obrany 

povinného končí právě podáním exekučního návrhu. Jednou ze základních zásad 

exekučního řízení, která je zasazena do ust. § 58 odst. 3 exekučního řádu je, že 

způsob provedení exekuce určí exekutor. Exekutor tak není vázán případnými návrhy 

oprávněného a může exekuci provádět dle vlastního uvážení na základě vydaných 

exekučních příkazů. Toto uvážení by mělo být na jednu stranu vedeno snahou o 

rychlé a efektivní uspokojení vymáhané pohledávky, na stranu druhou korigováno 

procesní ochranou práv povinného vyjádřených v zásadě přiměřenosti63. Pokud by 

oprávněný cítil potřebu korigovat exekutorem zvolený způsob provedení exekuce, 

jediný procesní způsob, kterým může oprávněný této korekce postupu exekutora 

dosáhnout, je podání návrhu na částečné zastavení exekuce konkrétním způsobem 

provádění exekuce dle ust. § 264 odst. 4 občanského soudního řádu. Před zvolením 

tohoto procesního postupu by však oprávněný měl mít na paměti, že v případě 

částečného zastavení exekuce určitým způsobem, resp. na základě konkrétního 

exekučního příkazu, je exekutorovi znemožněno předmětný majetek povinného 

v budoucnu opětovně exekučně postihnout, pokud by se ukázalo, že ostatními 

způsoby provedení exekuce nelze vymáhanou pohledávku uspokojit.64  

V případě částečného zastavení exekuce pro určitý majetek povinného dle 

názoru autora fakticky nastává efekt, že na tento majetek povinného se již nevztahuje 

                                                           
62 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 02. 2006, spis. zn. Cpjn 200/2005, bod X. 
63 O zásadě přiměřenosti při provádění exekuce prodejem nemovitých věcí v 2. kapitole. 
64 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 03. 2003, sp. zn. 14 Co 98/2003. 
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zákaz nakládání s majetkem (tzv. generální inhibitorium), ani zákaz dle ust. § 47 

odst. 4 exekučního řádu. Tuto úvahu autor opírá o skutečnost, že pokud je určitý 

majetek povinného vyjmut rozhodnutím soudu o částečném zastavení exekuce 

z možnosti zpeněžení tohoto majetku za účelem uspokojení vymáhané pohledávky, 

není s ohledem na samotný účel exekučního řízení možné nadále uvažovat o 

trvajících účincích exekuce vůči tomuto majetku povinného. Fakticky tak nastávají 

stejné účinky jako v případě rozhodnutí dle ust. § 44a odst. 3 exekučního řádu. 

K procesním možnostem oprávněného ovlivňovat způsob provádění exekuce se 

hodí uvést, že literatura se shoduje, že oprávněný není aktivně legitimován k podání 

návrhu na odklad dle ust. § 54 exekučního řádu.65 

 

5.2.2 Povinný 

 

Povinným je ten, kdo dobrovolně nesplnil svoji povinnost určenou mu 

vykonatelným exekučním titulem a proti komu v důsledku nesplnění takové 

povinnosti směřuje exekuční návrh oprávněného. Dle názoru Nejvyššího soudu 

České republiky66 soud při rozhodování o exekučním návrhu nezkoumá, zda a v jaké 

míře plnil povinný oprávněnému. Okolnosti tohoto rázu mohou být hodnoceny jen v 

případném řízení o zastavení exekuce ve smyslu ust. § 55 exekučního řádu, resp. ve 

smyslu ust. § 268 občanského soudního řádu. 

Dle ust. § 36 odst. 3 exekučního řádu lze proti jinému, než kdo je v rozhodnutí 

(exekučním titulu) označen jako povinný, vést exekuci, jen jestliže je prokázáno, že 

na něj přešla povinnost z exekučního titulu. Takový přechod povinnosti na jiného, 

než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, je nutné prokázat listinou vydanou 

anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, pokud nevyplývá přímo z právního 

předpisu. 

V případě, že nastane skutečnost, která zapříčiní ztrátu procesní způsobilosti 

povinného (typicky smrt povinného v případě fyzické osoby či zánik povinného 

v případě právnické osoby), je třeba zkoumat, zda vymáhaná povinnost přešla na 

další osobu (např. dědice povinného). V případě, že vymáhaná povinnost přešla na 

                                                           
65 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 335, stejně tak Drápal Ljubomír JUDr., Bureš 
Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2211. 
66 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 08. 1965, sp. zn. 5 Cz 57/65. 
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další osobu či osoby, je třeba pro další pokračování v exekuci rozhodnout o 

procesním nástupnictví dle ust. § 107 odst. 1a 2 občanského soudního řádu.  

Dle ust. § 44a odst. 1 exekučního řádu nerozhodl-li exekutor podle ust. § 44 

odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nakládat se 

svým majetkem včetně nemovitých věcí a majetku patřícího do společného jmění 

manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních 

životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a 

správy majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. 

Právní jednání se však považuje za platné, pokud se neplatnosti právního jednání 

nedovolá exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení 

vymáhané pohledávky. Pro exekuci prodejem nemovitých věcí povinného jsou dle 

názoru autora zásady obsažené ve výše uvedeném ustanovení velmi důležité, nutno 

podotknout, že s ohledem na předmět exekuce prodejem nemovitých věcí povinného 

důležitější než u ostatních způsobů provádění exekuce, neboť se ve většině případů 

jedná o majetek povinného nejvyšší hodnoty. 

Poté, co je pověření k vedení exekuce doručeno exekutorovi, tento jej 

v případě, že povinný je vlastníkem nemovitých věcí, zašle v souladu s ust. § 44 odst. 

1 exekučního řádu místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Katastrální úřad 

v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, 

vyznačí k nemovitým věcem ve vlastnictví povinného poznámku o zahájené exekuci. 

Tato poznámka s ohledem na znění výše uvedeného ustanovení má pouze 

informativní charakter a její vyznačení samo o sobě neznamená počátek zákazu 

nakládání s nemovitostmi. Povinný tak, věda či nevěda o zahájení exekuce, může 

před doručením vyrozumění o zahájení exekuce s nemovitými věcmi volně 

disponovat bez toho, aby mu katastrální úřad kladl jakékoliv překážky. Pro úplnost 

nutno dodat, že v takovém případě nezbývá exekutorovi a věřitelům, než se smířit, že 

majetek povinného byl snížen o ve většině případů nejvyšší hodnotu.  

V opačném případě má kterýkoliv z věřitelů možnost dispozici povinného 

s nemovitostí napadnout v nalézacím řízení tzv. odpůrčí žalobou dle ust. § 589 a násl. 

občanského zákoníku. S odhlédnutím od důkazních úskalí odpůrčí žaloby lze 

konstatovat, že v případě vydání rozhodnutí, kterým soud vysloví neplatnost 

právního jednání vůči věřiteli, který odpůrčí žalobu podal, tento má možnost při 

trvající existenci původní vymáhané povinnosti podat exekuční návrh směřující 
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k prodeji předmětných nemovitých věcí. Dle Nejvyššího soudu České republiky67 je 

v případě podání takového exekučního návrhu třeba postupovat následujícím 

způsobem: „Rozsudek, jímž bylo vyhověno odpůrčí žalobě, nemůže být samostatným 

předpokladem pro nařízení výkonu rozhodnutí, ale představuje pouze podklad k 

tomu, že se věřitel může na základě exekučního titulu vydaného proti dlužníkovi 

domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením toho, co odporovaným 

právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku, proti osobě, v jejíž prospěch byl 

odporovaný právní úkon učiněn.“ 

V případě, že povinný převede nemovité věci ze své majetkové sféry do 

majetku třetí osoby poté, co mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, je 

takové právní jednání považováno za relativně neplatné. Katastrální úřad by tak opět 

neměl změně vlastnického práva nijak bránit, přichází v úvahu oznámení takového 

úkonu exekutorovi pověřenému vedením exekuce. Postup katastrálních úřadů v praxi 

však není sjednocený. Relativní neplatnosti se může dovolávat exekutor, oprávněný 

či přihlášení věřitelé a to v obecné tříleté promlčecí době. Forma dovolání se 

neplatnosti právního jednání povinného není zákonem stanovena. Dle literatury68 

může být toto dovolání se neplatnosti učiněno neformálně, tzn. oznámením, anebo 

doručením exekučního příkazu postihujícího předmětné nemovité věci všem 

účastníkům napadeného právního jednání. V případě exekučního příkazu není 

rozhodné, zda byl vydán před dokončením napadaného právního jednání nebo až 

poté, co bylo napadané právní jednání učiněno. 

Pokud exekutor postihne nemovité věci povinného exekučním příkazem, je dle 

ust. § 47 odst. 4 exekučního řádu právní jednání, kterým by povinný porušil zákaz 

převést nemovité věci či tyto nemovité věci zatížit, absolutně neplatné. V případě, že 

na příslušném listu vlastnictví je po doručení exekučního příkazu katastrálnímu 

úřadu vyznačena poznámka, a povinný učiní právní jednání směřující k převedení 

vlastnického práva k nemovitým věcem na třetí osobu, měl by katastrální úřad 

reagovat tak, že se exekutora dotáže, kdy byl povinnému doručen exekuční příkaz 

k prodeji nemovitých věcí a po porovnání s datem podání návrhu na převedení 

vlastnického práva buď návrhu v případě jeho bezchybnosti vyhovět, anebo návrh 

odmítnout pro překážku neplatnosti právního jednání.  

                                                           
67 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 01. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2825/2005. 
68

 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 270. 
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Při exekučním postihu nemovitých věcí je nutno přihlédnout k ust. § 335a odst. 

1 občanského soudního řádu. Dle tohoto ustanovení je pro nařízení výkonu 

rozhodnutí prodejem nemovitých věcí rozhodující stav v době zahájení řízení. 

S ohledem na ust. § 47 odst. 2 exekučního řádu, dle kterého má exekuční příkaz 

účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, exekutor je 

oprávněn exekučním příkazem postihnout ty nemovité věci, k nimž v okamžiku 

vydání exekučního příkazu svědčí povinnému vlastnické právo. Nejčastěji bude 

vlastnické právo povinného k nemovitým věcem zjišťováno z výpisu z katastru 

nemovitostí. 

 

5.2.3 Manžel povinného 

 

Dle ust. § 36 odst. 2 exekučního řádu je-li exekučním příkazem postižena 

součást společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o 

tuto součást, i manžel povinného. Postavení účastníka exekuce prodejem nemovitých 

věcí dle citovaného ustanovení manžel povinného získává momentem vydání 

exekučního příkazu postihujícího nemovité věci, které tvoří součást společného 

jmění manželů povinného a jeho manžela. K výše uvedenému nutno poznamenat, že 

dle ust. § 42 odst. 1 exekučního řádu lze exekuci na majetek patřící do společného 

jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání 

manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. 

Pro posouzení, zda nemovité věci, které mají být postiženy exekučním 

příkazem, tvoří součást společného jmění manželů povinného a jeho manžela je dle 

ust. § 335a odst. 1 občanského soudního řádu rozhodující stav v době vydání 

exekučního příkazu. Nejvyšší soud České republiky judikoval69, že k vydobytí 

závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů, lze nařídit výkon 

rozhodnutí i na majetek patřící do zaniklého společného jmění, které v době zahájení 

řízení o výkon nebylo vypořádáno. K možnosti postižení nemovitých věcí 

nacházejících se ve společném jmění manželů, které zaniklo rozvodem, ale dosud 

nebylo vypořádáno, zaujal Nejvyšší soud České republiky následující postoj70: 

„Majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů nebo ve společném jmění 

manželů, které zaniklo rozvodem, lze použít na úhradu pohledávky vzniklé jen vůči 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 2003, č. j. 20 Cdo 238/2003. 
70 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1134/2007. 
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jednomu z bývalých manželů, jen jde-li o pohledávku vzniklou za trvání manželství. K 

uspokojení pohledávky, která vznikla věřiteli vůči jednomu z bývalých manželů až po 

rozvodu manželství, nelze použít majetek nacházející se v bezpodílovém 

spoluvlastnictví bývalých manželů nebo ve společném jmění bývalých manželů bez 

zřetele k tomu, že taková pohledávka vznikla sice po rozvodu, ale ještě předtím, než 

bylo rozvodem zaniklé majetkové společenství manželů vypořádáno.“  

Lze tedy uzavřít, že pokud pohledávka oprávněného, v jehož prospěch byla 

exekuce nařízena, tvoří závazek, který vznikl jen jednomu z manželů, a součástí 

společného jmění manželů povinného a jeho manžela, ať stále trvajícího či již 

zaniklého, avšak nevypořádaného, jsou nemovité věci, exekutor může takové 

nemovité věci postihnout exekučním příkazem. V takovém případě se manžel 

povinného stává účastníkem řízení. Stejně tak se účastníkem řízení stane bývalý 

manžel povinného, pokud exekutor postihne nemovité věci tvořící součást již 

zaniklého, ale dosud nevypořádaného společného jmění manželů.  

Od okamžiku vzniku účastenství v exekučním řízení má manžel povinného 

právo, aby mu byly doručovány všechna vydaná usnesení a další rozhodnutí 

exekutora. S ohledem na účastenství v exekučním řízení je manžel povinného 

aktivně legitimovaný k využití práva podávat opravné prostředky proti usnesením 

exekutora, u kterých to zákon účastníkům povoluje. Manžel povinného je též aktivně 

legitimován k podání návrhu na zastavení exekuce ve smyslu ust. § 55 exekučního 

řádu za možnosti využití námitek, které svědčí povinnému.  

S konstatováním účastenství manžela povinného jak v exekučním řízení, tak 

při exekuci prodejem nemovitých věcí, je třeba zodpovědět otázku, zda je manžel 

povinného účastníkem rozvrhového jednání či nikoliv. S ohledem na poměrně silné 

procesní postavení, kdy lze zastávat názor, že v případě postižení majetku tvořícího 

společné jmění manželů, má manžel povinného plnou procesní obranu by se nabízelo 

říci, že manžel povinného účastníkem rozvrhového jednání i přes absenci ve výčtu 

obsaženém v ust. § 336q odst. 3, resp. ust. § 337 odst. 3 občanského soudního řádu 

je. Nejvyšší soud České republiky však zastává opačný názor, když judikoval71: „Z 

ustanovení § 337b odst. 3 věty první o. s. ř. totiž nelze než dovodit závěr jediný, a to, 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 03. 2011, č. j. 20 Cdo 831/2009. Tento 
rozsudek byl sice vydán před novelizací příslušných ustanovení zákonem č. 396/2012 Sb., ale 
vzhledem k zachování principů účastenství v rozvrhové řízení není důvod se od něj jakkoliv 
odchylovat. 
 



63 
 

že právo popřít vyčíslenou pohledávku nemá nikdo jiný než účastník rozvrhu. Závěr, 

že takovým účastníkem rozvrhu není manžel, a tedy ani bývalý manžel povinného 

(jenž samozřejmě účastníkem předchozích relativně samostatných fází exekučního 

řízení za splnění podmínek předepsaných ustanovením § 255 odst. 2 o. s. ř. je) pak 

vyplývá z taxativního výčtu osob vyjmenovaných v ustanovení § 337 odst. 2 o. s. ř. 

mezi nimiž manžel, a tedy ani rozvedený manžel povinného uveden není.“  

S ohledem na výše uvedený názor Nejvyššího soudu České republiky je nutné 

konstatovat, že účastenství manžela povinného v exekuci prodejem nemovitých věcí 

končí okamžikem právní moci usnesení o příklepu. Procesní obrana manžela 

povinného je tak maximalizována ve vztahu k oprávněnému, v jehož prospěch byl 

vydán exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí tvořících 

součást společného jmění manželů povinného a jeho manžela, ale jeho obrana vůči 

přihlášeným věřitelům, jejichž pohledávky mohou být uspokojeny z rozdělované 

podstaty, je minimalizována na tu nejnižší úroveň.  

Autor považuje platnou právní úpravu účastenství manžela v rozvrhovém 

řízení za poměrně rozporuplnou a nevyváženou. Na jednu stranu získává manžel 

povinného v podobě práva podat návrh na zastavení exekuce procesní nástroj, 

kterým lze zabránit neoprávněnému zásahu do majetkové sféry ve formě exekučních 

příkazů, na druhou stranu však nemá procesní obranu proti případnému 

neoprávněnému zásahu do majetkové sféry ze strany přihlášených věřitelů, který 

může být v konečném důsledku daleko citelnější než výše zmíněný zásah 

oprávněného. Manžel povinného je tak plně závislý na procesní aktivitě povinného, 

což se může mnohdy, například u rozvedeného manžela povinného, jevit zcela 

nedostatečné. Ze strany zákonodárce by tedy bylo dle názoru autora vhodné posílit 

procesní postavení manžela povinného v rámci exekuce prodejem nemovitých věcí 

takovým způsobem, aby jeho účastenství trvalo od začátku, tedy od vydání 

exekučního příkazu, do konce nikoliv ve smyslu provedení exekuce prodejem 

nemovitých věcí, ale do konce ve smyslu provedení cíle samotné exekuce prodejem 

nemovitých věcí, kterým je uspokojení pohledávky oprávněného a pohledávek 

přihlášených věřitelů, tedy do právní moci usnesení o rozvrhu, za možnosti využití 

procesní obrany v takové míře, která náleží povinnému samotnému, tedy možnost 

popírat pohledávky přihlášených věřitelů a možnosti podat odvolání proti usnesení o 

rozvrhu. 
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5.2.4 Další oprávněný 

 

Dalším oprávněným je dle ust. § 335 odst. 2 občanského soudního řádu ten 

oprávněný, který podá návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem téže 

nemovitosti dříve, než soud pravomocně rozhodl o nařízení výkonu rozhodnutí. 

Takový návrh se považuje za přistoupení k řízení a to ode dne podání návrhu. Další 

oprávněný musí přijmout stav řízení, v němž je při jeho přistoupení. Dle literatury72 

tak po nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí v období po zahájení 

řízení až do právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nemá účinky 

zahájení řízení a považuje se jen za přistoupení k řízení již zahájenému. Dnem, kdy 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, nastává překážka věci 

pravomocně rozsouzené, která brání tomu, aby prodej téže nemovitosti byl znovu 

projednán. Podobný závěr zastává Nejvyšší soud České republiky, dle kterého: „Z 

právní úpravy výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti vyplývá, že nemůže současně 

probíhat více řízení o výkon rozhodnutí prodejem stejné nemovitosti. Tutéž 

nemovitost nelze prodat ve dvou dražbách. Návrh dalšího oprávněného na nařízení 

výkonu rozhodnutí prodejem téže nemovitosti podaný u příslušného soudu dříve, než 

soud pravomocně rozhodl o nařízení výkonu rozhodnutí, zákon považuje za 

přistoupení k řízení dříve zahájenému. Má-li oprávněný a ten, kdo do řízení 

přistoupil jako další oprávněný, proti povinnému jinou pohledávku, která mu byla 

přiznána rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. ř. po 

právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, a požaduje-li její uspokojení 

prodejem téže nemovitosti, může ji (a tudíž i musí) přihlásit do rozvrhu v již 

nařízeném výkonu rozhodnutí týkajícím se prodeje této nemovitosti. Pohledávku 

zajištěnou zástavním právem (ohledně níž se neuplatní omezení ohledně doby jejího 

přiznání) oprávněný nebo další oprávněný rovněž může (musí) přihlásit v 

probíhajícím vykonávacím řízení týkajícím se prodeje předmětné nemovitosti, a to do 

zahájení dražebního jednání.“73 

Exekuční řád speciální úpravu dalšího oprávněného neobsahuje. Literatura74 i 

judikatura Nejvyššího soudu České republiky75 se shodují, že v exekučním řízení 

                                                           
72

 Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 517. 
73 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 04. 2007 20 Cdo 1673/2006. 
74

 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 289. 
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podle zákona č. 120/2001 Sb., kde o způsobu exekuce rozhoduje exekutor, je 

přistoupení dalšího oprávněného pojmově vyloučeno. 

Výše uvedený právní názor ohledně procesního postavení přihlášených 

věřitelů, kteří byli zároveň v postavení oprávněných z přerušených exekucí, platil 

fakticky do 17. 07. 2012, kdy Nejvyšší soud České republiky judikoval76: „Postihují-

li exekuce, nařízené soudem a prováděné soudními exekutory na základě zákona č. 

120/2001 Sb., tytéž nemovitosti, je třeba od účinnosti zákona č. 286/2009 Sb. (od 1. 

11. 2009), posoudit souběh exekucí podle zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví 

pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.“ Důsledkem tohoto 

rozhodnutí bylo, že pokud věřitel s procesním postavením oprávněného z přerušené 

exekuce ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o střetu exekucí přihlásí svojí pohledávku 

do rozvrhu rozdělované podstaty exekuce prodejem nemovitých věcí, která může být 

provedena, je tzv. první v pořadí, pořadí pohledávky se za zachování umístění ve 

třetí rozvrhové skupině určuje nikoliv podle data doručení přihlášky exekutorovi, ale 

podle data podání exekučního návrhu v exekučním řízení, ve kterém byla exekuce 

prodejem nemovitých věcí povinného přerušena.  

Výše uvedený právní názor byl ustaven na zákonnou úroveň novelou zákona o 

střetu exekucí provedenou zákonem č. 396/2012 Sb., který zakotvil s účinností od 

01. 01. 2013 aktuální znění ust. § 15 odst. 1 zákona o střetu exekucí, dle kterého 

oprávněný z přerušené exekuce může přihlásit do prováděné exekuce k uspokojení z 

rozdělované podstaty nejpozději do zahájení dražebního jednání. Skupina a pořadí, 

které pohledávka má v exekuci, v níž bylo řízení podle § 14 přerušeno, mu při 

rozvrhu rozdělované podstaty v prováděné exekuci zůstává zachováno.  

Tím, že zákonodárce výše uvedenou definici procesního postavení 

oprávněného z přerušené exekuce prodejem nemovitých věcí zakotvil do právního 

řádu, fakticky definoval v rámci exekučního řízení nového účastníka exekuce 

prodejem nemovitých věcí. Další oprávněný se dle autora z pohledu ostatních 

věřitelů nachází v privilegovaném postavení, kdy má možnost svoji pohledávku 

přihlásit v režimu ust. § 336f občanského soudního řádu s tím, že takto přihlášená 

pohledávka má zvýhodněné postavení v rámci zařazení do skupiny a určení jejího 

                                                                                                                                                                     
75 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4463/2007.  
76 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 07. 2012, sp. zn. 20 Cdo 3121/2011. 
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pořadí oproti ostatním přihlášeným věřitelům, jejichž pohledávky nejsou zajištěny 

zástavním právem.77 

Autor je toho názoru, že díky výše uvedené právní úpravě se přihlášenému 

věřiteli v postavení oprávněného z přerušené exekuce dostává okamžikem řádného 

přihlášení pohledávky do pokračující exekuce prodejem nemovitých věcí totožné 

postavení jako dalšímu oprávněnému ve výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých 

věcí. Tento názor autor opírá o totožnost skupiny, ve které je pohledávka 

oprávněného z přerušené exekuce a pohledávka dalšího oprávněného ve výkonu 

rozhodnutí prodejem nemovitých věcí v rámci rozvrhu uspokojována. Dalším 

argumentem je použití stejného rozhodujícího kritéria pro pořadí pohledávky v rámci 

rozvrhové skupiny. Autor konstatuje, že též nelze pominout totožnost procesního 

postavení co do možnosti popírat pohledávky ostatních věřitelů, případně podat 

odvolání proti usnesení o rozvrhu rozdělované podstaty. 

 

5.2.5 Přihlášení věřitelé 

 

Vedle oprávněného, k uspokojení jeho pohledávky je exekuce prodejem 

nemovitých věcí prováděna, dává právní úprava možnost uspokojit svoje pohledávky 

i dalším věřitelům povinného a to formou přihlášení pohledávky do exekuce 

prodejem nemovitých věcí. Institut přihlášené pohledávky je upraven v ust. § 336f 

občanského soudního řádu. Dle tohoto ustanovení lze do exekuce prodejem 

nemovitých věcí přihlásit pouze pohledávky, které byly věřitelům přiznány 

rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v ust. § 274 občanského 

soudního řádu, nebo pohledávky zajištěné zástavním právem.  

Zákon tak rozlišuje dvě hlavní skupiny věřitelů, kteří mají možnost přihlásit 

své pohledávky do exekuce prodejem nemovitých věcí. První skupinou jsou věřitelé, 

kteří mají svoji pohledávku zajištěnou zástavním právem na prodávaných 

nemovitých věcech, Druhou skupinou jsou věřitelé, jejichž pohledávka není zajištěná 

zástavním právem na prodávaných nemovitých věcech, ale jimž byla pohledávka 

přiznána exekučním titulem. Primární rozdíl mezi skupinami věřitelů je ve 

skutečnosti, že pohledávky zajištěné zástavním právem lze do exekuce prodejem 

nemovitých věcí přihlásit, i když se do dne přihlášení nestaly splatnými, kdežto u 

                                                           
77 Blíže v 7. kapitole. 
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věřitelů, kteří opírají svůj přihlášený nárok o pravomocný exekuční titul, musí být 

splněna podmínka vymahatelnosti přihlášené pohledávky, tedy pohledávky musí být 

v okamžiku přihlášení do exekuce prodejem nemovitých věcí splatná a vykonatelná. 

V ostatním jsou procesní práva a povinnosti pro obě skupiny věřitelů přihlašujících 

pohledávky do exekuce prodejem nemovitých věcí stejné.  

Pro vznik účastenství věřitele v exekuci prodejem nemovitých věcí je třeba, 

aby věřitel svoji pohledávku přihlásil do zahájení dražebního jednání. Podmínka 

včasného přihlášení pohledávky dle Nejvyššího soudu České republiky78 platí pro 

obě výše zmiňované skupiny věřitelé stejně, byť by se mohlo zdát, že s ohledem na 

ust. § 336c odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu dle kterého má exekutor 

povinnost doručit dražební vyhlášku osobám, o nichž je mu znáno, že mají 

k nemovité věci zástavní právo, že účastenství těchto osob vzniká bez dalšího ze 

zákona. Nejvyšší soud České republiky svým rozhodnutím tuto možnou interpretaci 

znamenající zvýhodnění zajištěných věřitelů negoval. 

Jak bylo výše uvedeno, pro vznik účastenství v exekuci prodejem nemovitých 

věcí je klíčovou podmínka včasného přihlášení pohledávky. Dle judikatury79 nejde 

v určení, do kdy lze účinně přihlásit pohledávku do exekuce prodejem nemovitých 

věcí o lhůtu určenou podle dnů, týdnů, měsíců, roků nebo jiných časových úseků, 

nejde tedy o zákonnou procesní lhůtu, ale o vymezení úseku řízení (okamžiku), ve 

kterém věřitel může svou pohledávku přihlásit do řízení. Zmeškání tohoto okamžiku 

má za následek skutečnost, že exekutor přihlášku odmítne. Tuto skutečnost nelze 

zhojit návrhem na prominutí zmeškání lhůty podle § 58 odst. 1 občanského soudního 

řádu.  

Pro rozhodnutí, že přihláška pohledávky byla podána opožděně, se jeví 

nejdůležitější výklad zákonné podmínky podání přihlášky „do zahájení dražebního 

jednání“. Pochyby, zda má být tento termín chápán jako zahájení prvního dražebního 

jednání ve věci nebo se jedná o zahájení i dalšího dražebního jednání, rozptýlil 

Krajský soud v Českých Budějovicích80, dle jehož názoru: „P řihláška pohledávky 

podaná věřitelem až před konáním dalšího (druhého) dražebního jednání je 

opožděná a musí být odmítnuta (§ 336f odst. 3 o. s. ř.).“ Na základě tohoto 

rozhodnutí lze konstatovat, že jakákoliv přihláška doručená exekutorovi po zahájení 

                                                           
78 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 04. 2004, spis. zn. 20 Cdo 1636/2003. 
79 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2004, č. j. 35 Co 609/2004 
80 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 05. 08. 2010, spis. zn. 5 Co 1769/2010. 
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prvního dražebního jednání, musí být exekutorem odmítnuta. V případě, že by 

exekutor z jakéhokoliv důvodu opožděně přihlášenou pohledávku neodmítl, dle 

názoru autora by taková pohledávka mohla být popřena ostatními účastníky 

rozvrhového řízení. 

Dle ust. § 336f odst. 2 občanského soudního řádu musí přihláška pohledávky 

obsahovat výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel 

domáhá, vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby, údaj o tom, do jaké skupiny 

pohledávka patří a skutečnosti významné pro pořadí pohledávky. 

Věřitelé mají povinnost ve svých přihláškách uvést výši pohledávky a jejího 

příslušenství, jejíhož uspokojení se domáhají. Literatura81 zastává názor, že úroky a 

úroky z prodlení je třeba vyčíslit tak, že věřitel uvede procentní sazbu úroku a 

konkrétní částku, ze které úrok požaduje, nebo že uvede výši úroku přesnou částkou. 

Věřitel dále musí vždy uvést dobu, za kterou úroky požaduje. Přihlašuje-li úroky, 

které mají být splatné po podání přihlášky, musí v přihlášce uvést, z jaké částky 

úroky požaduje, výši úroku v procentech a údaj, že úrok požaduje do konkrétního 

data nebo do zaplacení. Tyto údaje mají význam při samotném rozhodování o 

rozvrhu rozdělované podstaty. 

K přihlášce pohledávky musí být připojeny listiny prokazující, že jde o 

vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže 

tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. Tuto skutečnost Nejvyšší soud České 

republiky chápe tak, že: „D ůsledky přihlašovatelem nesplněné povinnosti připojit 

listinu prokazující vymahatelnost, popř. zajištění pohledávky zástavním právem jsou 

zhojeny tehdy, pokud uvedené skutečnosti vyplývají přímo ze spisu, jinými slovy, je-li 

před zahájením dražebního jednání příslušné rozhodnutí nebo jiný exekuční titul, 

popřípadě výpis z katastru nemovitostí, z něhož se podává, že pohledávka je zajištěna 

zástavním právem, přílohou exekučního spisu; v takovém případě soud k přihlášce 

přihlíží, i když samotný přihlašovatel listinu nedoložil.“82  

Dle ust. § 336f odst. 4 občanského soudního řádu exekutor opožděné nebo 

neúplné přihlášky usnesením odmítne. Proti tomuto usnesení není odvolání 

přípustné.  

                                                           
81 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2516 a násl. 
82 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 06. 2006, spis. zn. 20 Cdo 1084/2006. 



69 
 

Pro plné porozumění výše uvedenému ustanovení a určení procesního postupu 

exekutora je nutné definovat, co zákonodárce rozuměl neúplností přihlášky 

pohledávky, tedy zda se uvedený postup týká všech obsahových náležitostí 

uvedených v ust. § 336f odst. 2 občanského soudního řádu.  

Co se uvedení výše pohledávky a jejího příslušenství týče, literatura83 zastává 

názor, že v případě neuvedení výše přihlášené pohledávky, k přihlášce se nepřihlíží. 

V případě, že je pohledávka vyčíslena pouze z části nebo je pouze v části vyčíslena 

přesně, k přihlášce pohledávky se nepřihlíží pouze v části, ve které není vyčíslena 

(typicky příslušenství pohledávky) nebo je vyčíslena nepřesně.  

V případě neúplnosti v ostatních částech přihlášky by měl exekutor postupovat 

dle ust. § § 336f odst. 4 občanského soudního řádu a neúplnou přihlášku odmítnout. 

V otázce použití procesního postupu pro odstranění vad podání ve smyslu ust. § 43 

občanského soudního řádu literatura84 zastává jednoznačné stanovisko, že exekutor 

věřitele k doplnění nijak nevyzývá a tedy postup dle ust. § 43 občanského soudního 

řádu se v tomto případě nepoužije. Tento postoj je odůvodněn speciálním poučením 

obsaženým v dražební vyhlášce a to na základě ust. § 336b odst. 4 občanského 

soudního řádu.85 

Opačný názor, že neúplnou přihlášku je nejprve třeba podrobit procesnímu 

postupu dle ust. § 43 občanského soudního řádu, tedy vyzvat věřitele k odstranění 

vad přihlášky, a až v případě neodstranění vad přihlášky tuto odmítnout, je 

prezentován v důvodové zprávě k zákonu č. 396/2012 Sb., kterým bylo znění ust. § 

336 odst. 4 občanského soudního řádu novelizováno do stávající podoby, a je 

přebírán některými autory86. 

Ust. §336f odst. 5 občanského soudního řádu upravuje povinnost věřitele 

bezodkladně oznámit exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po 

jejím doručení exekutorovi. Při neoznámení pak věřitel odpovídá za škodu tím 

způsobenou. Autor je toho názoru, že tato právní úprava je zcela namístě, neboť 

napomáhá odstranit případné problémy, které může přinést rozhodnutí exekutora o 
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 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2516 a násl. 
84 Tamtéž a dále Svoboda K. JUDr., PhD., Smolík P. JUDr., PhD., a kol. Občanský soudní řád. 
Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1168. 
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 Tripes Antonín JUDr., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 501. 
86 Nevěřilová Pavla JUDr., Přihlašování pohledávek do exekuce prováděné prodejem nemovitostí, 
Komorní listy, IV/2013. Brno: EKČR, 2013, MK ČR E 19153 
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rozvrhu rozdělované podstaty za situace nulové aktivity přihlášeného věřitele a 

změny výše pohledávky od jejího přihlášení do rozvržení rozdělované podstaty. 

 

5.2.6 Vydražitel  

 

Vydražitelem je ten, kdo splnil podmínky pro účast při dražebním jednání, 

případně podmínky účasti na elektronické dražbě, učinil nejvyšší podání a byl mu 

udělen příklep. Vydražitel je pak dle ust. § 336l odst. 1 občanského soudního řádu 

oprávněn převzít vydražené nemovité věci a jejich příslušenství dnem následujícím 

doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podání návrhu 

předražku ve smyslu ust. § 336ja odst. 1 občanského soudního řádu. O skutečnosti 

převzetí vydražených nemovitých věcí je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. 

Zákon s nesplněním této povinnosti nespojuje žádné sankce, nicméně lze 

předpokládat, že zůstává zachována obecná odpovědnost za případnou škodu dle 

občanského zákoníku.  

Vydražitel, který převzal vydražené nemovité věci, musí respektovat případná 

věcná břemena a nájemní práva, o kterých bylo v předchozích částech exekuce 

prodeje nemovitých věcí exekutorem rozhodnuto, že dražbou nezanikají.  

Vlastníkem vydražených nemovitých věcí a jejich příslušenství se vydražitel 

stává dle ust. § 336l odst. 2 občanského soudního řádu, nabylo-li usnesení o příklepu 

právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání. Vydražitel se stává vlastníkem nemovitosti 

s příslušenstvím zpětně ke dni vydání usnesení o příklepu. 

Jak již bylo uvedeno výše, vydražitel dle ust. § 336q odst. 3 občanského 

soudního řádu či ust. § 336q odst. 4 občanského soudního řádu účastníkem 

rozvrhového řízení není. Z tohoto důvodu mu není usnesení o rozvrhu, ani případné 

předvolání k rozvrhovému jednání exekutorem doručováno. Účastenství vydražitele 

v exekuci prodejem nemovitých věcí tak končí právní mocí usnesení o příklepu, 

případně právní mocí usnesení o předražku. S ohledem na přechodná ustanovení 

zákona č. 396/2012 Sb. je však nutné konstatovat, že takto definované účastenství 

vydražitele je účinné pro exekuční řízení zahájená po 01. 01. 2013. Na řízení 

zahájená před tímto datem, která nebyla dosud skončena, je nutné použít právní 

úpravu účinnou do té doby. Z tohoto důvodu považuje autor za nutné se zabývat též 

právní úpravou účinnou do přijetí výše uvedeného zákona. 
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Důvodů účasti vydražitele při rozvrhovém jednání je několik. Prvním z nich je, 

že dle ust. § 337b odst. 4 občanského soudního řádu, ve znění účinném pro řízení 

zahájená do 31. 12. 2012, se vydražitel má právo vyjádřit, zda přebírá pohledávky, o 

nichž věřitelé neprohlásili, že žádají jejich zaplacení. Vyjádřit svojí vůli může 

vydražitel do skončení rozvrhového jednání. K později učiněným vyjádřením 

vydražitele nebude exekutorem přihlédnuto. K učinění vyjádření ohledně převzetí 

pohledávek musí být vydražitel exekutorem vyzván a musí mu být ze strany 

exekutora dáno náležité procesní poučení. Pokud se vydražitel rozhodne pohledávky 

nepřevzít nebo se do konce rozvrhového jednání nevyjádří, bude pohledávka 

vyplacena z rozdělované podstaty. Převezme-li vydražitel pohledávky věřitelů či 

jejich část, nastoupí místo povinného na místo dlužníka a je mu z rozdělované 

podstaty vyplacena částka připadající na pohledávku, kterou převzal. K výše 

uvedenému autor dodává, že v praxi se skoro již nelze setkat s přihlášeným 

věřitelem, který by minimálně do zahájení rozvrhového řízení nesdělil exekutorovi, 

že žádá o zaplacení svojí pohledávky. Praxí je tak právo vydražitele vyjádřit svoji 

vůli k převzetí pohledávek vydražitelů značně odsunuto do pozadí. 

Dle ust. § 337b odst. 3 občanského soudního řádu, ve znění účinném pro řízení 

zahájená do 31. 12. 2012, každý z účastníků rozvrhu může popřít vyčíslené 

pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí. S ohledem na 

taxativní výčet účastníků rozvrhu, který je obsažen v ust. § 337 odst. 3 občanského 

soudního řádu, ve znění účinném pro řízení zahájená do 31. 12. 2012, se nabízí 

otázka, zda popěrné právo svědčí i vydražiteli. Autoři tzv. černého komentáře 

k občanskému soudnímu řádu uvádějí výslovně, že vyčíslené pohledávky mohou být 

popřeny každým z účastníků rozvrhového jednání, tedy věřiteli, osobami 

oprávněnými z věcných břemen a nájemních práv, a povinným. 87 Bohužel úvaha, 

která vedla autory výše uvedeného komentáře k tomuto zúženému výčtu účastníků 

rozvrhu, jimž svědčí popěrné právo, není uvedena. Autor sám se domnívá, že 

s ohledem na použité slovní spojení „každý z účastníků“, není důvodu upřít právo 

popřít vyčíslené pohledávky věřitelů vydražiteli. Motivy vydražitele snažícího se 

popřít pohledávky věřitelů nejsou pro odpověď na otázku, zda vydražiteli popěrné 

právo svědčí či nikoliv, důležité. 

                                                           
87 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2544. 
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Důvodem, proč v exekučních řízeních zahájených po 01. 01. 2013, ve kterých 

byla provedena exekuce prodejem nemovitých věcí povinného, vydražiteli nesvědčí 

procesní postavení účastníka rozvrhové řízení, je skutečnost, že v těchto řízeních 

nemá vydražitel možnost převzít pohledávky věřitelů, kteří exekutorovi nesdělili, že 

žádají uhrazení svojí přihlášené pohledávky, neboť tato povinnost věřitelům od výše 

uvedeného dne odpadla. Dalším důvodem je skutečnost, že od výše uvedeného se 

změnila koncepce88 pojetí závad zatěžujících prodávané nemovité věci. 

 

5.2.7 Osoby, kterým svědčí právo z věcného břemene nebo nájemní právo 

 

Takřka identická situace jako u účastenství vydražitele v rozvrhovém řízení je 

u osob, kterým svědčí právo z věcného břemene nebo nájemní právo. Počínaje dnem 

01. 01. 2013 tyto osoby v řízeních zahájených po tomto datu o status účastníka 

rozvrhového řízení přišli, ale v řízeních zahájených před tímto datem a dosud 

neskončených je třeba aplikovat právní úpravu účinnou do dne 31. 12. 2012, která 

osobám, kterým svědčí právo z věcného břemene nebo nájemní právo, status 

účastníka rozvrhového řízení přiznávala.  

Dle ust. § 337b odst. 5 občanského soudního řádu, ve znění účinném pro řízení 

zahájená do 31. 12. 2012, osoby, kterým svědčí právo z věcného břemene nebo 

nájemní právo, se vyjádří, zda požadují vyplacení náhrady; jinak se má za to, že 

souhlasí s vyplacením náhrady vydražiteli. Pro úplnost je třeba uvést, že se jedná o 

věcná břemena a nájemní práva, která prodejem v dražbě zanikají. Vydražitel je vůči 

osobám, kterým svědčí právo z věcného břemene nebo nájemní právo, v pasivní roli, 

neboť skutečnost, zda věcná břemena či nájemní práva zaniknou nebo budou 

nemovité věci zatěžovat i dále, nemůže aktivně nijak ovlivnit.  

Osoby, kterým svědčí právo z věcného břemene nebo nájemní právo, se mohou 

ohledně vyplacení náhrady vyjádřit pouze do skončení rozvrhového jednání. 

V případě, že se tak nestane, nastává nevyvratitelná právní domněnka, že se 

zachováním existence závad váznoucích na vydražených nemovitých věcech a 

s vyplacením náhrady vydražiteli souhlasí. Pokud osoba oprávněná ze závady 

zatěžující vydražené nemovitosti souhlasí s vyplacením náhrady vydražiteli či 

nastane výše uvedená právní domněnka, věcné břemeno či nájemní právo po právní 

                                                           
88 Více v podkapitole 3.5. 
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moci usnesení o rozvrhu nezaniká a nemovité věci bude zatěžovat i nadále v případě, 

že na tuto náhradu, která má být vyplacena vydražiteli, připadne úhrada 

z rozdělované podstaty. Náhrada má být protihodnotou pro vydražitele za další trvání 

závady.89 

Důvodem, proč v řízením zahájených po 01. 01. 2013 účastenství osob, kterým 

svědčí právo z věcného břemene nebo nájemní právo, není možné je, stejně jako u 

vydražitele prodávaných nemovitých věcí, změna pojetí těchto závad zatěžujících 

prodávané nemovité věci, které dává přednost se zachováním těchto závad i po 

provedené dražbě, takže existentní závady působí nadále i proti vydražiteli a 

nedochází tak k možnosti jejich vyplacení osob, v jejichž prospěch byly závady 

zatěžující nemovité věci zřízeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 564. 
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6. Náklady exekuce a jejich uspokojení v rámci rozvrhu rozdělované 

podstaty 

 

Přijetím exekučního řádu zákonodárce přenesl část pravomocí, které do té doby 

náležely plně státním orgánům, ve vymáhací oblasti civilního procesu do rukou 

soukromých osob splňujících zákonem požadované předpoklady. S ohledem na 

skutečnost, že se tyto soukromé osoby pověřené exekutorským úřadem de facto staly 

součástí moci soudní, bylo nutné i těmto osobám zajistit nezávislost ve smyslu čl. 81 

Ústavy České republiky.  

Nezávislost exekutorů byla zákonodárcem deklarována v ust. § 2 odst. 1 

exekučního řádu, dle kterého exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle, při 

výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými 

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

exekučním řízení. Pokud by nezávislost exekutorů zůstala pouze v této deklarované 

rovině, pravděpodobně by se jednalo o prázdnou formuli, resp. jistou preambuli 

nezávislosti postavení exekutora při výkonu exekuční činnosti.  

Garancí materiální (ekonomické) nezávislosti, která dotváří s výše uvedenou 

nezávislostí funkční celek, je tedy ust. § 3 odst. 1 exekučního řádu. Dle tohoto 

ustanovení exekučního řádu vykonává exekutor exekuční činnost za úplatu. Toto 

ustanovení však v sobě zároveň obsahuje principiální zákaz vykonávání exekuční 

činnosti s výjimkami přesně stanovenými v zákoně bezúplatně či za sníženou cenu. 

Ust. § 3 odst. 2 exekučního řádu omezuje exekutora v provozování jiné výdělečné 

činnosti, když konstatuje, že činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou 

činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor však může vykonávat i za 

úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, 

uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních 

orgánů státní správy a v orgánech samosprávy. S ohledem na teleologický výklad i 

výklad jazykový literatura90 považuje výše uvedená ustanovení za kogentní. 

Skutečnost, že nezávislost exekutora při vedení exekuce je nosnou zásadou 

exekučního řízení a že součástí této nezávislosti je i nezávislost ekonomická 

                                                           
90 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 11. 
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deklaroval též Ústavní soud, když ve svém rozhodnutí judikoval: „Exekutor 

vykonává tuto činnost nezávisle a nestranně (§ 2 ex. řádu). Nezávislost exekutora je 

zabezpečena v rámci exekučního řádu různými způsoby, mimo jiné též úpravou, 

obsaženou v § 3, dle něhož exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu a 

současně je omezen na výdělečných činnostech - jeho činnost je neslučitelná s jinou 

výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku (může však i za úplatu 

vykonávat činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a 

uměleckou). Nelze současně nezmínit, že s ohledem na ustanovení § 30 exekučního 

řádu lze provedení požadovaných úkonů v rámci exekuce odmítnout jen z velmi 

omezených důvodů. Exekutor tedy zásadně nemá volnost při výběru provedení 

exekuce. Nezávislost exekutora (i ekonomická) na státu je základním předpokladem 

exekutorovy nestrannosti při výkonu exekuční činnosti (srov. mj. důvodovou zprávu k 

exekučnímu řádu).“91 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že exekutor je při provádění 

exekuční činnosti, kdy na něj stát přenesl část pravomocí, povinen a zároveň 

oprávněn postupovat nezávisle a činit jednotlivé procesní úkony bez ovlivnění ze 

strany účastníků exekučního řízení či státu. Exekutor nemůže dle své libovůle 

rozhodovat o postupu v provádění exekuce, ani zda bude vedením té které exekuce 

pověřen či nikoliv. K naplnění těchto kritérií byla exekutorům dána dostatečně silná 

pozice ve formě nezávislosti na státu a na ostatních vnějších vlivech, které by snad 

měly za cíl ovlivňování výkonu exekuční činnosti, a dále ekonomickým zajištěním 

plynoucím přímo z výkonu exekuční činnosti. 

Princip ekonomické nezávislosti exekutora je postaven na nároku exekutora na 

úhradu nákladů exekuce. Dle ust. § 87 odst. 1 exekučního řádu jsou náklady exekuce 

tvořeny odměnou exekutora, náhradou paušálně určených či účelně vynaložených 

hotových výdajů, náhradou za ztrátu času při exekuci, náhradou za doručení 

písemností, odměnou a náhradou nákladů správce závodu, a je-li exekutor nebo 

správce závodu plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž 

příslušná daň z přidané hodnoty.  

Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný. Tato právní úprava je obsažena 

v ust. § 87 odst. 3 exekučního řádu. Toto ustanovení zavádí zásadu přenesení 

nákladů exekuční části civilního procesu ze státu, potažmo daňových poplatníků, na 

                                                           
91 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 08. 08. 2005, sp. zn. II. ÚS 372/04. 
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povinného, který zahájení exekučního řízení nesplněním svojí povinnosti zavinil. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o obecnou úpravu koncepce úhrady nákladů 

exekuce, uplatňuje se tento princip i pro úhradu nákladů exekuce při provedení 

exekuce prodejem nemovitých věcí povinného.  

 

6.1 Určení výše odměny exekutora 

 

Dle ust. § 5 odst. 1 exekutorského tarifu92 tvoří obecně základ pro určení výše 

odměny exekutora za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem 

vymoženého plnění nezahrnující náklady exekuce a náklady oprávněného. Ust. § 5 

odst. 3 exekutorského tarifu pak obsahuje speciální právní úpravu pro určení základu 

pro výpočet odměny exekutora při exekuci prodejem nemovitých věcí. Základ 

odměny exekutora tvoří v takovém případě ta část rozdělované podstaty, kterou byly 

uspokojeny nároky oprávněného anebo přihlášených věřitelů. Tato právní úprava 

byla do exekutorského tarifu vtělena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. 

04. 2004, č. 233/2004 Sb. Jedná se o speciální právní úpravu pro případy, kdy 

z výtěžku z prodeje nemovitých věcí povinného došlo vedle oprávněného 

k uspokojení dalších věřitelů povinného.93 Na tuto speciální úpravu dle názoru autora 

dopadá princip obsažený v úpravě obecné, dle kterého se do výše základu pro určení 

odměny exekutora v případě provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 

nezahrnuje ta část rozdělované podstaty, ze které se uspokojí náklady exekuce a 

náklady oprávněného.  

Otázkou zůstává, zda lze do základu pro určení odměny exekutora v případě 

provedení exekuce prodejem nemovitých věcí zahrnout tu část rozdělované podstaty, 

kterou byly uspokojeny náklady vynaložené přihlášenými věřiteli na právní 

zastoupení při uplatnění nároku v podobě přihlášky pohledávky a případné 

přítomnosti právního zástupce při rozvrhovém jednání, neboť ust. § 5 odst. 3 

exekutorského tarifu se touto částí nároku přihlášeného věřitele nijak nezabývá.  

Před vyřešením výše položené otázky je nutné zaujmout stanovisko, zda nárok 

věřitele spočívající v náhradě nákladů za právní zastoupení při přihlášení pohledávky 

                                                           
92 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o 
odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené exekutorem, v platném znění. 
93 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 774. 
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je v případě uznání přihlášky po právu. S ohledem na skutečnost, že náklady na 

uplatnění pohledávky věřitele a to i formou přihlášení pohledávky do exekuce 

prodejem nemovitých věcí jsou příslušenstvím pohledávky, nelze mít pochyb o 

právoplatnosti takovéhoto nároku věřitele. 

Pokud by byla otázka, zda lze do základu pro určení odměny exekutora 

v případě provedení exekuce prodejem nemovitých věcí zahrnout tu část rozdělované 

podstaty, kterou byly uspokojeny náklady vynaložené věřiteli na právní zastoupení 

při uplatnění nároku v podobě přihlášky pohledávky, posuzována pouze jazykovým 

výkladem, bylo by možné zaujmout názor, že pro položení takové otázky 

posuzovaná právní úprava neposkytuje prostor, neboť ust. § 5 odst. 3 exekutorského 

tarifu jednoznačně uvádí, že do základu pro vypočtení odměny exekutora se 

nezahrnuje pouze ta část rozdělované podstaty, ze které se uspokojí náklady exekuce 

a náklady oprávněného. Ovšem za použití výkladu logického, konkrétně pravidla 

argumentu a simile, a výkladu teleologického, lze dojít k výkladu, že vedle nákladů 

exekuce a nákladů oprávněného se do výše základu pro určení odměny exekutora 

v případě provedení exekuce prodejem nemovitých věcí nezahrnuje ta část 

rozdělované podstaty, kterou se uspokojují náklady přihlášených věřitelů, neboť 

jejich podstata je totožná s náklady oprávněného (jedná se o náklady vynaložené 

věřitelem při uplatnění jeho pohledávky). Dále lze konstatovat, že cílem zákonodárce 

při přijetí posuzované právní úpravy bylo za respektování práva věřitele na náhradu 

nákladů vynaložených s uplatněním pohledávky ulehčit povinnému takovým 

způsobem, že výše základu pro určení odměny exekutora, který provedl exekuci 

prodejem nemovitých věcí, bude počítána z jistiny a toho příslušenství, které 

nevzniklo uplatněním pohledávky věřitele v exekučním řízení obecně, tedy formou 

zahájení exekučního řízení či přihlášení pohledávky do exekuce prodejem 

nemovitých věcí. Autor tento cíl zákonodárce vnímá jako poměrně čitelný a 

spravedlivý. 

Dle ust. § 6 exekutorského tarifu se pak odměna exekutora vypočítá ze základu 

získaného dle výše uvedených pravidel příslušnou procentuální sazbou. Nejméně 

může dle ust. § 6 odst. 3 exekutorského tarifu odměna exekutora za provedení 

exekuce prodejem nemovitých věcí povinného činit 3.000,- Kč.  

Pro úplnost autor dodává, že dle ust. § 27 exekutorského tarifu se základ pro 

určení odměny exekutora zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná 

odměna na celé desetikoruny nahoru. 
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6.2 Určení výše náhrady hotových výdajů  

 

Dle ust. § 13 odst. 1 exekutorského tarifu náhrada hotových výdajů exekutora 

účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti zahrnuje zejména 

soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím 

přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření, opisy, fotokopie a 

náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. 

Jelikož se nejedná o taxativní výčet, obecně lze říci, že exekutorovi náleží náhrada 

všech hotových výdajů, které byly účelně vynaloženy při provádění exekuce. 

Speciálně u exekuce prodejem nemovitých věcí je paleta účelně vynaložených 

nákladů exekuce s ohledem na vyšší složitost provedení exekuce širší než u ostatních 

způsobů provedení exekuce.  

Výše hotových výdajů exekutora může být určena dvěma způsoby. V případě, 

že hotové výdaje účelně vynaložené při provádění exekuce nepřesáhnou částku ve 

výši 3.500,- Kč, určí se jejich výše v souladu s ust. § 13 odst. 1 exekutorského tarifu 

paušálně právě touto částkou. V případě, že výše účelně vynaložených hotových 

výdajů převyšuje částku ve výši 3.500,- Kč, exekutorovi náleží dle ust. § 13 odst. 2 

exekutorského tarifu náhrada hotových výdajů v plné výši s tím, že tyto náklady je 

exekutor povinen prokázat. Tato dualita určení výše náhrady hotových výdajů byla 

do exekutorského tarifu zanesena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ze dne 02. 

06. 2006, č. 291/2006 Sb. K této právní úpravě nutno podotknout, že dle Městského 

soudu v Praze94 je třeba výši hotových výdajů exekutora v řízeních zahájených před 

1. 8. 2006 a skončených po 31. 7. 2006, vynaložených před 1. 8. 2006, určit podle § 

13 a násl. exekutorského tarifu ve znění vyhl. č. 233/2004 Sb. 

Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. února 2012, č. 63/2012 Sb. 

byla pro exekuční řízení zahájená po 01. 03. 2012 (den nabytí účinnosti uvedené 

vyhlášky) z režimu určení výše náhrady hotových výdajů účelně vynaložených při 

provádění exekuční činnosti dle ust. § 13 odst. 1 exekutorského tarifu vyňaty hotové 

výdaje na znalecké posudky, jejichž náhrada není dle ust. § 13 odst. 3 exekutorského 

tarifu zahrnuta do paušální částky.  

Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. 12. 2012, č. 490/2012 Sb. 

bylo pro exekuční řízení zahájená po 01. 01. 2013 zavedeno omezení nároku 

                                                           
94 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2006, č. j. 14 Co 585/2006-72. 
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exekutora ve formě určení maximální výše náhrady cestovních výdajů ve smyslu ust. 

§ 13 odst. 6 exekutorského tarifu a určení maximální výše náhrady za ztrátu času ve 

smyslu ust. § 14 exekutorského tarifu, které může exekutor uspokojit z majetku 

povinného. Náhrada cestovních výdajů činí nejvýše 1.500,- Kč za jednu cestu do 

místa, jež není sídlem exekutora a zpět. Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí 

nákladů exekuce, pak byla exekutorským tarifem ohraničena částkou ve výši 500,- 

Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora a zpět. 

 

6.3 Rozhodnutí o nákladech exekuce v rámci exekuce prodejem nemovitostí 

 

S ohledem na skutečnost, že náklady exekuce prodejem nemovitých věcí 

povinného je nutné primárně uspokojit z výtěžku dražby v rámci rozvrhu 

rozdělované podstaty, je nutné určit jejich výši. V rámci rozvrhu rozdělované 

podstaty mohou být náklady exekuce uhrazeny pouze v případě, že o nich bylo 

pravomocně rozhodnuto. Teorie však není jednotná v odpovědi na otázku, zda musí 

být o nároku exekutora pravomocně rozhodnuto před samotným vydáním usnesení o 

rozvrhu rozdělované podstaty nebo má být výše nákladů exekuce určena až 

v samotném rozvrhovém řízení a rozhodnuto o nároku exekutora má být až 

v rozvrhovém usnesení. 

Obecná úprava určení nákladů exekuce je obsažena v ust. § 88 odst. 1 

exekučního řádu, dle kterého náklady exekuce a náklady oprávněného určuje 

exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a 

povinnému. Při určení výše nákladů exekuce pro účely vydání příkazu k úhradě 

nákladů exekuce exekutor postupuje dle ust. § 5 odst. 1 exekutorského tarifu a 

odměnu určí ze základu pro určení odměny za exekuci, který roven výši exekutorem 

vymoženého plnění nezahrnující náklady exekuce a náklady oprávněného. Hotové 

výdaje exekutor určí způsobem popsaným výše. V případě určení odměny za 

provedení exekuce prodejem nemovitých věcí exekutor postupuje v souladu s ust. § 5 

odst. 3 exekutorského tarifu a odměnu určí ze základu rovnajícímu se součtu 

uspokojených pohledávek a jejich příslušenství (podrobněji viz výše).  

Zásadní problém, který rozděluje teorii na dva tábory je ten, že při určení výše 

odměny za provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného jsou 

z rozdělované podstaty uspokojovány vedle pohledávky oprávněného též pohledávky 

přihlášených věřitelů. Avšak o pravosti a výši pohledávek přihlášených věřitelů je 
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exekutorem rozhodováno až v rámci rozvrhového řízení. Je tedy nutné získat 

odpověď na otázku, zda teoretická nemožnost určení základu pro výpočet odměny 

exekutora za provedení exekuce prodejem nemovitých věcí před rozvrhovým řízením 

zakládá v daném případě potřebu odchylného procesního postupu než toho, který 

obsahuje obecná úprava ust. § 88 exekučního řádu. 

Literatura95 zastává názor, že v případě určení výše nákladů exekuce při prodeji 

nemovitých věcí povinného je nutné, aby exekutor postupoval v souladu s ust. § 88 

exekučního řádu a o nákladech exekuce rozhodl příkazem k úhradě nákladů exekuce. 

Rozvrh rozdělované podstaty pak exekutor provede po právní moci příkazu k úhradě 

nákladů exekuce. Exekutor by pak měl při aplikaci ust. § 5 odst. 3 exekutorského 

tarifu vycházet z předpokladu, jaká částka bude rozvržena a vyplacena na základě 

příslušných ustanovení občanského soudního řádu. Jestliže by byla kterákoliv 

z pohledávek, na kterou připadá aspoň část z rozdělované podstaty a tato část 

rozdělované podstaty by nesloužila k uspokojení jiné přihlášené pohledávky, čímž by 

došlo k reálnému snížení nároku exekutora z odměny za provedení exekuce, 

literatura zastává názor, že nezbude než určené náklady zařadit do rozvrhu. 

V případě, že by díky delšímu časovému intervalu mezi provedením dražby 

nemovité věci a rozvrhem rozdělované podstaty došlo k výraznému zvětšení 

rozdělované podstaty, exekutor by měl dle literatury zvážit vydání dalšího příkazu 

k úhradě nákladů exekuce. 

Druhý názorový proud zastává například Krajský soud v Hradci Králové, který 

ve svém rozhodnutí96 týkajícím se rozvrhového řízení judikoval: „V tomto případě 

nelze při stanovení výše nákladů exekuce vůbec vycházet z exekučních příkazů 

k úhradě nákladů exekuce vydaných soudním exekutorem dle § 87 odst. 4 e.ř., neboť 

v případě nákladů exekuce vzniklých v souvislosti s prodejem nemovitostí se uplatní 

zvláštní úprava daná právě citovaným § 337c os.ř. Jinak řečeno, o nákladech 

exekuce vzniklých v souvislosti s prodejem nemovitostí se rozhoduje výlučně 

v rozvrhovém usnesení a nikoliv exekučním příkazem k úhradě nákladů exekuce 

(který netvoří a nemůže tvořit překážku věci rozsouzené pro rozhodnutí o nákladech 

exekuce v rozvrhovém usnesení). To je dáno zejména tím, že výše nákladů exekuce 

vzniklých v souvislosti s prodejem nemovitostí se co do odměny exekutora určuje 
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 Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 774. 
96

 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 05. 2010, č. j. 24 Co 22/2010-168. 
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podle § 5 odst. 3 vyhl. č. 330/2001 Sb., tj. výše odměny se stanoví ze všech 

pohledávek, které byly v rozvrhu uspokojeny, resp. z uspokojených částí 

pohledávek.“ 

Výše uvedený názor zastává též JUDr. Stanislav Pazderka, soudní exekutor 

Exekutorského úřadu Písek,97 který na předmětnou otázku nahlíží spíše z pohledu 

praxe, nicméně argumentaci Krajského soudu v Hradci Králové rozvádí více či méně 

přesvědčivě. JUDr. Pazderka konstatuje, že příkaz k úhradě nákladů exekuce není dle 

zákona monopolním rozhodnutím, kterým lze určit výši náklady exekuce (jako 

příklad uvádí usnesení o zastavení exekuce ve smyslu ust. § 55 exekučního řádu). 

Dále konstatuje, že právní názor, že pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce 

znamená ve věci určení nákladů exekuce překážku věci rozhodnuté je mylný a 

příkazem k úhradě nákladů exekuce určená výše nákladů exekuce může dále 

podléhat přezkumu odvolacího soudu. 

Autor sám se kloní ke skupině, která zastává názor, že o nákladech exekuce při 

provedení exekuce prodejem nemovitých věcí by mělo být rozhodnuto rozvrhovým 

usnesení spolu s ostatními pohledávkami uspokojovanými z rozvrhované podstaty. 

Autor je toho názoru, že určení výše pohledávek uspokojených z rozdělované 

podstaty, a tedy i získání znalosti výše základu pro určení výše odměny exekutora při 

provedení exekuce prodejem nemovitých věcí lze realizovat až v rámci rozvrhového 

jednání. Jakékoliv dřívější určení základu pro výpočet odměny exekutora bude vždy, 

s ohledem na popěrné právo účastníků rozvrhového řízení, případný možný zánik 

jednotlivých pohledávek či jejich částí, opřeno o nejistý budoucí faktický stav. Výše 

prezentovaný názor zastávaný literaturou, že v případě reálného snížení odměny 

exekutora za provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, která již byla 

pravomocně určena příkazem k úhradě nákladů exekuce, nezbývá než určené 

náklady zařadit do rozvrhu, nelze přijmout, neboť takové rozhodnutí by zakládalo 

povinnost exekutora nahradit újmu povinnému, oprávněnému či přihlášenému 

věřiteli, jehož pohledávka by byla díky nesprávně určené výši odměny za provedení 

exekuce uspokojena v nižší části. Autor považuje za vhodné dále upozornit na možné 

zahájení kárného řízení ze strany některého z kárných žalobců dle ust. § 7 

exekučního řádu a to právě z důvodu nesprávného určení odměny za provedení 

exekuce. Tento závěr je dle autora podepřen názorem Nejvyššího soudu ČR, který 
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 Pazderka Stanislav JUDr., Stanovení nákladů exekuce před rozvrhovým jednáním, Komorní listy, 
III/2012. Brno: EKČR, 2012, MK ČR E 19153. 
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judikoval faktickou nemožnost přezkumu pravomocně vydaného příkazu k úhradě 

nákladů exekuce: „Příkaz k úhradě nákladů exekuce se tak stal pravomocným a 

odvolacímu soudu ve fázi řízení o rozvrhu rozdělované podstaty již nepříslušelo 

přezkoumávat věcnou správnost tohoto příkazu.“98  

Alternativa, že by exekutor rozhodl o nákladech exekuce před rozhodováním o 

rozvrhu rozdělované podstaty a v rámci tohoto procesu by při případném snížení 

základu pro výpočet odměny za provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 

uspokojil pouze část pravomocně uznané odměny, se jeví minimálně velmi 

nepraktickou a právně neuchopitelnou. 

Na základě výše uvedených skutečností a tezí autor zastává názor, že 

s ohledem na právní jistotu účastníků řízení a zásadu procesní ekonomie není nutné, 

ani vhodné, aby náklady exekuce v exekuci prodejem nemovitých věcí byly určeny 

v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Názoru, že ust. § 337c občanského soudního 

řádu je za použití ust. § 69 exekučního řádu speciální úpravou k ust. § 88 exekučního 

řádu, které obsahuje obecnou úpravu procesu určení výše nákladů exekuce, tak lze 

dle autora přisvědčit, nicméně autor považuje za nutné zde uvést, že takovéto 

konstatování speciality právní úpravy stojí na nejistém základu a do budoucna by 

bylo vhodné tuto otázku vyřešit novelizací ust. § 66 odst. 7 exekučního řádu, dle 

kterého se náklady exekuce uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve skupině 

uvedené v ust. § 337c odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu. Doplnění tohoto 

ustanovení o větu, že tyto náklady exekuce a jejich výši určuje exekutor usnesením o 

rozvrhu, by vztah obecné normy obsažené v ust. § 88 odst. 1 exekučního řádu a 

speciální úpravy při určení odměny za provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 

výslovně zakotvilo do exekučního řádu a odstranilo by nejistotu, jakou formou o 

nákladech exekuce v exekuci prodejem nemovitých věcí rozhodnout. 

 

6.4 Skupina uspokojení nákladů exekuce 

 

Pro úspěšné završení rozhodnutí o nákladech exekuce v rámci rozvrhu 

rozdělované podstaty zbývá po určení výše nákladů exekuce zodpovědět otázku, 

v jaké rozvrhové skupině se náklady exekuce uspokojí.  

                                                           
98 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4810/2007. 
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Dle ust. § 66 odst. 7 exekučního řádu se náklady exekuce uspokojují jako 

pohledávky nákladů řízení ve skupině uvedené v ust. § 337c odst. 1 písm. a) 

občanského soudního řádu. Výše uvedená právní úprava byla do exekučního řádu 

přidána zákonem č. 286/2009 Sb., dle jehož přechodných ustanovení se tato právní 

úprava použije i pro řízení zahájená před její účinností, tedy použije se na všechna do 

01. 11. 2009 zahájená exekuční řízení a všechna exekuční řízení zahájená po tomto 

dni. Autor konstatuje, že přijetím výše uvedené právní úpravy došlo konečně k přijetí 

jednoznačné právní úpravy zařazení nákladů exekuce do rozvrhových skupin a 

jednoznačnému určení pravidel pro její aplikaci. Pro celkový obrázek důležitosti 

výše uvedeného ustanovení autor považuje za účelné a užitečné uvést vývoj právní 

úpravy zařazení nákladů exekuce do rozvrhových skupin. 

V letech 2001 až 2007 exekuční řád speciální úpravu zařazení nákladů exekuce 

do rozvrhových skupin neupravoval. Pro vyřešení otázky pořadí nákladů exekuce při 

rozvrhu rozdělované podstaty bylo zapotřebí aplikovat ust. § 337c občanského 

soudního řádu a to za použití ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu. Ani aplikace 

uvedeného ustanovení nebyla prováděna jednoznačně. Nejvyšší soud České 

republiky vydal dne 15. 02. 2006 sjednocující stanovisko99, jehož bod XVIII. 

věnoval tématu uspokojení nákladů exekuce při rozvrhu rozdělované podstaty 

v rámci prodeje nemovitostí povinného. Nejvyšší soud České republiky konstatoval, 

že existují v zásadě tři názorové proudy pro aplikaci ust. § 337c občanského 

soudního řádu ve vztahu k nákladům exekuce. První názorový proud uváděný ve 

stanovisku zastává názor, že náklady exekuce by měly být uspokojeny jako náklady 

státu, tedy ve skupině první dle ust. § 337c odst. 1 písm. a) občanského soudního 

řádu. Druhý názorový proud pak zastává stanovisko, že náklady exekuce by měly být 

uspokojeny ve skupině třetí dle ust. § 337c odst. 1 písm. c) občanského soudního 

řádu. Třetí názorový proud, zcela ojedinělý a i samotným stanoviskem považovaný 

za názor extrémní zastával stanovisko, že náklady exekuce se z rozdělované podstaty 

neuspokojí a tedy není ani třeba, aby se exekutor rozvrhového řízení účastnil.  

Sám Nejvyšší soud České republiky zaujal právní názor, že náklady exekuce je 

třeba uspokojit v rámci třetí skupiny ve smyslu ust. § 337c odst. 1 písm. c) 

občanského soudního řádu, když argumentoval: „Podle § 44 odst. 6 písm. e) ex. ř. 

usnesení o nařízení exekuce obsahuje označení povinnosti, která má být exekucí 

                                                           
99 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 02. 2006, spis. zn. Cpjn 200/2005. 
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vymožena, včetně povinnosti k úhradě nákladů exekuce, a podle § 87 odst. 4 ex. ř. 

náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k 

úhradě nákladů exekuce. Z toho plyne, že pohledávka exekutora sdílí osud 

pohledávky oprávněného, a nepřichází v úvahu, aby byl podroben režimu přihlášek 

(§ 336f o. s. ř.). Identifikuje se usnesením o nařízení exekuce a příkazem k úhradě 

nákladů exekuce, a toto určení je dostatečné, aby byla podrobena rozvrhu (jinak by 

nemohla být v daném exekučním řízení uspokojena)… Ustanovení § 337c odst. 1 o. s. 

ř. (které se podle § 69 ex. ř. užije při prodeji nemovitosti i v exekučním řízení), jež 

zařazuje pohledávky pro potřeby rozvrhu z rozdělované podstaty do jednotlivých 

skupin, se o pohledávce exekutora na náhradu nákladů exekuce nezmiňuje. Podle 

ust. § 337c odst. 1 písm. c) o. s. ř. se ve třetí skupině uspokojuje z rozdělované 

podstaty mimo jiné pohledávka oprávněného. Pohledávkou oprávněného je zde 

nepochybně míněna i pohledávka na náhradu jeho nákladů (§ 87 odst. 2 e. ř.), neboť 

i k jejímu vymožení byla exekuce nařízena. Exekuce však – jak bylo výše řečeno – 

byla nařízena i k vymožení nákladů exekuce (§ 87 odst. 1 ex. ř.). Je-li uvedeným 

způsobem pohledávka exekutora na náhradu nákladů exekuce připodobněna k 

pohledávce oprávněného (nákladů oprávněného), je logické, že ji lze k ní přiřadit i v 

otázce určení skupiny, v níž bude uspokojena. Lze tedy uzavřít, že pohledávka 

exekutora na náhradu nákladů exekuce se při exekuci prodejem nemovitostí uspokojí 

v rozvrhu rozdělované podstaty ve třetí skupině.“ 100  

Právní názor, že by náklady exekuce měly být uspokojeny v první skupině, 

Nejvyšší soud České republiky odmítl s konstatováním, že samotný fakt, že dle ust. § 

28 exekučního řádu se úkony exekutora považují za úkony soudu, nečiní z nákladů 

exekuce náklady státu. 

Výše uvedené stanovisko Nejvyššího soudu České republiky nebylo v praxi 

soudy přijato jednoznačně a i nadále některé soudy zastávaly právní názor, že 

náklady exekuce se uspokojují v první rozvrhové skupině.101 

Dne 01. 01. 2008 vešel v účinnost zákon č. 347/2007 Sb., který do exekučního 

řádu zanesl ust. § 68 odst. 2, dle kterého náklady exekuce se uspokojují jako 

pohledávky nákladů řízení ve skupině uvedené v § 337c odst. 1 písm. a) občanského 

soudního řádu. Tato novela exekučního řádu tedy postavila řešení otázky, v jaké 

                                                           
100 Tamtéž. 
101 Např. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 09. 01. 2007, č. j. 12 Co 803/2006-89, 
nebo usnesení téhož soudu ze dne 16. 11. 2006, č. j. 35 Co 794/2006-133. 
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skupině mají být náklady exekuce rozvrženy, najisto. Jistým negativem této novely 

bylo, že neobsahovala přechodná ustanovení, která by jednoznačně vyřešila časovou 

působnost právních norem. Tento nedostatek byl vyřešen judikaturou Ústavního 

soudu České republiky102, dle které v případě absence explicitních přechodných 

ustanovení je třeba přijatou právní úpravu použít na řízení zahájená po dni její 

účinnosti. Výsledkem uvedené judikatury byl vznik dvojího režimu uspokojování 

nákladů exekuce při rozvrhovém řízení v závislosti na zahájení exekučního řízení. 

Tuto dualitu odstranilo až přijetí výše uvedeného zákona č. 286/2009 Sb. 

Autor je toho názoru, že až zákonem č. 286/2009 Sb. byla naplněna jedna 

z nosných zásad exekučního řízení v exekuci prodejem nemovitých věcí, a to právo 

exekutora na odměnu za provádění exekuční činnosti. Faktické zařazení exekutora do 

třetí rozvrhové skupiny s určením rozhodného data pro pořadí pohledávky k podání 

návrhu na nařízení exekuce činilo ve většině případů díky v hojné míře využívanému 

institutu zástavního práva a samotné pohledávce oprávněného šanci na dosažení 

nákladů exekuce takřka nulovou, což dle autora vedlo ke zbytečné relativizaci 

finanční nezávislosti exekutora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 05. 05. 2009, spis. zn. IV. ÚS 314/09. 
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7. Rozvrh rozdělované podstaty 

 

Rozvrh rozdělované podstaty získané prodejem nemovitých věcí povinného 

v dražbě je závěrečnou fází tohoto způsobu provedení exekuce, byť o provádění 

exekuce jako takové se již nejedná, neboť jak již bylo uvedeno výše, exekuce 

prodejem nemovitých věcí je provedena právní mocí usnesení o příklepu.  

Rozvrhem rozdělované podstaty dochází k naplnění samotného účelu a cíle 

exekuce prodejem nemovitých věcí a tím je uspokojení pohledávky oprávněného a 

pohledávek přihlášených věřitelů.  

Rozdělovaná podstata je dle ust. § 337a občanského soudního řádu tvořena 

nejvyšším podáním a úroky z něho. V případě, že účet exekutora, na kterém je 

nejvyšší podání složeno, není úročený, je vhodné, ne-li nutné, tuto skutečnost 

v rámci rozvrhu rozdělované podstaty zmínit, aby byla postavena najisto výše 

rozdělované podstaty.  

V případě, že byly nemovité věci povinného prodány až v dalším dražebním 

jednání ve smyslu ust. § 336m občanského soudního řádu, tvoří rozdělovanou 

podstatu vedle výše uvedených složek také náhrada dle ust. § 336n odst. 1 

občanského soudního řádu. Touto náhradou se rozumí rozdíl na nejvyšším podání při 

první dražbě a na nejvyšším podání při dražbě další. 

 

7.1 Oznámení o přihlášených pohledávkách  

 

Dle ust. § 336p odst. 1 občanského soudního řádu exekutor nejpozději do 

sedmi dnů ode dne konání první dražby na úřední desce zveřejní oznámení o 

přihlášených pohledávkách, o nichž exekutor rozhodne v rozvrhu, včetně sdělení 

věřitele o jejich zařazení do skupiny a pořadí v této skupině. Ke každé přihlášené 

pohledávce exekutor obligatorně uvede, do jaké rozvrhové skupiny a v jakém pořadí 

ve skupině by měla být jeho pohledávka uspokojena.  

V oznámení exekutor dále uvede přihlášky, které byly odmítnuty, a důvod, pro 

který se tak stalo. Oznámení musí obsahovat poučení pro účastníky této fáze řízení o 

právu popřít přihlášené pohledávky ostatních věřitelů co do jejich pravosti, výše, 

zařazení do skupiny a pořadí. Lhůta pro popření pohledávek ostatních věřitelů je 15 

dnů ode dne zveřejnění oznámení o přihlášených pohledávkách na úřední desce 
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exekutora. Jedná se o lhůtu zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout, ani nijak 

zhojit. O této skutečnosti musí exekutor účastníky poučit spolu se sdělením, že 

k námitkám učiněným později se nepřihlíží. 

Účastníci této fáze řízení musejí být exekutorem poučeni o právu, že ve výše 

uvedené lhůtě mohou požádat o provedení rozvrhu rozdělované podstaty při jednání. 

S ohledem na skutečnost, že i ve vztahu k právu požádat o nařízení rozvrhového 

jednání je zákonná lhůta 15 dnů lhůtou propadnou, musí exekutor účastníky poučit, 

že k žádostem o jednání učiněným později se nepřihlíží.  

V případě, že exekutor do dne vyvěšení oznámení o přihlášených 

pohledávkách na úřední desku nerozhodl o odmítnutí opožděné či neúplné přihlášky, 

uvede takovou skutečnost v oznámení. Pokud nebude taková přihláška následně 

odmítnuta, zašle exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, 

o jejichž pohledávkách bude rozhodováno při rozvrhu rozdělované podstaty, 

dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 

dnů od doručení oznámení mohou pohledávku popřít výše uvedeným způsobem.  

Výše uvedenou právní úpravu považuje autor za neúčelnou a v praxi 

nepoužitelnou. Dle autora lze konstatovat, že zákonodárce zaměnil povinnost 

exekutora oznámit, kteří věřitelé přihlásili své pohledávky a v jaké výši103, za 

povinnost uvedenou výše. Samotnému procesu prodeje nemovitých věcí nebylo 

novelou ohledně výše uvedených procesních úkonů nijak ulehčeno, spíše naopak, 

neboť zákonné požadavky na oznámení o přihlášených pohledávkách jsou daleko 

vyšší než v případě oznámení ve smyslu právní úpravy platné do 31. 10. 2012. 

 Dále je autor toho názoru, že zveřejnění oznámení o přihlášených 

pohledávkách takového obsahu, jak je uveden v ust. § 336p odst. 1 občanského 

soudního řádu (tedy uvedení přihlášky včetně sdělení věřitele o jejich zařazení do 

skupiny a pořadí v této skupině) nemusí být pro jednotlivé věřitele dostatečným 

podkladem pro rozhodnutí, zda některou z oznámených pohledávek popřít či nikoliv. 

Z dikce uvedeného ustanovení totiž není zřejmé, zda je exekutor povinen v oznámení 

uvést jednotlivé skutečnosti, podle kterých byla pohledávka zařazena do rozvrhové 

skupiny a určeno její pořadí ve skupině. Je tak otázkou, zda tato právní úprava ve 

snaze zbavit exekutora povinnosti obligatorně nařizovat rozvrhové jednání 

dostatečně chrání práva účastníků rozvrhového řízení, kterým svědčí popěrné právo. 

                                                           
103 Ust. § 336i odst. 2 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 
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Dále se dle autora nabízí otázka, zda lze za dostatečnou považovat způsob publikace 

informací o přihlášených pohledávkách formou vyvěšení oznámení o přihlášených 

pohledávkách na úřední desce exekutorského úřadu, a to opět s ohledem na 

dostatečnou ochranu práv účastníků rozvrhového řízení. 

Autor by za účelnější považoval takovou úpravu, která by exekutorovi ukládala 

povinnost nejpozději do 15 dnů ode dne konání první úspěšné dražby, vyhotovit 

oznámení o přihlášených pohledávkách, ve kterém by byly obligatorně uvedeny 

veškeré skutečnosti o pohledávkách relevantních pro rozvrh rozdělované podstaty, 

které jsou potřebné pro rozhodnutí o rozvržení rozdělované podstaty), a toto 

oznámení odeslat účastníkům rozvrhového řízení. Oznámení o přihlášených 

pohledávkách by exekutor zároveň vyvěsil na úřední desce.  

S ohledem na již dříve konstatovanou absenci povinnosti exekutora vyzvat 

věřitele k doplnění přihlášek pohledávek postupem dle ust. § 43 občanského 

soudního řádu104 by mělo být dle názoru autora pro exekutora reálné rozhodnout o 

opožděných či neúplných přihláškách pohledávek ve výše uvedených lhůtách, neboť 

předmět takového rozhodnutí není nikterak složitý, aby nebylo možné zachovat 

plynulost procesu směřujícího k rozvrhu rozdělované podstaty.  

V případě, že o konání rozvrhového jednání požádá aspoň jeden z účastníků 

uvedených v ust. § 336q občanského soudního řádu, exekutor po právní moci 

usnesení o příklepu nebo o předražku, a zaplacení nejvyššího podání nebo předražku 

vydražitelem či předražitelem, nařídí jednání o rozvrhu rozdělované podstaty. 

K jednání exekutor předvolá účastníky rozvrhového řízení.  

 

7.2 Rozvrhové jednání   

 

Zákonem č. 396/2012 Sb. bylo zrušeno ust. 337b občanského soudního řádu, 

které určovalo předmět a průběh samotného rozvrhového jednání. Aktuální právní 

úprava náhradu uvedeného ustanovení neobsahuje, proto je nutné čerpat procesní 

postup rozvrhového jednání odjinud.  

Při rozvrhovém jednání by měly být konstatovány všechny pohledávky, které 

nebyly exekutorem pro opožděnost či neúplnost odmítnuty, nebo pohledávky, ke 

kterým exekutor nepřihlédl. U každé přihlášené pohledávky by měla být 

                                                           
104 Viz. podkapitola 5.2.5. 



89 
 

konstatována výše pohledávky ke dni rozvrhového jednání. V případě zajištěných 

pohledávek by měla být konstatována výše úroků nebo úroků z prodlení za poslední 

tři roky před konáním rozvrhového jednání a výše úroků nebo úroků z prodlení 

starší. Dále by při rozvrhovém jednání měla být u každé pohledávky, která bude 

z rozdělované podstaty uspokojena, konstatována rozvrhová skupina, do jaké 

pohledávka spadá, a sdělena skutečnost, na základě které byla pohledávka do té které 

skupiny zařazena. U uvedených pohledávek je dále nutné konstatovat skutečnost 

rozhodnou pro určení pořadí pohledávky v rámci rozvrhové skupiny.  

Za předpokladu existence včasných námitek proti některé z přihlášených 

pohledávek bude předmětem rozvrhového jednání také rozhodnutí o těchto 

námitkách a to za zachování pravidel uvedených níže.  

V případě, že není rozvrhové jednání nařízeno, exekutor rozhodne o rozvrhu 

rozdělované podstaty bez jednání usnesením. Dle názoru autora bude tato forma 

rozvrhu rozdělované podstaty, s ohledem na absenci jednání, klást vyšší obsahové 

nároky na odůvodnění písemného vyhotovení usnesení o rozvrhu. Z odůvodnění 

usnesení o rozvrhu by měly účastníci mít možnost se seznámit  s výší rozdělované 

podstaty, přihlášenými pohledávkami, které nebyly exekutorem pro opožděnost či 

pro neúplnost odmítnuty a se skutečnostmi relevantními pro rozhodnutí exekutora, 

v jakém pořadí a výši budou po právní moci usnesení jednotlivé pohledávky 

uspokojeny.  

 

7.3 Rozvrhové řízení dle právní úpravy před novelizací 

 

S ohledem na skutečnost, že v současné době se lze stále setkat s rozvrhovými 

řízeními v exekučních řízeních zahájených před 01. 01. 2013, považuje autor za 

vhodné zabývat se nejen právní úpravou účinnou, ale též právní úpravou ve znění 

účinném do 31. 12. 2012.  

Dle ust. § 337 odst. 1 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 

2012 nařídí exekutor po právní moci a po zaplacení nejvyššího podání jednání o 

rozvrhu rozdělované podstaty. Jak bylo uvedeno výše105, rozvrhové jednání nesmí 

být nařízeno či provedeno v případě, že ve věci povinného bylo zahájeno insolvenční 

řízení.  

                                                           
105 Viz. 4. kapitola. 
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Rozvrhové jednání musí být, s přihlédnutím k uvedeným podmínkám, 

provedeno vždy, tedy i v případě, že by z rozdělované podstaty měla být uspokojena 

(zcela či částečně) pouze pohledávka oprávněného či přihlášeného věřitele.106 

K rozvrhovému jednání exekutor předvolá účastníky dle ust. § 337 odst. 2 

občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012107. Předvolání 

k rozvrhovému jednání exekutor vyvěsí na úřední desce exekutorského úřadu. 

Rozvrhové jednání může řídit buď exekutor, nebo na základě pověření ve 

smyslu ust. § 25 exekučního řádu též exekutorský kandidát. S ohledem na ust. § 21 

odst. 2 exekučního řádu nemůže rozvrhové jednání vést exekutorský koncipient. Nic 

však nebrání tomu, aby exekutorský koncipient byl rozvrhovému jednání přítomen a 

vykonával úkony organizačního charakteru. 

Na začátku jednání by měl exekutor seznámit přítomné účastníky rozvrhového 

jednání s přihláškami, které byly odmítnuty a ke kterým se nepřihlíží z důvodů 

uvedených v ust. § 336f občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 

2012.108 Následuje postup předvídaný ust. § 337b odst. 2 občanského soudního řádu 

ve znění účinném do 31. 12. 2012, kdy jsou přítomní věřitelé vyzváni k vyčíslení 

svých pohledávek s příslušenstvím ke dni rozvrhového jednání. Vyčíslení 

pohledávky dle literatury109 znamená, že věřitel musí uvést konkrétní částku, která 

má být uhrazena na jistinu, a konkrétní částku, kolik činí příslušenství pohledávky 

včetně nákladů nalézacího řízení a nákladů vykonávacího řízení. Dle literatury110 

může věřitel úroky splatné po podání přihlášky vyčíslit při rozvrhovém jednání 

pouze v případě, že byly přihlášeny pro budoucí dobu tak, že věřitel v přihlášce 

uvedl výši úroku v procentech z konkrétní částky s tím, že je požaduje do zaplacení 

nebo do určitého data po dražbě. Vyčíslil-li přihlášený věřitel pohledávku a její 

příslušenství jedinou částkou bez uvedení, jaké příslušenství a v jaké výši přihlašuje, 

nebo vyčíslil-li úroky a úroky z prodlení tak, že uvedl jejich celkovou výši bez 

uvedení doby, za kterou je požaduje, a výše sazby za toto období, nebo je vyčíslil 

                                                           
106 Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 560. 
107 Viz 4. kapitola. 
108 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2542. 
109 Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 562. 
110 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2542. 
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nepřesně, exekutor k části přihlášky, jíž bylo přihlášeno příslušenství pohledávky, 

nepřihlíží.  

Pohledávky věřitelů, kteří svoje přihlášené pohledávky ke dni rozvrhového 

jednání nevyčíslili, vyčíslí exekutor podle obsahu spisu. V případě, že vyčíslení 

pohledávky dle obsahu spisu není možné, exekutor k takové přihlášce nepřihlédne a 

přihlášenou pohledávku do rozvrhu rozdělované podstaty nezahrne. 

Dle ust. § 337b odst. 5 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 

2012 se osoby, kterým svědčí právo z věcného břemene nebo nájemní právo, vyjádří, 

zda požadují vyplacení náhrady. K vyjádřením učiněným po skončení rozvrhového 

jednání exekutor nepřihlédne. V případě, že se výše uvedené osoby k otázce 

vyplacení náhrad nevyjádří, má se za to, že souhlasí s vyplacením náhrady 

vydražiteli. Pokud výše uvedené osoby požadují vyplacení náhrady, konkrétní 

závady váznoucí na nemovitých věcech dnem právní moci usnesení o rozvrhu 

zanikají. Pro zánik závad zatěžujících vydražené nemovité věci je rozhodující 

prohlášení osoby, v jejíž prospěch závada svědčí, nikoliv to, zda došlo k faktickému 

vyplacení náhrady. Pokud má být náhrada za závadu vyplacena vydražiteli, konkrétní 

závady budou nemovité věci nadále zatěžovat, ovšem pouze za předpokladu, že 

vydražiteli byla skutečně z rozdělované podstaty vyplacena plná náhrada. Výši 

náhrady za závadu čerpá z pravomocného usnesení o ceně nemovitých věcí, jehož 

součástí musí být ocenění závad zatěžujících nemovité věci povinného. Pokud po 

vydražení nemovitých věcí povinného vyjde najevo závada, která nebyla oceněna 

v usnesení o ceně nemovitých věcí, může být tato závada zařazena do rozvrhu 

rozdělované podstaty pouze v případě, že o ní nemohlo být rozhodnuto v usnesení o 

ceně nemovitých věcí proto, že ji nebylo možné zjistit z obsahu spisu, ani po řádném 

ohledání nemovitých věcí. Lze-li předpokládat, že na takovou závadu připadne 

plnění z rozdělované podstaty, exekutor nechá takovou závadu ocenit znalcem.111  

Pokud přihlášení věřitelé do zahájení dražebního jednání nesdělili exekutorovi, 

zda žádají zaplacení svých pohledávek z rozdělované podstaty, může se vydražitel 

k takovým pohledávkám vyjádřit, že tyto pohledávky přebírá. V takovém případě 

nedojde k uspokojení přihlášené pohledávky z rozdělované podstaty, ale vydražitel 

fakticky nastoupí na místo povinného na post dlužníka předmětné pohledávky. 

 

                                                           
111

 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2543-4. 
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7.4 Popření pohledávek 

 

V rámci rozvrhového řízení mají věřitelé právo popřít pohledávku jiného 

věřitele. Toto právo dále svědčí povinnému. Jednotlivé pohledávky mohou být 

popřeny co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí.  

Popření pohledávky co do její pravosti znamená popření existence pohledávky, 

tedy, zda samotná pohledávka vůbec vznikla či zda již nezanikla, případně že 

vyčíslená pohledávka je již promlčená. Dle literatury112 nemůže povinný popírat co 

do pravosti ty pohledávky věřitelů, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím, 

neboť je takovým pravomocným rozhodnutím vázán. Stejně tak účastníci fáze 

ocenění nemovitých věcí nemohou napadat existenci závad, o kterých bylo 

pravomocně rozhodnuto v této fázi exekuce prodejem nemovitých věcí. K výše 

uvedenému autor dodává, že dle jeho názoru, pokud by v případě pohledávky 

přihlášené do exekuce prodejem nemovitých věcí na základě rozhodčího nálezu 

povinný namítal pravost pohledávky z důvodu nedostatku pravomoci rozhodce 

autoritativně rozhodnout ve věci přihlášené pohledávky, exekutor by se takovou 

námitkou zabývat musel a to z toho důvodu, že takovou námitkou by byla fakticky 

napadána vykonatelnost přihlášené pohledávky. Stejně tak se dle autora v případě 

námitky povinného proti pohledávce přiznané pravomocným rozhodnutím soudu 

směřující ke zpochybnění právní moci se jedná o relevantní námitku povinného. 

Popření pohledávky co do její výše znamená, že popírající uznává existenci 

popírané pohledávky, napadá však její vyčíslení, respektive nárokovanou výši 

pohledávky. Důvodem pro úspěšné popření pohledávky co do její výše může být 

skutečnost, že pohledávka v určité výši nevznikla, z části již zanikla nebo se z části 

promlčela. 

Popření pohledávky co do jejího zařazení do skupiny znamená, že popírající 

nesouhlasí se zařazením pohledávky do rozvrhové skupiny dle ust. § 337c 

občanského soudního řádu. Popírající se tímto pochopitelně snaží popíranou 

pohledávku zařadit do skupiny s horším rozvrhovým pořadím s nadějí, že zvýší 

možnost uspokojení pohledávky vlastní. Z tohoto je zřejmé, že nejčastěji budou 

pohledávky co do pořadí napadat právě přihlášení věřitelé. 

                                                           
112 Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 842,843. 
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Popření pohledávky co do jejího pořadí je založeno na identickém principu 

jako popření pohledávky co do zařazení do skupiny. Popírající se ale snaží 

zpochybnit určené pořadí pohledávky v rámci rozvrhové skupiny. Z účelu této 

námitky je zřejmé, že možný okruh popírajících osob se zúží na věřitele v rámci 

rozvrhové skupiny.113 

 

7.4.1 Proces popření pohledávek 

 

Právo popřít pohledávku přihlášeného věřitele je omezeno lhůtou patnácti dnů 

od zveřejnění oznámení o přihlášených pohledávkách ve smyslu ust. § 336p odst. 1 

občanského soudního řádu, případně ve lhůtě patnácti dnů od doručení dodatečného 

oznámení o přihlášených pohledávkách ve smyslu ust. § 336p odst. 2 občanského 

soudního řádu. Dle jazykového výkladu ust. § 336p odst. 2 občanského soudního 

řádu je autor toho názoru, že využití popěrného práva a práva na projednání 

rozdělení rozvrhované podstaty jsou oddělena a že popření pohledávky některého 

z věřitelů sebou automaticky nenese povinnost exekutora nařídit k rozdělení 

rozvrhované podstaty jednání. 

Pokud nastane situace, že některý z účastníků vznese včasnou námitku vůči 

některé z přihlášených pohledávek, exekutor o takové námitce dle ust. § 337e odst. 1 

občanského soudního řádu rozhodne v usnesení o rozvrhu, jestliže o námitce lze 

rozhodnout bez provádění důkazů. Dle literatury114 výše uvedené znamená, že 

exekutor může v rámci rozvrhu rozdělované podstaty rozhodnout pouze námitku 

směřující proti popírané pohledávce, pokud se jedná o právní otázku a není třeba 

provádět dokazování, neboť veškeré skutečnosti potřebné pro rozhodnutí jsou 

obsaženy ve spisu.  

O námitce směřující k popření pohledávky není třeba rozhodovat, pokud je 

zřejmé, že popíraná pohledávka nebude z rozdělované podstaty ani zčásti 

uspokojena. Pokud je zřejmé, že popíraná pohledávka bude alespoň zčásti 

z rozdělované podstaty uspokojena, a exekutor o námitce nemůže rozhodnout, bude 

exekutor postupovat dle ust. § 337e odst. 2 občanského soudního řádu a vyzve 

účastníka, který podal námitku směřující k popření pohledávky, aby do třiceti dnů od 

                                                           
113

 Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 839. 
114

 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2554. 
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právní moci usnesení o rozvrhu podal tzv. odporovou žalobu. Po právní moci 

rozhodnutí o odporové žalobě exekutor v souladu s ust. § 337f odst. 1 občanského 

soudního řádu pokračuje rozdělením zbytku rozdělované podstaty. V případě, že 

bylo k rozvržení rozdělované podstaty nařízeno jednání, dle ust. § 337f odst. 2 

občanského soudního řádu je třeba jednání nařídit i k rozdělení zbytku rozdělované 

podstaty. K tomuto jednání již není třeba předvolávat ty věřitele, jejich pohledávky 

již byly dle předchozího usnesení o rozvrhu zcela uspokojeny. 

 

7.4.2 Proces popření pohledávek před novelou 

 

Dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2012 bylo popěrné právo dle ust. § 337b 

odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 realizováno při 

rozvrhovém jednání. Každý z účastníků rozvrhového řízení měl právo v rámci 

rozvrhového jednání popřít jednotlivé vyčíslené pohledávky. K námitkám osob, které 

se k rozvrhovému jednání nedostavily, se nepřihlíží, ledaže by byly uplatněny a 

doloženy před jednáním. Dle literatury115 nebyla-li pohledávka popřena nejpozději 

do skončení rozvrhového jednání před exekutorem, nemůže být v dalším řízení 

žádným účastníkem popřena.  

Ostatní principy realizace popěrného práva a rozhodnutí exekutora o včasně 

podaných námitkách jsou stejné, jako bylo uvedeno výše.  

 

7.5 Odporová žaloba 

 

Odporová žaloba je upravena v ust. § 267a občanského soudního řádu. Touto 

žalobou se rozumí návrh podle části třetí občanského soudního řádu, jehož cílem je 

vyřešení vzniklého sporu o to, jaká pohledávka má být z rozdělované podstaty 

uspokojena.  

Spor plynoucí z výše uvedené žaloby je zapříčiněn skutečností, že při exekuci 

prodejem nemovitých věcí povinného velmi často dochází k uspokojení pohledávek 

více věřitelů povinného, nejen oprávněného. Zároveň je třeba konstatovat, že 

případů, kdy jsou všichni věřitelé, kteří uplatnili svoje pohledávky formou včasné 

přihlášky, uspokojeni, je minimum. Z tohoto důvodu tedy dochází mezi věřiteli ke 

                                                           
115

 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2543. 
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snahám o co nejlepší pořadí pohledávky v rámci rozvrhové skupiny s největší 

pravděpodobností uspokojení.  

Povinný může využít institutu odporové žaloby k popření promlčených 

pohledávek či redukci výše pohledávek věřitelů v části, ve které jim již z různých 

důvodů nesvědčí právo na uspokojení pohledávky.116 

K podání odporové žaloby jsou aktivně legitimováni v zásadě všichni účastníci 

rozvrhového řízení. Pasivně legitimován je kterýkoliv z věřitelů povinného, jehož 

pohledávka by měla být v rámci rozvrhu byť částečně uspokojena z rozdělované 

podstaty.  

V zásadě se jedná o žalobu na určení, u které není třeba tvrdit a prokazovat 

právní zájem žalobce. V případě, že se nejedná o pohledávku vzniklou ve věci, která 

dle ust. § 7 odst. 1 občanského soudního řádu spadá do rozhodovací pravomoci 

soudu, rozhodne o pravosti nebo výši pohledávky příslušný správní či jiný orgán. 

K rozhodnutí o popření skupiny a pořadí pohledávky je vždy dána pravomoc soudu. 

Věcně příslušným je okresní soud. Místně příslušným je dle § 88 písm. e) 

občanského soudního řádu exekuční soud povinného.  

Odporová žaloba musí být žalobcem podána ve lhůtě uvedené v ust. § 337e 

odst. 2 občanského soudního řádu, tedy ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení o 

rozvrhu. Jedná se o lhůtu zákonnou, tudíž ji nelze prominout a v případě pozdě 

podané odporové žaloby musí soud tuto pro opožděnost zamítnout.117 

Rozsah možností popření jednotlivých pohledávek je dána jednak osobou 

odporového žalobce, jednak druhem pohledávky, která je předmětem odporové 

žaloby. V případě, že je odporovým žalobcem povinný a je odporována pohledávka 

věřitele, která byla tomuto přiznána pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného 

orgánu s rozhodovací pravomocí, nemůže povinný uspět ve snaze popřít tuto 

pohledávku co do pravosti. Důvodem této skutečnosti je vázanost povinného 

pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu. Nicméně i pohledávku, která 

byla žalovanému věřiteli přiznána pravomocným rozhodnutím, může povinný popírat 

co do její výše, pokud popěrné důvody vycházejí ze skutečností, které se staly po 

právní moci rozhodnutí. Typicky se může jednat o námitku uhrazení části 

pravomocně přiznané pohledávky, které věřitel ve své přihlášce nijak nezohlednil.  

                                                           
116

 Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 837. 
117

 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2232. 
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Povinným dále může být namítáno zařazení do rozvrhové skupiny či pořadí 

pohledávky. V případě, že povinný odporuje pohledávku zajištěnou zástavním 

právem, může tuto pohledávku zpochybnit i co do samotného zajištění zástavním 

právem, které je ve vztahu k rozvrhovému řízení pro takovou pohledávku zásadní 

(viz ust. § 336f odst. 1 a ust. § 337c odst. 3 občanského soudního řádu).  

Pokud povinný odporuje pohledávku přiznanou na základě exekutorského či 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vykonatelnosti, může takovou 

pohledávku popírat i co do pravosti. V zásadě lze konstatovat, že povinný může při 

popírání pohledávky přiznané věřiteli exekutorským či notářským zápisem se 

svolením k vykonatelnosti použít těch samých argumentů jako při podání návrhu na 

zastavení exekuce nařízené na základě výše uvedených exekučních titulů.  

Co se ostatních účastníků týče, ti mohou při odporování pohledávek ostatních 

účastníků rozvrhového řízení použít všech popěrných námitek a to i v případě 

pohledávek přiznaných jinému věřiteli pravomocným rozhodnutím soudu či jiného 

orgánu s rozhodovací pravomocí, jelikož ve vztahu k ostatním účastníkům 

rozvrhového řízení chybí subjektivní vázanost právní mocí takového rozhodnutí.118 

Dle ust. § 267a odst. 2 občanského soudního řádu je rozhodnutí o odporové 

žalobě účinné proti všem oprávněným, proti jiným věřitelům povinného, kteří se 

účastní exekuce prodejem nemovitostí a proti povinnému. K výše uvedenému nutno 

podotknout, že právní závaznost rozhodnutí o odporové žalobě ani jiná být nemůže, 

neboť by nastala situace, že účastník rozvrhového řízení, který nebyl účasten řízení o 

odporové žalobě, by mohl výsledky rozhodnutí o odporové žalobě zpochybnit, 

protože by takovým rozhodnutím de facto nebyl vázán. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118

 Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 839 
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8. Uspokojení věřitelů v rámci rozvrhového řízení 

 

Rozvržení rozdělované podstaty, která byla získaná prodejem nemovitých věcí 

povinného, neprobíhá svévolně, ale má zákonem daná pravidla, podle kterých se 

postupuje. Klíčem ke zmíněnému postupu při rozvrhu rozdělované podstaty je ust. § 

337c občanského soudního řádu. Dle tohoto ustanovení se náklady exekuce a 

pohledávky přihlášených věřitelů uspokojují postupně podle jejich příslušnosti k té 

které rozvrhové skupině. V rámci rozvrhových skupin jsou pak pohledávky 

uspokojovány podle pořadí. Podmínky pro pořadí v rozvrhové skupině jsou obsaženy 

v ust. § 337c odst. 5 občanského soudního řádu. V případě, že by mělo několik 

pohledávek v rámci jedné rozvrhové skupiny totožné pořadí a nebylo by možné tyto 

pohledávky plně uspokojit, dle ust. § 337c odst. 2 odst. 2 občanského soudního řádu 

se tyto pohledávky uspokojí poměrně.  

 

8.1 První a druhá rozvrhová skupina 

  

 V první rozvrhové skupině se dle ust. § 66 odst. 7 exekučního řádu uspokojují 

náklady exekuce. Uspokojení nákladů exekuce byla v podrobnostech věnována 5. 

kapitola této práce, proto lze dle názoru autora tuto rozvrhovou skupinu tímto 

konstatováním uzavřít. 

 V druhé rozvrhové skupině se uspokojují pohledávky z hypotečních úvěrů 

nebo části těchto pohledávek sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních 

zástavních listů. Institut hypotečních zástavních listů je upraven v ust. § 28 zákona č. 

190/2004 Sb., o dluhopisech, dle kterého hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, 

jakož i obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané 

podle práva cizího státu, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty 

pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a 

popřípadě též náhradním způsobem podle uvedeného zákona (náhradní krytí). 

Součástí názvu tohoto cenného papíru je označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné 

papíry nesmí toto označení obsahovat. Tyto dluhopisy může dle odstavce druhého 

vydávat pouze banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.  
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Dle názoru Nejvyššího soudu České republiky119 je třeba ust. § 337c odst. 1 

písm. b) občanského soudního řádu vykládat tak, že podle výsledků rozvrhového 

jednání se z rozdělované podstaty uspokojí ve druhé skupině pohledávky z 

hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek pouze v takovém rozsahu, v jakém 

slouží ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů.  

Autor pro úplnost uvádí, že tato skupina byla do občanského soudního řádu 

zanesena k 01. 07. 1995, kdy vešel v účinnost zákon č. 84/1995 Sb. Do té doby byly 

hypoteční zástavní listy uspokojovány ve třetí rozvrhové skupině.  

 

8.2 Třetí rozvrhová skupina 

 

Ve třetí rozvrhové skupině se uspokojuje pohledávka oprávněného, pohledávky 

zástavních věřitelů a pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva. Pohledávka 

oprávněného se v rozvrhu rozdělované podstaty uspokojuje v té části, ve které nebyla 

uspokojena jiným způsobem provedení exekuce. V případě, že mají být v rámci 

rozvrhu rozdělované podstaty uspokojeny též náklady oprávněného, musí o těchto 

nákladech být exekutorem pravomocně rozhodnuto do dne rozhodnutí o rozvrhu 

v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Příkaz k úhradě nákladů exekuce s vyznačenou 

doložkou právní moci musí tvořit přílohu přihlášky pohledávky. Pro pořadí 

pohledávky oprávněného je rozhodující den, kdy k exekutorovi došel exekuční 

návrh, tedy den, kdy bylo ve smyslu ust. § 35 odst. 1 exekučního řádu zahájeno 

exekuční řízení. 

Specifické postavení při rozhodování o skupině a pořadí má pohledávka 

oprávněného z exekuce prodejem nemovitých věcí prováděné na totožné nemovité 

věci ve vlastnictví povinného, která byla v důsledku méně výhodného pořadí podle 

ust. § 14 odst. 1 zákona o střetu exekucí přerušena. Stejně jako ostatní věřitelé i 

oprávněný z přerušené exekuce prodejem nemovitých věcí má právo postupovat 

podle ust. § 336f občanského soudního řádu a svoji pohledávku do exekuce prodejem 

nemovitých věcí přihlásit. Pořadí takové pohledávky při rozvrhu rozdělované 

podstaty se určuje dle ust. § 15 odst. 1 zákona o střetu exekucí, dle kterého skupina a 

pořadí, které pohledávka má v exekuci, v níž bylo řízení podle § 14 přerušeno, mu 

při rozvrhu rozdělované podstaty v prováděné exekuci zůstává zachováno. Stejně 

                                                           
119 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 09. 2011, sp. zn. 20 Cdo 5204/2009. 
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jako v případě oprávněného i pohledávka z přerušené exekuce prodejem nemovitých 

věcí se uspokojuje ve třetí rozvrhové skupině s pořadím určeným dle dne, kdy bylo 

zahájeno exekuční řízení, v němž je věřitel oprávněným. Autor je toho názoru, že 

pokud by oprávněný z přerušené exekuce prodejem nemovitých věcí k přihlášce 

pohledávky nepřipojil listinu prokazující skutečnosti potřebné pro určení rozvrhové 

skupiny a pořadí pohledávky (v tomto případě kopie exekučního návrhu s podacím 

razítkem či doručenku prokazující doručení exekučního návrhu k exekutorovi) a tyto 

informace by nebyly ani součástí exekutorského spisu exekutora provádějícího 

rozvrh rozdělované podstaty, bylo by třeba pohledávku posuzovat a zařadit dle 

známých hledisek. 

Zástavní věřitele stíhá v případě, že chtějí, aby jejich pohledávka byla v rámci 

rozvrhu rozdělované podstaty uspokojena, stejná povinnost jako ostatní věřitele. I oni 

musejí svoji byť zajištěnou pohledávku řádně a včas přihlásit postupem dle ust. § 

336f odst. 1 občanského soudního řádu. V případě, že listina prokazující existentní 

zajištění pohledávky zástavním právem je obsažena v exekutorském spisu, není 

nutné dle ust. § 336f odst. 3 občanského soudního řádu, aby zástavní věřitel tuto dále 

dokládal listinou přiloženou k přihlášce pohledávky. Pro pořadí pohledávky zajištěné 

zástavním právem je rozhodující den vzniku zástavního práva. Dle ust. § 337c odst. 3 

občanského soudního řádu se nesplatné pohledávky zajištěné zástavním právem 

považují při rozvrhu za splatné. Toto ustanovení je pro realizaci zástavního práva 

v rozvrhovém řízení klíčová, neboť pokud by toto procesní pravidlo neexistovalo, 

v zásadě by docházelo k znevýhodnění dosud nesplatných pohledávek zajištěných 

zástavním právem a to primárně s ohledem na úpravu obsaženou v ust. § 337h odst. 1 

občanského soudního řádu (viz níže).  

Pro úplnost je nutné uvést, že v případě, že se věřitel přihlásí do exekuce 

prodejem nemovitých věcí v exekučním řízení, ve kterém přichází v úvahu prodej 

více nemovitých věcí povinného v rámci více než jedné dražby, věřitel má postavení 

zástavního věřitele pouze v exekuci prodejem nemovitých věcí, na níž vázne v jeho 

prospěch zástavní právo. Pokud by se takový věřitel chtěl přihlásit do dražby 

nemovitých věcí povinného, na nichž zástavní právo v jeho prospěch zřízeno nebylo, 

musel by se takový věřitel přihlásit v režimu pohledávek přiznaných exekučním 

titulem.  

 

 



100 
 

8.3 Čtvrtá a pátá rozvrhová skupina 

 

Ve čtvrté skupině se uspokojují pohledávky nedoplatků výživného. Jedná se o 

dlužné výživné buď přiznané exekučním titulem, nebo nedoplatky výživného z titulu 

povinnosti platit výživné přiznané exekučním titulem. Běžné výživné, které se dosud 

nestalo splatným nelze z rozdělované podstaty uspokojit. Občanský soudní řád 

v případě zařazení nedoplatků výživného nerozlišuje, zda jde o nedoplatky na 

výživné pro nezletilé dítě, dítě zletilé či výživné mezi manželi. Všem druhům 

výživného je tak poskytnuto v rámci rozvrhového řízení stejné pořadí.120 

Do páté rozvrhové skupiny patří pohledávky daní, poplatků a jiných peněžitých 

plnění, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení, 

příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na úrazové pojištění. V zásadě 

lze konstatovat, že v této skupině se uspokojují veškeré tzv. veřejnoprávní 

pohledávky, tedy pohledávky, které svědčí státu Česká republika nebo některé z jeho 

organizačních složek. 

 

8.4 Šestá a sedmá rozvrhová skupina 

 

V šesté skupině se uspokojují pohledávky náhrady újmy na zdraví způsobené 

trestným činem. Tato právní úprava byla do občanského soudního řádu vtělena 

zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 

(zákon o obětech trestných činů), který v části novelizující ust. § 337c odst. 1 

občanského soudního řádu nabyl účinnosti dne 25. 02. 2013, tedy v den jeho 

vyhlášení ve Sbírce zákonů. Toto privilegování pohledávek náhrady újmy na zdraví 

způsobené trestním činem oproti ostatním pohledávkám je dle důvodové zprávy 

odstranění nedostatků implementace rámcového rozhodnutí Rady 2001/220/SVV 

ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení.121 

V poslední, sedmé rozvrhové skupině se uspokojují ostatní pohledávky. Jedná 

se o pohledávky přihlášených věřitelů, které nespadají do žádné z výše uvedených 

privilegovaných skupin a jejichž pohledávky nejsou zajištěny zástavním právem či 

zajišťovacím převodem. 

                                                           
120 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2547. 
121 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 45/2013, Obecná část. 
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8.5 Pravidla spojená s pohledávkami v rozvrhu 

 

Pro uspokojení jednotlivých pohledávek jsou dále důležitá následující pravidla. 

Dle prvního z nich se skupina či pořadí pohledávky stanoví podle toho hlediska, 

které je pro pohledávku výhodnější. Dle tohoto pravidla tedy pohledávka z titulu 

neuhrazeného výživného zajištěná zástavním právem na prodaných nemovitých 

věcech povinného se bude uspokojovat dle hledisek pro zajištěné pohledávky, neboť 

tato hlediska zajišťují předmětné pohledávce umístění do výhodnější skupiny než 

umístění do privilegované skupiny pohledávek určených pouze z titulu vzniku 

nedoplatků výživného. 

Dle druhého pravidla obsaženého v ust. § 337c odst. 4 občanského soudního 

řádu se úroky nebo úroky z prodlení za poslední tři roky před rozvrhovým jednáním, 

jakož i náhrada nákladů řízení, uspokojují v pořadí jistiny. Dle upřesňujícího 

právního názoru Nejvyššího soudu České republiky122 tak pro uspokojení 

příslušenství přihlášených pohledávek platí dvojí režim, kdy příslušenství 

pohledávky vzniklé za poslední tři roky se uspokojuje spolu s jistinou dle pravidel 

obsažených v ust. § 337c odst. 5 občanského soudního řádu. Příslušenství starší tří let 

od konání rozvrhového jednání či rozhodnutí o rozvrhu se uspokojuje v téže skupině 

jako jistina pohledávky, ale podle samostatného pořadí určeného skutečnostmi 

vymezenými v § 337c odst. 5 občanského soudního řádu. Zde pak záleží, jaké 

hledisko je pro určení pořadí určující. Toto pravidlo se dle názoru Nejvyššího soudu 

České republiky123 použije i v případě pohledávky zajištěné zástavním právem a to i 

tehdy, pokud se zajištění vztahuje na jistinu dluhu i na příslušenství pohledávky. 

Pohledávka zajištěná zástavním právem by se tak uspokojovala ve třetí rozvrhové 

skupině. Pořadí jistiny dluhu a úroků a úroků z prodlení ne starší tří let přede dnem 

konání rozvrhového jednání, resp. vydání usnesení o rozvrhu, se určí dle dne vzniku 

zástavního práva. Pořadí úroků a úroků z prodlení starších tří let přede dnem konání 

rozvrhu se určí dle dne, kdy byla exekutorovi doručena přihláška pohledávky. 

Třetím pravidlem pro uspokojení pohledávek z rozdělované podstaty je 

pravidlo, že nestačí-li rozdělovaná podstata na úhradu úroků, úroků z prodlení nebo 

náhradu nákladů řízení, uhradí se před jistinou. Toto pravidlo odráží hmotně právní 

                                                           
122 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 02. 2005, sp. zn. 20 Cdo 216/2004. 
123 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 10. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4307/2008. 
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úpravu zániku závazku jeho splněním obsaženou v ust. § 1932 odst 1 občanského 

zákoníku, ovšem s absencí dlužníkovi možnosti volby. 

 

8.6 Uspokojení náhrad za věcná břemena a nájemní práva 

 

Rozvrhové řízení vedené podle právní úpravy obsažené v občanském soudním 

řádu v platném znění koncepci náhrad za věcná břemena a nájemní práva 

neobsahuje. Dle této právní úpravy se závady, které jsou spojené s prodanými 

nemovitými věcmi, považují za závady mající hospodářský nebo podobný užitek a je 

tedy vhodné, aby přešly na vydražitele. Z tohoto režimu jsou vyjmuty pouze závady, 

které výrazně omezují prodat nemovité věci v dražbě a zároveň, je-li nájemné či 

pachtovné zcela nepřiměřené nájemnému či pachtovnému v místě a čase obvyklém. 

Závady váznoucí na nemovité věci se tak procesně vypořádají ve fázi exekuce do 

vydání dražební vyhlášky a rozvrhovém řízení pak již nefigurují (podrobněji viz 

kapitola 2).124 

V rámci rozvrhového řízení vedeném podle úpravy obsažené v občanském 

soudním řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 je třeba se vypořádat s otázkou 

uspokojení náhrad za věcná břemena a nájemní práva, která prodejem nemovitých 

věcí povinného v dražbě zanikají. Vypořádání náhrad za věcná břemena a nájemní 

práva, která prodejem nemovitých věcí povinného v dražbě nezanikají, není nutné 

řešit, neboť hodnota těchto závad byla již ve fázi rozhodnutí o určení ceny 

nemovitostí od zjištěné ceny nemovitých věcí odečtena.  

Cena výše uvedených náhrad se beze zbytku přebírá z usnesení o určení ceny 

nemovitých věcí, které dle ust. § 336a odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu ve 

znění účinném do 31. 12. 2012 v případě existence závad váznoucích na 

oceňovaných nemovitých věcech obligatorně určení jejich ceny obsahuje. S ohledem 

na výše uvedené tedy povinnost vyčíslit výši náhrad za věcná břemena a nájemní 

práva, která prodejem nemovitých věcí povinného v dražbě zanikají, nespadá na 

osoby, v jejichž prospěch byly takové závady a nájemní práva zřízeny, ale v rámci 

rozvrhu je vyčísluje exekutor. 

V případě, že by některá ze závad, které v dražbě zanikají, vyšla najevo až po 

rozvrhovém jednání, je jednoznačné, že by pohledávka ve formě náhrady z této 

                                                           
124 Svoboda K., Smolík P. a kol. Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 
str. 1155. 
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závady nemohla být v rámci rozvržení rozdělované podstaty uspokojena. Pokud by 

na tuto pohledávku za použití pravidel pro zařazení do rozvrhové skupiny a určení 

pořadí na takovou pohledávku připadal nárok na uspokojení, pak by osoba, v jejíž 

prospěch byla závada zřízena, měla právo podat žalobu z lepšího práva proti věřiteli, 

jehož pohledávka byla uspokojena právě z důvodu absence pohledávky z titulu 

náhrady v rámci rozvrhu. Nárok uplatňovaný žalobou z lepšího práva by byl 

nárokem z bezdůvodného obohacení.125 

Náhrady za věcná břemena a nájemní práva, která prodejem nemovitých věcí 

povinného v dražbě zanikají, se osobám, v jejichž prospěch byly zřízeny, vyplácejí 

za podmínky, že se v rámci rozvrhového jednání vyjádřili, že požadují vyplacení 

náhrad. V případě, že se do konce rozvrhového jednání k této otázce nevyjádřili, má 

se za to (platí vyvratitelná právní domněnka), že souhlasí s vyplacením náhrad 

vydražiteli.126 

Náhrady za výše uvedené závady spojení s prodanými nemovitými věcmi 

povinného se uspokojují ve třetí rozvrhové skupině. Pro jejich pořadí je rozhodující 

den vzniku věcného břemene nebo nájemního práva.  

 

8.7 Uspokojení nákladů právního zastoupení 

 

V případě, že oprávněný využil možnosti, která je mu nabízena v ust. § 25 

občanského soudního řádu, a nechá se v exekučním řízení na základě plné moci 

zastupovat advokátem, náklady spojené se zastupováním v rámci exekučního řízení 

se dle ust. § 87 odst. 2 exekučního řádu se stávají nákladem oprávněného. Dle ust. § 

513 občanského zákoníku náklady oprávněného tvoří příslušenství pohledávky a tím 

pádem je lze spolu s pohledávkou oprávněného uspokojit v rámci rozvrhu 

z rozdělované podstaty. Aby mohly být náklady oprávněného uspokojeny 

z rozdělované podstaty, musí o nich být exekutorem pravomocně rozhodnuto. O 

nákladech exekuce rozhoduje exekutor dle ust. § 88 odst. 1 exekučního řádu 

v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Při určení výše nákladů oprávněného exekutor 

                                                           
125 JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Jaroslav Bureš a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2543 
126 JUDr. Vladimír Kurka, JUDr. Ljubomír Drápal, Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 1. vydání, 
Praha: Linde Praha, 2004, str. 563 
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postupuje podle advokátního tarifu127, kdy nejdříve určí tarifní hodnotu pro jeden 

úkon právní služby, a poté určí počet úkonů právní služby. K této částce přičte 

náhradu hotových výdajů. 

Právními předpisy není výslovně řešena situace, kdy zajištěný věřitel či věřitel, 

jehož nárok se zakládá na vykonatelném exekučním titulu, udělí plnou moc 

k zastupování v rozvrhovém řízení advokátovi. Autor dospěl k závěru, že přihlášený 

věřitel má stejně jako oprávněný nárok na takto vzniklé náklady právního zastoupení, 

jelikož i náklady za právní zastoupení přihlášeného věřitele v rozvrhovém řízení tvoří 

s odkazem na ust. § 513 občanského zákoníku příslušenství pohledávky. Autor 

dospěl k názoru, že procesním předpisem, kterým je upraveno uplatnění nároku 

plynoucího z nákladů za právní zastoupení přihlášeného věřitele, je přímo ust. § 336f 

odst. 2 občanského soudního řádu. Dle uvedeného ustanovení přihlášený věřitel 

v přihlášce svojí pohledávky uvede výši pohledávky a jejího příslušenství. Pokud 

tedy přihlášený věřitel zahrne do vyčíslení svojí pohledávky a jejího příslušenství 

náklady za zastupování při přihlášení pohledávky a rozvrhovém řízení, autor je toho 

názoru, že exekutor by měl k takovému vyčíslení přihlédnout. 

 

8.8 Vespolné zástavní právo 

 

Vespolné zástavní právo je po hmotněprávní stránce zakotveno v ust. § 1345 

občanského zákoníku, dle kterého lze pro týž dluh zastavit vespolek i několik věcí. 

Zástavní věřitel se může v případě dlužníkova prodlení uspokojit z prodeje z 

kterékoliv ze zastavených věcí, anebo ze všech zástav.  

K výše uvedenému autor považuje za potřebné uvést, že právo zástavního 

věřitele prodejem všech nemovitých věcí, které tvoří zástavy pro zajištění téhož 

dluhu, se uplatní pouze v případě exekuce prodejem zástavy ve smyslu ust. § 59 odst. 

3 exekučního řádu. Pokud by měla být nemovitá věc či nemovité věci zpeněženy 

v rámci exekuce prodejem nemovitých věcí ve smyslu ust. § 59 odst. 1 písm. c) 

exekučního řádu, resp. ust. § 66 exekučního řádu, v takovém případě musí exekutor 

při výběru způsobu provedení exekuce zohlednit zásadu přiměřenosti. 

Procesní předpisy rozlišují v případě existence vespolného zástavního práva 

situaci, kdy byly exekutorem v dražbě prodány všechny nemovité věci zajišťující 

                                                           
127 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů 
za poskytování právních služeb (advokátní tarif). 
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zástavním právem vymáhaný dluh, anebo situaci, kdy byly exekutorem v dražbě 

prodány pouze některé z nemovitých věcí tvořících zástavu zajišťující týž dluh. 

 

8.8.1 Prodej všech zastavených nemovitých věcí 

 

V případě, že jsou v dražbě prodány všechny nemovité věci, kterými je zajištěn 

vymáhaný dluh ve formě zástav, pohledávka zástavního věřitele se uspokojí ve třetí 

skupině podle pořadí, které jí náleží s přihlédnutím k ust. § 337c odst. 5 písm. d) 

občanského soudního řádu, ze zbytku rozdělovaných podstat po uspokojení 

pohledávek, kterým svědčí lepší rozvrhová skupina či lepší pořadí v rámci třetí 

skupiny. Pohledávka zástavního věřitele z vespolného zástavního práva se uspokojí 

v poměru určeném výší jednotlivých podstat.  

Zástavnímu věřiteli svědčí právo požádat exekutora, aby uspokojil jeho 

pohledávku v jiném poměru, než jaký je poměr jednotlivých rozdělovaných podstat. 

Exekutor musí takové žádosti ze zákona vyhovět. V případě, že by uvedeným 

postupem měl být poškozen věřitel s horším pořadím nebo v pozdější skupině, který 

by jinak byl v rámci rozvrhu uspokojen, exekutor mu vyplatí odpovídající částku, 

která by na něj připadla při poměrném rozdělení podstat, z rozdělované podstaty, ze 

které by jinak jeho nárok nemohl být uspokojen.128 

  

8.8.2. Prodej některých zastavených nemovitých věcí 

 

Pokud jsou v dražbě prodány pouze některé nemovité věci, na kterých vázne 

vespolné zástavní právo, je postup uspokojení zástavního věřitele oprávněného 

z vespolného zástavního práva složitější, neboť dle ust. § 337d odst. 2 občanského 

soudního řádu se za základ výpočtu úhrady použije hodnota všech nemovitých věcí 

tvořící zajištění vymáhaného dluhu. Exekutor tak musí k rozhodnutí o rozvrhu 

disponovat znaleckými posudky ke všem nemovitým věcem, na nichž vázne 

vespolné zástavní právo, bez ohledu na skutečnost, zda mělo dojít či dojde k jejich 

prodeji. 

I v tomto případě může zástavní věřitel požádat o uhrazení svojí pohledávky, 

v jejíž prospěch bylo vespolné zástavní právo zřízeno, ve větším rozsahu než na ni 

                                                           
128 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2551. 
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připadá podle zjištěného poměru. Pokud by tímto postupem měl být poškozen věřitel 

s horším pořadím nebo v pozdější skupině, exekutor na návrh takového věřitele zřídí 

k zajištění pohledávky takového věřitele zástavní právo na nemovitých věcech 

zatížených vespolným zástavním právem, které nebyly v dražbě prodány. Takto 

zřízenému zástavnímu právu svědčí stejné pořadí jako pořadí zástavního věřitele, 

jemuž svědčí vespolné zástavní právo.129 

 

8.9 Rozvrhové usnesení a jeho účinky 

 

Rozvrhové usnesení je rozhodnutí, kterým exekutor rozhoduje o rozdělení 

rozvrhované podstaty. Toto usnesení je vydáváno buď bez jednání, tzn. pouze na 

základě skutkového a právního stavu zjištěného exekutorem, nebo v rámci 

rozvrhového jednání, v průběhu kterého jsou projednány přihlášené pohledávky 

věřitelů. 

Na usnesení o rozvrhu dopadá obecná úprava obsažená v ust. § 167 a násl. 

občanského soudního řádu. Rozvrhové usnesení se vyhotovuje písemně a to buď 

v listinné či elektronické podobě. Písemné vyhotovení rozvrhového usnesení musí 

obsahovat označení exekutora, který usnesení vydal. Exekutor by měl být označen 

jménem a exekutorským úřadem, kterým byl pověřen. V případě, že usnesení vydal 

exekutorský kandidát, je třeba, aby byl tento označen jménem, a dále je třeba uvést 

označení exekutora, který jej k rozhodnutí o rozvrhu rozdělované podstaty pověřil. 

V záhlaví je třeba dále označit účastníky exekučního řízení, tedy oprávněného a 

povinného. Pokud byly prodané nemovité věci součástí společného jmění manželů 

povinného a jeho manžela, manžel povinného se v záhlaví rozvrhového usnesení již 

neuvádí, neboť tento není účastníkem rozvrhového řízení.130 Pokud jsou účastníci 

exekučního řízení právně či jinak zastoupeni, v záhlaví rozvrhového usnesení je třeba 

uvést označení jejich zástupců.  

Ve výroku rozvrhového usnesení exekutor rozhodne o pořadí, v jakém mají být 

pohledávky přihlášených věřitelů uspokojeny, a dále o výši uspokojení jednotlivých 

pohledávek. Pokud rozdělovaná podstata převyšuje celkový součet nákladů exekuce 

uspokojovaných z rozdělované podstaty, pohledávky oprávněného a přihlášených 

pohledávek, musí být součástí výroku též rozhodnutí exekutora o tom, že se zbytek 

                                                           
129 Tamtéž. 
130 Podrobně v 5. kapitole.  
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z rozdělované podstaty vyplatí povinnému. O pohledávkách věřitelů, které nemohou 

být z rozdělované podstaty ani z části uspokojeny, exekutor v rozvrhovém usnesení 

nerozhoduje.131  

Dle ust. § 337g odst. 2 občanského soudního řádu exekutor změní rozvrhové 

usnesení, které nenabylo právní moci, pokud po jeho vydání učinil věřitel oznámení 

o výši pohledávky (ust. § 337f odst. 5 občanského soudního řádu). Uvedená právní 

úprava dopadá na situace, kdy ode dne přihlášení pohledávky věřitelem a 

rozhodnutím o rozdělení rozvrhové podstaty dojde k úplnému či částečnému zániku 

přihlášené pohledávky. Možnost změny dosud nepravomocného rozvrhového 

usnesení tak předchází vzniku situace, kdy by přihlášenému věřiteli bylo přisouzeno 

finanční plnění na již zčásti či zcela zaniklou pohledávku, čímž by přihlášenému 

věřiteli vzniklo vůči povinnému bezdůvodné obohacení. 

Stejně jako všechna rozhodnutí, vyjma zákonných výjimek, i rozvrhové 

usnesení musí obsahovat odůvodnění. V odůvodnění musí být uvedena výše 

rozdělované podstaty a skutečnost, zda bylo nejvyšší podání uloženo na úročeném či 

neúročeném účtu exekutora. V případě, že bylo nejvyšší podání uloženo na úročeném 

účtu exekutora, považuje autor za žádoucí, aby v odůvodnění rozvrhového usnesení 

byla uvedena zvlášť částka nejvyššího podání a zvlášť částka přirostlého úroku. 

Autor zastává názor, že v odůvodnění rozvrhového usnesení není nutné specifikovat 

nemovité věci povinného, jejichž prodejem v dražbě bylo nejvyšší podání získáno. 

Tato informace vyplývá z předchozích fází exekuce prodejem nemovitých věcí a 

všichni účastníci rozvrhového řízení by s touto informací měli být dostatečně 

seznámeni.  

V odůvodnění rozvrhového usnesení je dále nutné uvést, v jakých skupinách a 

v jakém pořadí se jednotlivé pohledávky věřitelů uspokojují. Odůvodnění 

rozvrhového usnesení by mělo obsahovat skutečnosti rozhodné pro určení pořadí 

pohledávek v rámci jednotlivých skupin. Autor je toho názoru, že v případě, kdy 

bylo o rozvrhu rozdělované podstaty rozhodnuto v rámci jednání, postačí odůvodnění 

rozvrhového usnesení co do obsahu uvedeného výše. Otázkou zůstává, zda takto 

poměrně strohé odůvodnění postačuje i pro případ rozhodnutí o rozdělení 

rozvrhované podstaty bez jednání, či zda by bylo vhodnější do odůvodnění uvést i 

                                                           
131 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2543. 
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pohledávky, na které z rozdělované podstaty nebylo uhrazeno ničeho. Autor zastává 

ten názor, že zachování odůvodnění rozvrhového usnesení v takovém obsahovém 

rozsahu, jak byl uveden výše, je dostačující, neboť seznámení účastníků rozvrhového 

řízení s přihlášenými pohledávkami, tedy jejich výší, do jaké rozvrhové skupiny 

náleží a s jejich pořadím bylo umožněno formou oznámení o přihlášených 

pohledávkách dle ust. § 336p občanského soudního řádu.  

Rozvrhové usnesení exekutor doručí všem účastníkům rozvrhu a to i těm, na 

jejichž pohledávky nepřipadlo z rozdělované podstaty žádné plnění. Proti 

rozvrhovému usnesení mají všichni účastníci rozvrhu právo podat odvolání a to 

v patnáctidenní lhůtě od jeho doručení. Odvolání je třeba podat u exekutora, který 

rozvrhové usnesení vydal. Přítomnost u případného rozvrhového jednání není pro 

aktivní legitimaci k podání odvolání proti rozvrhovému usnesení podmínkou.  

Aktivní legitimace k podání odvolání proti rozvrhovému usnesení dle názoru 

Nejvyššího soudu České republiky132 nesvědčí zástavnímu věřiteli, který svoji 

zajištěnou pohledávku nepřihlásil do zahájení dražby. Takový zástavní věřitel se na 

základě pozdě učiněného přihlášení zajištěné pohledávky vůbec nestal účastníkem 

řízení. Jedná se o vadu, kterou nelze dodatečně nijak zhojit. 

Komu naopak aktivní legitimace k podání odvolání proti rozvrhovému 

usnesení svědčí, jsou věřitelé, jejichž přihlášky byly exekutorem odmítnuty pro 

opožděnost, a věřitelé, k jejichž přihláškám či jejich části exekutor v rámci rozvrhu 

nepřihlédl.133  

V rámci odvolacího řízení nemohou účastníci popřít pohledávky, které nebyly 

popřeny v rámci řízení před soudem první instance. Dále účastníci nemohou 

dodatečně v rámci odvolacího řízení vyčíslit svoje pohledávky. Odvolací soud 

nepřihlíží k případným navýšeným úrokům, které vznikly během času, a přizná 

věřitelům pohledávky v té výši, v jaké byly vyčísleny k jednání před soudem první 

instance.134 

Po právní moci rozvrhového usnesení exekutor vyplatí přiznané plnění 

z rozdělované podstaty. 

                                                           
132

 Usnesení Nejvyššího České republiky ze dne 29. 04. 2004, spis. zn. 20 Cdo 1636/2003. 
133

 Svoboda K. JUDr., PhD., Smolík P. JUDr., PhD. a kol. Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1209. 
134 Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, 1. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2556. 
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Dalším účinkem pravomocného rozvrhového usnesení je, že dle ust. § 337h 

odst. 1 občanského soudního řádu dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají 

zástavní práva váznoucí na prodaných nemovitých věcech. Tento účinek 

pravomocného rozvrhového usnesení se nijak nedotkne zástavního práva zřízeného 

v souladu s ust. § 336l odst. 4 občanského soudního řádu ve prospěch věřitele ze 

smlouvy o úvěru, kterou byly vydražiteli poskytnuty finanční prostředky k úhradě 

nejvyššího podání. Exekutora stíhá dle ust. § 337h odst. 2 občanského soudního řádu 

povinnost vyrozumět příslušný katastrální úřad o výše uvedené skutečnosti a sdělit 

katastrálnímu úřadu, jakých zástavních práv se zánik v důsledku právní moci 

rozvrhového usnesení týká. Exekutor tím samým způsobem vyrozumí též vydražitele 

či předražitele. 

Co se existence případného předběžného opatření zakazujícího povinnému (a 

jeho manželovi, pokud předmětné nemovité věci tvoří společné jmění manželů 

povinného a jeho manžela) zcizit nemovité věci týče, na zánik takového předběžného 

opatření nemá pravomocné usnesení o rozvrhu žádný vliv. Autor je však toho 

názoru, že na základě pravomocného rozvrhového usnesení může vydražitel podat 

návrh na vydání rozhodnutí o zrušení předběžného opatření dle ust. § 77 odst. 2 

občanského soudního řádu. Autor zastává názor, že neexistencí vlastnického práva 

k prodaným nemovitým věcem na základě dražby v rámci exekuce prodejem 

nemovitých věcí pominou důvody k dalšímu trvání předběžného opatření. 

Závěrem nutno zmínit, že dle ust. § 337h odst. 3 občanského soudního řádu po 

vydání usnesení o příklepu nebo usnesení o předražku nelze zastavit exekuci, ve 

které byly nemovité věci vydraženy. Účastníci rozvrhu však mohou pro důvody 

uvedené v ust. § 268 občanského soudního řádu popřít pohledávku oprávněného. 

Tato právní úprava účinná od 01. 01. 2013 byla do občanského soudního řádu 

včleněna v rámci novelizace na základě zákona č. 396/2012 Sb.  

Principiálně se jedná o zákonnou úpravu inspirovanou stanoviskem Nejvyššího 

soudu České republiky135. Dle tohoto stanoviska Nejvyššího soudu i po zastavení 

exekuce v případě existence pravomocného usnesení o příklepu je nutné rozvrhnout 

rozdělovanou podstatu. Jedním z důvodů, o který Nejvyšší soud České republiky 

svůj právní názor opírá, je skutečnost nemožnosti uvedení v předešlý stav. Druhým 

důvodem je pak znění ust. § 337c odst. 1 občanského soudního řádu, dle kterého 

                                                           
135 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne ze dne 14. dubna 2010 Cpjn 201/2009. 
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exekutor po splnění určitých podmínek provede rozvrh rozdělované podstaty. 

Z tohoto ustanovení by bylo za použití ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu možné 

čerpat věcnou příslušnost k provedení rozvrhu rozdělované podstaty poté, co 

exekutorovi zaniklo oprávnění k vedení exekuce ve smyslu ust. § 51 písm. b 

exekučního řádu, tedy po pravomocném zastavení exekuce.  

Zákonná úprava obsažená v ust. § 337h odst. 3 občanského soudního řádu tím, 

že v případě zastavení exekuce podmiňuje dokončení rozvrhového řízení pouhým 

vydáním usnesení o příklepu, nikoliv právní mocí takového usnesení, jak požaduje 

výše uvedené stanovisko Nejvyššího soudu České republiky, posiluje právní jistotu 

vydražitele, kterému byl udělen příklep, byť exekuce prodejem nemovitých věcí 

povinného je provedena právě až právní mocí usnesení o příklepu. V porovnání 

s právní úpravou určující pravidla pro souběh exekuce prodejem nemovitých věcí a 

insolvence ust. § 337h odst. 3 občanského soudního řádu chrání silněji postavení 

vydražitele a přihlášených věřitelů oproti postavení povinného. V případě zahájení 

insolvenčního řízení po vydání usnesení o příklepu je chráněn povinný, když 

zahájení insolvenčního řízení a následné prohlášení úpadku neguje vydražiteli 

udělený příklep a nemovité věci povinného se stávají součástí majetkové podstaty. 

Ust. § 337h odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 01. 01. 

2013 dále vyřešilo právní kolizi výše uvedeného stanoviska Nejvyššího soudu České 

republiky s ust. § 51 písm. b) exekučního řádu, dle kterého oprávnění k vedení 

exekuce exekutorovi zaniká, jestliže exekuce byla zastavena. Exekutor by tak 

v případě respektování stanoviska Nejvyššího soudu České republiky prováděl 

rozvrh bez faktického pověření exekučního soudu k vedení exekuce. Odpověď na 

otázku, na základě čeho by tedy exekutor měl oprávnění rozvrh rozdělované podstaty 

provést, by mohlo nabízet samotné ust. § 337c občanského soudního řádu, na které 

by se dalo nahlížet jako na speciální úpravu k ust. § 55 písm. b) exekučního řádu, 

nicméně autor přiznává, že tato úvaha stojí na nejistém základu.   

Autor tak uzavírá, že ust. § 337h odst. 3 občanského soudního řádu řeší situace, 

které v minulosti přinášely značnou procesní nejistotu jak pro vydražitele, kterému 

byl udělen příklep po učinění nejvyššího podání v dražbě, tak pro přihlášené 

vydražitele, kteří neměli jistotu, zda budou jejich pohledávky po úspěšné dražbě 

v rámci očekávaného rozvrhu uspokojeny. 
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9. Závěr 

 

Právní úprava uspokojení pohledávky oprávněného prodejem nemovitých věcí 

povinného v rámci exekuční fáze civilního procesu je součástí právního řádu České 

republiky od roku 1964. Podstatnou změnou prošla právní úprava po novele 

provedenou zákonem č. 519/91 Sb. účinným od 01. 01. 1992. Od té doby do 

současnosti právní úpravu prodeje nemovitých věcí zasáhly de facto pouze dva velké 

milníky a to již zmiňované přijetí exekučního řádu a novela zákonem č. 396/2012 Sb. 

Účinností exekučního řádu byla vytvořena možnost, aby exekuční část 

civilního procesu byla svěřena soukromým osobám, na které stát přenesl určitou část 

státní moci. Exekutor tak na základě pověření exekučního soudu prováděl exekuci 

prodejem nemovitých věcí formou exekuční dražby a připravoval pro exekuční soud 

zprávu k rozvrhu rozdělované podstaty. Exekuční soud následně prováděl rozvrh 

rozdělované podstaty a pověřoval exekutora, aby rozdělovanou podstatu vyplácel 

věřitelům dle pravomocného usnesení o rozvrhu. Zákonem č. 286/2009 Sb. přešla 

věcná příslušnost k provedení rozvrhu rozdělované podstaty na exekutory. Dle 

názoru autora se jednalo o logický krok, kdy došlo k zefektivnění exekučního 

procesu přenosem na jeden rozhodovací činitel za zachování nutného standardu 

ochrany práv účastníků. 

Cílem novely, která byla provedena zákonem č. 396/2012 Sb., bylo celý proces 

exekuce prodejem nemovitých věcí zrychlit a zefektivnit za zachování možnosti 

přezkumu jednotlivých dílčích kroků exekutora při provádění exekuce. Autor jako 

pozitivní vítá změnu pojetí práv a závad váznoucích na prodávaných nemovitých 

věcech. Zákonodárce opustil do té doby platnou úpravu, která byla postavena na 

principu, že až na určité opodstatněné výjimky, práva a závady dražbou zanikaly a 

nároky osob z nich oprávněné byly v rámci rozvrhu rozdělované podstaty 

vypořádány. Aktuální právní úprava staví na principu zachování existence práv a 

závad spojených s prodávanými nemovitými věcmi a jejich působení i vůči 

vydražiteli. Dle názoru autora se jedná o právní úpravu, která méně invazivním 

způsobem zasahuje účastníky již existujících hmotněprávních vztahů k nemovitým 

věcem. Platná právní úprava zároveň umožňuje exekutorovi rozhodnout o zániku 

práv a závad zatěžujících nemovité věci, pokud se jedná o účelově zřízená či zcela 
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zjevně nevyrovnaná práva či závady nebo o práva výrazně omezující prodej 

nemovitých věcí v dražbě. 

Výše uvedenou novelou byl do exekuce prodejem nemovitých věcí vložen 

historický institut předražku. Jedná se o institut, kterým může být zvráceno udělení 

příklepu vydražiteli za splnění podmínky navýšení částky nejvyššího podání 

minimálně o 25 %. Autor je toho názoru, že v případě předražku se jedná o institut, 

který neměl být zákonodárcem oživován a měl zůstat historií. Původním účelem 

předražku bylo umožnění koupě nemovitých věcí i osobám, ke kterým se informace 

o nařízené dražbě z rozličných důvodů nedostala. Autor zastává názor, že takový 

účel není v dnešní informační době potřeba podobným institutem naplňovat, neboť 

k publikaci pořádaných dražeb dochází v takové míře, že potenciální dražitelé mají 

takřka 100 % jistotu, že se o konkrétní dražbě dozvědí. Naopak, institut předražku 

relativizoval dosud v zásadě absolutní účinky udělení příklepu. Vydražitel, kterému 

byl udělen příklep tak nemá minimálně 15 dnů ode dne udělení příklepu jistotu, že se 

nakonec vlastníkem vydražených nemovitých věcí stane.  

Jako neuspokojivou autor vnímá aktuální úpravu souběhu exekuce prodejem 

nemovitých věcí a insolvenčního řízení. Nyní je dána absolutní přednost 

insolvenčnímu řízení, jehož zahájením se exekuce prodejem nemovitých věcí 

přerušuje. Povinnému tak nic nebrání, aby využil tohoto principu a opakovaným 

zahajováním byť zjevně účelovým insolvenčním návrhem oddaloval provedení 

dražby. Autor dospěl k názoru, že v případě exekuce a insolvence by bylo vhodné, 

aby došlo k většímu propojení obou řízení v takové míře, aby provedením exekuce 

nebyl upřednostněn kterýkoliv z věřitelů, čímž by došlo k prolomení účelu 

insolvenčního řízení, kterým je kolektivní řešení dlužníkovy situace. Dle názoru 

autora jedině možností dokončit provedení již nařízené dražby za účelem zpeněžení 

nemovitých věcí dlužníka pro případné zahrnutí do majetkové podstaty lze 

dosáhnout konečného uspokojení věřitelů dlužníka. 

Okruh účastníků rozvrhového řízení koresponduje s jeho předmětem. Autor 

sám by do okruhu účastníků zahrnul v případě prodeje nemovitých věcí tvořící 

společné jmění manželů povinného a jeho manžela též manžela povinného. Autor 

považuje za nevyvážený stav, kdy manžel povinného má po celou dobu provádění 

exekuce postavení účastníka řízení. Manželovi povinného tak od vydání exekučního 

příkazu k prodeji nemovitých věcí do právní moci usnesení o příklepu či usnesení o 

předražku náleží stejné možnosti procesní obrany jako povinnému. Dle názoru autora 
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není důvod, proč by účastenství manžela povinného neměla trvat i v rozvrhovém 

řízení. Pokud mohou být z rozdělované podstaty uspokojeni věřitelé, jejichž 

pohledávky tvoří společné jmění manželů, pak by dle názoru autora měl manžel 

povinného mít možnost pohledávky těchto věřitelů popřít. Zároveň by manžel 

povinného měl mít možnost odvolání proti usnesení o rozvrhu. Za stávající právní 

úpravy tak může manžel povinného použít možnost procesní obrany proti 

oprávněnému (formou návrhu na zastavení exekuce), případně proti nesprávnému 

postupu exekutora.  

Oblastí, která by dle názoru autora vyžadovala legislativní zásah, je právní 

úprava procesního postupu při určení nákladů exekuce při provedení exekuce 

prodejem nemovitých věcí. Autor se ztotožňuje s menšinovým názorem, že většinově 

uznávaný postup rozhodnutí o nákladech exekuce příkazem k úhradě nákladů 

exekuce před samotným provedením rozvrhu rozdělované podstaty, je postupem 

nehospodárným, neboť je v zásadě dvakrát rozhodováno o tomtéž. Tento postup 

zbytečně proces rozdělení rozvrhované podstaty prodlužuje. 

Samotný proces rozvrhu rozdělované podstaty dle určení příslušnosti 

pohledávek do jednotlivých rozvrhových skupin a určení jejich pořadí v rámci 

skupiny autor považuje za funkční a spravedlivý. Ve specifikacích jednotlivých 

rozvrhových skupin se zákonodárci podařilo zakotvit specifika jednotlivých druhů 

pohledávek od zajištění pohledávek či prioritního postavení pohledávky oprávněného 

přes přednost pohledávek z dlužného výživného až po postavení pohledávek státu a 

pohledávek pocházejících z titulu náhrady škody. 

Závěrem autor konstatuje, že právní úprava rozvrhového řízení v aktuálně 

účinné podobě nepotřebuje zásadních změn. Výše navržené legislativní změny či 

konstatování zbytečnosti některých institutů by dle autora vedly k dosažení 

maximální efektivity rozvrhového řízení a naplnění účelu tohoto řízení, kterým je 

uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka, jehož nemovité věci byly v důsledku 

nutnosti vynucení nesplněné povinnosti prodány. 
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Resumé 

 

The distribution of estate is the last separate stage of execution carried out by means 

of sale of immovable property. The current form of distribution proceedings was 

introduced in 1992 by Act No. 519/1991 Coll. Another significant milestone was the 

adoption of the Execution Code (Act No. 120/2001) and the amendment by Act No. 

369/2012 Coll., which took effect on 1 January 2013. This thesis aims at assessing 

the current legal framework of the distribution proceedings and pointing out those 

institutes of the distribution proceedings which the author of this thesis regards as 

lacking unambiguous legal regulation. As the author suggests, such ambiguity allows 

for inconclusive interpretation of the regulations in practice, causing unnecessary 

problems with their application. 

The first two chapters of the thesis are of a more general nature and focus primarily 

on defining the position of the executor when conducting execution based on an 

authorization by an execution court to perform execution. The author describes the 

process of the sale of immovable property on the basis of a warrant of execution. 

This process is described up to the passage of ownership of the sold immovable 

property onto the successful bidder. The focus of this part is placed on institutes with 

subsequent influence on the distribution proceedings. This part of the thesis includes 

the author´s critical view of the institute of post-auction outbidding (in Czech 

“předražek”, in German “Überbot”) which, under certain conditions, allows a bidder 

to outbid the successful bidder even after the fall of the hammer by offering a 

significantly higher price. 

A separate chapter examines the concurrence of execution by means of sale of 

immovable property and insolvency proceedings. The author provides a critical view 

of the current legal framework and its application, and goes on to suggest a solution, 

which, he argues, would facilitate the achievement of the goals of both types of 

proceedings, which is to use the financial resources obtained through the sale of the 

debtor´s assets to satisfy the creditors´ claims. 

The following chapters analyse the distribution proceedings, focusing in detail on the 

parties to the proceedings and their position and role within the proceedings. The 

author presents his critique of the fact that the obligated party´s spouse is not 

included in the list of parties to the proceedings. The author examines the 
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participation in the proceedings of a beneficiary entitled to the satisfaction of claims 

by way of execution in case the execution is suspended. The author also focuses on 

creditors who seek the satisfaction of their claims based on a right of pledge or an 

enforceable execution title. This part of the thesis also deals with the determination 

of execution costs. A general determination of execution costs on the basis of the 

executor´s payment order is considered by the author of this thesis to be not adequate 

in actual practice.  

The final part of the thesis focuses on the distribution proceedings and the 

negotiations aimed at defining the claims that should be included in the estates to be 

distributed, allocating these claims in the respective distribution classes and 

establishing the order of their priority. It is also at this stage that individual creditors 

can use their right to deny the authenticity, amount, classification and order of 

priority of the claims seeking satisfaction from the distribution of proceeds. The 

author also discusses the form of the resolution on the distribution of estates and its 

consequences. 

The author concludes by stating that the current legal framework regulating the 

distribution proceedings requires no major amendments. The author argues, however, 

that carrying out the above mentioned legislative changes or identifying some of the 

institutes as redundant would maximise the efficiency of the distribution proceedings 

and facilitate the achievement of their main goal, i.e. the satisfaction of the creditor´s 

claims from the financial means obtained through sale of immovable property of the 

debtor when the enforcement of the debtor´s unfulfilled obligations has become 

inevitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Seznam použitých pramenů a literatury 

 

Literatura 

 

Drápal Ljubomír JUDr., Bureš Jaroslav JUDr. a kol., Občanský soudní řád. 

Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009. 

Kasíková Martina JUDr. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád). Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013. 

Kurka Vladimír JUDr., Drápal Ljubomír JUDr., Výkon rozhodnutí v soudním řízení, 

1. vydání, Praha: Linde Praha, 2004. 

Svoboda Karel JUDr., PhD., Smolík Pavel JUDr., PhD. a kol., Občanský soudní řád. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 

Tripes Antonín JUDr., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006. 

Winterová Alena prof. JUDr., CSc. a kol., Civilní právo procesní, 6. vydání, Praha: 

Linde, 2011. 

 

Zákony a jiné předpisy 

 

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška č. 330/2001 sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 

poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím 

řádu pro okresní a krajské soudy. 

 



117 
 

Judikatura: 

 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 02. 2006, sp. zn. 20 Cdo 

668/2005. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 05. 2004, sp. zn. 20 Cdo 

1058/2003. 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 09. 02. 2006, sp. zn. 6 Co 

2867/2005. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 2003, sp. zn. 20 Cdo 

238/2003. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 05. 2009, sp. zn. 29 Cdo 

1134/2007. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 03. 2007, sp. zn. 20 Cdo 

1817/2006. 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 24. 01. 2011, sp. zn. 

14 Kse 1/2010. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 01. 2006, sp. zn. 20 Cdo 

2825/2005. 

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 05. 03. 2003, sp. zn. 20 Co 89/2003. 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 09. 02. 2006, sp. zn. 6 Co 

2867/2005. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 03. 2007, sp. zn. 20 Cdo 

1803/2006. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 04. 2004, sp. zn. 20 Cdo 

2372/2003. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 05. 2006, sp. zn. 29 Odo 

332/2004. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. dubna 2004, sp. zn. 20 Cdo 

2372/2003. 

Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 07. 2004, sp. zn. I. ÚS 401/04. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 05. 2006, sp. zn. 29 Odo 

332/2004. 

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 20 Co 471/2004. 



118 
 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 30. 09. 2004, sp. zn. 20 Cdo 

383/2004. 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 05. 2000, sp. zn. 20 Cdo 

1105/2000. 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 01. 2008, sp. zn. 20 Cdo 

2895/2006. 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 03. 2003, sp. zn. 14 Co 98/2003. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 08. 1965, sp. zn. 5 Cz 

57/65. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 01. 2006, sp. zn. 20 Cdo 

2825/2005. 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 2003, sp. zn. 20 Cdo 

238/2003. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1134/2007. 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 03. 2011, č. j. 20 Cdo 

831/2009. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 04. 2007, sp. zn. 20 Cdo 

1673/2006. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. 20 Cdo 

4463/2007. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 07. 2012, sp. zn. 20 Cdo 

3121/2011. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 04. 2004, sp. zn. 20 Cdo 

1636/2003. 

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2004, sp. zn. 35 Co 

609/2004. 

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 05. 08. 2010, sp. zn. 5 Co 

1769/2010. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 06. 2006, sp. zn. 20 Cdo 

1084/2006. 

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 08. 08. 2005, sp. zn. II. ÚS 372/04. 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2006, sp. zn. 14 Co 585/2006. 

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 05. 2010, sp. zn. 24 Co 

22/2010. 



119 
 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 1. 2010, sp. zn. 20 Cdo 

4810/2007. 

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 09. 01. 2007, sp. zn. 12 Co 

803/2006.  

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 11. 2006, sp. zn. 35 Co 

794/2006. 

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 05. 05. 2009, sp. zn. IV. ÚS 314/09. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 09. 2011, sp. zn. 20 Cdo 

5204/2009. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 02. 2005, sp. zn. 20 Cdo 

216/2004. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 10. 2010, sp. zn. 20 Cdo 

4307/2008. 

Usnesení Nejvyššího České republiky ze dne 29. 04. 2004, sp. zn. 20 Cdo 

1636/2003. 

Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 06. 1998, sp. zn. Cpjn. 

94/98 

Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 02. 2006, sp. zn. Cpjn 

200/2005 

Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne ze dne 14. 04. 2010, sp. zn. 

Cpjn 201/2009. 

 

Důvodové zprávy: 

 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 286/2009 Sb. 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 133/2006 Sb. 

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 133/2006 Sb. 

 

Odborné články: 

 

Nevěřilová Pavla JUDr., Přihlašování pohledávek do exekuce prováděné prodejem 

nemovitostí, Komorní listy, IV/2013. Brno: EKČR, 2013, MK ČR E 19153 

Pazderka Stanislav JUDr., Stanovení nákladů exekuce před rozvrhovým jednáním, 

Komorní listy, III/2012. Brno: EKČR, 2012, MK ČR E 19153. 


