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ÚVOD 

 Pojem exekuce dnes pomalu každým dnem slyšíme z našich médií. Většinou je 

exekutor ukazován v negativním světle a povinný jako jeho oběť. Opravdu exekutoři 

jednají za hranicemi zákona a povinní nemají šanci se bránit? 

 Tato práce se věnuje jednotlivým subjektům řízení. Jejím cílem je shrnout, které 

subjekty v exekučním řízení vystupují, jaké je jejich postavení, jaká práva a povinnosti 

jim jsou přiznána a jaké jsou podmínky jejich využití. 

 Nejprve provedu malý exkurs do nedávné historie soudních exekutorů, poté se 

budu věnovat obecně subjektům a účastníkům v občanském soudním řízení, navážu 

vymezením subjektů a účastníků v exekučním řízení. Následně popíšu jednotlivé fáze 

exekučního řízení, včetně nezbytných náležitostí a účinků jednotlivých kroků. Poté se 

již zaměřím na konkrétní subjekty řízení. Nejprve na osobu soudního exekutora, jeho 

úřad, další činnost a odpovědnost. Dále pojednám o úloze soudu v exekučním řízení a o 

jeho pravomocích. Následovat bude postavení oprávněného, jeho práva a povinnosti, 

postavení povinného, včetně jeho manžela, a podrobné rozebrání jednotlivých možností 

obrany, dále možný výskyt třetích osob v řízení. V závěru práce se budu věnovat 

aktuálním otázkám možné budoucí právní úpravy v této oblasti. 
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HISTORIE 

 Soudní exekuce je relativně novým institutem. Soudní exekutoři byli zavedeni až 

zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen 

exekuční řád) a o změně dalších zákonů, který nabyl účinnosti 1. května 2001. Na 

našem území tedy působí teprve 14 let. Před jejich zavedením byl výkon rozhodnutí 

čistě v rukou soudů. Dnes je soudní výkon rozhodnutí vedle soudních exekucí stále 

zachován. Oprávněný si může vybrat, zda podá návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 

soudu či návrh na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi. Tato možnost výběru tu 

nebyla vždy a v posledních letech byla několikrát pozměněna. 

 Vymáhání soudy bez existence soudních exekutorů nebylo příliš efektivní.  Mezi 

hlavní důvody patřila přetíženost soudů. Dalším problémem, který platí i dnes, je to, že 

oprávněný musí v návrhu na soudní výkon rozhodnutí sám uvést, jakým způsobem má 

být výkon proveden. Nestačí však jen uvedení způsobu, nýbrž musí konkretizovat 

příslušné bankovní účty, zaměstnavatele, movité či nemovité věci, dlužníka povinného 

atd. Soudy povinného samy nelustrují. Na rozdíl od soudních exekutorů nemohou soudy 

způsoby provedení výkonu kombinovat. Dále se výkon rozhodnutí provádí 

prostřednictvím zpravidla zaměstnanců soudu – soudních vykonavatelů. Je 

pochopitelné, že motivace státních zaměstnanců není taková jako u soukromých 

soudních exekutorů. Po vzniku soudních exekutorů vzrostla vymahatelnost práva. 

„Uvádí se, že v éře samostatného fungování soudních výkonů rozhodnutí činila 

vymahatelnost asi 3 až 5%. Díky činnosti exekutorských úřadů se zvýšila průměrná 

vymahatelnost pohledávek na 40%.“
1
 

 Exekuční řád nastolil dvojkolejnost možnosti vymáhání práva a oprávněný si 

tedy mohl vybrat, zda podá návrh na soudní výkon rozhodnutí či exekuční návrh. Se 

zavedením exekutorů započal trend, kdy se agenda ze soudů začala přelévat k 

exekutorům. To dokazuje i následující graf, kde ubývá počet nařízených soudních 

výkonů rozhodnutí a stoupá počet nařízených exekucí.  

 

 

 

                                                 
1
 Rozdíl mezi exekucí a soudním výkonem rozhodnutí - Exekutorská komora České republiky [online]. 

[Cit. 2014-09-17]. Dostupné z: http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/838-28-rozdil-mezi-exekuci-a-

soudnim-vykonem-rozhodnuti?w= 

http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/838-28-rozdil-mezi-exekuci-a-soudnim-vykonem-rozhodnuti?w
http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/838-28-rozdil-mezi-exekuci-a-soudnim-vykonem-rozhodnuti?w
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Také z tohoto důvodu přinesla novela zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony, označovaný též jako velká exekuční novela, změnu, která zavedla taxativně 

vymezený okruh věcí, které se vykonávají soudním výkonem rozhodnutí. Jednalo se o 

výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, vyklizení bytu nebo místnosti se 

zajištěním bytové náhrady, vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů 

s oprávněným, rozhodnutí orgánů Evropských společenství, cizí rozhodnutí a zároveň 

se nesmělo týkat exekučního titulu, který lze vykonat podle správního nebo daňového 

řádu. Ty mají stále svůj režim i dnes. Výkon ostatních rozhodnutí mohl být vykonán jen 

skrze exekuční řízení. Dvojkolejnost a možnost výběru oprávněného byla odstraněna. 

 Tato situace však trvala jen rok, tj. od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013. Od 

1. ledna 2014 je v účinnosti novela zákona č. 293/2013 Sb., která paradoxně opět 

nastolila dvojkolejnost. Taxativní výčet věcí, které jsou jen v kompetenci soudu, byl 

vypuštěn, ale současně byl přijat zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 

který mj. upravuje výkon rozhodnutí v některých věcech. Soudu tak náleží výkon 

rozhodnutí ve věcech ochrany proti domácímu násilí a ve věcech péče o nezletilé. 

Zákon dále upravuje výkon rozhodnutí ve věcech výživného pro nezletilé dítě, ten je 
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však možný vykonat i v rámci exekuce. Novela dále explicitně vyloučila ze soudního 

výkonu rozhodnutí exekuční tituly, které se vykonávají ve správním nebo daňovém 

řízení. Pokud je soudu takovýto návrh podán, soud jej odmítne. V ostatních věcech má 

oprávněný opět možnost výběru podání návrhu na zahájení soudního výkonu rozhodnutí 

u soudu či návrhu na zahájení exekuce u soudního exekutora. Soudním exekutorům tak 

není přiznána výlučnost a náš právní řád nabízí alternativu.  
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SUBJEKTY A ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ OBECNĚ 

Subjekty řízení 

„Subjekty civilního soudního řízení je označení pro osoby, které jsou nositeli 

práv a povinností ve vztazích vznikajících v civilním soudním procesu (v 

civilněprocesních vztazích).“
2
 Subjekty prostřednictvím těchto práv a povinností 

ovlivňují proces. Proto je nazýváme též procesními subjekty.  

Pojem subjekty řízení je nadřazen pojmu účastníci řízení, jelikož zahrnuje mimo 

účastníků řízení i další osoby, které v řízení vystupují. Mezi subjekty řízení obligatorně 

patří soud, který vystupuje v řízení jako nezávislá třetí strana a má vzhledem 

k účastníkům spíše nadřazené postavení, jelikož v řízení rozhoduje. Rozdílné je 

postavení soudu ve sporném a nesporném řízení. Ve sporném řízení má soud postavení 

nezúčastněného třetího, protože řeší konflikt mezi dvěma stranami – žalobcem a 

žalovaným. V nesporném řízení tuto funkci sice nemá, ale stále rozhoduje, proto je 

nezbytná jeho autoritativnost a nezávislost. Rozdíl spočívá především mezi 

jednotlivými právy a povinnostmi. Sporné řízení je ovládáno zásadou dispoziční a 

projednací, na rozdíl od řízení nesporného, které ovládá zásada oficiality a vyšetřovací. 

V řízení se dále objevují ještě zvláštní subjekty řízení, které buď mohou 

zastupovat nějaký veřejný, nebo jiný zájem – např. státní zastupitelství nebo Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, anebo vykonávají pomocné funkce – např. 

správce dědictví nebo insolvenční správce. 

Od subjektů musíme odlišovat osoby zúčastněné na řízení. Ty sice v řízení 

vystupují, avšak nejsou vybaveny procesními právy ani povinnostmi, kterými by mohly 

vlastním jménem ovlivňovat proces. Jsou jimi např. svědek nebo znalec. 

Účastníci řízení 

Účastníci řízení neboli procesní strany jsou v řízení nadány určitými právy a 

povinnostmi. Ty jsou roztroušeny v celém OSŘ. Účastník řízení je jedním ze základních 

prvků procesu. Bez jeho existence by nemohlo býti procesu. Stejně tak bez účasti 

soudu. 

                                                 
2
 Hendrych, D. a kol., Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 1488 s., ISBN 978-80-

7400-059-1, str. 1103 
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Zákon rozlišuje okruh účastníků dle druhu řízení. V řízení sporném jsou 

účastníky žalobce a žalovaný. Pro nesporné řízení OSŘ vyčlenil dvě definice.  

Účastníky řízení mohou být navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být 

v řízení jednáno, anebo navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje. 

 Aby mohl být účastník účastníkem, musí mít procesní subjektivitu neboli 

způsobilost být účastníkem řízení. Tu má ten, který má způsobilost mít práva a 

povinnosti čili ten, kdo má podle nové terminologie občanského zákoníku právní 

osobnost; jinak ten, komu ji zákon přiznává. Fyzická osoba ji nabývá narozením a má ji 

až do své smrti. Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku. Nedostatek 

způsobilosti je neodstranitelnou vadou řízení. 

Aby mohl účastník před soudem samostatně jednat, musí být procesně 

způsobilý. Může tak jednat v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony 

nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Podlé nové terminologie občanského zákoníku 

tedy musí býti svéprávný. Fyzická osoba nabývá plné svéprávnosti zletilostí, tzn. 

dosažením osmnáctého roku věku. Právnická osoba, na rozdíl od fyzické, nemůže být 

svéprávná, jelikož jako osoba umělá není nadána schopností rozumovou a volní, a tak se 

jí přičítá právně relevantní jednání fyzických osob, které ji zastupují. Nedostatek 

způsobilosti je odstranitelnou vadou řízení. 

Pokud účastník nemá procesní způsobilost, musí být zastoupen. OSŘ rozlišuje 3 

druhy zastoupení: 

a) na základě zákona, 

b) na základě plné moci, 

c) na základě rozhodnutí. 

Na prvním místě se využije zákonného zastoupení. Pokud je účastníkem řízení 

osoba nezletilá, bude zastoupena podle občanského zákoníku buď rodičem, soudem 

ustanoveným opatrovníkem v případě, že by mohlo dojít ke kolizi zájmů mezi rodičem 

a dítětem (zpravidla je opatrovníkem ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí), 

anebo poručníkem např. v případě, kdy jsou rodiče zbaveni způsobilosti k právním 

úkonům. Dále je zákonný zástupce - opatrovník ustanoven osobám, které soud omezil 

v jejich svéprávnosti. Ten musí být jmenován v rozhodnutí o omezení svéprávnosti. 

Pokud to je nutné, může předseda senátu rozhodnout o tom, že fyzická osoba, která není 
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plně svéprávná, musí být v řízení zastoupena svým zákonným zástupcem nebo 

opatrovníkem, i když jde o věc, v níž by jinak mohla jednat samostatně. 

Účastník musí být ze zákona zastoupen advokátem na základě plné moci jen 

v řízení dovolacím. Pokud ale má vysokoškolské právnické vzdělání sám, zastoupen být 

nemusí. V ostatních řízeních se účastník může nechat zastupovat na základě plné moci i 

v případě, že je sám procesně způsobilý. V téže věci může být však současně zastoupen 

pouze jedním zvoleným zástupcem. V případě, že si účastník zvolí jiného zástupce, 

platí, že tím vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci. Zástupcem může být jen 

osoba, která je plně svéprávná. Plná moc musí být udělena písemně nebo ústně do 

protokolu a může být udělena ve formě procesní, tj. pro celé řízení, anebo jen pro určité 

úkony. Advokátovi, notáři a ve stanovených případech i státu lze udělit jen procesní 

plnou moc. Na rozdíl od zástupce – fyzické osoby, která může jednat jedině osobně, 

může advokát či notář udělit substituční plnou moc jinému advokátovi či notáři, 

kandidátovi nebo koncipientovi, pokud to však není vyloučeno. Pokud není v plné moci 

určeno jinak, zaniká dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro 

něž byla udělena. Plná moc také zaniká, pokud zastoupený ztratí způsobilost být 

účastníkem řízení, popř. zemře-li nebo zanikne-li zástupce. Plná moc může zaniknout 

rovněž odvoláním zastoupeného či výpovědí zástupce. Odvolání nebo výpověď jsou 

vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny, vůči jiným 

účastníkům jsou účinné, jakmile jim byly oznámeny soudem. 

Pokud není fyzická osoba, která není schopna před soudem samostatně jednat, 

zastoupena ani jedním z předchozích způsobů, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka, 

za podmínky, že existuje nebezpečí z prodlení nebo pokud to stanoví zvláštní právní 

předpis. Právnické osobě bude ustanoven opatrovník v případě, že při nebezpečí 

z prodlení tu nemá osobu oprávněnou za ni jednat nebo je sporné, kdo je takovou 

osobou. Opatrovník může být ustanoven také neznámým dědicům zůstavitele. 

Opatrovníkem soud zpravidla jmenuje osobu blízkou, případně jinou vhodnou osobu. 

Advokáta jmenuje opatrovníkem až v případě, že jím nemůže být jmenován někdo jiný. 

Jinou osobu než advokáta lze jmenovat opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Účastník, 

který očekává, že bude právně nezpůsobilý, může pořídit předběžné opatření, ve kterém 

označí osobu, která by měla být jeho opatrovníkem. V případě, že se účastník stane 
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právně nezpůsobilým, ustanoví soud přednostně opatrovníkem osobu, kterou účastník 

určil v tomto předběžném opatření, avšak pouze s jejím souhlasem. 

Zástupce účastníka musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve 

věci učinil. Je důležité dodat, že zástupcem nemůže být osoba, jejíž zájmy jsou 

v rozporu se zájmy zastoupeného. Například otec, po kterém je vymáháno výživné, 

nemůže zastupovat své dítě, pro které má být výživné vymáháno. 

Úkony účastníků řízení 

 Účastníci jsou procesními subjekty a svými úkony ovlivňují proces. Pokud není 

stanoveno jinak, mohou své úkony činit jakoukoli formou. Není důležité, jak je úkon 

nazván, jelikož se posuzuje podle jeho obsahu. V exekučním řízení je typickým 

případem podání povinného nazvané jako odvolání a obsahově se jedná o návrh na 

zastavení exekuce. Dalším příkladem je situace, kdy povinný podá návrh na zastavení 

z důvodu, že exekuci uhradil a chce řízení standardně ukončit - zrušit exekuční příkazy, 

nikoli namítat neoprávněnost řízení. 

 Zákon dává přednost aktivnímu chování účastníka. Pokud není stanoveno jinak, 

lze úkon učinit jen výslovně. S mlčením jsou spojeny účinky například v situaci, kdy 

povinný podá návrh na zastavení exekuce, exekutor vyzve oprávněného k vyjádření 

k návrhu povinného s poučením, že pokud se do stanovené lhůty nevyjádří, předpokládá 

se jeho souhlas s návrhem. 

 Podání může být učiněno písemně, a to jak listinnou formou, tak i elektronicky. 

Pokud je podáno v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu nebo 

autorizované konverze dokumentu, je nutno jej do 3 dnů doplnit uznávanou formou – tj. 

buď v listinné podobě, nebo opětovně v elektronické podobě, ale už opatřeno 

elektronickým podpisem nebo autorizovanou konverzí, jinak k němu soud nepřihlíží. 

 Každé podání musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) kterému soudu je určeno, 

b) kdo je činí, 

c) které věci se týká, 

d) co sleduje, 

e) podpis a datum, pokud neobsahuje doložku autorizované konverze dokumentu. 

Zákon může stanovit další požadavky, které je nutno při konkrétním podání splnit. 

Pokud podání neobsahuje všechny tyto náležitosti nebo je nesrozumitelné či neurčité, 
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vyzve předseda senátu účastníka, aby podání opravil či doplnil. Ve výzvě určí lhůtu a 

poučí účastníka, jak má opravu nebo doplnění provést, a také o možných následcích 

nesplnění výzvy. Jestliže podání opraveno či doplněno nebude a v řízení přes tento 

nedostatek nebude možno pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje 

řízení, odmítne, k ostatním podáním nepřihlíží. Soud dále nepřihlíží k úkonu, který je 

vázán na splnění podmínky nebo doložení času nebo k úkonu, který je nepřípustný. 

 Úkon lze odvolat, pokud dojde jeho odvolání soudu nejpozději současně 

s úkonem. Je však rozhodující, jakým způsobem byl úkon učiněn. „Jestliže při osobním 

doručování úkonů podatelně soudu je podle hodiny příslušného podání v daný den 

zřejmé, že úkon byl odvolán podáním učiněným v pozdější hodinu, resp. tedy – oproti 

odvolávanému úkonu – později, účinky předvídané v § 41a odst. 4 OSŘ nastat 

nemohou.“
3
 Odvolání tedy bude neúčinné. „V případě doručování poštou je ale třeba k 

výkladu § 41a odst. 4 přistupovat extenzivněji a přijmout stejný den doručení obou 

písemností jako dostačující. Ústní procesní úkon učiněný vůči soudu nelze odvolat, 

protože jeho účinky nastupují ihned po jeho projevení.“
4
 

 Účastníkům je přiznáno právo nahlížet do spisu, kromě protokolu o hlasování, a 

činit si z něj výpisy a opisy. Toto právo je navíc na žádost přiznáno i každému, kdo na 

tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody. Pokud není právními předpisy 

stanoveno, že obsah spisu podléhá utajení, povolí předseda senátu možnost nahlédnutí a 

pořízení výpisu či opisu i těmto osobám.  

Doručování 

Doručování písemností má dle OSŘ svou hierarchii. Na prvním místě doručuje 

soud písemnost při jednání, nebo při jiném soudním úkonu. Pokud ji takto nedoručí, má 

povinnost zaslat písemnost do datové schránky prostřednictvím veřejné datové sítě, 

jestliže má adresát schránku zřízenou. Ze zákona ji povinně musí mít každá právnická 

osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku, právnická osoba zřízená zákonem, 

organizační složka podniku zahraniční právnické osoby zapsaná v obchodním rejstříku, 

orgány veřejné moci (státní orgány, územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní 

pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem), 

                                                 
3
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2009, sp. zn. 30 Cdo 4822/2007 

4
 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2013, 1422 s., ISBN 978-80-7400-506-0, str. 167 
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notáři, exekutoři, advokáti, daňový poradci a insolvenční správci. Ostatním osobám 

může být zřízena na žádost. Jestliže nelze doručit do datové schránky, doručuje se 

písemnost prostřednictvím doručujícího orgánu, nejčastěji České pošty, nebo 

prostřednictvím účastníka řízení či jeho zástupce. 

V případě fyzického doručení je nutno doručit písemnost na adresu pro 

doručování. V daném řízení může adresát požádat i o doručování na jinou adresu, tato 

adresa je pak v tomto řízení považována za doručovací. Pokud adresát doručovací 

adresu neuvedl, považuje se za doručovací u fyzické osoby adresa uvedená jako 

korespondenční v centrální evidenci obyvatel, jinak adresa trvalého pobytu dle centrální 

evidence obyvatel. Pokud se však fyzická osoba nachází ve výkonu trestu odnětí 

svobody nebo ve vazbě, je nutno doručovat na adresu věznice, kde se adresát nachází. 

Stejně tak, pokud se nachází ve výkonu zabezpečovací detence, ústavní nebo ochranné 

výchově, je nutno doručovat do zařízení, kde se adresát nachází. Právnickým osobám a 

podnikajícím právnickým osobám se doručuje na adresu dle sídla nebo na adresu 

zástupce pro doručování, popř. na adresu sídla organizační složky. 

Písemnost se doručuje buď doporučeně do vlastních rukou, nebo doporučeně. 

Důležité písemnosti se doručují do vlastních rukou. Nutnost takového doručení stanoví 

zákon nebo nařídí soud. Jeho uskutečnění se prokazuje doručenkou. V případě, že 

doručující orgán adresáta nezastihl, zanechá mu výzvu k vyzvednutí a písemnost uloží. 

Pokud nelze zanechat výzvu, písemnost se vrací odesílateli a ten je povinen vyvěsit na 

úřední desce výzvu k vyzvednutí. Jestliže si adresát písemnost do 10 dnů nevyzvedne, 

nastává fikce doručení a písemnost se uplynutím lhůty považuje za doručenou. 

Písemnost je adresátovi vhozena do schránky, pokud to je možné.  Jinak se vrací zpět 

odesílateli, ten pak o tom musí na úřední desce vyvěsit sdělení. V některých případech 

je fikce doručení vyloučena. Ostatní písemnosti se v případě nezastižení adresáta 

vhazují rovnou do schránky a tím se považují za doručené. Nelze-li písemnost vhodit do 

schránky, vrací se odesílateli a na místě se o tom zanechá oznámení. Odesílatel doručí 

písemnost vyvěšením na úřední desce, doručeno je desátým dnem po vyvěšení. 

Nepřebírání písemností za současné existence fikce doručení je velmi 

nebezpečným počinem. Častým trendem je nahlášení svého trvalého pobytu na 

městském úřadě, kam jsou pak doručovány písemnosti, které ve většině případů nejsou 

přebírány. V důsledku toho je možné promarnit nejednu důležitou lhůtu a dostat se do 
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značných potíží. Proto zdůrazňuji závažnost takového nerozvážného jednání a vyzývám 

k zodpovědnosti, která pak umožňuje využití přiznaných práv, např. co se týče 

obranných prostředků.   
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SUBJEKTY A ÚČASTNÍCI V ŘÍZENÍ EXEKUČNÍM 

Subjekty exekučního řízení 

 Exekuce se netýká jen povinného a oprávněného, do svého procesu zapojuje 

poměrně velké množství subjektů. 

 Mezi obligatorní subjekty exekučního řízení patří soudní exekutor, soud, 

oprávněný a povinný. Bez existence těchto čtyř by nebylo možné exekuční řízení vůbec 

konat. 

 Dále dle zákona mají povinnost součinnosti třetí osoby, mezi něž patří mimo 

soudu orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři, Policie České 

republiky, banky a další finanční instituce, advokáti, provozovatelé poštovních služeb, 

poskytovatelé služeb elektronických komunikací, vydavatelé tisku, dopravci a 

zasilatelé, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Česká správa sociálního 

zabezpečení a další právnické a fyzické osoby (zejména zaměstnavatelé povinných). 

 Jednotlivým subjektům řízení se věnují následující kapitoly. 

Účastníci v exekučním řízení 

 Účastníky pro celé exekuční řízení jsou oprávněný a povinný. Oba musí 

splňovat podmínky účastenství stanovené v OSŘ a musí tak mít způsobilost být 

účastníkem řízení a procesní způsobilost. Co se týče nutnosti či možnosti zastoupení, je 

také nutné použít úpravu obsaženou v OSŘ. Existuje i možnost zastoupení soudním 

exekutorem v rámci další činnosti exekutora, prostřednictvím které může poskytovat 

právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i 

v souvislosti s exekuční a další činností. Zastoupení je však možné pouze do doby, než 

bude exekutor pověřen vedením exekuce, jelikož poté nastává překážka podjatosti 

soudního exekutora. 

 V exekučním řízení je možné, aby na straně oprávněné nebo povinné 

vystupovalo více účastníků, tzv. společenství účastníků. To však musí být určeno již 

exekučním titulem. Exekuční titul musí povinnost uložit nebo právo přiznat více 

osobám. V případě více povinných může být povinnost plnit uložena solidárně nebo 

dělitelně. Pokud je uložena solidárně, mají povinnost plnit všichni účastníci v plném 

rozsahu, plněním jednoho povinného povinnost ostatním zaniká. Při dělitelném plnění 

má povinnost plnit každý povinný pouze v rozsahu stanoveném exekučním titulem. 
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Pokud rozsah není v exekučním titulu stanoven, uplatní se u vykonatelných rozhodnutí 

soudu nebo exekutora, pokud přiznávají právo, zavazují k povinnosti nebo postihují 

majetek, vykonatelných rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, 

pokud přiznávají právo nebo postihují majetek a vykonatelných rozhodčích nálezů jako 

exekučních titulů ex lege povinnost plnit rovným dílem. Toto společenství účastníků 

vystupuje společně v jednom exekučním řízení. Je zde však i varianta, že povinnost 

plnit je stanovena solidárně, ale exekuční řízeních může být zahájeno více. To nastane 

v případě, že povinnost více osobám není uložena jedním exekučním titulem. Například 

v jednom rozsudku nejsou odsouzeni všichni pachatelé trestného činu, kteří jsou 

povinni k náhradě škody, kterou trestným činem způsobili, a další spolupachatel je 

odsouzen v samostatném rozsudku. Oba tyto rozsudky jsou exekučním titulem a na 

základě každého z nich může být zahájeno exekuční řízení. V případě vymožení 

pohledávky oprávněného včetně nákladů exekuce v jednom ze zahájených řízení, se 

v druhém řízení vymáhají pouze náklady oprávněného a minimální náklady exekutora. 

 Účastníkem je i manžel povinného, je-li exekučním příkazem postižena součást 

společného jmění manželů. V exekučním řízení se v současnosti nepřihlíží k modifikaci 

SJM, a tak může soudní exekutor postihnout zákonný rozsah SJM bez ohledu na to, že 

byl např. smlouvou zúžen. Účastníkem může být i bývalý manžel povinného, pokud je 

exekučním příkazem postižen majetek patřící do zaniklého SJM, které je však stále 

nevypořádané. 

 Účastníky, nikoli již pro celé řízení, nýbrž jen pro část, mohou být i další osoby. 

Těmto účastníkům jsou přiznána procesní práva nebo uloženy procesní povinnosti 

pouze co do části řízení, ve které vystupují. Jedná se například o plátce mzdy, kterému 

je exekučním příkazem uložena povinnost provádět srážky ze mzdy, nevyplácet sražené 

částky povinnému a po obdržení vyrozumění o právní moci exekučního příkazu vyplatit 

deponované prostředky na účet soudního exekutora. Dále má povinnost do týdne 

oznámit exekutorovi skutečnost, že u něho povinný přestal pracovat. Při nesplnění 

těchto povinností může soudní exekutor uložit plátci pořádkovou pokutu. Dalším 

účastníkem může být peněžní ústav povinného, ten má povinnost po obdržení 

exekučního příkazu nevyplácet povinnému peněžní prostředky až do výše vymáhané 

pohledávky včetně jejího příslušenství. Po vyrozumění o právní moci exekučního 

příkazu má povinnost deponované srážky rovněž vyplatit na účet exekutora. 
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Účastníkem je i dlužník povinného, ten má povinnosti stanovené na základě 

exekučnímu příkazu přikázáním jiných peněžitých pohledávek. Dále se jedná i o 

dražitele, který je přihlášen do dražby konané u soudního exekutora, nebo věřitele, který 

přihlásil svou pohledávku do rozvrhu dražebního jednání. Účastníkem je např. i vlastník 

věci, jež byla pojata do soupisu movitých věcí povinného, a který úspěšně uplatnil 

vylučovací žalobu a domáhá se zastavení exekuce ohledně této věci. Všichni tyto 

účastníci musí rovněž splňovat podmínky účastenství. O jejich účasti se nevydává žádné 

rozhodnutí, stávají se účastníky na základě splnění uvedených podmínek - např. věřitel 

se stane účastníkem podáním přihlášky do dražebního jednání, plátce mzdy se stane 

účastníkem vydáním exekučního příkazu přikazujícím provedení srážek ze mzdy. 

 Účastníkem může být i sám exekutor v případě, že se rozhoduje o jeho nároku 

na náklady exekuce. Jedná se například o situaci, kdy dojde ke změně exekutora a nově 

pověřený exekutor rozhoduje v příkazu k úhradě nákladů exekuce kromě nákladů svých 

a oprávněného i o nákladech původně pověřeného exekutora. Ten pak může díky 

účastenství podat proti takovému příkazu námitky. Účastenství exekutora bylo 

dovozeno i judikaturou. Původně soudy účastenství exekutora vylučovaly, ale 

přiznávaly mu možnost zacházení jako s účastníkem řízení. „Exekutor není účastníkem 

exekučního řízení a jako zvláštní procesní subjekt má samostatné postavení jak vůči 

oprávněnému, tak vůči povinnému a jeho úkony se považují za úkony soudu. Obdobně 

jako v občanském soudním řízení v případě znalců nebo tlumočníků je ovšem nezbytné 

zacházet s exekutorem jako s účastníkem řízení, jde-li o nároky, jež se ho týkají.“
5
 

Postupně se však dospělo k názoru, že soudního exekutora lze považovat za účastníka 

co do části řízení, jež se ho týká, a to jen do této části. „Soudní praxe je již jednotná v 

tom, že v části exekučního řízení, v níž se jedná o nárocích exekutora na náklady 

exekuce, je soudní exekutor účastníkem řízení, a je oprávněn podat odvolání proti 

rozhodnutí soudu, které se těchto nákladů týká. Exekutor nemá naopak legitimaci k 

podání odvolání proti výroku, jímž soud upravil náhradové poměry mezi oprávněným a 

povinným.“
6
 

 Exekuční řád počítá i se změnou účastníků během řízení. Přechod povinnosti 

nebo přechod či převod práva z exekučního titulu musí být však prokázán. Na nového 

účastníka přechází buď všechna práva a povinnosti původního účastníka (tj. univerzální 

                                                 
5
 Usnesení Krajského soudu v Praze, sp. zn. 31 Co 289/2004 

6
 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2006, sp. zn. Cpjn 200/2005 
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sukcese), anebo jen jejich část (tj. singulární sukcese). K univerzální sukcesi u 

fyzických osob dochází při úmrtí povinného. Po skončení dědického řízení, nastupuje 

do exekučního řízení jako povinný dědic, který je určen v usnesení o dědictví jako 

nabyvatel dluhu. U právnických osob dochází k univerzální sukcesi při zániku 

povinného s právním nástupcem nebo např. při fúzi obchodní společnosti. Na straně 

povinného může dojít pouze k přechodu povinností, na straně oprávněného může kromě 

přechodu práv nastat i převod práv. K němu dochází na základě právního úkonu, 

nejčastěji smlouvy o postoupení pohledávky či kupní smlouvy. V tomto případě se 

jedná o sukcesi singulární. 

 Postup v řízení je závislý na tom, zda je změna účastníka způsobená ztrátou 

způsobilosti být účastníkem původního účastníka. Pokud ano, uplatní se § 107 OSŘ. 

Jestliže neexistuje právní nástupce, na kterého by právo či povinnost přešla, je nutné 

řízení zastavit. O záměně účastníka či zastavení řízení soudní exekutor rozhodne i bez 

návrhu. V druhém případě, kdy dojde k přechodu nebo převodu práv či povinností bez 

zániku způsobilosti být účastníkem původního účastníka, se aplikuje § 107a OSŘ. 

V tomto případě je návrh původního účastníka nutný, a to včetně souhlasu nového 

účastníka se vstupem do řízení. Pokud účastník návrh nepodá a v řízení vyjde přechod 

nebo převod práv či povinností najevo, je nutné jej poučit o právu návrh podat. 

V případě, že návrh nepodá, je nutné již probíhající řízení zastavit a v řízení ve fázi před 

pověřením exekutora návrh zamítnout. Postup bude stejný i v případě, že nový účastník 

neudělí souhlas se vstupem do řízení. Exekuční řád připouští změnu účastníka dle 

§ 107a OSŘ jen pro účastníka na straně oprávněné. Otázku, zda není povinností soudu 

zjistit, komu opravdu svědčí právo z exekučního titulu, vyřešila judikatura. „Splnění 

podmínky, že (právě) oprávněné svědčí právo z titulu (že má tzv. aktivní legitimaci), je 

sice soud povinen zkoumat kdykoli v řízení o výkon rozhodnutí (včetně řízení 

odvolacího) z úřední povinnosti, okolnost, zda v průběhu řízení byla vymáhaná 

pohledávka postoupena, však může šetřit - logicky, jakož i z principů exekučního řízení - 

jen tehdy, byla-li mu účastníky ohlášena nebo jinak v řízení vyšla najevo.“
7
 

 Ve všech případech musí nový účastník přijmout stav řízení, který tu je 

v okamžiku jeho nástupu do řízení. Je vázán všemi procesními úkony původního 

účastníka. 

                                                 
7
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2004, sp. zn. 20 Cdo 2246/2002 
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 K procesnímu nástupnictví musí však dojít až po vydání exekučního titulu. 

Pokud by k němu došlo před jeho vydáním, je nutné ho zohlednit již v nalézacím řízení. 

Tato vada nemůže být zhojena v exekučním řízení. 

 O změně účastníka vydává soudní exekutor usnesení, proti kterému je přípustné 

odvolání. Před pověřením exekutora vydává usnesení soud.  
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EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ 

 Exekuční řízení vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí 

oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí, tj. v neveřejném 

elektronickém seznamu, provozovaným a spravovaným Ministerstvem spravedlnosti, ve 

kterém jsou vedeny údaje o zahájených exekučních řízeních. Úkony exekutora se ze 

zákona považují za úkony exekučního soudu. Exekutor je povinen postupovat v exekuci 

rychle a účelně a zároveň dbát ochrany práv účastníků i třetích osob, kterých se může 

v rámci exekučního řízení dotknout. Exekutor je až na zákonné výjimky povinen 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví při provádění exekuční 

nebo další činnosti. Její porušení zakládá kárnou odpovědnost. 

 Důležitým ustanovením EŘ je § 52, který odkazuje na použití OSŘ, pokud EŘ 

nestanoví jinak. Stejně tak je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které OSŘ a 

další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, 

vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu. 

 Exekutorovi oprávnění k vedení exekuce zaniká jeho vyloučením, zastavením 

exekuce, vymožením pohledávky včetně nákladů, změnou exekutora a také při spojení 

exekučních řízení, kdy spojená řízení povede jiný exekutor. 

Exekuční návrh 

 Exekuční řízení začíná podáním návrhu oprávněného a lze tedy zahájit jen na 

návrh. Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel exekutorovi. V případě podání více 

návrhů v téže věci, vede exekuci ten exekutor, který je v rejstříku zahájených exekucí 

zapsán jako první. 

 Oprávněný může podat návrh pouze v případě, že povinný nesplní dobrovolně 

to, co mu ukládá exekuční titul. Další podmínkou je, že exekučním titulem nesmí být 

rozhodnutí o péči o nezletilé děti, ve věcech ochrany proti domácímu násilí, orgánů 

Evropské unie nebo cizí rozhodnutí. Výjimku tvoří podání návrhu tehdy, má-li být 

exekuce vedena podle rozhodnutí o výživném na nezletilé děti nebo podle cizího 

rozhodnutí, u něhož bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání. 

 Za účelem hospodárnosti se přímo ze zákona spojuje ke společnému řízení další 

řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému vedené u stejného exekutora 
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s předchozím řízením. Musí to však býti dříve, než zanikne oprávnění exekutora 

k vedení předchozí exekuce. Pokud by to bylo nehospodárné, může exekutor vyloučit 

věc k samostatnému řízení. 

 Na návrh povinného může soud spojit i řízení vedená proti témuž povinnému u 

více exekutorů, anebo řízení vedená u téhož exekutora ve prospěch různých 

oprávněných za podmínek: 

a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku 

vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena 

přímo ze zákona, 

b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého 

plnění nepřevyšujícího částku stanovenou §202 odst. 2 OSŘ -  v současnosti 

10 000,- Kč bez příslušenství a 

c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a). 

I v těchto případech však soud nemusí řízení v zájmu hospodárnosti spojit nebo pokud 

řízení nejsou pro spojení vhodná. Například se může jednat o situaci, kdy se první řízení 

chýlí ke konci, exekuce je doplacena, bude se přistupovat k vydání příkazu k úhradě 

nákladů exekuce a další řízení je teprve ve svém počátku. 

 Jako každé podání musí návrh obsahovat zákonem stanovené náležitosti. 

Z návrhu musí být patrné: 

a) označení exekutora, který má exekuci vést, včetně jeho sídla, 

b) kdo návrh činí, 

c) které věci se týká, 

d) co sleduje, 

e) podpis, 

f) datum, 

g) jméno, popř. jména, a příjmení účastníků, včetně místa jejich trvalého pobytu, 

popřípadě místa pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a 

popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu 

nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

h) přesné označení exekučního titulu, 

i) uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, 
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j) údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu, povinný vymáhanou povinnost 

splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. 

Návrh musí být podán spolu s originálem či úředně ověřenou kopií exekučního titulu 

s doložkou vykonatelnosti nebo se stejnopisem notářského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti. Doložka vykonatelnosti nemusí být připojena v případě, že exekuční 

titul vydal exekuční soud. Jinak potvrzení o vykonatelnosti vydává ten orgán, který 

rozhodnutí vydal, u smírů a dohod ten orgán, který je schválil. 

 Pokud návrh neobsahuje všechny tyto náležitosti nebo je nesrozumitelný či 

neurčitý, vyzve exekutor nejpozději do 15 dnů od jeho podání oprávněného k jeho 

doplnění či opravě, stanoví mu lhůtu a poučí ho o tom, jak nápravu provést. Zároveň ho 

poučí o následcích jejího nesplnění. V případě, že návrh nebude řádně doplněn či 

opraven a v řízení nebude možno z tohoto důvodu pokračovat, soudní exekutor návrh 

odmítne. Jestliže nebude návrh odmítnut a i přesto nebudou splněny všechny zákonem 

stanovené požadavky, musí být návrh ve lhůtě 15 dnů od doručení zamítnut. Například 

při absenci exekučního titulu. 

 Exekutor je povinen vést exekuce v pořadí, v jakém mu byly doručeny exekuční 

návrhy. 

Exekuční titul 

 Jak už bylo výše řečeno, exekuční titul musí oprávněný připojit při podání 

návrhu. Exekuční řád stanovuje demonstrativní výčet exekučních titulů, které lze 

vykonat v exekučním řízení. Exekučním titulem tedy je zejména: 

a) vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje 

k povinnosti nebo postihuje majetek, 

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

přiznává právo nebo postihuje majetek, 

c) vykonatelný rozhodčí nález, 

d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního 

předpisu, tj. notářského řádu, 

e) vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci, 

f) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští 

zákon. 
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 V exekučním titulu by měla být stanovena lhůta ke splnění povinnosti. 

V případě, že není v exekučním titulu obsažena, má se za to, že povinnost je třeba splnit 

do 3 dnů, jedná-li se o vyklizení bytu, tak do 15 dnů, od právní moci rozhodnutí. Pokud 

je však lhůta stanovena v hmotněprávním předpise, podle kterého byl exekuční titul 

vydán, je nutno použít tuto lhůtu. 

 Jestliže je povinnost uložena více povinným, plnění je dělitelné a nestanovuje-li 

exekuční titul jinak, mají povinní plnit rovným dílem. V drtivé většině případů je však 

povinnost uložena solidárně, tedy společně a nerozdílně. 

 Exekuci lze vést i na prodej zástavy, v tomto případě exekuční řád stanovuje 

přesné podmínky, které musí exekuční titul obsahovat. Kromě označení povinného a 

oprávněného, musí obsahovat i přesné označení zástavy a výši zajištěné pohledávky 

včetně příslušenství. Při provádění exekuce může soudní exekutor postihnout jen 

majetek uvedený v exekučním titulu. Uspokojit pohledávku, a to i včetně nákladů 

exekuce, může jen z prodeje zástavy (pokud nepočítáme dobrovolné splnění). V tomto 

smyslu judikoval Nejvyšší soud: „Protože náklady exekuce tvoří příslušenství 

pohledávky a protože příslušenství pohledávky lze při exekuci prodejem zástavy uhradit 

jen z výtěžku zpeněžení zástavy, je při provedení této exekuce soudní exekutor oprávněn 

vymáhat náklady exekuce nikoliv každým ze způsobů exekuce, určených v § 59 odst. 1 

EŘ k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, ale jen takovým exekučním 

způsobem, kterým lze provést exekuci prodejem zástavy označené v usnesení soudu o 

nařízení prodeje zástavy, tedy, řečeno jinak, jen prodejem zastavených movitých věcí a 

nemovitostí.“
8
 

 Povinnost uložená exekučním titulem může být vázána na splnění podmínky 

nebo na splnění vzájemné povinnosti povinného a oprávněného nebo omezené 

doložením času. V tomto případě může soudní exekutor v řízení dále postupovat jen 

tehdy, pokud oprávněný prokáže, že výše uvedené skutečnosti nastaly, popř. že je 

připravený vzájemnou povinnost splnit. K exekučnímu titulu kromě doložky 

vykonatelnosti, musí být připojena i listina vydaná nebo ověřená státním orgánem nebo 

notářem, která potvrzuje, že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě, že 

je připraven ji splnit, nebo že nastal doložený čas. 

                                                 
8
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2012, sp. zn. 21 Cdo 4022/2010 
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 Za zmínku stojí rozhodnutí Nejvyššího soudu, který stanovil nutnost zastavení 

řízení, když soud kdykoli v průběhu řízení zjistí nedostatek pravomoci orgánu, který 

exekuční titul vydal. „Nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil 

podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která 

není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak tento rozhodčí nález 

není způsobilým exekučním titulem; rozhodce takto určený na základě absolutně 

neplatné rozhodčí doložky neměl k vydání rozhodčího nálezu pravomoc. Byla-li exekuce 

v takovém případě přesto nařízena a zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci 

orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu pro 

nepřípustnost zastavit.“
9
 Rozhodčí soud, který je zřízen na základě zákona a působí 

v oblasti spotřebitelských smluv, je dnes jen Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární 

komoře. Rozhodčí nálezy, jež nemohou být exekučním titulem, jsou vydávány 

soukromými firmami, jako je např. Společnost pro rozhodčí řízení či Sdružení 

rozhodců. Odhady sahají až ke 100 000 případů neprávem nařízených exekucí, které by 

měly být díky rozhodnutí Nejvyššího soudu zastaveny. 

Pověření 

 Pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení 

exekuce a soudní exekutor návrh neodmítl ani nezamítl, musí nejpozději do 15 dnů ode 

dne doručení návrhu požádat exekuční soud o pověření a nařízení exekuce. Pokud byla 

oprávněnému dána lhůta k opravě či doplnění návrhu, běží lhůta pro podání žádosti o 

pověření až ode dne doručení opraveného či doplněného návrhu. 

 Soud před vydáním pověření zkoumá svou příslušnost a také pravomoc. Dále 

zkoumá, zda jsou splněny předpoklady pro vedení exekuce – tzn. zda jsou splněny 

zákonem stanovené náležitosti návrhu, zda je připojen exekuční titul, zda byl vydán 

k tomu oprávněným orgánem, zda je vykonatelný, zda je dána věcná legitimace 

účastníků, zda nedošlo k prekluzi a další. 

 Žádost včetně návrhu a listin připojených k návrhu se přednostně zasílá na 

speciálním elektronickém formuláři prostřednictvím veřejné datové sítě a elektronické 

aplikace k tomu určené. Díky tomu se data automaticky propíší do rejstříku zahájených 

                                                 
9
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. července 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012 
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exekucí. Pokud to není technicky možné, může být žádost poslána elektronicky do 

datové schránky nebo i poštou v listinné podobě. 

 Žádost o pověření musí obsahovat: 

a) označení exekutora, který žádost podává, včetně jeho sídla, 

b) datum, 

c) zejména jméno, popř. jména, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu 

nebo název, sídlo a identifikační číslo, 

d) přesné označení exekučního titulu. 

Žádost se podává spolu s návrhem a dalšími listinami, které oprávněný k návrhu 

připojil. Jedná se zejména o exekuční titul a dále např. o plnou moc pro právního 

zástupce. 

 Pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení 

exekuce, vydá soud do 15 dnů pověření. Naopak v případě, že nejsou splněny zákonem 

stanovené předpoklady, udělí soud exekutorovi závazný pokyn, aby exekuční návrh 

částečně nebo úplně odmítl nebo zamítl, nebo aby exekuční řízení zastavil. 

 Pověření musí obsahovat: 

a) označení exekučního soudu, 

b) označení exekutora, 

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

vyhotovila, 

d) označení oprávněného a povinného, 

e) podpis a datum. 

 Podstatné je, že pověření není soudním rozhodnutím, nýbrž jen opatřením soudu, 

nedoručuje se účastníkům řízení, ale jen soudnímu exekutorovi. Nejsou tak proti němu 

připuštěny žádné opravné prostředky. Doručení pověření je rozhodným okamžikem, 

odkdy může exekutor zajišťovat majetek povinného. 

Vyrozumění o zahájení exekuce 

 Nejpozději do 15 dnů od doručení pověření odešle exekutor oprávněnému 

vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému se zašle vyrozumění nejpozději s prvním 

exekučním příkazem, a to do vlastních rukou. Povinnému se zasílá vyrozumění později 

zejména z toho důvodu, aby se postihly možné zdroje zaplacení exekuce dříve, než by 

se povinný stihl svého majetku zbavit. Od doručení vyrozumění povinnému platí tzv. 
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generální inhibitorium, kdy povinný nesmí nakládat se svým majetkem včetně 

nemovitostí a majetku patřícího do SJM, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, 

uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací 

povinnost, a udržování a správy majetku, pod sankcí neplatnosti. Neplatnosti jednání je 

však nutné se dovolat. Námitku neplatnosti může vznést exekutor, oprávněný nebo 

přihlášený věřitel. Námitka bude účinná až v okamžiku doručení všem účastníkům 

napadeného jednání. Exekutor může generální inhibitorium omezit, jestliže je vymáhaná 

povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného. Před odesláním vyrozumění 

oprávněnému pak rozhodne o tom, že se zákaz dispozice s majetkem vztahuje jen na 

část majetku přiměřenou k vymáhané povinnosti. Exekutor může zákaz omezit i na 

návrh povinného, jestliže doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně 

postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a exekuce. Na 

návrh povinného musí být zákaz zrušen nejpozději do 7 dnů, pokud povinný zaplatí 

částku ve výši vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a exekuce. Další 

výjimkou z generálního inihibitoria je zpeněžení majetku povinným za souhlasu 

exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů. Konkrétní majetek však nesmí 

být postižen jinou exekucí, musí být zpeněžen nejméně za obvyklou cenu zjištěnou na 

základě znaleckého posudku, cena musí být splatná při podpisu smlouvy, a to přímo 

k rukám exekutora. Exekutorovi musí být zaplacena celková cena, i když převyšuje výši 

pohledávky, nákladů oprávněného a exekuce. Exekutor provede rozvrh a uspokojí i 

další přihlášené věřitele, až poté případný přeplatek vyplatí povinnému. 

 Dalším orgánům a osobám se vyrozumění zasílá jen v případě, je-li to potřebné 

pro vedení exekuce. Pokud povinný vlastní nemovitost, zasílá se vyrozumění na katastr 

nemovitostí. Výjimky, kdy se vyrozumění katastru nezasílá, jsou následující: v případě, 

kdy je povinným stát, územní samosprávný celek, nebo v případě, kdy exekutor rozhodl 

o tom, že se generální inhibitorium na nemovitost nevztahuje. 

 Vyrozumění stejně jako pověření není rozhodnutím. 

 Vyrozumění musí obsahovat: 

a) označení exekučního soudu, 

b) označení exekutora, který vede exekuční řízení, 

c) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno, 
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d) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej 

vyhotovila, 

e) označení oprávněného a povinného, 

f) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti 

k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce, 

g) podpis a datum, 

h) poučení: 

a. o možnosti podat námitku podjatosti exekutora, 

b. o spojení dalšího řízení vedeného u stejného exekutora, 

c. o možnosti spojení dalšího řízení s řízením vedeným u jiného exekutora 

nebo ve prospěch jiného oprávněného u stejného exekutora, 

d. o zákazu nakládání se svým majetkem, 

e. o možnosti podání návrhu na odklad, 

f. o možnosti podání návrhu na zastavení exekuce, 

g. o tom, z čeho se skládají náklady exekuce. 

 Spolu s vyrozuměním se povinnému zasílá i výzva dobrovolného plnění, v níž je 

vyčíslena vymáhaná pohledávka, náklady oprávněného a snížené náklady exekuce. 

Povinný má nárok na snížení nákladů exekuce, pokud uhradí vše do 30 dnů od doručení 

této výzvy. Odměna exekutora se pak snižuje u exekučního řízení vymáhající peněžité 

plnění na 50% a u nepeněžitého plnění na 30%. Pokud je vymáhaná pohledávka nižší 

než 10 000,- Kč, snižuje se exekutorovi i náhrada hotových výdajů na polovinu. 

Možnost této úhrady je u nižších pohledávek pro povinného velice výhodná. Např. při 

dluhu 1 000,- Kč činí minimální náklady exekuce včetně 21% DPH ve lhůtě 

dobrovolného plnění 3 933,- Kč, zatímco po lhůtě 7 865,- Kč. 

Exekuční příkaz 

 Poté, co je soudní exekutor pověřen, začne lustracemi zjišťovat majetek 

dlužníka. Jakmile zjistí, že povinný něco vlastní, vydává exekuční příkaz. Musí však 

jednat v rámci zákonných podmínek. Může postihnout jen to, co zákon dovolí. Zároveň 

je povinen zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména 

vzhledem k nepoměru výše dluhu povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění 

dluhu dosaženo. Exekutor v exekučním příkazu rozhoduje, jakým způsobem exekuci 

provede. Může se tak jednat o provedení exekuce: 
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a) srážkami ze mzdy, 

b) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, 

c) přikázáním jiné pohledávky než z účtu u peněžního ústavu, 

d) postižením jiných majetkových práv, 

e) prodejem movitých věcí nebo spoluvlastnického podílu na movitých věcech, 

f) prodejem nebo správou nemovité věci nebo spoluvlastnického podílu na 

nemovité věci, 

g) postižením závodu nebo části závodu anebo podílu závodu, 

h) zřízením exekutorského zástavního práva, 

i) pozastavením řidičského oprávnění. 

Zajistit majetek k provedení exekuce může exekutor nejvýše v rozsahu, který bezpečně 

postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, včetně příslušenství, 

které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných 

nákladů oprávněného i exekutora. Nestačí-li ke splnění účelu exekuce jeden ze způsobů, 

může být provedena více, dokonce i všemi způsoby zároveň, a to postupně nebo 

současně. Z důvodu velkého zásahu do majetkových práv odkládá EŘ některé způsoby 

provedení až jako další možnost, avšak jen v případě, že tím nebude bráněno účelu 

exekuce. Těmito způsoby jsou prodej movitých a nemovitých věcí a postižení závodu. 

 Exekuční řád odkazuje na OSŘ a přiznává exekučnímu příkazu účinky nařízení 

výkonu rozhodnutí. 

 Podle exekučního příkazu nemůže exekutor exekuci provést před: 

a) uplynutím lhůty výzvy dobrovolného plnění, 

b) právní mocí rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podán ve 

lhůtě výzvy dobrovolného plnění, 

c) zápisem doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí, 

d) právní mocí exekučního příkazu. 

Proti exekučnímu příkazu není přípustný žádný opravný prostředek, a tak nabývá právní 

moci doručením. 

 Exekuční příkaz má za následek tzv. speciální inhibitorium, kdy povinný nesmí 

nakládat s majetkem, který je postižen exekučním příkazem. Pokud by povinný tento 

zákaz porušil, právní jednání by bylo neplatné. Na rozdíl o generálního inhibitoria není 

nutné se neplatnosti dovolat, jednání je neplatné přímo ze zákona. 
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Skončení exekučního řízení 

 Exekuční řízení může skončit splněním svého účelu, a to vymožením 

pohledávky oprávněného včetně nákladů exekuce. V takovém případě je vydán příkaz 

k úhradě nákladů exekuce, ve kterém jsou závazně stanoveny náklady exekuce a 

oprávněného. Na žádost povinného dochází k bezprostřednímu zrušení exekučních 

příkazů, jinak jsou instituce blokující majetek pouze vyrozuměny o skončení 

exekučního řízení. 

 Dále může exekuce skončit bezvýsledně. V tomto případě není nutné vydávat 

žádné formální rozhodnutí, je však možné exekuci zastavit z důvodu dle §268 odst. 1 

písm. e) OSŘ proto, že průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude 

dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. Skončení exekuce tímto způsobem není 

překážkou rei iudicate a nárok může být znovu vymáhán. 

 Jinak exekuce končí zastavením řízení z důvodů demonstrativně uvedených v 

§ 268 OSŘ, který se aplikuje díky odkazu § 52 odst. 1 EŘ, a tedy výkon rozhodnutí 

bude zastaven, jestliže: 

a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným, 

b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo 

se stalo neúčinným, 

c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení, čili 

oprávněný, 

d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho dle § 321 a 322 OSŘ 

vyloučeny, 

e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, 

nepostačí ani ke krytí jeho nákladů, 

f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž 

má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí, 

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon 

rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude 

výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto 

rozsudku, 

h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí 

nelze vykonat, 
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i) povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky srážku stanovenou zvláštními 

předpisy a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl 

povinen tuto srážku provést, 

j) zaniklo zástavní právo, pokud se jedná o výkon rozhodnutí prodejem zástavy. 

Dále může být exekuce rovněž zastavena z důvodu §55 odst. 6 EŘ, a to nesloží-li 

oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce.  Zastavením exekuce zanikají účinky 

všech vydaných exekučních příkazů, případné již poskytnuté plnění se vrací 

povinnému. 
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SOUDNÍ EXEKUTOR 

Soudní exekutor a exekutorský úřad 

 Soudní exekutor, respektive jeho úřad, je hnacím motorem celého exekučního 

řízení. Na jeho schopnostech závisí úspěšnost vymáhacího procesu. Exekuční řád dává 

exekutorovi vícero možností, jak v řízení postupovat, jak dluh vymoci. Na rozdíl od 

soudního výkonu rozhodnutí může exekuci provést více způsoby najednou. 

 Soudním exekutorem se může stát fyzická osoba, která je občanem České 

republiky, je plně svéprávná, získala vysokoškolské vzdělání v oboru práva 

v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice, popř. za 

určitých podmínek na vysoké škole v zahraničí, je bezúhonná, absolvovala alespoň 

tříletou exekutorskou praxi a složila exekutorskou zkoušku. 

 Do úřadu je exekutor jmenován ministrem spravedlnosti na návrh Exekutorské 

komory. Komora podává návrh po skončení výběrového řízení na místo uvolněného 

nebo neobsazeného úřadu. V současné době (ke dni 10. září 2014) je obsazených 160 

exekutorských úřadů ze 180 možných. Počet exekutorských úřadů je omezen a byl 

stanoven rozhodnutím ministra spravedlnosti č. 5/2006. Počet byl snížen z původně 

stanovených 320 exekutorských úřadů, které byly určeny rozhodnutím ministra 

spravedlnosti č. 5/01. Aktuální seznam exekutorů se nachází na portálu Exekutorské 

komory. 

 Vybraný kandidát musí složit slib do rukou ministra spravedlnosti, jinak nemůže 

být jmenován exekutorem. Po jmenování musí uzavřít smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční 

činnosti. Svůj úřad musí soudní exekutor otevřít nejpozději do 3 měsíců od jmenování. 

 Sídlem exekutorského úřadu je obec, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož 

obvodu byl exekutor jmenován. Jiné sídlo v obvodu tohoto soudu si exekutor může 

zvolit jen s předchozím souhlasem Komory. 

 Soudní exekutor může ve svém úřadu zaměstnávat zaměstnance. To, kolik 

zaměstnanců exekutor zaměstnává, má velký vliv na velikost úřadu a počet 

vymáhaných exekucí. Velikost úřadu ovlivňuje i dnešní pojetí územní působnosti 

exekutora. Vzhledem k tomu, že není zavedena teritorialita a oprávněný si může volně 

vybrat, ke kterému exekutorovi podá svůj návrh na zahájení exekuce, závisí velikost 

úřadu, co se týče počtu exekučních řízení, především na schopnosti exekutora se prodat, 
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vystavět si svou základnu oprávněných, kteří mu budou věrni. Jelikož exekutor není 

státním zaměstnancem a vede svůj úřad jako svou firmu, má na prosperitě úřadu i 

osobní zájmy. To přispívá k větší úspěšnosti a vymahatelnosti práva. 

Mezi specifické zaměstnance patří exekutorský koncipient, kandidát a 

vykonavatel. 

 Exekutorský koncipient musí být zapsán do seznamu koncipientů, který vede 

Komora. Koncipient musí být stejně jako exekutor občanem České republiky, musí mít 

vysokoškolské právnické vzdělání, musí být plně svéprávný a bezúhonný. Koncipient 

musí být v pracovním poměru u exekutora. Činností koncipienta je provádění úkonů, 

které jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti, kterými exekutor 

koncipienta písemně pověřil. Koncipient tak může provádět až na vyjmenované 

výjimky veškeré úkony, ke kterým je oprávněn exekutor sám. Exekutor nemůže 

koncipienta pověřit k vydání exekučního příkazu, dále koncipient nemůže vykonat 

dražbu nemovité věci nebo obchodního závodu, vydávat rozhodnutí v exekuci prodejem 

nemovitých věcí nebo závodu ani zřizovat exekutorské zástavní právo. Jedná se o 

složitější úkony, které musí vykonávat exekutor nebo exekutorský kandidát, pokud je 

jimi pověřen exekutorem. 

 Exekutorský kandidát je stejně jako koncipient zaměstnancem exekutora a je 

zapsaný v seznamu exekutorských kandidátů, který vede Komora. Předpoklady 

k zapsání do seznamu kandidátů jsou vedení v seznamu koncipientů, nejméně tříletá 

exekutorská praxe a složení exekutorské zkoušky. Kandidát tak má stejnou odbornou 

kvalifikaci jako soudní exekutor. Splňuje předpoklady pro jmenování exekutorem. Aby 

se jím však stal, musel by uspět ve výběrovém řízení. Exekutor může kandidáta písemně 

pověřit k provedení jednotlivých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další 

činnosti. Kandidát může zastupovat exekutora v případě nemoci, dovolené, pozastavení 

nebo zániku výkonu exekutorského úřadu anebo z jiných vážných důvodů, pokud je 

k tomuto ustanoven Komorou. Pro to, aby mohl exekutora zastupovat, musí rovněž 

uzavřít pojistnou smlouvu kvůli odpovědnosti za újmu.  

 Soudní exekutor může dále zaměstnávat vykonavatele. Toho může písemně 

pověřit prováděním úkonů, které ve výkonu rozhodnutí podle OSŘ provádí 

vykonavatel. Působnost vykonavatelů je dále stanovena vyhláškou Ministerstva 

spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské 



30 

 

soudy. Vykonavatel může přijmout od povinného plnění, zprostředkovat vzájemné 

plnění oprávněného, které souvisí s výkonem rozhodnutí a v případech stanovených 

zákonem provádět všechny úkony, jichž je k výkonu rozhodnutí třeba. Například osobní 

prohlídku povinného a prohlídku jeho místností, skříní a jiných schránek, soupis 

movitých věcí, prodej věcí, které se rychle kazí, mimo dražbu, zajištění sepsaných věcí, 

označení sepsaných věcí, které nebyly zajištěny, pojetí věcí do soupisu zápisem do 

protokolu, odhad sepsaných movitých věcí, nebyl-li přibrán znalec, vyklizení 

nemovitých věcí atd. Vykonavatelem exekutora se může stát občan České republiky, 

který je plně svéprávný, bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, je v pracovním 

poměru u exekutora po dobu nejméně 6 měsíců a složil kvalifikační zkoušku 

vykonavatele exekutora. 

 Exekutor může další zaměstnance pověřit k provádění jednoduchých úkonů, 

které jsou předmětem exekuční či další činnosti exekutora. Na další zaměstnance zákon 

neklade žádné kvalifikační nároky, proto musí exekutor sám rozhodnout, kterými úkony 

toho kterého zaměstnance pověří s ohledem na složitost úkonů. Jedná se především o 

administrativní úkony jako je např. zpracování příchozí pošty, zakládání písemností do 

spisů, lustrace v příslušných evidencích, zpracování odchozí pošty. 

 Pracovní poměry všech zaměstnanců se řídí zákoníkem práce. 

Další činnost exekutora 

 Exekutor nekoná jen exekuci, ale exekuční řád mu dovoluje vykonávat i další 

činnosti. Exekutor může poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po 

vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností. 

Samozřejmě má za tuto činnost nárok na odměnu dle advokátního tarifu. Dále může 

provádět autorizovanou konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a také smí sepisovat listiny 

a vykonávat jinou činnost, stanoví-li tak zákon. 

 Exekutor smí sepisovat exekutorské zápisy, nyní již jen jednoho druhu, a to o 

osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu nebo stavu 

nemovité věci, pokud jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo 

jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo 

jestliže se exekutor o stavu věci přesvědčil. Do konce roku 2012 mohl exekutor 

sepisovat exekutorské zápisy o dohodě mezi dlužníkem a věřitelem, kterou se dlužník 
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zavázal splnit pohledávku nebo jiný nárok věřitele vyplývající ze závazkového právního 

vztahu, v níž svolil, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí 

nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Takovéto exekutorské 

zápisy se v případě nesplnění povinnosti mohou stát exekučním titulem. Sepsání zápisu 

mělo výhody jak pro dlužníka, tak pro věřitele. Dlužník se s věřitelem prostřednictvím 

zápisu mohl dohodnout na jemu vyhovujícím splátkovém kalendáři a také si ušetřil 

náhradu nákladů právního zastoupení věřitele v případném nalézacím řízení. Pro 

věřitele spočívá výhoda v tom, že při nesplnění dlužníkovy povinnosti má v ruce 

vykonatelný exekuční titul. Od roku 2013 exekutoři již tyto zápisy nesepisují, avšak 

existuje zde alternativa v podobě zápisů notářských. 

 Mezi další činnost exekutora patří přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí 

do úschovy, jejichž povaha to umožňuje, v souvislosti s exekučním nebo jiným řízením. 

 Dále exekutor provádí jinou činnost na základě pověření soudu, může se tak 

jednat například o doručování písemností soudu – soud zašle soudnímu exekutorovi 

s usnesením o částečném zastavení řízení výzvu, aby usnesení doručil účastníkům řízení 

sám.  

 Exekutor může provádět i dražbu movitých či nemovitých věcí, a to na návrh 

vlastníka nebo osoby, jež svědčí právo k disponování s věcí. Jedná se o dražbu 

dobrovolnou za použití ustanovení exekučního řádu. 

 Na základě pověření soudu nebo státního zastupitelství zjišťuje exekutor majetek 

podléhající podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění a vykonává správu 

takového majetku. Exekutor tak může vykonávat činnost i v rámci trestního řízení. 

 Nový občanský zákoník od 1. ledna 2014 zavedl nový institut, kterým je 

výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání. Na základě toho byl 

exekuční řád doplněn o další činnost exekutora, jíž je doručení oznámení věřitele o jeho 

výhradě tomu, koho žadatel označí za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání 

může dovolat. Výhrada spočívá v tom, že si věřitel může dříve, než se jeho pohledávka 

stane vykonatelnou, prostřednictvím exekutora (ale i notáře nebo soudu) učinit výhradu 

práva dovolat se neúčinnosti právního jednání vůči komu se neúčinnosti může dovolat. 

„Jedná se zejména o toho, kdo s dlužníkem právně jednal, kdo z právního jednání přímo 

nabyl prospěch, případně vůči jeho dědici nebo vůči jeho právnímu nástupci za splnění 
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zákonem stanovených podmínek.“
10

 Oznámení výhrady způsobí, že věřiteli lhůta k 

dovolání se neúčinnosti právního jednání (podání odpůrčí žaloby) neběží, dokud se jeho 

pohledávka nestane vykonatelnou.   

Etický kodex 

 Soudní exekutor má povinnost vykonávat exekuční činnost nezávisle. Při jejím 

výkonu je vázán jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy, mezi 

něž patří i stavovské předpisy Komory, a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o 

výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Exekutor je dále povinen vykonávat své 

povolání svědomitě a při jeho výkonu a i v občanském životě se zdržet všeho, co by 

mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, 

nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti. Tyto povinnosti jsou dále zdůrazněny 

ve stavovském předpisu Komory – v usnesení Sněmu EKČR ze dne 28. února 2006, 

jímž se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů. Není 

nazván etickým kodexem, ale svým obsahem se o etický kodex jedná. 

 Kodexem jsou vázáni všichni soudní exekutoři a pro exekutorské kandidáty a 

koncipienty platí přiměřeně. Dopadá na všechny právní vztahy exekutora k účastníkovi 

řízení anebo k třetím osobám v souvislosti s výkonem exekuční i další činnosti bez 

ohledu na to, kterým právním řádem se tyto vztahy řídí. 

 Exekutor nesmí svým chováním snižovat důstojnost a vážnost exekutorského 

stavu a naopak má svým chováním k důstojnosti a vážnosti přispívat. Exekutor je 

povinen plnit převzaté závazky, které smí převzít jen v případě, může-li si být jist jejich 

splněním. Jeho projevy mají být věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé. Exekutor 

se dále nesmí účastnit na jakékoli jiné výdělečné činnosti, než na zákonem povolené. 

 Mezi základní povinnosti při výkonu činnosti exekutora patří postupovat 

nezávisle, svědomitě a nestranně. Nesmí zneužívat informací, jež se dozví při výkonu 

činnosti. Má povinnost odmítnout v rámci další činnosti poskytnutí služby v téže věci 

více osobám, jestliže hrozí střet zájmů. Zároveň však musí učinit přiměřená opatření 

k odvrácení závažné újmy. Při sjednávání smluvní odměny je povinen sdělit 

oprávněnému pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů, zároveň nesmí 

uzavřít smlouvu, která by svým obsahem odporovala pravidlům soutěže. Exekutor dále 
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 Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání – Notářská komora České republiky 

[online]. [Cit. 2014-11-06]. Dostupné z: http://www.nkcr.cz/index.php?page=vyhrprav 

http://www.nkcr.cz/index.php?page=vyhrprav
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nesmí bez předchozího projednání ve smírčím orgánu Komory osočovat nebo zahájit 

právní spor proti jinému exekutorovi. Exekutor má rovněž povinnost mlčenlivosti i 

omezenou ediční povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení, pokud je nařízena 

domovní prohlídka v kanceláři či bytě exekutora. K takovému úkonu je nutno přibrat 

další osobu – buď zástupce Komory, nebo jiného exekutora. Exekutor včetně svých 

zaměstnanců má povinnost mlčenlivosti i v souvislosti se svědeckou výpovědí podle 

OSŘ a TŘ. O tom je povinen své zaměstnance poučit. 

 Exekutor má povinnosti i vůči svým koncipientům, zejména jim umožnit 

účelnou právní praxi, pečlivě je vést a dohlížet na ně. Koncipient smí vykonávat praxi 

pouze v hlavním pracovním poměru k jedinému exekutorovi. Koncipient má nárok na 

přiměřenou mzdu, nesmí zneužít informací, jež získá, a to i po zániku pracovního 

poměru. 

 Dále je zakázáno zřizovat pobočky exekutorských úřadů, které by byly v obvodu 

jiného okresního soudu, než toho, do jehož obvodu byl exekutor jmenován. Při 

současném stavu nezavedené teritoriality by zřizování poboček umožnilo další boom 

velkým exekutorským úřadům. 

 Exekutor má dále povinnost chovat se uctivě a zdvořile vůči soudům a jiným 

orgánům, jež rozhodují v právních věcech. Nesmí uvádět nepravdivé nebo klamavé 

údaje. Má povinnost jednat poctivě a respektovat zákonná práva účastníků řízení při 

zachování jejich důstojnosti i důstojnosti ostatních osob zúčastněných na řízení. Toto 

ustanovení patrně naráží na možnost rozdílného chování k povinnému a oprávněnému a 

má zajistit jejich rovné postavení. 

 Na výzvu Komory je exekutor povinen se podílet na projektech prosazujících 

nebo hájících lidská práva a svobody, nebo jejichž cílem je uskutečňování principů 

demokratického právního státu nebo zdokonalení právního řádu ČR. 

 Etický kodex dále stanovuje pravidla soutěže exekutorů. Základním pravidlem je 

poctivé soutěžní chování a dodržování obecných soutěžních předpisů. Mezi porušení 

soutěže patří neúčtování odměny nebo nákladů exekuce, nebo účtování v nižší než v 

zákonné minimální částce. Porušením je i smlouva s oprávněným, kde se exekutor 

vzdává nákladů, které by měl po oprávněném požadovat. 

 Exekutor v rámci soutěže smí dělat reklamu. Je však umožněna pouze 

v periodickém tisku, neperiodických publikacích, rozhlasu, televizi a v audiovizuálních 
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prostředcích, nikoli na reklamních plochách, dopravních prostředcích, plakátech, 

letácích atp. Rovněž exekutor nesmí rozesílat reklamu emailem jako nevyžádanou 

poštu, nebo oslovovat předem nestanovený okruh osob, jak osobně, tak prostřednictvím 

call centra. Reklama zároveň musí být slušná, čestná a pravdivá a nesmí útočit na jiné 

exekutory, nebo nesmí být na jejich úkor. Také nesmí exekutorskou činnost 

nepřiměřeně zlehčovat, ironizovat její nepříznivé dopady na povinné, spojovat s veřejně 

známými osobami či událostmi atd. 

 Při porušení těchto pravidel může být exekutor kárně stíhán. 

Kárná odpovědnost exekutora 

 Vzhledem k rozsahu pravomocí exekutora je nutné, aby byl v právním řádu 

zakotven i jeho možný postih. Kárně odpovědný je nejen soudní exekutor, ale i kandidát 

a koncipient. Soudní exekutor je navíc kárně odpovědný za kárné delikty, kterých se 

dopustili i jeho zaměstnanci. Kárná provinění se dělí na kárné delikty a závažné kárné 

delikty. Rozdíl je v míře závažnosti a možných sankcích. Kárným deliktem je: 

a) porušení povinností exekutora, kandidáta nebo koncipienta stanovených 

právním nebo stavovským předpisem anebo usnesením Komory, 

b) jednání, jímž exekutor narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo 

ohrožuje důvěru v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční 

činnosti, případně odborný výkon další činnosti, 

c) jednání, jímž kandidát nebo koncipient narušuje důstojnost exekutorského 

povolání nebo ohrožuje důvěru v odborný výkon činnosti exekutora. 

Závažným kárným deliktem jsou ty samé skutky, provedené závažným způsobem. 

Sankcemi za kárné delikty exekutora jsou následující kárná opatření: 

a) písemné napomenutí, 

b) veřejné napomenutí, 

c) pokuta do 2 500 000,- Kč (za závažný delikt od 50 000,- Kč do 5 000 000,- Kč), 

d) odvolání z exekutorského úřadu. 

Kandidátovi lze uložit písemné napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu do 250 000,-

Kč (za závažný delikt od 10 000,- Kč do 500 000,- Kč) a odvolání ze zastupování, 

koncipientovi také písemné či veřejné napomenutí a pokutu do 50 000,- Kč (za závažný 

delikt od 5 000,- Kč do 100 000,- Kč). Napomenutí a pokuta mohou být uloženy 

současně. Za závažný kárný delikt lze uložit napomenutí jen veřejné, nikoli písemné. Při 
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ukládání kárného opatření se přihlíží k tomu, zda se osoba provinění dopustila 

opakovaně. Je nutno zdůraznit, že výše pokut je pro exekutory až 10x vyšší než u jiných 

právnických profesí. 

 Odpovědnost exekutora, kandidáta i koncipienta objektivně zaniká ze zákona po 

uplynutí 3 let od spáchání deliktu, pokud v této době nebyl podán návrh na zahájení 

kárného řízení. Exekutor se může liberovat v případě deliktu, kterého se dopustil jeho 

zaměstnanec, pokud prokáže, že provedl veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě 

požadovat při řízení exekutorského úřadu. 

 Kárné řízení se zahajuje jen na návrh. Návrh může podat taxativně stanovený 

okruh osob, mezi něž patří ministr spravedlnosti, předseda revizní komise a předseda 

kontrolní komise v rámci působnosti těchto komisí, předseda krajského soudu a 

okresního soudu omezeni sídlem exekutorského úřadu, který musí být v obvodu soudu, 

a předseda exekučního soudu, který je omezen jen na úřad, který exekuční řízení vede. 

O žalobě proti exekutorovi rozhoduje kárný soud, kterým je od roku 2009 Nejvyšší 

správní soud. Ten rozhoduje v kárných senátech č. 14 a 15, které byly vytvořeny přímo 

pro jednání ve věcech exekutorů. Senáty se skládají ze dvou soudců a čtyř přísedících, 

kterými jsou dva soudní exekutoři, advokát a osoba navržená Veřejným ochráncem 

práv. Řízení je pouze jednoinstanční, což bývá kritizováno. O žalobách proti 

exekutorským kandidátům a koncipientům rozhoduje kárný senát Komory, který je 

tříčlenný. 

 Mezi typická provinění patří například průtahy v řízení, vydání exekučního 

příkazu v rozporu se zákonem, nevydání výzvy dobrovolného plnění, nebo nesprávný 

výpočet odměny exekutora. Netypického provinění se dopustil soudní exekutor 

JUDr. J. F., jenž byl rozhodnutím NSS ze dne 8. září 2014, sp. zn. 14 Kse 7/2013-67, 

uznán vinným z toho, že výslovně pověřil svého zaměstnance Mgr. M. V., 

exekutorského koncipienta, aby po provedení soupisu movitých věcí držel a nosil zbraň 

kategorie B zn. Glock, vzor 19, ráže 9 mm Luger, a střelivo do této zbraně. Koncipient 

nebyl držitelem zbrojního průkazu ani licence a zbraň tak držel v rozporu se zákonem č. 

119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). Neexistuje žádná 

výjimka, která by umožňovala při soupisu movitých věcí jiné zacházení se zbraní, než 

při dodržení podmínek dle zákona o zbraních. Navíc Komora pořádala přednášky, 

jejichž tématem bylo nakládání se zbraní při provádění exekuce. Exekutor se dopustil 
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porušení právní povinnosti, které „je nutno hodnotit jako závažné, neboť střelná zbraň 

je způsobilá vážně poranit či usmrtit člověka. K předání zbraně zaměstnanci přitom 

došlo v prostorech restauračního zařízení, kde se nacházeli restaurační hosté. Byť 

nebylo prokázáno, že by se tito hosté ocitli v jakémkoliv bezprostředním ohrožení, i 

sama „prostá“ (tj. nikoliv nebezpečná) manipulace se zbraní, která je prováděna 

osobou bez zbrojního průkazu, jisté riziko představuje. Jde tedy o závažné porušení 

povinnosti plynoucí nejen ze zákona (o zbraních), ale také ze stavovského předpisu, 

který ukládá exekutorovi, aby vedl koncipienty v souladu s právními předpisy.“
11

 Jako 

kárné opatření bylo exekutorovi při přihlédnutí ke všem okolnostem uloženo 

napomenutí. 

Dohled nad exekutory 

 S kárnou odpovědností souvisí dohled nad exekutory. Ten je rozdělen mezi 

Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorskou komoru a předsedy okresních soudů. 

Vzhledem k tomu mají postavení kárného žalobce ministr spravedlnosti, předseda 

kontrolní komise a předseda okresního soudu. 

 Ministerstvo spravedlnosti vykonává státní dohled a v rámci toho prověřuje 

zákonnost postupu exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku 

exekučního řízení. Přitom může provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů, 

nahlížet do spisů včetně listin a evidenčních pomůcek exekutora a pořizovat z nich 

výpisy a kopie, požadovat od exekutora písemné vyjádření nebo ústní vysvětlení, a to i 

od jeho zaměstnanců, a po předchozím oznámení vstupovat do prostor exekutorského 

úřadu. Exekutor je povinen vykonat potřebnou součinnost – tzn. zaslat požadované 

listiny, poskytnout písemné vyjádření, podat ústní vysvětlení; její neprovedení je možno 

považovat za kárné provinění. Ministerstvo provádí dohled nejen z vlastní iniciativy, ale 

i na základě písemných podnětů právnických a fyzických osob. Dohled ministerstva se 

uplatňuje tam, kde je činnost exekutora výkonem státní moci. 

 Komora má širší dohledové pravomoci a vykonává dohled nad činností 

exekutora, nad řízením činnosti exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností 

stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu. Komora má při vykonávání dohledu obdobná 
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37 

 

oprávnění jako Ministerstvo spravedlnosti a exekutor je taktéž povinen poskytnout 

součinnost. Dohledovou činnost Komory provádí kontrolní komise, která připravuje 

podklady, zpracovává zprávy a navrhuje opatření týkající se vyřizování stížností na 

exekutory, exekutorské kandidáty, exekutorské koncipienty a další zaměstnance 

exekutorů a za tím účelem je oprávněna činit šetření v dotčených exekutorských 

úřadech. Komise je dále oprávněna provádět kontroly a doporučovat prezidiu opatření 

při provádění dohledu nad činností exekutorů a nad vedením exekutorských úřadů. 

 Předseda soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován, dohlíží na stejné věci 

jako Ministerstvo spravedlnosti, nemá ale stejná oprávnění. Exekutor je však povinen 

mu poskytnout součinnost. Předseda provádí dohled i na základě podnětů od fyzických 

a právnických osob. Výkonem dohledu může pověřit místopředsedu soudu a 

jednotlivými úkony i vyššího soudního úředníka. V konkrétní věci vykonává státní 

dohled předseda exekučního soudu. „Prostřednictvím dohledu prováděného předsedou 

soudu lze účinněji předejít zejména opakovaným pochybením a nesprávné exekutorské 

praxi konkrétního exekutora.“
12

 

 V případě drobných nedostatků či poklesků v chování je sankcí písemná výtka. 

Při zjištění kárného provinění je oprávněn kárný žalobce podat kárnou žalobu. Další 

zjištění mohou být použita i v jiných řízeních jako např. v trestním řízení o trestném 

činu dle § 329 TZ zneužití pravomoci úřední osoby nebo dle §330 TZ maření úkolu 

úřední osoby z nedbalosti. 

 V souvislosti s trestním řízením může ministr spravedlnosti exekutorovi 

pozastavit výkon exekutorského úřadu, a to jestliže bylo proti němu zahájeno trestní 

řízení za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin související s exekuční činností. Ministr 

musí pozastavit exekutorovi výkon exekutorského úřadu po dobu výkonu trestu odnětí 

svobody, jestliže nejsou dány důvody pro jeho odvolání. 

 Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že exekutorská profese je jednou 

z nejvíce kontrolovaných právnických profesí – např. advokáti a notáři podléhají 

dohledu jen ze strany Ministerstva spravedlnosti a příslušné komory. 
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 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 957 s., ISBN 978-

80-7400-476-6, str. 28 
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Náhrada újmy 

 Soudní exekutor je povinen nahradit újmu, kterou způsobí sám nebo jeho 

zaměstnanec při výkonu exekuční i další činnosti, pokud není stanoveno zvláštním 

zákonem jinak. Zde exekuční řád mj. odkazuje na přednostní použití zákona 

č. 82/1992 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a tedy přednostní odpovědnost státu. 

Tato přednost byla uzákoněna až novelou č. 396/2012 Sb. Do té doby existovala 

dvojkolejnost, kdy se poškozený mohl se svým nárokem obrátit jak na exekutora, tak na 

stát. Neměl však nárok na náhradu od obou subjektů zároveň, plněním jednoho z nich 

nárok vůči druhému v rozsahu poskytnutého plnění zanikl. Podle zákona č. 82/1992 Sb. 

stát odpovídá za škodu, kterou způsobily právnické a fyzické osoby při výkonu státní 

správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona. Za výkon státní správy 

se považují i úkony soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti, sepisování 

exekutorských zápisů a při činnostech vykonávajících z pověření soudu. V případě 

zaviněného porušení právní povinnosti exekutorem, má stát právo na regresivní náhradu 

vůči exekutorovi. Za ostatní činnost prováděnou exekutorem odpovídá již pouze 

exekutor. 

 Ke vzniku odpovědnosti je třeba porušení právní povinnosti, vznik újmy, 

příčinné souvislosti mezi nimi a vyloučení možnosti vyvinění. Jediným liberačním 

důvodem pro exekutora je prokázání, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení 

veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. Je třeba zdůraznit, že exekutor není 

odpovědný za újmu, kterou způsobí, postupoval-li v souladu se zákonem.  

 Náhrada újmy uvedením v předešlý stav je v exekučním řízení zcela vyloučena, 

je možné jen finanční odškodnění. 

 Jednou z podmínek výkonu činnosti exekutora je i uzavření smlouvy o pojištění 

odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční 

činnosti. Uzavření smlouvy musí exekutor prokázat Komoře do 30 dnů po svém 

jmenování. Pokud zaměstnává zaměstnance je povinen uzavřít smlouvu o pojištění své 

odpovědnosti i za újmu způsobenou jeho zaměstnanci při výkonu exekuční činnosti. 

Pojištění musí trvat po celou dobu výkonu exekutorského úřadu. 
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 Vznik odpovědnosti za újmu nemůže ovlivňovat výsledek exekučního řízení. 

Vznik nároku na náhradu újmy povinného je nezávislý na nároku oprávněného 

v exekučním řízení. 
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SOUD 

 Úloha soudu byla po velké exekuční novele značně omezena, přesto má soud 

v exekučním řízení stále velmi důležitou funkci. Novelou byl především pozměněn 

postup při zahájení exekuce. Do novely musel soud vydat vlastní rozhodnutí, a to 

usnesení o nařízení exekuce, které se doručovalo účastníkům a ti mohli podat jako 

opravný prostředek odvolání. Soud následně vyznačoval právní moc usnesení. Novelou 

bylo vydání usnesení odbouráno a soud vydává už jen pověření soudního exekutora, 

které není rozhodnutím, nýbrž jen opatřením. Pověření se nedoručuje účastníkům řízení, 

nenabývá právní moci, ani proti němu nelze podat opravný prostředek. Soudům tak 

podstatně ubyla agenda a úprava by měla vést ke zrychlení procesu. Obligatornost 

soudu jako subjektu exekučního řízení je dána tím, že právě bez jeho pověření soudního 

exekutora by nemohla být řádně provedena exekuce. 

 Soud jako nezávislý orgán rozhoduje o námitce podjatosti soudního exekutora a 

o jeho vyloučení z exekuce. Proti takovému rozhodnutí není přípustný opravný 

prostředek. Soud může také rozhodnout na návrh oprávněného a je-li to důvodné o 

změně exekutora, pokud s dřívějším návrhem na změnu nesouhlasí původní nebo nově 

navrhovaný exekutor. 

 Soud má v exekučním řízení mimo jiné úlohu jakési pojistky. V mnoha 

případech rozhoduje až v momentě, kdy exekutor návrhu účastníka nevyhoví. Jedná se 

o nevyhovění návrhu na odklad, na zastavení exekuce a nevyhovění námitkám proti 

příkazu k úhradě nákladů exekuce. V těchto případech je exekutor povinen postoupit 

věc exekučnímu soudu k rozhodnutí. K soudu se rovněž podává žaloba na vyloučení 

věci z exekuce, a to většinou poté, co exekutor nevyhoví návrhu na vyškrtnutí věci ze 

soupisu. O odkladu exekuce však může soud rozhodnout i bez návrhu, lze-li očekávat, 

že exekuce bude zastavena. O tom zpravidla rozhodne, pokud probíhá u soudu řízení o 

zastavení exekuce. Stejně tak soud může rozhodnout bez návrhu i o zastavení exekuce. 

Na rozdíl od soudního exekutora může rozhodnout o zastavení exekuce i v případě, že 

se zastavením nesouhlasí oprávněný. 

 Ve výše uvedených případech rozhoduje vždy exekuční soud. Výjimkou je 

odvolání proti rozhodnutí soudního exekutora, o kterém rozhoduje krajský soud, v jehož 

obvodu působí soud exekuční. 
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 Věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud. Místní příslušnost záleží 

na tom, zda se řízení vede proti fyzické či právnické osobě. U fyzické osoby je 

rozhodné místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky 

podle druhu pobytu cizince. U právnické osoby je místně příslušný soud, v jehož 

obvodu je sídlo právnické osoby. V případě, že se podle těchto kritérií nedá určit místní 

příslušnost, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Pokud je 

místně příslušných soudů více, je místně příslušným ten soud, jehož název je první 

v abecedním, případně číselném pořadí. 

 Nelze opomenout další důležitou funkci, kterou je soud nadán, a to v oblasti 

státního dohledu. Ten vykonávají předsedové okresních a exekučních soudů. „Předseda 

soudu může prostřednictvím soudců a ostatních pracovníků soudu průběžně získávat 

znalosti o rozhodovací praxi exekutora či jeho postupech v exekučních věcech, a zajistit 

tak systematický dohled nad výkonem exekuční činnosti. Prostřednictvím dohledu 

prováděného předsedou soudu lze účinněji předejít zejména opakovaným pochybením a 

nesprávné exekutorské praxi konkrétního exekutora.“
13

 Předseda okresního soudu 

vykonává dohled nad exekuční činností a další činností stanovené v § 74 odst. 1 písm. 

c) EŘ nad exekutory, kteří byli jmenováni do obvodu téhož okresního soudu. Má tak 

širší působnost než předseda exekučního soudu, který vykonává dohled pouze 

v konkrétní věci. Předseda okresního soudu může navíc vykonávat dohled i na základě 

podnětů od fyzických a právnických osob. 

  

                                                 
13

 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 957 s., ISBN 978-

80-7400-476-6, str. 28 
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OPRÁVNĚNÝ 

 Oprávněný je ten, kdo má pravomocný a vykonatelný exekuční titul a může 

podat návrh u exekutora. Na bedrech oprávněného leží povinného osud. Jen na něm 

záleží, zda bude benevolentní a svému dlužníkovi bude dávat stále čas na to, aby dluh 

dobrovolně zaplatil, nebo zda v očích dlužníka bude ten zlý a podá návrh na zahájení 

exekuce. Oprávněný disponuje s řízením, ať už se jedná o zahájení řízení či jeho 

průběh. 

 Jak už bylo řečeno, oprávněný si může vybrat, u kterého exekutora svůj návrh 

podá. Většina oprávněných je zastoupena právním zástupcem a to zejména určuje, ke 

kterému soudnímu exekutorovi bude návrh podán. V dnešní době mají exekutoři 

vybudovanou klientskou základnu sestavenou z advokátních kanceláří a korporátních 

společností, se kterými mají uzavřené smlouvy či nepsané dohody. Tomuto postupu by 

mohlo být učiněno za dost zavedením místní příslušnosti exekutorů – tzv. teritoriality. 

Tou se zabývám v kapitole Úvahy nad budoucí právní úpravou, Teritorialita. 

 I když si oprávněný může soudního exekutora vybrat, nezbavuje ho to jeho 

práva na podání návrhu na vyloučení exekutora z důvodu podjatosti, tzv. námitky 

podjatosti, kterou mohou podat všichni účastníci řízení. O důvodu podjatosti nemusí 

vědět v době podání návrhu a může se o něm dozvědět až později, námitku pak může 

uplatnit do 8 dnů od doručení vyrozumění o zahájení exekuce, nebo pokud se o důvodu 

dozví ještě později, tak do 8 dnů poté. Námitka podjatosti však není jediným institutem, 

jak dosáhnout změny exekutora. Oprávněný má právo podat přímo návrh na změnu 

exekutora. Pokud s návrhem souhlasí stávající i nový exekutor, dojde k převzetí 

exekuce novým exekutorem. V případě, že takto ke změně nedojde, může oprávněný 

požádat o změnu exekuční soud a ten může rovněž o změně rozhodnout. 

 Po podání návrhu je způsob vedení exekuce v rukou exekutora. Oprávněný sám 

nemusí vyvíjet aktivní činnost, nicméně svými zjištěními o povinném může exekutorovi 

pomoci. V možnostech exekutora je však i výzva oprávněného k tomu, aby navrhl, 

jakým způsobem má být exekuce provedena. Oprávněný se tak dostane do pozice, jakou 

má při výkonu soudního rozhodnutí, a musí označit např. plátce mzdy povinného, 

peněžní ústav a číslo účtu povinného, nebo jinou právnickou či fyzickou osobu, vůči 

které má povinný pohledávku. 
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 Vzhledem k dispozici oprávněného s řízením může oprávněný podat návrh na 

úplné či částečné zastavení exekuce. Může se tak dít po vzájemné dohodě povinného 

s oprávněným, kdy se například povinný zaváže ke splátkovému kalendáři a žádá, aby 

neproběhla dražba nemovitosti, oprávněný pak podá návrh na částečné zastavení 

exekuce co do provedení exekuce prodejem nemovité věci. Návrh na částečné zastavení 

podává oprávněný i například z důvodu, kdy povinný uhradí na účet oprávněného část 

vymáhané pohledávky, pro kterou exekuce probíhá. Pro tuto částku je pak nutno 

exekuci částečně zastavit. 

 Oprávněný jako účastník řízení může podat též odvolání proti rozhodnutí 

exekutora, pokud to není vyloučeno. Odvolání se věnuji v kapitole Povinný a manžel 

povinného, Povinný, Odvolání proti rozhodnutí exekutora. 

 Oprávněný má stejně jako exekutor nárok na náhradu svých nákladů vzniklých 

v exekuci, konkrétně na náhradu účelně vynaložených nákladů k vymáhání svého 

nároku. Jedná se tak o náklady na právní zastoupení (odměna, paušální i hotové výdaje 

právního zástupce, včetně náhrady DPH, je-li jejím plátcem), hotové výdaje 

oprávněného, ušlý výdělek oprávněného a jeho zástupce, náklady důkazů a tlumočné. O 

náhradě těchto nákladů rozhoduje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, proti 

kterému jsou přípustné námitky. Náklady je povinen hradit povinný. 
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POVINNÝ A MANŽEL POVINNÉHO 

Povinný 

 Povinný neboli dlužník. Ten, proti komu je exekuce vedena. 

 Povinní by se dali rozdělit do různých skupin dlužníků. Ti, kteří se do situace 

dostali náhodou a jsou ochotni situaci řešit, nejlépe ihned zaplatit a exekuci ukončit. 

Dále jsou zde takoví dlužníci, kteří do situace tak nějak spadli, řešení je jim volné a je 

jim celkem jedno, co přijde. Další skupinou jsou notoričtí dlužníci, někteří už jsou tak 

zběhlí, že zkoušejí různé finty. Co jim prochází u jednoho exekutora, vyzkouší u 

druhého - například dávají neustálé sliby, že zaplatí, příští měsíc, příští týden, zítra, 

dnes, nebo využívají všech opravných prostředků, podávají je proti všem rozhodnutím a 

řízení tak prodlužují. S průtahy v řízení však roste pohledávka, pokud jsou vymáhány i 

úroky, včetně nákladů – s rostoucí pohledávkou roste i odměna exekutora, navyšují se 

hotové výdaje, náklady oprávněného se mohou zvýšit za vyjádření činěná právním 

zástupcem k návrhům povinného. 

 Povinný se o nařízené exekuci nemusí dozvědět od exekutora. Dříve než mu 

bude doručena výzva k dobrovolnému plnění spolu s vyrozuměním a vydanými 

exekučními příkazy, může např. zjistit, že mu byl zablokován účet. Jistou nevýhodou je, 

že částku dle výzvy dobrovolného plnění musí povinný zaplatit z jiných zdrojů, než těch 

postižených exekučními příkazy. Pro některé povinné to je nemožné, a tak musí počkat, 

až uplyne lhůta dobrovolného plnění, vyrozumí se potřebné instituce o právní moci 

exekučních příkazů a instituce pošle na účet exekutora požadované plnění. Povinný tak 

musí uhradit plné náklady exekuce, jelikož výzvu dobrovolně nesplnil. 

 Exekuční řád sice soudním exekutorům přiznává možnost exekuci provádět více 

způsoby současně, to však neznamená, že tomu tak musí být vždy. Oprávněný stále 

disponuje s řízením a nic nebrání tomu, aby se povinný s oprávněným dohodl, že 

exekuce bude probíhat jen některými z uvedených způsobů. Pokud oprávněný 

s návrhem povinného souhlasí, je nutné, aby podal návrh na částečné zastavení pro 

ostatní způsoby, kterými je exekuce prováděna. 

 Povinný nemusí spoléhat na dohodu s oprávněným, má vícero možností, jak 

může v exekuci hájit svá práva a zájmy. Jednotlivé prostředky obrany jsou stanoveny 

v EŘ, OSŘ a IŘ. 
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Odklad exekuce 

 Jednou z možností je dočasné neprovedení výkonu rozhodnutí. Pokud se 

povinný nachází ve složité životní situaci, je účinnou obranou návrh na odklad exekuce. 

Podmínkou je, že se povinný v takové situaci ocitl bez své viny, a to jen na dobu 

přechodnou, neprodlený výkon rozhodnutí by pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny 

mohl mít zvláště nepříznivé následky a zároveň však oprávněný nesmí být odkladem 

exekuce vážně poškozen. Návrh povinný podává u exekutora a musí v něm prokázat svá 

tvrzení. 

 Odklad pozastavuje kroky vedoucí k provedení exekuce, neznamená to, že by se 

exekuce rušila úplně. Stále platí všechna inhibitoria a arrestatoria. Exekutor může činit 

zjišťovací úkony. 

 Do rozhodnutí exekutora o návrhu na odklad exekutor nesmí činit žádné úkony 

směřující k provedení exekuce. I zde existují výjimky: exekutor může konat, pokud se 

jedná o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo 

bráněním práva, anebo pokud jsou v návrhu uplatněny stejné okolnosti, o kterých již 

bylo dříve rozhodnuto. 

 V rozhodnutí o odkladu musí být stanovena doba, na kterou exekuci odkládá. Po 

uplynutí doby se pokračuje v provádění exekuce. Doba může být určena stanovením 

data, uvedením lhůty, nebo i jiným okamžikem, nejčastěji do rozhodnutí soudu o návrhu 

na zastavení exekuce. Z důvodu očekávaného zastavení exekuce lze její provedení 

odložit i bez návrhu. 

 Exekuce nemusí být odložena jako celek, nýbrž se může týkat i jen části. 

Například může být odloženo provedení exekuce jen prodejem nemovitosti a zároveň 

budou zachovány srážky ze mzdy. 

 Exekuce může být odložena i z důvodu odložení vykonatelnosti exekučního 

titulu. Vykonatelnost může být odložena při opravě výroku rozhodnutí, při rozhodování 

o žalobě pro zmatečnost či na obnovu řízení, nebo při rozhodování o dovolání. Exekuce 

se odkládá do doby pravomocného skončení řízení, ve kterém soud rozhoduje o 

odložení vykonatelnosti exekučního titulu. 

 Dalším důvodem odkladu je situace, kdy povinný podal návrh na zastavení 

exekuce a zároveň složil jistotu ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a 

nákladů exekuce. Na návrh povinného odloží exekutor či exekuční soud provedení 
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exekuce a rozhodne o tom, že se ruší generální i speciální inhibitoria. Pokud nedojde 

k zastavení exekuce, jistota slouží k uhrazení exekuce. V případě zastavení se vrací 

složiteli. Je nutné odlišit význam ustanovení §44a odst. 2 EŘ, kdy povinný uhradí 

pohledávku, náklady oprávněného a exekuce a podává návrh na zrušení inhibitoria. 

V tomto případě povinný exekuci uznává a platí svůj dluh, v případě složení jistoty, 

exekuci neuznává a usiluje o její zrušení. 

 Pokud exekutor návrhu na odklad do 7 dnů nevyhoví, postoupí jej i s exekučním 

spisem k rozhodnutí soudu. Ten o něm musí rozhodnout bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 15 dnů. 

 Proti usnesení o odkladu je přípustné odvolání.  

Návrh na zastavení 

 Po novele zákona č. 396/2012 Sb. nemá povinný možnost se proti exekuci 

zahájené po 1. lednu 2013 odvolat, jelikož od této doby již soud exekuci nenařizuje a 

žádné usnesení se nevydává. Jedinou obranou je podání návrhu na zastavení. Z tohoto 

důvodu se rozlišuje podání návrhu na zastavení ve lhůtě výzvy dobrovolného plnění, tj. 

30 dní od doručení výzvy, který má jako dřívější odvolání odkladný účinek. Exekuci dle 

exekučního příkazu totiž nelze provést dříve, než nabyde právní moci rozhodnutí o 

návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podán ve lhůtě dobrovolného plnění. Návrh, 

který je podán po lhůtě dobrovolného plnění, nepozastavuje kroky exekutora. Návrh je 

též omezen lhůtou - musí být podán ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se povinný o důvodu 

zastavení exekuce dozvěděl. Návrh na zastavení se podává u exekutora, který vede 

exekuci. Pokud je podán u exekučního soudu, soud neprodleně zašle podání 

exekutorovi. Lhůta však zůstává zachována. 

 Návrh musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl 

podán včas, to neplatí, pokud byl podán ve lhůtě dobrovolného plnění. Pokud návrh 

neobsahuje všechny náležitosti, listiny, nebo je nesrozumitelný či neurčitý, vyzve 

exekutor navrhovatele, aby podání ve lhůtě jím určené doplnil či opravil. V případě, že 

návrh doplněn či opraven nebude, nebo byl podán opožděně, exekutor návrh usnesením 

odmítne. Proti usnesení je přípustné odvolání. Je-li podáno, exekutor usnesení zruší a 

věc postoupí k vyřízení soudu. 

 V případě, že návrh na zastavení splňuje všechny náležitosti, exekutor do 15 dnů 

od doručení návrhu vyzve další účastníky řízení k vyjádření, zda s návrhem souhlasí. 
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Pokud nesouhlasí, musí se k návrhu vyjádřit a předložit listiny k prokázání svých 

tvrzení. Ve výzvě musí exekutor účastníky poučit o tom, že v případě jejich 

nevyjádření, bude platit fikce souhlasu. Exekutor exekuci zastaví vydáním usnesení o 

zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení 

souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. V usnesení rozhodne i o nákladech exekuce a 

oprávněného. I přesto, že je zastavení založeno na souhlasném vyjádření obou stran, je 

přípustné proti usnesení o zastavení odvolání. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, 

postoupí jej společně s exekučním spisem ve stejné lhůtě k rozhodnutí soudu. 

 Exekuce může být zastavena i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením oprávněný. 

Pokud oprávněný nesouhlasí, požádá exekutor o zastavení exekuční soud, který může o 

zastavení rozhodnout bez návrhu i bez souhlasu oprávněného. 

 Exekuce bude zastavena i v případě, že oprávněný nesloží zálohu na náklady 

exekuce. Výjimkami, kdy oprávněný zálohu složit nemusí, je splnění podmínek pro 

osvobození oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo jedná-li se o exekuci 

pro výživné na nezletilé dítě. Výši zálohy a lhůtu k její úhradě určuje exekutor. Výše 

však nesmí přesáhnout 50% odměny a paušální částky náhrady hotových výdajů. 

Situaci, kdy byla exekutorem vyměřena vyšší záloha, než povoluje zákon, řešil Krajský 

soud v Českých Budějovicích. „Byla-li soudním exekutorem stanovena oprávněnému 

záloha na náklady provedení exekuce vyšší, než stanoví § 12 odst. 2 ET, nelze exekuci 

zastavit (§ 55 odst. 2 EŘ).“
14

 

 Exekuce nemůže být na návrh účastníků zastavena soudem v případě, kdy 

nejsou zaplaceny náklady exekuce. 

 Důvody zastavení řízení jsou demonstrativně vyjmenovány v § 268 OSŘ (viz 

kapitola Exekuční řízení, Skončení exekučního řízení). 

 Exekuce může být zastavena i jen částečně v případě, že se důvod zastavení týká 

jen části vymáhané povinnosti. 

 Zastavením exekuce končí drtivá většina případů, kdy je exekuce bezúspěšná, 

zejména z důvodu nemajetnosti povinného. 

Odvolání proti rozhodnutí exekutora 

 Během řízení exekutor rozhoduje o právech a povinnostech či o návrzích 

účastníků zpravidla usnesením. To se doručuje účastníkům a dalším osobám, o jejichž 

                                                 
14

 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. května 2006, sp. zn. 6 Co 957/2006 



48 

 

právech či povinnostech nebo návrzích rozhoduje. Pokud to není vyloučeno, může 

účastník proti takovému usnesení podat odvolání, které má odkladný účinek, a tudíž do 

té doby, než o něm pravomocně rozhodne odvolací orgán, nenabude napadené 

rozhodnutí právní moci. Odvolání nelze podat proti: 

a) rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, 

b) exekučnímu příkazu, 

c) usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu, 

d) příkazu k úhradě nákladů exekuce. 

Neznamená to však, že by se proti těmto rozhodnutím nedalo bránit jinak. Pokud 

exekutor nevyhoví návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, může dotčená osoba podat 

žalobu na vyloučení věci podle §267 OSŘ. Proti exekučnímu příkazu sice exekuční řád 

nepřipouští žádný opravný prostředek, avšak je možné jeho účinky zvrátit návrhem na 

zastavení. Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce rovněž nelze podat odvolání, jsou 

však přípustné námitky, které povinný musí podat do 8 dnů od doručení příkazu. 

 O odvolání nerozhoduje exekuční soud, nýbrž krajský soud, v jehož obvodu 

působí exekuční soud. 

 Exekuční řád odkazuje na přiměřené použití ustanovení OSŘ o odvolání. Úkony, 

které OSŘ ukládá soudu prvního stupně – jako například odmítnutí opožděně podaného 

odvolání, odstranění vad ve včasně podaném odvolání nebo rozeslání odvolání ostatním 

účastníkům řízení, činí v exekučním řízení soudní exekutor, který poté odvolání 

předloží společně s exekučním spisem odvolacímu soudu. OSŘ stanovuje další 

výjimky, kdy je odvolání nepřípustné – v rámci exekučního řízení se jedná zejména o 

usnesení, jímž se upravuje vedení řízení, usnesení, jímž byl účastník vyzván, aby 

neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil, nebo usnesení, jímž 

bylo opraveno rozhodnutí (krom opravy návrhu). Odvolání není rovněž přípustné jen 

proti důvodům rozhodnutí.  

 Odvolání je nutno podat do 15 dnů od doručení napadaného rozhodnutí 

exekutora u exekutora, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje. V případě vydání 

opravného usnesení, které se týká výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní 

moci opraveného rozhodnutí. Lhůta zůstává zachována i v případě, že je odvolání 

podáno u soudu. Dle OSŘ je odvolání podáno také včas, jestliže bylo podáno po 

uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o 
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odvolání.  Do 3 měsíců od doručení lze podat odvolání v případě, že rozhodnutí 

neobsahuje poučení o odvolání vůbec, chybí v něm lhůta k odvolání, nebo určení místa, 

kde se podává, nebo obsahuje-li chybné poučení o tom, že odvolání je nepřípustné. 

 Účastenství je důležitou podmínkou pro možnost podání, ať již jakéhokoli, 

opravného prostředku. Jen účastníkům řízení zákon přiznává procesní práva a 

povinnosti. Aktivní legitimaci k podání odvolání mají výhradně tyto subjekty, nikoli 

např. dlužník povinného, jak judikoval Krajský soud v Českých Budějovicích. „Dlužník 

povinného (penzijní společnost) není oprávněn k podání odvolání proti usnesení 

soudního exekutora, jímž podle § 312 odst. 2 o.s.ř. nahradil projev vůle povinného k 

výpovědi smlouvy o penzijním připojištění a k žádosti o plnění.“
15

 V tomto případě 

napadla AXA penzijní společnost, a.s. usnesení soudního exekutora, kterým nahradil 

projev vůle povinného k výpovědi smlouvy o penzijním připojištění, uzavřenou mezi 

povinným a zmíněnou penzijní společností. Po velké exekuční novele je totiž možné 

postihnout pohledávky vázané nebo podmíněné během času nebo dosažením určitého 

věku. V případě vydání usnesení nahrazující projev vůle povinného je po nabytí právní 

moci penzijní společnost povinna vyplatit nahromaděné finanční prostředky, ač by za 

normálních okolností byly povinnému vyplaceny až dosažením určitého věku či po 

určité době spoření. Ačkoli jsou penzijní společnosti ukládány povinnosti, není 

oprávněna podat odvolání, jelikož není účastníkem řízení. 

Insolvence 

 Další možností jak pozastavit nepříznivé kroky exekutora je podání návrhu na 

zahájení insolvence. Se zahájením insolvenčního řízení jsou totiž spojeny účinky, kdy 

exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který 

náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze ji však provést. Podání 

návrhu na zahájení insolvence může být konečným řešením, jak se dostat z dluhové 

pasti. Insolvencí však nemůže být řešena každá bezvýchodná situace, je nutno splnit 

dané podmínky. 

 Insolvence neboli úpadek je stav, při němž má dlužník závazky vůči řadě 

věřitelů a není v jeho reálných možnostech je všechny splnit. Důležitou podmínkou je 

mnohost věřitelů. Pokud má dlužník jen jednoho jediného věřitele, nemůže jít nikdy o 

úpadek. Rozlišujeme 2 formy úpadku, a to platební neschopnost a předlužení. 

                                                 
15

 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. srpna 2013, sp. zn. 24 Co 1734/2013 
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O platební neschopnost se jedná tehdy, má-li dlužník více věřitelů, peněžité závazky po 

dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční 

zákon stanovuje vyvratitelné právní domněnky, kdy se jedná o neschopnost dlužníka 

plnit své závazky, a to jestliže: 

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek 

vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu 

uložil insolvenční soud, tj. seznam majetku, seznam závazků, seznam svých 

zaměstnanců a listiny dokládající úpadek nebo hrozící úpadek. 

Předlužení se týká dlužníka právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele a je to 

stav, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho 

majetku, čili pasiva jsou větší než aktiva. Insolvenční zákon ještě upravuje možnost 

hrozícího úpadku, kdy se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že 

dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. 

 Insolvenční řízení lze zahájit výlučně na návrh, a to buď dlužníka, nebo věřitele. 

U hrozícího úpadku může návrh podat jen dlužník. Zveřejnění zahájení insolvenčního 

řízení je velmi rychlé. Soud musí nejpozději do 2 hodin od podání návrhu zveřejnit 

vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení řízení. V zájmu exekutora tak je provádět 

lustrace insolvenčního rejstříku a zjišťovat, zda povinný není v insolvenci, aby si ušetřil 

kroky, jež by byly neúčinné. 

 Insolvenční řízení má 2 fáze. V první se rozhoduje o tom, zda je dlužník 

v úpadku či není. Druhá fáze nastává v případě, že tu úpadek je a cílem je stanovit, jak 

bude řešen. Způsoby řešení jsou dvojího druhu: 

a) likvidační – konkurz, nepatrný konkurz a tzv. zvláštní způsoby řešení úpadku, a 

b) sanační – reorganizace a oddlužení. 

Již podle názvu je zřejmé k čemu vedou. Likvidační řešení vyřazuje dlužníka 

z ekonomických aktivit, naopak sanační řešení možnost dalších aktivit dlužníkovi 

ponechává a může vést k překonání krize. Konkurz je obecným likvidačním způsobem 

řešení úpadku a spočívá v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou 

zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení 
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majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, 

pokud zákon nestanoví jinak. Neuspokojené pohledávky tak mohou být dále vymáhány. 

Naopak při reorganizaci, která se může týkat jen dlužníka podnikatele, zůstává provoz 

jeho podniku zachován, ale je podroben opatřením vedoucím k ozdravění hospodaření 

tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s 

průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. Pro dlužníky nepodnikatele je 

sanačním řešením oddlužení. To může být provedeno buď zpeněžením majetkové 

podstaty obdobně jako v konkurzu, nebo plněním splátkového kalendáře po dobu 5 let 

nezajištěným věřitelům a zajištění věřitelé se uspokojí z výtěžku svých zajištění. Pokud 

dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, 

vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení 

pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. 

Soud tak učiní jen na návrh dlužníka. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž 

pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky 

do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. 

 Někteří povinní však možnosti podání insolvenčního návrhu zneužívají. 

Zejména v případě, aby oddálili exekutorem chystanou dražbu nemovitosti. Na to 

reaguje novela zákona č. 334/2012 Sb., kterou se mění IZ a která umožňuje 

insolvenčnímu soudu předběžným opatřením omezit z důvodů zvláštního zřetele 

hodných některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, neodporuje-li to 

společnému zájmu věřitelů. Insolvenční soud tak může povolit provedení exekuce 

prodejem nemovitosti, může však přidat omezení spočívající v tom, že výtěžek z dražby 

bude k dispozici v insolvenčním řízení. 

Zdánlivá obrana povinného 

 Většina povinných jsou laickou veřejností, která paragrafovým zněním zákona 

nerozumí a ani moc nerozumí tomu, kdo je v právu, když jim je pácháno „bezpráví“. 

V domnění, že jim média pomohou, neváhají svou situaci zmedializovat v naději, že 

úřady začnou konat dle zákona a po právu. Kamenem úrazu je však skutečnost, že 

média patrně za účelem vysokého odběru či sledovanosti namísto faktů, podávají jen 

kusé informace. Jedním z případů je i reportáž televize Nova, kde byl exekutor nařčen 

z hyenismu, když vymáhá dluh, který činí 0,- Kč. Ovšem, že nulová byla pouze jistina, 
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kterou povinný zaplatil po skončení nalézacího řízení, avšak už nezaplatil náklady 

tohoto řízení a právě pro ty byla nařízena exekuce, už řečeno nebylo. 

Manžel povinného (SJM) 

 Manžel povinného je účastníkem exekučního řízení v případě, že je exekučním 

příkazem postižena součást společného jmění manželů. Součástí společného jmění 

manželů je to, co oba či jeden z manželů nabyli za trvání manželství, pokud se však 

nejedná o zákonem stanovené výjimky, mezi které patří to, co 

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, 

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při 

darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, 

c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených 

právech, 

d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému 

vlastnictví, 

e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého 

výhradního majetku. 

Součástí společného jmění je rovněž zisk z toho, co náleží výhradně jednomu 

z manželů. Např. pokud jeden z manželů zdědí byt a následně ho prodá, tak se 

zaplacená kupní cena stává součástí SJM. Dále je součástí společného jmění i podíl 

manžela v obchodní společnosti či družstvu, pokud se manžel stal společníkem v době 

trvání manželství. Součástí SJM nejsou jen aktiva, ale také dluhy převzaté za trvání 

manželství. Výjimkou jsou dluhy, které se týkají majetku, který náleží výhradně 

jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo dluhy, 

které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o 

obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Převzít lze jen soukromoprávní 

závazky, které vznikly z řádného obligačního důvodu. Nelze tak převzít závazky 

vzniklé v důsledku protiprávního jednání jednoho z manželů či závazky uložené 

orgánem veřejné moci. Tzn. že v exekuci nelze postihnout majetek manžela pro 

vymožení např. výživného nebo plnění vzniklého z protiprávního činu, jelikož tyto 

dluhy nespadají do SJM. 

 Velkou nevýhodou pro manžela povinného je, že exekuce může být vedena na 

majetek patřícího do SJM nejen tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání 
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manželství, nýbrž i dluhu, který vznikl před uzavřením manželství jen jednomu 

z manželů. 

 Od 1. ledna 2014 je v účinnosti nový občanský zákoník, který omezuje postižení 

majetku v SJM hned z několika důvodů, a to: 

a) vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který 

nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu 

dozvěděl, nebo 

b) jedná-li se o plnění výživného, nebo 

c) jedná-li se o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů, nebo 

d) jedná-li se o dluh, který vznikl ještě před uzavřením manželství jen jednomu 

z manželů. 

 Ve všech případech lze majetek v SJM postihnout jen do výše, již by představoval 

podíl dlužníka, kdyby bylo SJM zrušeno a vypořádáno podle § 742 NOZ, ten 

představuje pravidla pro soudní rozdělení SJM.  

 U dluhů, které vznikly za trvání manželství a patří do SJM, může být exekuce 

provedena srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním 

pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité 

pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela 

povinného. Tato možnost byla zavedena až novelou zákona č. 396/2012 Sb. Dříve 

exekutor výše jmenované exekuční příkazy postihující majetek manžela povinného 

vydávat nemohl, a tak bylo v praxi velmi časté, že veškeré finance povinný uléval na 

účty svého manžela a exekutor na ně nemohl. Po zavedení této možnosti bylo otázkou, 

zda lze postihnout tato majetková práva manžela i v řízeních, která byla zahájena před 

účinností této novely, tj. před 1. lednem 2013. Soudní exekutoři využili § 47 odst. 2 EŘ, 

který stanovil, že vydání exekučního příkazu má účinky nařízení výkonu rozhodnutí 

podle OSŘ, a vydávali exekuční příkazy postihující majetek manžela povinného i 

v řízeních zahájených před 1. lednem 2013. Tomuto postupu učinily za dost soudy, jež 

při rozhodování o návrzích manželů povinných na zastavení exekuce odkazovaly na 

přechodná ustanovení novely, kde je uvedeno, že řízení zahájená před nabytím její 

účinnosti se dokončí podle dosavadních předpisů. 

 Dnešní právní úprava dosti nahrává exekutorům. Pokud exekutor postihne 

majetek, který není součástí SJM, je na manželu povinného, aby se bránil a podal návrh 
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na vyškrtnutí věci ze soupisu v případě movité věci, nebo vylučovací žalobu v případě 

věci nemovité. Stejně tak exekutor nepřihlíží ke smlouvám či rozhodnutím o zúžení či 

zrušení SJM. V případě, že exekutor postihne SJM ve větším rozsahu, než mu umožňuje 

zákon, viz § 732 NOZ, je účinnou obranou povinného podání návrhu na částečné 

zastavení exekuce. 

 Účastníkem řízení může být i bývalý manžel povinného. SJM sice rozvodem 

zaniká, ovšem musí se vypořádat. Exekutor může postihnout i majetek, který spadal do 

SJM, ale není stále vypořádaný. To vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu: „Bylo-li 

manželství pravomocně rozvedeno v řízení podle § 24a zák. o rod., ač nebyla uzavřena 

smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, lze k vydobytí závazku, který 

vznikl za trvání manželství jen bývalému manželovi (povinnému), nařídit exekuci (výkon 

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

řízení o výkon (vydáním exekučního příkazu) nebylo vypořádáno. Druhému manželovi 

tudíž nesvědčí ve smyslu § 267 odst. 1 o. s. ř. právo k majetku, které nepřipouští exekuci 

(výkon rozhodnutí).“
16

 

 Je nutno dodat, že procesní účastenství manžela povinného je založeno na 

potenciálním postižení majetku v SJM. Jestli takový majetek může být skutečně za 

splnění zákonných podmínek postižen, nemá vliv na vznik účastenství. „Manžel se tedy 

stává účastníkem exekučního řízení od okamžiku, kdy jsou postiženy majetkové hodnoty 

ve SJM nebo některý účastník řízení tvrdí, že jsou takové majetkové hodnoty exekucí 

postiženy, ale nejdříve tehdy, kdy je ohledně takových majetkových hodnot vydán 

exekuční příkaz.“
17

 Vzhledem ke vzniklému účastenství má manžel povinného možnost 

účinné obrany ve formě podání excindační žaloby. Exekuce pak bude zastavena ve 

vztahu ke konkrétní majetkové hodnotě, nikoli k manželu povinného. 

 SJM může být vypořádáno dohodou mezi manžely, pokud se nedohodnou, tak 

může každý z nich navrhnout, aby rozhodl soud. V případě, že ani jeden z manželů 

návrh nepodá a SJM nebude do 3 let od svého zániku vypořádáno, platí zákonná fikce 

vypořádání, kdy hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z manželů, který je pro 

potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, ostatní 

hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou manželů a 

                                                 
16

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2011, sp. zn. 20 Cdo 2610/2009 
17

 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 957 s., ISBN 978-

80-7400-476-63, str. 177 
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ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma. Důležité je, že 

vypořádáním SJM nesmí být dotčeno právo třetí osoby, v našem případě oprávněného. 

Ten se může u soudu domáhat určení, že je vypořádání vůči němu neúčinné. 

 Manželovi povinného jako účastníku řízení náleží procesní práva. Může podávat 

opravné prostředky.  

 Nevýhodné postavení manžela povinného je v pozornosti zákonodárných 

subjektů. Vláda dne 22. září 2014 schválila návrh Ministerstva spravedlnosti, který by 

měl vést ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to právě 

v oblasti SJM. Dle tohoto návrhu „manželovi povinného zůstane na účtu k dispozici 

vždy jedna polovina částky, která na účtu byla v okamžiku, kdy bylo peněžnímu ústavu 

doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuční příkaz. Pokud na účtu 

manžela povinného nebudou žádné peněžní prostředky, které před uložením na účet byly 

ve společném jmění manželů, bude výkon rozhodnutí zastaven.“
18

 Podle návrhu by měl 

dále exekutor či soud zohledňovat zúžení či změnu SJM smlouvou nebo rozhodnutím 

soudu, které jsou od 1. ledna 2014 evidovány v Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu vedeným Notářskou komorou České republiky.  

                                                 
18

 Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti přispívající ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů 

mezi dlužníky a věřiteli – Justice.cz [online]. [Cit. 2014-12-02]. Dostupné z: 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=338224 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=338224
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=338224
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=338224
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TŘETÍ OSOBY 

Součinnost třetích osob 

 Ač je účastníkem pro celé řízení jen oprávněný a povinný, popř. ještě manžel 

povinného, dotýká se exekuční řízení velkého množství dalších osob. Ze zákona má 

povinnost součinnosti mnoho právnických i fyzických osob. V exekučním řízení se 

s nimi nejčastěji setkáváme ve fázi po pověření exekutora, jakmile začíná získávat 

informace o povinných a jejich majetku. Vyjmenované subjekty jsou povinny na žádost 

exekutora součinnost bezplatně poskytnout, určeným subjektům může být přiznána 

úhrada účelně vynaložených hotových výdajů. 

 Soudy, orgány státní správy a samosprávy obce a jejich orgány, notáři a 

právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinny sdělit 

exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známé 

z úřední činnosti. Toto ustanovení zbavuje subjekty mlčenlivosti, avšak jen co do 

informací o majetku povinného. 

 Policie České republiky má povinnost poskytnout exekutorovi na jeho žádost 

ochranu a součinnost podle zákona o Policii České republiky. Exekutor této možnosti 

využívá zejména při místním šetření u povinného v případě, kdy povinný 

nespolupracuje, odmítá vykonavatele exekutora vpustit do domu a fyzicky ho napadá. 

Dle zákona o Policii České republiky Policie poskytne ochranu osobě pověřené 

výkonem rozhodnutí za podmínky, že tato osoba nemůže provést výkon rozhodnutí 

z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, nebo o poskytnutí této ochrany požádá. 

Policie má nárok na úhradu nákladů v případě, že si exekutor nemůže ochranu zajistit 

jinak. Často Policii volají i povinní na svou ochranu před „nezákonným“ počínáním 

vykonavatelů. Hlídka pak většinou konstatuje oprávněnost místního šetření a 

povinnému nezbývá nic jiného než vykonavatele pustit do svého obydlí na prohlídku. 

 Dále mají povinnost součinnosti orgány státní správy, orgány samosprávy a 

právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny 

k vedení evidence osob nebo jejich majetku nebo vzhledem k předmětu své činnosti 

vedou evidenci osob a jejich majetku a jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho 

písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce. Jedná se např. o katastr nemovitostí, 

zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení nebo centrální depozitář. 
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 Dalším okruhem subjektů jsou peněžní ústavy (např. banky, spořitelní a úvěrní 

družstva), finanční instituce (např. pojišťovny, penzijní společnosti a fondy), notáři, 

advokáti, fyzické a právnické osoby, které jsou povinny poskytovat údaje o číslech účtů 

povinného nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech, jakož i o jejich stavu a 

změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech 

povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných. 

Exekutor je povinen požádat peněžní ústav o součinnost pouze elektronicky datovým 

souborem, jinak není peněžní ústav povinen součinnost poskytnout. Stejně jako 

v případě, že žádost nebude obsahovat stanovené náležitosti anebo bude v jiném 

formátu nebo struktuře, než stanovené v příslušné vyhlášce. 

 Provozovatel poštovních služeb za současného dodržení listovního tajemství 

sděluje na písemnou žádost exekutorovi informace o totožnosti osob, které si 

pronajímají poštovní přihrádku, počet došlých zásilek a jejich odesilatele, úhrn 

peněžních prostředků docházejících povinnému prostřednictvím provozovatele a 

totožnost příjemce zásilek uložených u provozovatele. 

 Dále provozovatelé elektronických služeb poskytují informace o telefonních, 

dálnopisných a telefaxových stanicích užívaných povinným. Jedná se zejména o čísla, 

adresy jejich umístění či způsob úhrady za tyto služby. 

 Povinnost vůči exekutorovi má i pojišťovna, která sděluje informace o výplatách 

pojistných plnění ve prospěch povinného. 

 Exekutor může zjistit i totožnost osoby, která podala anonymní inzerát týkající 

se nakládání s majetkem povinného. V tomto případě mají povinnost vůči exekutorovi 

vydavatelé tisku, popř. provozovatelé serveru, jež inzerát uveřejnili. 

 Dopravci a zasilatelé oznamují na písemnou žádost exekutorovi odesilatele a 

příjemce nákladů a také informace o přepravovaném zboží, ale jen v případě, že to je 

potřeba k vedení exekuce. 

 Dalším subjektem, který sděluje velké množství informací, je Ministerstvo 

vnitra, nebo Policie České republiky. Zdrojem informací poskytovaných exekutorovi 

jsou informační registry – jedná se o základní registr obyvatel, agendový informační 

systém evidence obyvatel, agendový informační systém evidence cizinců, popř. registr 

rodných čísel osob, které se nenacházejí v předchozích informačních systémech. 

Poskytovanými informacemi jsou zejména jméno, příjmení, adresa místa pobytu, datum 
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a místo narození, datum a místo úmrtí, státní občanství, pohlaví, popř. jeho změna, 

rodné číslo a rodinný stav. Ze všech těchto informací je však nutné použít vždy jen 

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

 Kromě Ministerstva vnitra, je povinno poskytnout součinnost i Ministerstvo 

financí. To poskytuje informace, jejichž zdrojem jsou informační systémy o stavebním 

spoření, o penzijním připojištění a o doplňkovém penzijním spoření. Pro potřeby 

exekuce sděluje jména, příjmení, rodná čísla povinných, čísla příslušných smluv a 

identifikační čísla subjektů, se kterými povinný smlouvu uzavřel. 

 Posledním ministerstvem, jež exekutorovi poskytuje informace, je Ministerstvo 

dopravy. Jeho zdrojem je centrální registr vozidel. Jeho prostřednictvím sděluje 

informace o vlastníkovi, provozovateli, státní poznávací značce, druhu, kategorii, 

výrobci, značce, typu a účelu vozidla, včetně případných zástavních práv. 

 Informace z registru pojištěnců o příjemcích dávek důchodového pojištění 

poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení. Díky tomu exekutor zjistí, zda je 

povinný poživatelem důchodu, který by mohl postihnout exekučním příkazem. 

Poskytovanými informacemi jsou zejména rodné číslo, jméno, příjmení, adresa a 

způsob výplaty důchodu, druh a výše důchodu a výše předcházejících srážek z důchodu. 

 Vyžádané subjekty jsou povinny součinnost poskytnout bez zbytečného odkladu 

a je-li to technicky možné, v elektronické podobě. V případě, že svou povinnost nesplní, 

jsou povinny oprávněnému a exekutorovi nahradit újmu, kterou tímto jednáním 

způsobí. Kromě toho může exekutor těmto osobám uložit pořádkovou pokutu až do 

výše 50 000,- Kč. 

 Tímto způsobem může exekutor lustrovat rovněž manžela povinného, ale pouze 

v případě, že je exekuce nařízena pro vydobytí dluhu, který patří do SJM, a jsou 

postiženy součásti majetku manžela povinného, 

Osoba, které svědčí právo k věci, jež nepřipouští exekuci 

 Je běžnou praxí, že při provedení místního šetření je do soupisu movitých věcí 

zahrnuta i věc, jež nepatří povinnému. Ten, jemuž svědčí právo k věci – tj. právo 

vlastnické nebo držby, se musí bránit sám, a to nejrychleji podáním návrhu na 

vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh musí být podán nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se 

navrhovatel o soupisu věci dozvěděl, a to u exekutora, který věc do soupisu pojal. 

V návrhu musí prokázat, že mu svědčí právo k věci, jinak jeho návrhu zpravidla soudní 
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exekutor nevyhoví. Návrhu naopak vyhoví vždy, souhlasí-li s ním oprávněný. Exekutor 

také vyškrtne věc ze soupisu, pokud během exekuce vyjde najevo, že povinnému 

nepatří či patřit nemůže. Proti rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci ze 

soupisu není přípustné odvolání, a to z důvodu další možné obrany u soudu. 

 Podání návrhu na vyškrtnutí věci tedy není jedinou možností, jak se bránit. 

Pokud exekutor návrhu nevyhoví, byť jen zčásti, může navrhovatel podat u exekučního 

soudu žalobu na vyloučení věci z exekuce podle § 267 OSŘ, tzv. excindační žalobu. Ta 

musí být podána nejpozději do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým návrhu 

na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyhověl. Další podmínkou je, že návrh nesmí být 

exekutorem odmítnut pro opožděnost. O možnosti podání excindační žaloby musí být 

navrhovatel exekutorem poučen. Z dikce zákona však neplyne povinnost nejprve podat 

návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. V této souvislosti judikoval Krajský soud 

v Českých Budějovicích: „Úspěch žaloby na vyloučení věci z exekuce (§ 267 odst. 1 

OSŘ) není podmíněn předchozím včasným návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu 

postupem podle § 68 EŘ.“
19

 „Pokud však žalobce před vylučovací žalobou podá návrh 

na vyškrtnutí věci ze soupisu, měl by nalézací soud při posuzování žaloby zkoumat 

podmínky dané § 68 odst. 1 a 4 z hlediska včasnosti podané žaloby.“
20

 Od podání 

návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu po uplynutí lhůty pro podání excindační žaloby a 

po dobu řízení o žalobě nelze sepsané věci prodat. 

 Již při soupisu může osoba prohlašovat, že věc je v jejím vlastnictví. „Soud 

(exekutor) v takovém případě dotčené věci sepíše, jen jestliže tu nejsou jiné postižitelné 

věci, které by postačovaly k uspokojení vymáhané pohledávky.“
21

  Věc tedy i tak může 

být pojata do soupisu. Při místním šetření nemusí být jasné, zda opravdu věc patří této 

osobě, nebo zda jen chrání povinného a „přivlastňuje“ si jeho věci. Exekutor je povinen 

takovou osobu poučit o možnosti podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. 

 Pokud byla věc ze soupisu vyškrtnuta nebo z exekuce vyloučena, exekutor má 

povinnost věc bez zbytečného odkladu vrátit na místě, kde věc byla zajištěna, jestliže se 

s navrhovatelem nedohodne jinak. V případě, že navrhovatel neposkytne exekutorovi 

potřebnou součinnost, musí si věc vyzvednout v sídle exekutora. Což v dnešní situaci 

                                                 
19

 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. února 2011, sp. zn. 23 Co 35/2011 
20

 Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 957 s., ISBN 978-

80-7400-476-6, str. 426 
21

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 25 Cdo 3029/2009 
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při neexistenci teritoriality může znamenat dost vysoké náklady na cestovné pro 

navrhovatele. 

 Z důvodu ochrany svých vlastních zájmů by měli být lidé opatrní a například při 

pronajmutí bytu prověřit budoucího nájemce, nebo při soužití s dlužníkem nenechávat 

své věci v místě, kde se zdržuje, jelikož místní šetření může být provedeno i bez 

přítomnosti dalších osob a věci této třetí osoby mohou být odvezeny na druhý konec 

republiky. Získat své věci zpět není otázkou pár dní a tato situace může způsobit 

nejednu nepříjemnost, např. pokud je zajištěn služební notebook. Další otázkou je, zda 

tato osoba vůbec dostane své věci zpět.  

Osoby vstupující do řízení v souvislosti s dražbou 

 Jedním ze způsobů, kterým může exekutor realizovat exekuci je provedení 

dražby, ať už movitých či nemovitých věcí. V této souvislosti se v exekučním řízení 

objevují další osoby, které se stávají účastníky řízení, a to pouze pro tu část řízení, která 

se týká dražby. Jedná se o věřitele přihlášené do dražby, dražitele, vydražitele a 

předražitele. Kromě těchto účastníků zde ještě vystupuje osoba zúčastněná na řízení, a 

to znalec, který je ustanoven pro určení ceny nemovitosti, v některých případech i věcí 

movitých. Znalec vypracuje znalecký posudek, který zašle exekutorovi spolu s fakturou 

za jeho zpracování, ta se stává součástí nákladů exekutora. 

 Rozhodujícím okamžikem pro další věřitele povinného je přihlášení své 

pohledávky nejpozději do zahájení dražby. Přihlásit se mohou věřitelé, kteří mají 

pohledávku zajištěnou zástavním právem na dražené nemovité věci, a věřitelé, kteří 

mají vůči povinnému vykonatelnou pohledávku. Na možnost a podmínky přihlášení 

musí být upozorněni v dražební vyhlášce, kterou exekutor vydává. V přihlášce musí 

pohledávku a její vymahatelnost doložit k tomu příslušnými listinami, uvést výši své 

pohledávky včetně příslušenství, jejíhož uspokojení se domáhá, její vyčíslení ke dni 

konání dražby, údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří a skutečnosti významné 

pro pořadí pohledávky. V případě, že věřitel nesdělí výši pohledávky, exekutor ji 

považuje za nulovou a vůbec k ní nepřihlíží, pokud bude pohledávka vyčíslena jen 

částečně, např. bez příslušenství, zohlední ji jen zčásti. Jestliže nebudou doloženy listiny 

a potřebné skutečnosti nevyplývají z obsahu spisu, je nutné přihlášku odmítnout. Soudní 

exekutor usnesením odmítne opožděné nebo neúplné přihlášky, a to bez přípustnosti 
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odvolání. Další povinností věřitele je hlášení změn týkajících se přihlášky – např. že 

pohledávka byla uhrazena. Jinak odpovídá za škodu tím způsobenou. 

 Nejpozději do 7 dnů od konání první dražby vyvěsí exekutor na úřední desce 

oznámení o přihlášených pohledávkách včetně jejich pořadí a zařazení do skupiny, o 

kterých bude rozhodovat v rozvrhu, zároveň uvede i přihlášky, které byly odmítnuty 

včetně důvodu. Od zveřejnění oznámení začíná běžet lhůta 15 dnů, kdy mohou 

oprávněný, věřitelé i povinný popírat pravost, výši, zařazení do skupiny a pořadí 

přihlášených pohledávek. Na tuto možnost musí být upozorněni již v dražební vyhlášce. 

Stejně tak na možnost žádat nařízení rozvrhového jednání, a to ve stejné lhůtě, jinak se 

rozdělovaná podstata rozvrhne bez jednání. 

 Dražitel se stane účastníkem řízení v okamžiku zaplacení dražební jistoty, pokud 

je vyžadována. Její výše musí být určena v dražební vyhlášce včetně způsobu jejího 

zaplacení. V dražební vyhlášce musí být rovněž stanoveno, jestli je možné nejvyšší 

podání doplatit úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci. 

Umožnění tohoto způsobu zaplacení zajistí větší šanci na úspěšnost dražby. Dražit může 

fyzická osoba jen osobně, nebo prostřednictvím zástupce s úředně ověřenou plnou mocí. 

Za právnickou osobu, obec, vyšší územní samosprávný celek nebo stát draží osoby 

stanovené zákonem, které své oprávnění musí rovněž doložit úředně ověřenou listinou, 

nebo jejich zástupce s úředně ověřenou plnou mocí. Naopak dražit nesmí exekutor, jeho 

zaměstnanci, povinný, manžel povinného a také vydražitel, který v předchozí dražbě 

nedoplatil nejvyšší podání, nedoložil smlouvu o úvěru, nebo nezaplatil předražek, a dále 

osoby, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis. Před zahájením dražby je 

dražitel povinen prokázat svou totožnost prostřednictvím jména, příjmení, trvalého 

bydliště a data narození. Dražitel, kterému byl udělen příklep, se stává vydražitelem, 

ostatním dražitelům se po skončení dražebního jednání vrací dražební jistoty, stejně tak 

v případě, kdy je dražba neúspěšná. 

 Ještě před udělením příklepu se exekutor dotáže vydražitele, zda bude nejvyšší 

podání doplácet pomocí úvěru. Dle jeho sdělení vydává usnesení o příklepu, ve kterém 

stanoví lhůtu buď k doplacení nejvyššího podání, anebo k předložení smlouvy o úvěru, 

popř. doplacení nejvyššího podání. Vydražiteli se složená jistota nevrací, nýbrž se mu 

započte na nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se doručuje kromě povinného a 

oprávněného i vydražiteli a je možné se proti němu odvolat. Kromě těchto tří subjektů 
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mohou odvolání podat i osoby, kterým se ze zákona doručuje dražební vyhláška a 

doručena jim nebyla, a dále dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, a mají za 

to, že byli průběhem dražby zkráceni na svých právech. 

 Odvolání však není jediným prostředkem, jak zvrátit rozhodnutí o udělení 

příklepu. Velká exekuční novela zavedla nový institut, tzv. předražek. Díky němu může 

kdokoli, krom osob vyloučených z dražby, do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu 

exekutorovi písemným podáním s úředně ověřeným podpisem navrhnout, že chce 

vydraženou nemovitost nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo učiněné 

nejvyšší podání. Navrhovaná cena musí být na účet soudního exekutora zaplacena ve 

stejné lhůtě, tj. do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu. V případě zaplacení 

předražku může ještě vydražitel cenu dorovnat. Po uplynutí lhůty pro podání předražku 

je vyzván exekutorem, aby do 3 dnů oznámil, zda svoje nejvyšší podání zvyšuje na cenu 

předražku. Exekutor vydává usnesení o předražku, ve kterém určí, komu vydražená 

nemovitost připadne, případně v něm stanoví i lhůtu pro dorovnání předražku. I proti 

tomuto usnesení je možné se odvolat. 

 Vydražitel se ujímá nemovitosti dnem následujícím po doplacení nejvyššího 

podání, nejdříve však po uplynutí lhůty pro podání předražku. V případě podání 

předražku se předražitel ujímá nemovitosti dnem následujícím po doručení usnesení o 

předražku. Vlastníkem se vydražitel stává po právní moci usnesení o příklepu a 

zaplacení nejvyššího podání, a to zpětně ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel 

se stává vlastníkem po právní moci usnesení o předražku a zaplacení předražku, též 

zpětně ke dni vydání usnesení o předražku. Usnesení o příklepu nebo usnesení o 

předražku je exekučním titulem a je možné se domáhat vyklizení či odebrání nemovité 

věci, pokud tak povinný neučiní dobrovolně. 

 Nesplnění povinností vydražitele je spojeno se sankcemi. Pokud nezaplatí 

nejvyšší podání, nepředloží smlouvu o úvěru, nebo nedorovná předražek, a to ani 

v dodatečné lhůtě, exekutor zruší usnesení o příklepu a nařídí další dražbu. Vydražitel je 

povinen nahradit náklady, které exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další 

dražbou a také škodu, která tím vznikla. Pokud vydražitel či předražitel nemovitou věc 

převzal a nestal se vlastníkem, je povinen ji vrátit povinnému se všemi plody a užitky a 

nahradit újmu, kterou při hospodaření s nemovitou věcí způsobil. 
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ÚVAHY NAD BUDOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVOU 

Teritorialita 

 Již dlouho se hovoří o zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Dnešní 

situace, kdy si oprávněný může vybrat, k jakému exekutorovi návrh na zahájení 

exekuce podá, se nezamlouvá více stranám, jak z řad exekutorů, tak veřejnosti. Debata 

byla rozvířena parlamentními volbami v roce 2013, kdy mnohé ze stran ve svých 

programech uváděly boj s exekutory. Nově jmenovaná vláda ve svém programovém 

prohlášení pod hlavičkou Ministerstva spravedlnosti hlásá, že „posílí dozor nad činností 

exekutorů s cílem zabránit zneužívání exekucí a vymáhání dluhů, a zajistí, aby exekutor 

jako zástupce státu své právo vykonával způsobem garantujícím jak práva věřitele, tak 

dlužníka. Náklady exekuce a odměna exekutora musí odpovídat jeho skutečnému 

výkonu. Exekuce podle exekučního řádu bude nepřípustná v případech, kdy je možné 

vymáhat splnění povinností správní exekucí.“
22

 Zda tento program může naplnit 

zavedením teritoriality, podrobila vláda analýze, která byla provedena 24. srpna 2014. 

Analýza byla však jen zevrubná a zhodnotila hlavní výhody a nevýhody. Zda je žádoucí 

ji na našem území zavést, je nutné podrobit podrobnější analýze, jež bude hodnotit také 

všechny ekonomické dopady a řešit možná přechodná ustanovení. 

 Stěžejním argumentem pro zavedení je čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod, který zakotvuje právo na zákonného soudce. Podle této konstrukce by měl mít 

povinný i právo na svého zákonného exekutora. Oprávněný by poté neměl možnost 

volby a musel by návrh podat u exekutora, který má sídlo v obvodu obecného soudu 

povinného, tj. okresního soudu. Mluví se i o variantě místní příslušnosti v rámci kraje. 

Poté ještě existují 2 návrhy, v prvním případě by si mohl oprávněný vybrat alespoň 

v tomto obvodu (okresu či kraji), v druhém případě by možnost volby zanikla úplně a 

exekutorovi by byl případ přidělen podobně jako soudcům dle rozvrhu práce. Obecným 

soudem fyzické osoby je soud, v jehož obvodu má bydliště, nemá-li bydliště, okresní 

soud, v jehož obvodu se zdržuje. Pojem bydliště nelze ztotožnit s pojmem trvalý pobyt. 

Na rozdíl od trvalého pobytu, který je formálním místem bydliště povinného, je 

bydlištěm dle občanského zákoníku míněno faktické místo pobytu fyzické osoby, kde 

má úmysl žít trvale. Ovšem toto místo nebude možno s určitostí zjistit na začátku 

                                                 
22

 Programové prohlášení vlády ČR – Vláda České republiky [online]. [Cit. 2014-12-04]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/ 
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procesu, tj. v době rozhodné pro určení místní příslušnosti, jelikož exekutor vychází 

zpravidla z centrální evidence obyvatel, kde je uvedena adresa trvalého pobytu, nikoli 

bydliště, ač se může jednat o jednu a tutéž adresu. Adresu, kde povinný skutečně žije, 

zjišťuje většinou až v průběhu procesu z různých součinností. Pokud by se návrh 

podával exekučnímu soudu, situace by byla stejná, soud zjistí adresu z centrální 

evidence obyvatel a podle toho přiřadí exekutora. Námitka místní nepříslušnosti by byla 

na povinném, jenže jak by se mohl o exekuci dozvědět, pokud má v centrální evidenci 

obyvatel pouze formální adresu, na které si navíc ani nepřebírá poštu? Dalším 

problémem je situace, kdy má povinný v centrální evidenci uvedenou doručovací 

adresu, která se nachází v obvodu jiného obecného soudu, nebo kdy soudu podá žádost 

o doručování na jinou adresu. Zjišťování, která adresa je skutečným bydlištěm 

povinného povede k dalším průtahům řízení a ztíží efektivitu vymáhání, jelikož povinný 

dostane více času na převedení potenciálně postižitelného majetku. 

 Možnost volby exekutora oprávněným naráží na zásadu rovného postavení stran, 

zavedením teritoriality by byla tato možnost odbourána a měla by vést ke zvýšení 

rovnosti postavení stran. Je nutno dodat, že exekuční řízení není klasickým soudním 

řízením, ale řízením, jež na takové řízení navazuje. Na řízení, v němž bylo pravomocně 

rozhodnuto o nároku oprávněného a ten má ve své moci vykonatelný exekuční titul, 

jehož plnění se domáhá skrze řízení vykonávací. Oprávněný disponuje řízením. Zásada 

rovného postavení stran nemůže být uplatněna doslova. 

 Dalším argumentem pro je snížení nákladů exekuce. Dle mého názoru se však 

jedná jen o jednu položku, která je součástí nákladů, a to ztrátu času, popř. ještě o 

cestovné v případě, že výše hotových nákladů přesáhne paušální částku. Jejich výše 

však byla omezena vyhláškou č. 490/2012 Sb. Náhrada za ztrátu času může činit 

nejvýše 500,- Kč a náhrada cestovních výdajů 1 500,- Kč za jednu cestu do místa, jež 

není sídlem exekutora, který exekuci vede, a zpět. Pokud exekutor jede na místní šetření 

do stejného místa v rámci více exekučních řízení, má nárok pouze na poměrnou část 

těchto výdajů, částka se tedy dělí počtem exekučních řízení. Tato položka není zdaleka 

tou nejvyšší, kterou náklady tvoří. Navíc není zaručeno, že povinný se po celou dobu 

exekuce bude zdržovat jen v obvodu obecného soudu a nepřestěhuje se na druhý konec 

republiky. Je běžné, že exekutor během procesu zjistí např. 3 různé adresy povinného a 

jede na místní šetření u každé z nich. Náklady exekuce se tak snížit nemusí. Výše 
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exekučních nákladů byla rovněž omezena povinností slučovat jednotlivá řízení. Dále 

byla omezena i výše nákladů oprávněného. Za prvé zrušením vyhlášky č. 484/2000 Sb., 

kterou se stanovily paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem 

nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou 

se měnila vyhláška č. 177/1996 Sb. o advokátním tarifu, která přiznávala poměrně 

vysoké náhrady, za druhé přijetím vyhlášky č. 120/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

177/1996 Sb. o advokátním tarifu. Ta nově stanovuje výši náhrad u bagatelních 

pohledávek, jejichž hodnotu stanovila poměrně vysokou částkou, a to 50 000,- Kč. Výše 

náhrady pak činí 100,- Kč za jeden úkon právní služby a 100,- Kč za náhradu hotových 

výdajů na 1 úkon právní služby. Typicky jsou činěny 2 úkony: první porada s klientem 

včetně převzetí a přípravy zastoupení a sepsání návrhu. Před přijetím vyhlášky při 

pohledávce 50 000,- Kč činila výše nákladů oprávněného 4 477,- Kč včetně DPH, po 

přijetí jen 484,- Kč včetně DPH. Rozdíl je tedy markantní. 

 Z pohledu oprávněného je zavedení teritoriality hlavně přítěží. Advokátní 

kanceláře, které zastupují oprávněné, mají většinou již „své“ exekutory, kterým 

předávají návrhy, mají s nimi sjednané podmínky, co se týká komunikace, vypořádání, 

smluvní odměny apod. Jedná se zejména o ty exekutory, se kterými je oprávněný 

nejspokojenější, především co do efektivity vymáhání. V případě zavedení teritoriality 

bude zhacena samotná možnost výběru a oprávněný bude muset komunikovat s různými 

exekutory. Ač zákon stanovuje pravidla pro exekuční proces, existují rozdíly mezi 

jednotlivými postupy exekutorů, na které si bude muset oprávněný nově zvykat 

 Otázkou zůstává, zda zavedení teritoriality exekučnímu řízení spíše neuškodí. 

V současné době existuje soutěž mezi exekutory, která vede, nebo by alespoň měla vést, 

ke zlepšování a zkvalitňování jejich služeb. Jen úspěšný podnikatel lehce přiláká další 

klienty, může růst a svůj úspěch dále rozšiřovat. Zavedení teritoriality takovéto velké 

exekutorské úřady rozbije. Malé exekutorské úřady však její zavedení vítají. 

Teritorialita jim zajistí pravidelný nápad spisů i rozšíření jejich úřadu. Dalším otázkou 

je současný stav, kdy se v obvodu jednoho exekučního soudu nachází více 

exekutorských úřadů. Bude nutné exekutorské úřady sloučit, či některé zrušit úplně, 

anebo je možné úřady zachovat a náhodně rozdělit nápad spisů? Nejpalčivější situace 

nastane v Praze. Zde se v současné době nachází 35 exekutorských úřadů. Domnívám 

se, že sloučení či zrušení bude nezbytné, jelikož se tolik úřadů nepochybně neuživí. 
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Dále bude podobná situace v Brně, kde se nachází exekutorských úřadů 7, v Ostravě 6 a 

v Plzni – město 4. Po 3 úřadech máme na Praze-západ, Praze-východ, v Jičíně, Táboře, 

Brnu-venkov, Olomouci a Zlíně. V ostatních okresech je už jen po 2 či 1 úřadu, 

výjimkou jsou pouze Louny, kde není obsazen žádný exekutorský úřad, viz Obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1: Počet exekutorských úřadů v jednotlivých okresech (ke dni 14. října 2014) 

 

 Zavedení teritoriality dle mého názoru nebude mít pozitivní efekt na vymáhání 

práva a spíše bude připomínat stav před zavedením exekutorů, kdy byl vykonávací 

proces v rukou soudních úředníků bez větší motivace na výsledek. To, co soudní 

exekutoři vybudovali za 14 let své existence, bude pryč. Nicméně Exekutorská komora 

zaujala dne 28. května 2014 stanovisko, ve kterém vyjádřila souhlas se zavedením 

místní příslušnosti exekutorů: „Usnesením Sněmu č. 7/14/S27 bylo rozhodnuto, že 

Exekutorská komora České republiky, jako samosprávná stavovská organizace všech 

soudních exekutorů, podporuje urychlené zavedení systému místní příslušnosti soudních 

exekutorů s rovnoměrným přidělováním exekucí soudním exekutorům místně příslušným 

podle místa bydliště (sídla) povinného a žádá o urychlené provedení legislativních 

změn, které k zavedení tohoto principu garantujícího faktickou nestrannost a nezávislost 

soudních exekutorů povedou a odstraní stav, kdy exekutoři jsou si navzájem 
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konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Sněm soudních 

exekutorů, jako nejvyšší orgán Exekutorské komory, ukládá prezidiu komory a jeho 

členům aktivně prosazovat zavedení systému místní příslušnosti soudních exekutorů s 

rovnoměrným přidělováním exekucí soudním exekutorům místně příslušným podle místa 

bydliště (sídla) povinného.“
23

 

 V souvislosti s myšlenkou teritoriality byla vytvořena i Platforma za teritorialitu, 

jejíž mluvčí jsou z řad exekutorů, konkrétně JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor 

Kladno, a Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor Liberec. Účelem této skupiny je 

prosazovat zavedení teritoriality a bojovat proti špatné pověsti exekutorů. „Chceme 

pomoci vytvořit nový systém působnosti soudních exekutor. Proč? Chceme, aby soudní 

exekutoři nebyli nadále v očích veřejnosti vymahačskou mafií, ale aby se konečně stali 

respektovanou právnickou profesí. Nechceme provádět „obchodní činnost“ spojenou se 

získáváním exekučního byznysu, nechceme vést navzájem konkurenční boj. Rázně 

odmítáme praktiky drancování povinných osob způsoby vymykajícími se nejen 

pravidlům morálky, ale i zákona pro „zalíbení se“ některým oprávněným, tedy k 

příslibu dalších exekucí. Našim cílem je teritorialita, což je územní princip činnosti 

soudních exekutorů, kdy jsou soudní exekutoři, jako úřední osoby, na které stát převedl 

část své pravomoci v oblasti výkonu soudních a dalších rozhodnutí, rovnoměrně 

pověřováni exekucemi v kraji, kde je sídlo jejich úřadu.“
24

 Platforma dále odmítá 

postavení exekutora jako podnikatele a rovněž zrušení exekutorů a následné zestátnění 

exekucí. 

Věci vyloučené z mobiliární exekuce 

 Další problémovou oblastí je stávající demonstrativní výčet věcí, jež jsou 

vyloučeny z exekuce. Tato úprava nahrává soudním exekutorům a volá po jasnějším 

vymezení. 

 V současné době je projednáván návrh zákona poslanců Jeronýma Tejce, 

Jaroslava Foldyny, Michala Haška a dalších, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, který chce zavést taxativní výčet 

                                                 
23

 Zaujetí stanoviska k otázce místní příslušnosti soudních exekutorů (28.5.2014) - Exekutorská komora 

České republiky [online]. [Cit. 2014-11-11]. Dostupné z: http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/1618-

zaujeti-stanoviska-k-otazce-mistni-prislusnosti-soudnich-exekutoru-28-5-2014?w= 
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věcí, jež by byly vyloučeny z exekuce. Samozřejmě není možné do písmene 

vyjmenovat věci, jež by nebylo možno zabavit, a tak návrh počítá s únikovým 

ustanovením, dle kterého by o vyloučení věcí, které povinný nezbytně potřebuje 

k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, nebo věcí, jejichž prodej by byl 

v rozporu s morálními pravidly, rozhodoval na návrh povinného nebo člena jeho rodiny 

soud. 

 Návrh rozšiřuje výčet věcí o studijní a náboženskou literaturu, dětské hračky, 

písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se 

povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud se nedají přenést 

na jiný nosič dat – tzn. o fotografie a videa, jež mají velkou hodnotu pro povinného, ale 

ve své podstatě jsou pro jiné osoby bezcenné. Zabavení takovýchto věcí je spíše 

psychickým nátlakem na povinného, než opatřením, které povede k úspěšnému 

zpeněžení. Dále je v návrhu navrženo vyloučit věci, jejichž cena zcela zjevně 

nepřesahuje částku 1 000,- Kč. Toto ustanovení bych do zákona nevkládala. Pokud se 

takovýchto věcí bude u povinného nacházet například 10, může být vymožená částka 

v závěru celkem uspokojující. 

 Návrh dále do návětí věcí vyloučených z exekuce vkládá zajímavou větu, podle 

které mají být vyjmenované věci vyloučeny v rozsahu podle počtu členů rodiny. To by 

znamenalo možnost zabavit věci, jež popisem spadají do věcí vyloučených z exekuce, 

avšak jejich počet je pro domácnost nadbytečný.  

 Asi nejproblémovějším je určení, co spadá do pojmu obvyklé vybavení 

domácnosti. Co se považuje za obvyklé v jedné rodině, ve druhé mají jako luxus, v jiné 

si o tom mohou nechat jen zdát. Proto považuji za rozumné taxativně vyjmenovat, co 

vše pod tento pojem spadá. V návrhu zákona to je postel, stůl, kuchyňská linka, 

kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, 

peřiny a ložní prádlo. Do tohoto výčtu by bylo hodno doplnit ještě židle. V důvodové 

zprávě je sice uveden příklad, že počet nezabavitelných židlí se bude odvíjet od počtu 

členů rodiny povinného, avšak židle ve výčtu uvedeny nejsou. 

Nárok na náhradu nákladů bez právního zástupce 

 Při současném trendu snižování nákladů se na scéně objevil i vládní návrh 

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

předpisů a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, a který 
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náklady mj. v exekučním řízení zvýší v zájmu rovnoprávnosti zastoupených a 

nezastoupených účastníků. 

 V současné době jsou náhrady hotových výdajů přiznávány standardně 

v paušální výši jen účastníkům, kteří jsou zastoupeni zástupcem dle § 137 odst. 2 OSŘ, 

tj. advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem. Náhrada je určena v paušální výši 

ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 

poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a činí 300,-

Kč, případně 100,- Kč u bagatelních pohledávek, na jeden úkon právní služby bez 

ohledu na to, zda výdaje skutečně vznikly. Naopak účastník, který není zastoupen 

zástupcem dle § 137 odst. 2 OSŘ, má nárok na náhradu hotových výdajů jen v případě, 

že vznik takových nákladů doloží. Postavení zastoupených a nezastoupených účastníků 

tak není rovnoprávné. 

 Novela navrhuje stanovit vyhláškou Ministerstva spravedlnosti paušální výši 

hotových výdajů i pro účastníky nezastoupené dle § 137 odst. 2 OSŘ, na kterou bude 

mít nárok i v případě, že nedoloží výši skutečně vynaložených nákladů. V přiloženém 

návrhu vyhlášky je navržena náhrada ve výši 300,- Kč u bagatelních pohledávek, v 

ostatních případech 900,- Kč s tím, že při výkonu rozhodnutí nebo exekuci se paušální 

výše náhrady nákladů sníží na polovinu. 

 Nově tak vzniknou výdaje oprávněného v paušální výši hotových výdajů u 

řízení, kde jsou v současnosti náklady nulové, jelikož oprávněný většinou výši skutečně 

vynaložených výdajů „nevyčísluje, neboť by s tím měl více starostí, než odpovídá 

náhradě, která mu bude poskytnuta“.25 

 Tuto navrhovanou úpravu považuji za spravedlivou, neboť se odstraní nerovné 

postavení zastoupeného a nezastoupeného účastníka řízení. Navrhovaná výše paušální 

náhrady představuje bagatelní částku, jež nesníží vymahatelnost pohledávky a 

vynahradí oprávněnému minimální náklady, které musí vynaložit k vymožení své 

pohledávky. 

Ochrana manžela povinného 

 Postavení manžela povinného v exekuci není dnes vůbec výhodné. Velká 

exekuční novela zavedla možnost postižení mzdy, účtu, pohledávek a jiných 
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majetkových práv manžela povinného v případě vymáhání pohledávky, která vznikla za 

trvání manželství a spadá do SJM. Otevřel se tak nový prostor pro vymožení 

nevymahatelných dluhů, ovšem na úkor manželů povinných. 

 Další kritika spadá na ustanovení, dle kterého soudní exekutor nepřihlíží ke 

smlouvám o modifikaci SJM. Toto procesní ustanovení zasahuje do hmotněprávní 

úpravy a narušuje tak právní jistotu. Vládní návrh zákona, mimochodem tentýž, jež 

navrhuje zavedení paušálních náhrad hotových výdajů pro nezastoupené účastníky, 

navrhuje i rozsáhlou úpravu postižení SJM a postavení manžela povinného. Dle něj by 

měl exekutor před vydáním exekučního příkazu na majetek v SJM zjistit, zda je 

v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen Seznam listin) vedeném 

podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo 

rozhodnutí soudu o zrušení SJM, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, 

anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu 

založeného rozhodnutím soudu. Seznam listin je veden od 1. ledna 2014 Notářskou 

komorou a jedná se o seznam veřejnosti přístupný ve smyslu § 721 NOZ. Díky tomu 

se manželé mohou dovolat listin, které jsou v něm evidovány, vůči třetím osobám. 

Z tohoto důvodu je žádoucí, aby listiny byly zohledňovány i soudními exekutory.  

 Rozhodný okamžik pro to, zda musí exekutor nahlížet do Seznamu listin, bude 

vznik závazku. Exekutor bude povinen vycházet z obsahu listiny, pokud půjde o 

vydobytí dluhu ze závazku, který vznikl po jejím zápisu do Seznamu listin. Výjimečně 

bude muset exekutor nahlížet do Seznamu listin i v případě, pokud závazek vznikl před 

zápisem listiny, a to pokud s tím bude souhlasit oprávněný, jelikož to půjde k jeho tíži. 

Oprávněnému se zúží možnost uspokojení. „Vzhledem k tomu, že zkoumat dobu vzniku 

závazku přesahuje možnosti řízení o výkon rozhodnutí, stanoví se vyvratitelná 

domněnka, že v pochybnostech se má za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do 

Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.“
26

 

 Postavení manžela povinného by se mělo posílit také v tom smyslu, že by bylo 

možné postihnout jeho pohledávku pouze z účtu u peněžního ústavu a již nikoli jeho 

mzdu, jiné peněžité pohledávky či majetková práva. Účet by navíc šlo postihnout jen 

omezeně. První omezení je zakomponováno do návrhu změny EŘ: Exekuci přikázáním 

pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu půjde provést pouze tehdy, 
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nepostačí-li k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky včetně nákladů exekuce a 

oprávněného provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního 

ústavu. Další dvě omezení jsou navrženy do změny OSŘ. Výkon rozhodnutí přikázáním 

pohledávky z účtu manžela povinného bude úplně zastaven v případě, že na účtu 

nebudou ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do SJM. Zde by 

měla být vyvratitelná domněnka, že peněžní prostředky na účtu manžela náleží do SJM, 

pokud není prokázán opak. Naopak dle stávající judikatury je nerozhodné, čí peněžní 

prostředky jsou na účet posílány, rozhodné je, kdo je majitelem účtu. Pohledávka z účtu 

manžela povinného není součástí SJM, tou jsou až prostředky z účtu vybrané. Z tohoto 

důvodu je v návrhu zákona výslovně stanovena vyvratitelná domněnka. Druhým 

návrhem je, aby se na účtu manžela povinného zůstala nepostižená částka do výše jedné 

poloviny peněžních prostředků, které na účtu jsou v okamžiku doručení exekučního 

příkazu či usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.  

 Jediné omezení manžela povinného a posílení tak postavení oprávněného dle 

návrhu spočívá v tom, že účet půjde postihnout i v případě, že dluh povinného vznikl i 

před uzavřením manželství i jen povinnému. To dnes není možné. 

 Změna by měla být i v obraně manžela povinného. Namísto vylučovací žaloby 

se bude moci bránit jen návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí. O možnosti podání 

návrhu musí být poučen. O návrhu nebude rozhodovat exekutor, ale soud. Soudní 

exekutor bude povinen návrh manžela povinného do 7 dnů od jeho doručení postoupit 

spolu s exekučním spisem soudu. Cílem tohoto ustanovení je zrychlení procesu. 

 Posílení postavení manžela povinného bude na úkor oprávněného a sníží se tak 

vymahatelnost práva. Otázkou je, jestli by s uzavřením právního závazku manželství 

neměl manžel povinného převzít odpovědnost i za chování svého manžela při dnešní 

možnosti modifikovat SJM. 

Zálohy na náklady 

 V zájmu zákonodárců je i snaha snížit nadměrný počet exekucí, které jsou 

v České republice každý rok ve velké míře nařizovány. Jedním ze způsobů, jak omezit 

počet exekucí, spočívá v zavedení povinných záloh na náklady exekuce, které by platili 

oprávnění. Tento institut není ničím novým, je zakotven v § 90 odst. 3 EŘ a následně v 

§ 12 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a 

náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za 
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škody způsobené exekutorem. Nicméně není povinný. Exekutor má právo požadovat od 

oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce, pokud nejde o exekuci 

k vymožení výživného nezletilého dítěte. Výši zálohy a lhůtu k její úhradě určuje 

exekutor. Pokud však exekutor nechce přijít o oprávněného, zálohu většinou 

nepožaduje.  

 Cílem zavedení povinných záloh je odbourání tzv. zbytečných exekucí. Tj. 

takových, které mají nulovou šanci na úspěšné vymožení - například proti nemajetným 

dlužníkům, nebo dlužníkům, jež čelí velkému počtu exekucí. V současné době nemají 

oprávnění s vedením exekuce prakticky žádné náklady, pokud by se zálohy zavedly, 

oprávnění by více zvažovali, zda vůbec návrh podají. 

 Záloha je přirovnávána k soudnímu poplatku a je určena k pokrytí hotových 

výdajů, nikoli k odměně exekutora. Dosud tyto náklady kryjí soudní exekutoři ze svých 

vlastních prostředků. „Ačkoliv jsou úředními osobami a stát na ně přenesl svou 

pravomoc vykonávat právo, jako jediná právnická profese (na rozdíl od insolvenčních 

správců nebo likvidátorů) nemají zákonem zaručenu minimální odměnu. Není přitom 

myslitelné, aby neúspěšná řízení, která jsou vykonávána na základě návrhu věřitele a ve 

prospěch státní garance vymáhání spravedlnosti, dotovali soudní exekutoři ze svých 

zdrojů – zvláště za situace, kdy jim byly razantním způsobem sníženy odměny a kdy 

některé exekutorské úřady hlásí rozpočtové potíže.“
27

 Zavedení povinných záloh tak 

soudní exekutoři vítají. 

 Záloha musí být při spotřebování zúčtována rozhodnutím, proti kterému bude 

možné podat námitky. Při přesažení paušální částky hotových výdajů, tj. 3 500,- Kč bez 

DPH, by měly být náklady podrobně odůvodněny. Exekutorská komora počítá i 

s výčtem výjimek, kdy by se záloha platit nemusela, aby nebylo znemožněno právo 

vůbec návrh na zahájení exekuce uplatnit. Dnes se jedná pouze o exekuci k vymožení 

výživného na nezletilé dítě. 

 V případě zaplacení zálohy a následného úspěšného vymožení exekuce se záloha 

vrací oprávněnému a plné náklady, které jsou určeny v příkazu k náhradě nákladů 

exekuce, nese dlužník.  

                                                 
27
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Změna v kárném řízení 

 Kritizované jednoinstančnosti kárného řízení by mohl být konec. Vláda navrhuje 

přenést agendu kárné pravomoci ve věcech exekutorů z Nejvyššího správního soudu na 

Ministerstvo spravedlnosti, kde by řízení bylo dvojinstanční. V prvním stupni by 

rozhodovalo Ministerstvo spravedlnosti, ve druhém sám ministr. Navíc chce zavést 

zahajování řízení ex offo, nikoli již na základě žaloby taxativně určených kárných 

žalobců. Proti tomu se bouří Komora, která považuje přenesení kárné pravomoci 

z nezávislého NSS na Ministerstvo spravedlnosti, jež by bylo zároveň jak kárným 

soudcem, tak žalobcem, za protiústavní. V souvislosti s tím poukazuje na 

poddimenzovaný stav personálu na dohledovém odboru Ministerstva spravedlnosti, 

díky kterému je dohled MS neefektivní a je v rozporu s důvodovou zprávou 

k navrhované úpravě, jež tvrdí, že změna by měla přinést zefektivnění kárného řízení. Já 

bych se spíše přiklonila k názoru Komory a pravomoc ponechala NSS, avšak zavedla 

řádný opravný prostředek, jež by zajistil důraznější provedení práva na spravedlivý 

proces. 

 Za smysluplnou změnu považuji návrh, aby se v kárném řízení pokračovalo i 

v případě zániku výkonu exekutorského úřadu, nebo skončení pracovního poměru 

exekutorského kandidáta či koncipienta. V současné době jsou tyto skutečnosti 

důvodem pro zastavení řízení, což postrádá logiku, jelikož je kárné řízení vedeno pro 

skutky, jichž se tyto osoby dopustily v době, kdy v uvedené pozici působily. Kárné 

odsouzení by pak mohlo mít za následek nemožnost jmenování exekutorem či 

nemožnost zaměstnání jako koncipient nebo kandidát po určitou dobu. Rovněž je 

navrhováno, aby nemohl být jmenován exekutorem nebo zapsán do seznamu 

koncipientů ten, proti němuž se kárné řízení vede. 
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ZÁVĚR 

 V České republice existuje exekuční řízení s možnou alternativou soudního 

výkonu rozhodnutí, kdy počet exekucí značně převažuje. To je dáno především 

mnohonásobnou efektivností exekučního řízení. Té se dostává díky nezávislému 

postavení exekutora a široké škále přiznaných pravomocí v českém právním řádu. 

Exekutor není zaměstnancem státu, je však nutné jeho pověření státním orgánem – 

soudem. Soukromé postavení exekutora skýtá výhody i nevýhody – exekutor řídí svůj 

úřad jakou svou firmu, musí si však na svoje fungování vydělat, od státu nedostává 

žádné příjmy. Rozsahu jeho pravomocí odpovídá jeho odpovědnost, podléhá dohledu ze 

strany Ministerstva spravedlnosti, Komory i předsedů soudů. 

 Úloha soudu v exekučním řízení je nezbytná. Jeho pověření soudního exekutora 

je nutné k řádnému vedení exekuce. V dalších případech má funkci jakési pojistky, kdy 

exekutor soudu postupuje svá zamítavá rozhodnutí k dalšímu řízení. 

 Oprávněný má v řízení navrch, jelikož on drží v ruce pravomocný a vykonatelný 

exekuční titul a domáhá se skrze exekuční řízení splnění povinnosti, v něm uložené. 

Oprávněný disponuje s řízením. Co se však týče jeho postavení jako účastníka řízení, je 

nutné dodržení zásady rovného postavení a všichni účastníci tak mají stejná práva a 

povinnosti. EŘ a OSŘ přiznávají účastníkům vícero obranných prostředků, jejichž 

využití však závisí na konkrétních osobách, neboť i zde platí zásada vigilantibus iura 

scripta sunt. 

 Exekuční řízení je namířeno proti povinnému. Možnost omezení a míra zásahu 

do jeho především vlastnických práv je velmi citlivou oblastí. Do konfliktu se zde 

dostává vymahatelnost práva oprávněného a zásah do základních práv povinného. Tato 

práva musí být v určité rovnováze a zákon by měl stanovovat mantinely jejich omezení. 

Tyto mantinely se však budou s vývojem společnosti měnit a budou stále předmětem 

politických diskuzí. Aktuálně je v řešení např. otázka teritoriality, která by měla posílit 

právní postavení povinného, avšak dle mého názoru na úkor oprávněného.  

 Neochota a nezájem povinných svou situaci včas řešit nutí soudní exekutory 

k využívání všech možných prostředků vymáhání. Právní řád poskytuje širokou škálu 

prostředků obrany i dostatečné lhůty k jejich využití. Jejich promeškání nebo nevyužití 

lze přičítat jen k tíži povinného, nikoli obviňovat exekutora z konání své práce při 

dodržování zákonných postupů. Možné excesy jsou otázkou jinou. Ty však považuji 
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v lidské společnosti za nevyhnutelné, stejně jako v každé jiné profesi. Existence 

institutů, které tyto excesy postihují je však důležitá a žádoucí. 

 V zájmu zachování právní jistoty je existence soudních exekutorů v dnešní 

společnosti nepostradatelná. Stát, ve kterém není možné vymáhání přiznaného práva 

nebo je možné pouze s nízkou efektivností, nelze nazývat právním státem. 

 Počet nařizovaných exekucí však nelze snižovat omezováním práva na jejich 

vymáhání či zhoršováním podmínek vymahatelnosti, nýbrž jejich předcházením. Ke 

snížení počtu exekucí by měla vést opatrnost a větší informovanost osob, zejm. při 

uzavírání smluv, možné omezení výše úroků, sankčních podmínek, obchodních 

podmínek apod. ve spotřebitelských smlouvách.  

   



76 

 

SEZNAM ZKRATEK 

OSŘ  = zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

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

  (exekuční řád) 

IZ  = zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

  zákon) 

NOZ  = zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník) 

TZ  = zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

TŘ  = zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

MS  = Ministerstvo spravedlnosti 

NSS  = Nejvyšší správní soud 

EKČR  = Exekutorská komora České republiky 

SJM  = společné jmění manželů   
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Usnesení 

Sněmu Exekutorské komory České republiky ze dne 28. února 2006, kterým byl přijat v souladu 

s ustanovením § 110 odst. 7 písm. l) Exekučního řádu stavovský předpis, kterým se stanoví 

 

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů 

 
Část prvá 

 
Působnost pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů 

 
Čl. 1 

 
Osobní působnost 

 
(1) Pravidly profesionální etiky a pravidly soutěže (dále jen „Pravidla”) jsou vázáni všichni 
soudní exekutoři (dále jen „exekutoři”), jmenovaní do svých úřadů ministrem spravedlnosti a 
vedení v seznamu Exekutorské komory České republiky (dále jen „Komora”).  
 
(2) Pro exekutorské kandidáty a exekutorské koncipienty zapsané v seznamu exekutorských 
kandidátů a koncipientů vedeném Komorou, platí přiměřeně ta ustanovení Pravidel, která se 
jich mohou týkat.  
 

Čl. 2 
 

Věcná působnost 
 

Právní řád, jímž se řídí právní vztahy exekutora k účastníkovi řízení anebo k třetím osobám v 
souvislosti s výkonem exekuční a další činnosti, je pro působnost těchto Pravidel nerozhodný.  
 
 

Část druhá 
 

Pravidla profesionální etiky 
 

Oddíl prvý 
 

Všeobecná pravidla 
 

Čl. 3 
 

Důstojnost a vážnost stavu 
 

(1) Exekutor je všeobecně povinen přispívat poctivým, čestným a slušným chováním k 
důstojnosti a vážnosti exekutorského stavu. 
 
(2) Exekutor je povinen plnit převzaté závazky. Závazek nebo ručení za cizí závazek smí 
převzít jen tehdy, může-li si být jist jeho splněním.  
 
(3) Projevy exekutora v souvislosti s výkonem exekuční činnosti a další činnosti soudního 
exekutora (dále jen „další činnosti“) jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.  
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Čl. 4 

 
Jiná výdělečná činnost 

 
Jakákoliv účast soudního exekutora na podnikání, jehož předmět nezahrnuje exekuční a další 
zákonem povolenou činnost soudního exekutora dle ustanovení § 3 odst. 1 exekučního řádu, je 
jinou výdělečnou činností neslučitelnou s činností soudního exekutora, jedná se zejména o 
účast exekutora ve statutárních a kontrolních orgánech obchodních společností.  
 

Oddíl druhý 
 

Povinnosti exekutora 
 

Čl. 5 
 

Základní pravidla 
 

(1) Ve věcech, v nichž byl soudem pověřen provedením exekuce nebo při výkonu další činnosti 
postupuje exekutor vždy nezávisle, svědomitě a pečlivě.  
 
(2) Exekutor nesmí zneužít ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informací, 
které získal v souvislosti s výkonem exekuční nebo další činnosti.  
 

Čl. 6 
 

Odmítnutí služeb v rámci další činnosti exekutora 
 

(1) Exekutor odmítne v rámci další činnosti poskytnout službu v téže věci více osobám, jestliže 
zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech.  
 
(2) V případech, kdy je exekutor povinen nebo oprávněn své služby odmítnout a hodlá tak 
učinit, provede vždy přiměřená opatření k odvrácení závažné újmy, která žadateli o poskytnutí 
služby bezprostředně hrozí.  
 

Čl. 7 
 

Smluvní odměna exekutora 
 

(1) Při sjednávání smluvní odměny je exekutor povinen žadateli o poskytnutí služby sdělit 
pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úplné vysvětlení o 
výši smluvní odměny v dané věci.  
 
(2) Exekutor nesmí s žadatelem uzavřít smlouvu, která by svým obsahem odporovala pravidlům 
soutěže.  
 

Čl. 8 
 

Povinnosti kolegiální 
 

Exekutor nesmí jiného exekutora osočovat a nesmí proti němu zahájit právní spor bez 
předchozího projednání ve smírčím orgánu Komory.  
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Čl. 9 
 

Obecné povinnosti k exekutorskému stavu 
 

(1) Byla-li orgány činnými v trestním řízení nařízena domovní prohlídka v kanceláři 
exekutorského úřadu nebo v bytě exekutora, je exekutor povinen upozornit příslušný orgán na 
svou zákonnou povinnost mlčenlivosti a s tím spojenou omezenou ediční povinnost a žádat, 
aby k tomuto úkonu byl přibrán jako nezúčastněná osoba zástupce Komory nebo alespoň jiný 
exekutor.  
 
(2) Exekutor je povinen řádně a včas poučit všechny osoby, které se podílejí na jeho exekuční a 
další činnosti, o rozsahu jejich zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost, a to i v souvislosti se 
svědeckou povinností takových osob podle ustanovení občanského soudního řádu a trestního 
řádu.  
 

Čl. 10 
 

Povinnosti k exekutorským koncipientům 
 
(1) Exekutor je povinen umožnit exekutorskému koncipientovi, který je k němu v pracovním 
poměru, účelnou právní praxi, pečlivě ho vést a dohlížet na něj tak, aby získal znalosti a 
zkušenosti potřebné ke složení exekutorské zkoušky a k výkonu exekuční a další činnosti a aby 
si osvojil a dodržoval pravidla profesionální etiky.  
 
(2) Exekutorský koncipient smí vykonávat praxi pouze v hlavním pracovním poměru jen k 
jedinému exekutorovi.  
 
(3) Exekutorský koncipient nesmí provádět úkony exekuční činnosti, ani další činnosti exekutora 
na vlastní účet a exekutor mu to nesmí umožnit.  
 
(4) Exekutor je povinen vydat koncipientovi potvrzení o délce jeho koncipientské praxe a její 
zhodnocení.  
 
(5) Exekutor je povinen poskytovat koncipientovi přiměřenou mzdu, nesmí však učinit taková 
opatření, podle nichž by byl koncipient fakticky jeho tichým společníkem nebo která by činila 
exekutora ekonomicky závislým na koncipientovi.  
 
(6) Koncipient nepoužije k újmě exekutora, u něhož pracuje, nebo ve svůj vlastní prospěch 
anebo ve prospěch třetích osob informací, které získal v souvislosti se svým pracovním 
poměrem k exekutorovi. Tato jeho povinnost trvá i po zániku pracovního poměru koncipienta k 
exekutorovi.  
 

Čl. 11 
 

Povinnosti při vedení kanceláře exekutorského úřadu. 
 

(1) Zřizování poboček exekutorských úřadů v obcích, které jsou umístěny v obvodu jiného 
okresního soudu než toho, do jehož obvodu byl exekutor jmenován, je porušením pravidel 
soutěže a profesionální etiky.  
 
(2) Pobočkou se rozumí pracoviště sloužící k výkonu exekuční a další činnosti, s výjimkou 
skladovacích prostor.  
 
(3) Exekutor vede kancelář svého úřadu tak, aby nebyla snižována důstojnost exekutorského 
stavu. Provádění kancelářských úkonů svěřuje pouze osobám náležitě kvalifikovaným, 
odpovědným a bezúhonným a soustavně na jejich činnost dohlíží. Ustanovení čl. 10 odst. 4 a 
odst. 6 o exekutorských koncipientech platí obdobně i pro tyto osoby.  
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Oddíl třetí 
 

Jiné povinnosti exekutora 
 

Čl. 12 
 

Povinnosti exekutorů v řízení před soudy a jinými orgány 
 

(1) Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy a jiným orgánům, které 
rozhodují v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly, je exekutor povinen 
zachovávat náležitou úctu a zdvořilost.  
 
(2) Exekutor nesmí při provádění exekuční, ani další činnosti používat nebo uvádět údaje, o 
nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé.  
 
(3) Exekutor je povinen v exekučním řízení jednat poctivě, respektovat zákonná práva 
účastníků tohoto řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby 
nebyla snižována jejich důstojnost ani důstojnost exekutorského stavu.  
 
(4) Jsou-li pro jednání před soudem nebo jiným orgánem stanovena nebo obvyklá zvláštní 
pravidla chování, například pokud jde o oslovování, úřední oděv, udělování slova, vykazování 
místa apod., je exekutor povinen tato pravidla dodržovat.  
 

Čl. 13 
 

Veřejně prospěšná činnost 
 

(1) Byl-li exekutor k tomu vyzván Komorou, je povinen podílet se v přiměřeném rozsahu na 
projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod, a to i bez nároku 
na odměnu, ledaže mu v tom brání vážné důvody.  
 
(2) Za stejných podmínek je exekutor povinen podílet se na výzvu Komory na projektech, jejichž 
cílem je uskutečňování principů demokratického právního státu nebo zdokonalení právního 
řádu České republiky.  
 
 

Část třetí 
 

Pravidla soutěže exekutorů 
 

Oddíl prvý 
 

Základní pravidla 
 

Čl. 14 
 

Všeobecná ustanovení 
 

(1) V zájmu účastníků řízení, žadatelů o poskytnutí služby v rámci další činnosti, třetích osob i 
soutěžitelů postupuje exekutor v soutěži s ostatními exekutory poctivě. K soutěžním účelům 
zejména nepoužívá údaje vědomě nepravdivé, klamavé nebo snižující jiného exekutora.  
 
(2) Označení „soudní exekutor” může exekutor používat i mimo výkon exekuční a další činnosti. 
  
(3) Při soutěži dodržuje exekutor obecně závazné soutěžní předpisy. Jejich nerespektování je 
porušením profesionální etiky.  
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Čl. 15 
 

Neúčtování odměny a nákladů exekuce 
 

(1) Pokud exekutor účtuje v rámci exekuční či další činnosti odměnu, která je nižší než platná 
odměna tarifní, stanovená cenovým předpisem (vyhláška č. 330/2001 Sb. v pl. znění) nebo za 
provedené služby neúčtuje odměnu žádnou, dopouští se závažného porušení pravidel soutěže 
mezi exekutory. Nejde o porušení pravidel, pokud se jedná o účtování odměny účastníku řízení, 
který podle zákona splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků. 
  
(2) Porušením pravidel soutěže je i postup exekutora v případě, kdy se smluvně zaváže, že za 
provedenou exekuční a další činnost nebude na oprávněném požadovat žádné náklady. Pokud 
takovéto smlouvy má, je povinen je vypovědět či změnit do tří měsíců od účinnosti předpisu.  
 

Oddíl druhý 
 

Označení exekutora 
 

Čl. 16 
 

Povinné údaje 
 

(1) Označení exekutora sestává z přesného označení a adresy exekutorského úřadu, do něhož 
byl exekutor jmenován, jeho jména a příjmení a z označení „soudní exekutor”.  
 

Čl. 17 
 

Dovolené údaje 
 

(1) Označení může obsahovat i akademické tituly exekutora, označení jeho vědecké hodnosti a 
titul vysokoškolského profesora nebo docenta. 
  
(2) Označení může obsahovat též telefonické a faxové spojení exekutora, případně jeho 
elektronickou adresu nebo označení webových stránek. 
 

Čl. 18 
 

Doplňující údaje 
 

Uvádění doplňujících údajů k označení není dovoleno.  
 

Čl. 19 
 

Jazyk označení 
 

Označení lze uvádět vedle českého jazyka i v těch jazycích, v nichž je exekutor schopen 
poskytovat své služby.  
 

Oddíl třetí 
 

Informace o činnosti exekutora 
 

Čl. 20 
 

Reklama 
 

(1) V periodickém tisku, neperiodických publikacích, rozhlasu, televizi a v audiovizuálních 
prostředcích smí exekutor v přiměřeném rozsahu informovat veřejnost o své činnosti s tím, že 



88 

 

každá taková reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Reklama musí dále respektovat 
zásady čestného soutěžení mezi exekutory.  
 
(2) Reklama nesmí šířit klamavé údaje o exekuční či další činnosti exekutora či údaje o 
činnostech, které exekutor není dle platných právních předpisů oprávněn provádět. Klamavým 
údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž 
byl učiněn, může uvést v omyl.  
 

(3) Reklama nesmí na základě klamavých údajů sjednávat exekutorovi prospěch na úkor jiného 

exekutora.  
 

(4) Reklama nesmí útočit na jiné exekutory a nesmí jiné exekutory diskreditovat, a to ani přímo 

ani nepřímo.  
 
(5) Reklama nesmí využívat zobrazení a texty, jejichž souvislost s exekuční činností by mohla 
být způsobilá poškodit profesní čest a pověst exekutorského stavu. Zejména pak nesmí 
exekutorskou činnost nepřiměřeně zlehčovat, ironizovat její nepříznivé dopady na povinné, 
spojovat s veřejně známými osobami či událostmi apod.  
 
(6) Reklama je zakázána zejména na reklamních plochách, dopravních prostředcích, plakátech, 
letácích a podobných komunikačních prostředcích umožňujících přenos informací. Exekutor 
rovněž nesmí ke své reklamě používat neadresný způsob rozesílání elektronické pošty (spam) 
nebo direkt – marketingové postupy spočívající v oslovování předem nestanoveného okruhu 
osob nebo využívající telefonních služeb call - center.  
 

Čl. 21 
 

Odborné publikace 
 
V literárním nebo vědeckém díle z oboru práva, jehož je exekutor autorem nebo spoluautorem, 
smí být k jeho jménu, příjmení a titulům připojeno označení „soudní exekutor” s údajem o sídle 
úřadu v obvodu soudu, pro který byl jmenován.  
 

Čl. 22 
 

Informace poskytované jinými osobami 
 

Exekutor nesmí dát nikomu souhlas, aby informoval o jeho podnikání nad rámec dovolený 
těmito Pravidly.  
 

Oddíl čtvrtý 
 

Informace o sídle exekutora 
 

Čl. 23 
 

Informační tabulky 
 

Na domě, v němž má sídlo, musí exekutor umístit údaje o svém označení v souladu s 
příslušnými ustanoveními Exekučního a Kancelářského řádu.  
 

Čl. 24 
 

Svobodná volba exekutora 
 
Exekutor je povinen se zdržet každého jednání, kterým by se osobám požadujícím poskytnutí 
exekuční či další činnosti ztěžovala nebo znemožňovala svobodná volba exekutora.  
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Čl. 25 
 

Použití jiných osob 
 

Za doporučení nebo zprostředkování exekuční nebo další činnosti nesmí exekutor poskytnout 
ani přijímat úplatu nebo jinou výhodu.  
 
 

Část čtvrtá 
 

Závěrečná ustanovení 
 

Čl. 26 
 

Informační povinnost Komory 
 

(1) Prezidium Komory sdělí exekutorovi na jeho žádost závazné písemné stanovisko k souladu 
exekutorem zamýšleného jednání s těmito Pravidly. Jednání exekutora, které je v souladu s 
takovým stanoviskem, nemůže být posouzeno jako kárné provinění.  
 
(2) Na žádost soudů, jiných státních orgánů a zahraničních exekutorských komor nebo jim 
odpovídajících jiných organizací exekutorů sdělí stanovisko k obsahu, k použití nebo k výkladu 
těchto Pravidel prezidium Komory.  
 

Čl. 27 
 

Platnost a účinnost Pravidel 
 

Tento stavovský předpis nabývá platnosti dnem schválení sněmem Exekutorské komory ČR a 
účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách Exekutorské komory ČR.  
 
 

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. , v.r. 
prezident 

Exekutorské komory ČR 
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ABSTRAKT 

 Téma této práce jsem zvolila z důvodu jeho aktuálnosti. Počet nařízených 

exekucí je stále vysoký a poměr mezi právy a povinnostmi na straně jednotlivých 

subjektů exekučního řízení nejasný. 

 Práce pojednává o subjektech exekučního řízení podle exekučního řádu. Zabývá 

se tím, kdo může být subjektem a účastníkem exekučního řízení, postavením subjektů, 

jejich úlohou v exekučním řízení a také jejich právy a povinnostmi. 

 Cílem diplomové práce je porovnat postavení jednotlivých subjektů, popsat, jak 

může exekuce kromě povinného a oprávněného zasáhnout do života třetích osob, a 

zamyslet se nad budoucí právní úpravou. 

 Práce je rozdělena krom úvodu a závěru do deseti kapitol. Na počátku se věnuje 

obecnějším otázkám týkající se zejména subjektů a účastníků řízení a samotného 

exekučního řízení, poté již pojednává o jednotlivých subjektech exekučního řízení. 

Poslední kapitola je věnována úvahám nad budoucí právní úpravou. 

ABSTRACT 

 I have chosen the topic of this diploma thesis for its relevance. The number of 

ordered executions is still high and the ratio between rights and obligations on the part 

of individual subjects of the execution proceeding is unclear. 

 The diploma thesis discusses subjects of the execution proceeding according to 

the Execution Procedure Act. It analyses who can be subject and participant of the 

execution proceeding, the status of the subjects, their role in execution proceeding and 

also their rights and duties. 

 The aim of the diploma thesis is to compare the position of individual subjects, 

describe how the execution can affect lives not only of the obligated and entitled 

subjects but also lives of third parties and to elaborate on future legislation. 

 The diploma thesis is, except for the introduction and the conclusion, divided 

into ten chapters. The beginning is devoted to general questions regarding subjects and 

participants of the proceeding and the proceeding itself. Then it discusses individual 

subjects of the execution proceeding. The last chapter focuses on the discussion about 

future legislation.   
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