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Úvod 

Tématem této diplomové práce jsou incidenční spory v řízení o výkon 

rozhodnutí, resp. řízení exekučním. Tuto problematiku jsem si zvolila zejména pro její 

aktuálnost, o níž se dá říci, že nabývá stále na svém významu ruku v ruce s přibývajícím 

počtem exekučních řízení. V důsledku nepříznivé sociálně-ekonomické situace tak 

narůstá počet dlužníků, kteří nejsou sto své dluhy z nejrůznějších důvodů plnit, přičemž 

v souvislosti s obecně platnou zásadou pacta sunt servanda přichází na řadu režim 

státního donucení, když dlužník neplní své povinnosti. 

V návaznosti na zvyšující se počet exekučních řízení narůstá i počet osob, jež 

jsou těmito řízeními dotčeny. Jedná se tak nejen o samotné účastníky řízení, tj. 

povinného a oprávněného, ale zejména o osoby stojící vně těchto řízení, tj. osoby třetí, 

jako jsou manžel povinného, dlužníci povinného aj., jichž se především tématika této 

práce velmi blízce týká.  

Cílem této práce je uceleně představit incidenční spory, jež mohou v exekučním 

řízení vyvstat, nastínit jejich postavení v právním řádu a vzhledem k jejich roztříštěné, 

či chybějící právní úpravě především popsat jejich účel, povahu a charakteristické rysy, 

jakož i pojednat o aktivní a pasivní věcné legitimaci. S ohledem na požadovaný rozsah 

diplomové práce však nelze podat vyčerpávající zevrubný popis těchto incidenčních 

sporů, či se zabývat hlouběji určitou dílčí problematikou, proto se tato práce zaměřuje 

zejména na význačné aspekty těchto incidenčních sporů tak, aby bylo dosaženo 

komplexního strukturovaného přehledu o těchto sporech, což si tato práce klade za cíl. 

Nejprve bude obecně pojednáno o kategorii incidenčních sporů a jejímu 

zařazení, další výklad bude věnován  řízení o výkon rozhodnutí a řízení exekučnímu, 

k pochopení této dichotomie nabídnu stručný exkurz do historického vývoje těchto 

řízení a následně bude pojednáno o zásadách, na nichž je řízení exekuční postaveno. 

Dále přistoupím k samotnému pojmu incidenčních sporů v řízení exekučním a 

představím jejich třídění podle dvou základních hledisek. Posléze se zaměřím na 

jednotlivé typy incidenčních sporů a nabídnu jejich popis z hlediska účelu, povahy, 

charakteristických rysů, jakož i věcné legitimace.  
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1. Obecně o incidenčních sporech a řízení vykonávacím 
(exekučním) 

1.1. Pojem incidenčního sporu 

 Incidenční spory lze obecně vymezit jako spory, jejichž potřeba je vyřešit 

vyvstane v řízení, které samo o sobě pro řešení takovýchto sporů není způsobilé, neboť 

sleduje jiný cíl.1 Objektivní právo pojem „incidenční spor“ nijak nedefinuje.  

V rámci některých řízení nelze řešit spor o právo, který v příslušném řízení 

vyvstane tak, aby nedošlo k porušení práva na spravedlivý proces pro odlišné procesní 

postupy, jakož i zásady, které jednotlivá řízení ovládají, a proto je nezbytné svěřit 

takový spor samostatnému řízení, které požadavky práva na spravedlivý proces splňuje. 

Řízení, v němž vyvstala potřeba vyřešit takovýto spor o právo, by nemělo z důvodu 

řešení sporné otázky v jiném řízení pokračovat, se prozatímně přeruší.  

 V platném procesním právu nalezneme incidenční spory zejména v rámci řízení 

o výkon rozhodnutí, resp. řízení exekučního, některými autory označované jako spory 

exekuční 2, kterým se tato práce bude hlouběji věnovat.  

Další kategorií incidenčních sporů jsou spory vznikající v řízením insolvenčním. 

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

jediným platným právním předpisem, jenž termín incidenční spor explicitně používá.  

S incidenčními spory se můžeme setkat rovněž i v některých nalézacích řízeních 

nesporných, např. v řízení o pozůstalosti jde spor o dědické právo 3 nebo v řízení o 

úschovách o nahrazení projevu vůle účastníka, jenž odepřel souhlas s vydáním 

                                                           

1 WINTEROVÁ, A. Incidenční spory. Bulletin advokacie. 2003, č. 4, s. 13 
2 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
110.  

srov. FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita 
Karlova, 1972, s. 14 
3 viz § 170 z.ř.s. 
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předmětu úschovy 4.  

1.2. Řízení vykonávací a exekuční 

Pojem civilní proces (resp. občanskoprávní řízení) je zpravidla chápán jako 

právem upravený postup soudů a dalších procesních subjektů při poskytování ochrany 

právním vztahům soukromého práva. Garantem ochrany subjektivních práv je stát, resp. 

státní moc, jež zajišťuje legislativní činností tvorbu právního řádu, dohlíží nad jeho 

dodržováním, jakož i jeho dodržování vynucuje stanovenými donucujícími prostředky.  

V důsledku monopolizace státní moci, kdy stát převzal veškerou odpovědnost i 

pravomoc v oblasti nalézaní, zajišťování i prosazování práva, jež nepřipouští 

v dřívějších dobách uplatňovanou svépomoc jednotlivců, došlo současně ke vzniku 

základní povinnosti státu, a to chránit a prosazovat právo účinnými prostředky. Civilní 

proces tak v moderním státě nahradil místo příslušící v minulosti právě svépomoci. 

Projevem uvedené povinnosti státu je tak i právo na soudní ochranu, jakožto základní 

lidské právo garantované jak na úrovni mezinárodní, tak vnitrostátní. Tuzemský právní 

řád právo na soudní ochranu zakotvuje zejména v Listině základních práv a svobod, 

zejména čl. 36, což vylučuje možnost jednotlivce, aby sám disponoval vynutitelností 

právních norem. V návaznosti na to je zcela nepřípustné, aby se jednotlivec práva vůči 

státu na soudní ochranu vzdal, může se však vzdát svého subjektivního materiálního 

práva, popř. nároku. Avšak samotné vzdání se práva na soudní ochranu při zachování 

nároku jednotlivce je nemožné.5   

Civilní proces představuje množinu jednotlivých procesních druhů majících svá 

specifika, sestávající zejména z řízení nalézacího a vykonávacího, jakožto 

elementárních druhů občanskoprávního řízení. Uvedené procesní druhy jsou na sobě 

relativně nezávislé, což plyne z povahy a cíle každého z nich. Bezprostředním cílem 

řízení nalézacího je ochrana hmotného subjektivního práva či právem chráněného 

zájmu, avšak u vykonávacího řízení je takovým cílem ochrana procesních vztahů, jež 

byly založeny rozhodnutím, které nabylo právní moci a vykonatelnosti. Avšak i při 
                                                           
4 viz § 299 z.š.s. 
5 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
2-3 
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zvláštnostech obou těchto řízení i jim vlastních cílů, jsou tato řízení spojována jejich 

obecným účelem, a to ochranou subjektivních práv, v důsledku čehož tvoří do jisté míry 

obě tato řízení jednotu civilního procesu.6 

Na druhé straně, nezávislost existence vykonávacího řízení na řízení nalézacím 

vyplývá i z toho, že exekučním titulem jsou vedle rozhodnutí soudů i rozhodnutí vydaná 

jinými státními orgány. Stavinohová dále spatřuje relativní samostatnost řízení 

vykonávacího též ve skutečnosti, že právě řešení sporů vzniknuvších při výkonu 

rozhodnutí nebo v souvislosti s ním, zákon ukládá právě řízení nalézacímu.7  

Řízením o výkon rozhodnutí se pak rozumí ta část civilního procesu, v níž 

dochází k vymožení povinnosti uložené povinnému, kterou dobrovolně nesplnil, a to 

prostřednictvím státního donucení. Vykonávací řízení tak není nezbytným důsledkem 

řízení nalézacího, avšak už i jeho zakotvení v pozitivním právu a případná možnost jeho 

uplatnění působí preventivně tak, že dlužník dobrovolně splní svůj dluh. Macur uvádí, 

že někteří zahraniční autoři považují soudní exekuci za prostředek poslední instance, tj. 

„ultima ratio“, jakým lze řešit konflikt mezi stranami, s čímž se autorka této práce 

ztotožňuje.8 

K ochraně práv v mnohých případech postačí samotné autoritativní zjištění práva, 

tj. nalezení práva v řízení nalézacím, a to zejména v případech řízení, jejichž výsledkem 

je rozsudek určující, zda tu je právo či právní vztah 9 nebo rozsudek o osobním stavu 10. 

V těchto případech není ani výkon takového rozhodnutí, ve smyslu výše uvedeném, 

možný. K realizaci těchto rozhodnutí dochází jiným způsobem, v zásadě jsou vykonány 

okamžikem stanoveným v právním předpise.11 Zjišťujeme tedy, že výkon rozhodnutí je 

                                                           
6 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 15 
7 STAVINOHOVÁ, J. Občanské právo procesní: řízení o výkon rozhodnutí, řízení konkursní a vyrovnací, 
řízení rozhodčí. 1.vyd. Brno: Doplněk, 1997, s. 6 
8 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
11 
9 Kupříkladu se může jednat spor o platnost závěti, v němž se žalobce domáhá určení, že je jediným 
dědicem zůstavitele. 
10 V tomto případě dochází k autoritativnímu založení, změně či zrušení hmotněprávního vztahu soudem 
(např. zrušení manželství rozvodem). 
11 SCHELLEOVÁ, I. Civilní proces, 1.vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 780 
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přípustný pouze, pokud takové rozhodnutí ukládá povinnost plnění spočívající 

v povinnosti něco dát (dare), učinit (facere), něčeho se zdržet (pati), něco strpět 

(omittere). Macur exekucí proto rozumí „faktické uskutečnění určitého práva na plnění, 

jež bylo oprávněnému přiznáno vykonatelným rozhodnutím soudu, avšak nebylo 

povinnou stranou poskytnuto dobrovolně a musí být prosazeno donucujícími prostředky 

státní moci“.12 

Fiala považuje exekuční řízení „za jedno z nejpronikavějších řízení, neboť jde o 

uskutečňování vynutitelnosti práva, tedy o uskutečňování nejdůležitější úlohy práva“.13  

Podmínky, za nichž lze prostřednictvím státního donucení vymoci splnění uložené 

povinnosti, stanoví předpisy upravující výkon rozhodnutí, jen tak lze zajistit sankční 

funkci práva pro případ, kdy subjekt, jemuž je povinnost uložena, tuto dobrovolně 

nerespektuje. Vykonávací řízení tedy zajišťuje vynucení přiznaných práv, jakož i 

splnění jim odpovídajících povinností.  

Označení tohoto řízení jako řízení o výkon rozhodnutí přinesl zákon č. 99/1963 

Sb., o občanském soudním řízení, které mělo nahradit do té doby užívaný latinský 

pojem „exekuce“ pocházející už z dob římského práva, který Římané vymezovali jako 

nucené vymáhání plnění. 14 Fiala dále uvádí, že nový název je nepřesný, neboť 

nezohledňuje fakt, že rozhodnutí může být vykonáno dobrovolně, a teprve pokud 

k dobrovolnému splnění povinnosti v něm uložené nedojde, má nastoupit nucené 

vymáhání tohoto plnění, proto by se jako výstižnější jevilo označení „nucený výkon“. 15 

Vzhledem k předchozí dlouhodobé tradici používání pojmu exekuce se záměr 

zákonodárce však zcela nenaplnil, a pojem exekuce se tak stal v zásadě synonymem 

k nově zaváděnému označení „výkon rozhodnutí“, k čemuž přispěla mj. z jazykového 

                                                           
12 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
5 
13 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 28 
14 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. 1.vyd. 
Praha: Univerzita Karlova, 1974, s. 75 
15 FIALA, tamtéž, s. 88 
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hlediska i ohebnost jednoslovného pojmu, jak uvádí Winterová. 16  

Termín exekuce byl do českého právního řádu znovu vnesen až přijetím zákona č. 

120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), na jehož 

základě činnost až dosud vyhrazenou výlučně soudům mohou nadále vykonávat i 

soukromoprávní subjekty – soudní exekutoři, na něž byla exekučním řádem delegována 

pravomoc vymáhat uložené povinnosti. Winterová dále uvádí, že termín exekuce značí 

výslovně právě činnost soudních exekutorů, jakožto nové právní instituce.17  

Někteří autoři však stále upřednostňují termín exekuce či exekuční řízení obecně 

před pojmem výkon rozhodnutí. Macur k tomu uvádí, že terminologie zavedená v roce 

1963 se zakládala na motivech politických a v zásadě představovala jen překlad 

původní dlouhodobě užívané latinské terminologie do jazyka českého, a proto zastává 

názor, že není důvodné nepoužívat tradiční terminologii v odborné literatuře, přičemž se 

domnívá, že se tradiční pojmosloví navrátí i do úpravy občanského soudního řádu.18 

Obdobný postoj zaujímají Schelleová a Tripes.19 

Odstranit výše uvedenou dvoukolejnost se pokoušela novela občanského 

soudního řádu a řádu exekučního zákonem č. 396/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. 

Prvotní snaha přenést pravomoci ve výkonu rozhodnutí právě na soudní exekutory byla 

značně omezena pozměňovacími návrhy v průběhu legislativního procesu. Zrušit jeden 

z uvedených způsobů výkonu rozhodnutí se tak sice nepodařilo, nicméně nová právní 

úprava alespoň objasnila, v jakém případě bude postupováno podle občanského 

soudního řádu a kdy podle exekučního řádu a zmírnila tak částečně úskalí, se kterým se 

praxe s ohledem na dvousečnou úpravu potýkala.  

Exekuční řád je ve vztahu k občanskému soudnímu řádu předpisem speciálním. 

                                                           
16 WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 
2008, s. 517 
17 WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 
2008, s. 517 
18 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
5 
19 SCHELLEOVÁ, I. Civilní proces, 1.vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 781 

 TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 4 
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Ust. § 52 odst. 1 EŘ, jenž zakotvuje subsidiární použití občanského soudního řádu, 

stanoví, že: „nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně 

ustanovení občanského soudního řádu“. 

Nadále v této práci bude autorka i přes nejednotnost terminologie pro shora 

nastíněné argumenty používat pojmu exekučního řízení, a to společně jak pro označení 

řízení o výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu, tak pro řízení exekuční 

podle řádu exekučního.  

1.3. Zásady exekučního řízení 

1.3.1. Obecné zásady 

Zásady či principy 20, jsou prvky ovládající každé odvětví práva, civilní proces 

nevyjímaje. Přestože pojetí jejich podstaty je velmi různorodé, pročež nepanuje 

v odborné veřejnosti shoda 21, jejich role, kterou plní zejména v oblasti legislativy, 

interpretace a aplikace práva, je velmi významná a nezastupitelná. Mnohé z nich jsou 

garantovány přímo Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. 

Vzhledem k jejich množství a odlišným druhům jsou naukou rozdělovány dle různých 

hledisek, z nichž nejvýznamnějším, resp. nejaktuálnějším, je rozlišování na skupinu 

principů odpovídající právu na spravedlivý proces 22 a skupinu odvětvových principů 

civilního procesu, kam řadíme např. zásadu dispoziční, projednací, volné hodnocení 

důkazů apod. Tyto zásady jsou společné celému civilnímu procesu, tudíž se uplatňují i v 

řízení exekučním, byť v jemu přizpůsobené formě. Na druhé straně se v exekučním 

řízení uplatňují i zásady jemu imanentní, charakteristické právě pro řízení exekuční. 

I pro řízení exekuční je význačné, že v něm proti sobě stojí dvě procesní strany – 

                                                           
20 V nauce civilního práva procesního jsou tyto pojmy směšovány, oproti tomu teorie práva je zpravidla 
rozlišuje. 
21 Uplatňují se dva hlavní přístupy náhledu na zásady: (i) pozitivistický, který vyžaduje pro platnost 
takového principu jeho zakotvení v právním řádu a (ii) přirozenoprávní, dle něhož tyto principy platí bez 
ohledu na jejich zakotvení v platném právu, neboť jejich existenci spojuje se společenskými a mravními 
hodnotami, jež jsou obecně uznávány. 
22 Pod právo na spravedlivý proces jsou zejména řazeny principy nezávislosti a nestrannosti soudů a 
soudců, princip zákonného soudu a zákonného soudce, princip rovnosti, kontradiktornosti, ústnosti a 
další.  
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oprávněný a povinný, sledující navzájem protichůdné cíle, což koresponduje s povahou 

nalézacího řízení sporného, v němž se uplatňuje zásada kontradiktornosti 23, v jejímž 

světle má být vše podrobeno diskuzi účastníků, kteří mají právo se vyjádřit ke všem 

skutečnostem a ke všem důkazům, mající současně povinnost dokázat svá tvrzení před 

soudem. 

Shodně s nalézacím řízením sporném se i v exekučním řízení uplatňuje zásada 

dispoziční, neboť i řízení exekuční je zpravidla iniciováno k návrhu procesní strany, což 

ovšem neplatí bezvýjimečně. Výjimku ze zásady dispoziční představuje výkon 

rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé, kde v souladu s ust. § 497 z.ř.s. „nařídí-li 

soud předběžným opatřením 24, aby nezletilé dítě bylo předáno do vhodného prostřední, 

zajistí současně jeho bezodkladný výkon“. Z uvedeného plyne, že v tomto případě je 

výkon rozhodnutí zahájen z úřední moci soudu. Stejně tak volba způsobu výkonu leží 

v rukou oprávněného. Dalším dispozičním procesním úkonem, jimž se realizuje 

dispoziční oprávnění procesních stran je kupříkladu návrh oprávněného na zastavení či 

odklad výkonu. Nicméně na tomto místě nelze opomenout, že zastavit či odložit výkon 

rozhodnutí může soud i bez návrhu strany 25, čímž dochází k značnému omezení role a 

významu dispoziční zásady. Stavinohová však uvádí, že dispoziční zásada se v řízení 

vykonávacím prosazuje důrazněji nežli v řízení nalézacím, neboť oprávněný je tím, kdo 

iniciuje exekuční proces podáním návrhu na jeho zahájení, jakož i rozhoduje o jeho 

dalším pokračování či ukončení návrhem na zastavení exekuce.26 Ve světle shora 

uvedeného se však autorka domnívá, že se jedná o názor překonaný, když jak k 

zahájení, tak i ukončení exekuce může dojít i z moci úřední, byť v omezené míře, a 

zastává názor, že projevy zásady dispoziční jsou v řízení exekučním značně omezeny, 
                                                           
23 Kontradiktornost bývá chápána v širším a užším smyslu. Podle širšího pojetí má být vše podrobeno 
debatě účastníků, pročež se uplatňuje i v řízením nesporném, kdežto podle užšího pojetí se spojuje pouze 
s řízením sporným, kde je spojována s povinností dokázat a tvoří součást zásady projednací. Jak uvádí 
Winterová, v našem pojetí bývá chápána zásada kontradiktornosti v užším smyslu, nicméně je třeba ji 
připustit v každém řízení, bez ohledu na jeho charakter. 
24 Jedná se o předběžné opatření nařízení podle § 452 odst.1 z.ř.s.: „Ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu 
nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li 
život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud 
předběžným opatřením upraví poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu tak, že nařídí, aby dítě bylo 
umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí.“  
25 Viz § 269 odst. 1. o.s.ř. a § 266 odst. 2 o.s.ř. 
26 STAVINOHOVÁ, J. Občanské právo procesní: řízení o výkon rozhodnutí, řízení konkursní a 
vyrovnací, řízení rozhodčí. 1.vyd. Brno: Doplněk, 1997, s. 8 
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což koresponduje s povahou tohoto řízení, jakož i s cílem, jenž sleduje. 

Pokud se týká fáze exekučního řízení, v níž dochází k faktickému provedení 

výkonu rozhodnutí, má tato více charakteristických rysů shodných právě s řízením 

nesporným. V této fázi řízení je postupováno bez návrhů procesních stran, do popředí se 

tak dostává zásada oficiality, jakožto zrcadlový protějšek zásady dispoziční. Procesní 

iniciativa se tak nachází v rukou soudu, potažmo soudního exekutora, který rozhoduje o 

zahájení řízení sám a specifikuje i jeho předmět. S ohledem na shora uvedené je zřejmé, 

že činnost procesních stran v exekučním řízení ustupuje do pozadí oproti činnosti 

soudu, resp. soudního exekutora, což koresponduje s cílem exekučního řízení, zcela 

odlišného od řízení nalézacího, jakož i zájmům, jež jsou právě vzhledem k účelu 

exekučního řízení, zohledňovány. Logickým důsledkem se tak jeví skutečnost, že právě 

dlužník (povinný), k jehož tíži je řízení vedeno, může řízení minimálně ovlivnit.  

V omezených případech se v exekučním řízení uplatňuje i zásada projednací, 

jakožto stěžejní princip řízení nalézacího sporného, dle níž soud projedná v procesu ty 

skutečnosti, které mu jsou účastníky předloženy. V řízení exekučním se tato zásada 

projevuje zejména při zjišťování skutečností rozhodných pro odklad či zastavení 

exekuce. Nicméně ve vztahu k části exekučního řízení, v níž je exekuce reálně 

prováděna, nabývá na významu princip opačný, a to zásada vyhledávací, v jejímž světle 

soud není omezen jen na skutečnosti a důkazy mu předložené stranami, ale může 

aktivně zjišťovat sám z vlastní iniciativy tak, aby si zajistil pro své rozhodnutí co 

nejspolehlivější podklad.   

Z uvedeného zjišťujeme, že řízení exekuční je ve svých různých fázích tvořeno 

jak prvky řízení sporného, tak řízení nesporného. V těch fázích, kde vykazuje exekuční 

řízení znaky sporného řízení, je ovládáno zásadami pro spor charakteristickými, tj. 

zásadou dispoziční a projednací, zásadou veřejnosti, ústnosti a přímosti. Na druhé straně 

ve fázích, kdy má exekuční řízení povahu nesporného řízení, je ovládáno zejména 

zásadou oficiality a zásadou vyšetřovací, jakožto zásadami pro nesporné řízení 

typickými. 

Exekuční řízení je dále ovládáno zásadou rozhodování samosoudcem, neboť 

rozhodování senátem se v exekuci neuplatňuje. Exekuce je vždy prováděna předsedou 
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senátu, jenž má postavení samosoudce. Soud nařizuje exekuci zásadně bez jednání a 

slyšení povinného. Exekuční řízení je zpravidla též neveřejné, princip veřejnosti se 

uplatňuje pouze omezeně v případech, kdy je zákonem vyžadováno nařízení jednání, 

což zákon ukládá zcela výjimečně.27 

1.3.2. Zvláštní zásady 

Vzhledem k postavení exekučního řízení, jakožto řízení relativně samostatného a 

nezávislého na řízení nalézacím, jak uvedeno výše, vykazuje exekuční řízení i zásady 

specifické. Zejména se jedná o zásadu ochrany povinného, jejímž smyslem je vyloučit 

neoprávněné zásahy do jeho právní sféry, k nimž může docházet ať už náhodně či 

záměrně a v jejichž důsledku může být povinný poškozen. Zásada ochrany povinného 

se projevuje napříč úpravou exekučního řízení, avšak lze poukázat na její významné 

elementy. 

Prvním aspektem je úmysl garantovat provádění exekučního řízení pouze 

existentních práv vyplývající z ust. § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř. Základním východiskem 

je přirozeně exekuční titul, který ve světle shora uvedeného nelze podrobit přezkumu, 

avšak zákon pamatuje na případy, kdy po vzniku exekučního titulu nastaly nové 

skutečnosti působící zánik práva, jež bylo exekučním titulem přiznáno. V takové situaci 

soud exekuci zastaví.  

Zásada ochrany povinného se dále projevuje tím, že exekuci lze provádět pouze 

za podmínek zákonem stanovených, jakož i způsoby zákonem vypočtenými (§ 257 

o.s.ř.). Významným aspektem zásady ochrany povinného je skutečnost, že exekuce 

může sloužit pouze k uspokojení práv oprávněného, a to pouze v rozsahu, který postačí 

k uspokojení jeho práv, jak vyplývá z ust. § 263 odst. 1 o.s.ř. 

Závěrem exekucí nelze ohrozit či podstatně snížit životní úroveň povinného, 

pročež zákon výslovně v ust. § 322 o.s.ř. vylučuje určité movité věci z provedení 

exekuce, tj. věci, které nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své 

rodiny, k plnění pracovních úkolů, ke svému podnikání apod.  

                                                           
27 Např. pokud se jedná o zastavení výkonu rozhodnutí dle § 268 odst. 1 písm. g) a h) o.s.ř., na něž 
odkazuje § 269 odst. 2 o.s.ř. 
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Zásada ochrany třetích osob má obdobné poslání jako zásada ochrany povinného 

uvedená výše - chrání tyto osoby před provedením exekuce na jejich majetku, neboť 

exekuční řízení je postaveno na principu, že uspokojování oprávněného se má dít jen 

z majetku povinného28, čemuž odpovídá dikce ust. § 267 odst. 1 o.s.ř. Nicméně lze 

předpokládat, že i třetí osoby mohou být prováděním exekuce dotčeny, ať už ve větší, či 

menší míře. Třetím osobám je vlivem této zásady přiznávána ochrana přímo ze zákona 

nebo jim je zákonem dána možnost, aby se bránily samy, a to zejména prostřednictvím 

žalob iniciující exekuční spory. 

Vzhledem k tomu, že samotné exekuční řízení se vnitřně odlišuje podle jeho 

jednotlivých fází či dle způsobů provedení exekuce, ovládají i tyto specifické dílčí části 

zvláštní zásady, které však nejsou platné pro exekuční řízení jako celek. Zde lze 

zejména uvést zásadu přednosti, zásadu priority a zásadu proporcionality, jež se 

uplatňují ve fázi rozvrhu výtěžku.  

Zásada přednosti se použije, pokud jsou zde určité pohledávky z výtěžku 

uspokojované upřednostněny před ostatními pohledávkami. Zákon tyto tzv. přednostní 

pohledávky taxativně vymezuje v ust. § 279 odst. 2 o.s.ř. V souladu se zásadou priority 

se pohledávky uspokojují v zákonem stanoveném pořadí. Zásada proporcionality 

znamená, že výtěžek je rozdělen podle poměru výšky pohledávek k celkovému souhrnu 

všech uspokojovaných pohledávek.  

Ve výčtu specifických zásad nelze opominout zásadu formalizace předpokladů 

výkonu rozhodnutí, o níž pojednává Macur 29, neboť tato představuje nejvýznamnější 

rysy exekučního řízení – zejm. exekuční titul, jenž je elementárním předpokladem 

výkonu rozhodnutí. Jedná se o kvalifikovanou veřejnou listinu, tj. rozhodnutí soudu či 

jiného státního orgánu, na níž je vázáno nařízení exekuce a která musí splňovat přísné 

formální náležitosti. Exekuční titul je pro soud závazný a přezkum jeho věcné 

správnosti je absolutně nepřípustný. Dochází tak k vytvoření jasné linie odlišující 

činnosti soudu (potažmo jiných státních orgánů) v řízením nalézacím a exekučním.  

                                                           
28 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 29 
29 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
59 
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2. Incidenční spory v řízení exekučním a jejich třídění 

V souvislosti s výkonem rozhodnutí mohou vyvstat spory o právo, jež Macur 

označuje jako spory exekuční 30, jednak mezi samotnými stranami exekučního řízení, 

tak mezi stranou řízení a třetí osobou na řízení zúčastněnou.  

Fiala je toho názoru, že každé exekuční právo musí s těmito spory počítat, jakož i 

že by je mělo řádně upravit.31 Dodává však, že se tak často ale nestává, jak vidno níže.  

Příznačným znakem vykonávacího řízení je skutečnost, že k nařízení výkonu 

rozhodnutí dojde bez toho, aby byly jeho předpoklady dokazovány, jakož i bez slyšení 

povinného.32 Soud zde zásadně vychází z tvrzení oprávněného. Právní úprava postupu 

soudu v řízení vykonávacím neobsahuje prostor pro zjišťování sporných skutečností, ani 

si to tento druh civilního řízení neklade za cíl, neboť otázka objasňovaní sporných 

skutečností náleží především řízení nalézacímu. Proto pokud vyvstane při provádění 

výkonu rozhodnutí spor o skutečnostech, které jsou pro výkon rozhodnutí významné, 

nelze jej z důvodu nedostatku úpravy v řízení exekučním vyřešit.      

Ke vzniku těchto sporů může docházet v různých fázích tohoto řízení, pročež se 

též rozlišují spory vzniklé před zahájením exekučního řízení, během exekučního řízení a 

po skončení exekučního řízení.33  

Před zahájením exekučního řízení může dojít ke sporům o doplnění exekučního 

titulu. Praxe se s těmito spory potýká v daleko menším rozsahu nežli se spory posléze 

uvedenými v samostatných kapitolách. Zákonný předpoklad pro doplnění exekučního 

titulu je dán ust. § 262 o.s.ř. a ust. § 256 o.s.ř, (obdobně § 43 EŘ a § 36 odst. 3, 4, 5 

EŘ), z nichž též vyvozujeme existenci těchto sporů, neboť právní řád výslovně spory o 

doplnění exekučního titulu nezakotvuje. Jak uvádí Macur, jde o spory, jejichž 

                                                           
30 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
110 srov. FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita 
Karlova, 1972, s. 14 
31 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 36 
32 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 820 
33 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 43 
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přípustnost a pravidla jejich projednávání jsou dovozovány teorií, neboť přístup, kdy by 

právní řád tyto spory vůbec nepřipouštěl, by mohl vést k odmítnutí spravedlnosti 

(denegatio iustitiae),34 jak vidno níže. Ustanovení § 262 o.s.ř. ukládá oprávněnému 

prokázat, že se splnila podmínka či splnil, popř. je připraven splnit, vzájemnou 

povinnost nebo nastal doložený čas za předpokladu, že povinnost uložená rozhodnutím 

povinného je vázána právě na splnění podmínky, vzájemné povinnosti či je omezena 

doložením času.  

V návaznosti na to může vzniknout spor o vydání listiny, která potvrzuje naplnění 

výše uvedených skutečností, jejíhož vydání se účastník bezúspěšně domáhá. Pokud 

bychom nepřipustili možnost exekuční žaloby, takový účastník by byl zcela 

diskvalifikován, neboť nové soudní rozhodnutí, které by odstranilo podmínku plnění, je 

nepřípustné z důvodu překážky rei iudicatae a pro žalobu určovací nejsou naplněny 

nutné předpoklady.  

Obdobná situace nastává podle ust. § 256 odst. 1 o.s.ř. vztahující se na případy 

přechodu práv a povinnosti, kdy účastník je povinován prokázat veřejnou listinou 

přechod práv a povinností. V obou těchto případech existuje bezvadný vykonatelný 

exekuční titul, avšak nedojde-li k dobrovolnému vydání výše uvedených listin, nelze 

pro zákonem stanovenou podmínku pro nařízení exekuce bez soudního rozhodnutí 

v těchto incidenčních sporech exekuci nařídit. 

V samotném průběhu exekučního řízení pak vzniká většina sporů, které 

označujeme jako spory exekuční, jedná se tak o spory opoziční, impugnační, 

vylučovací, odporové a poddlužnické, o nichž bude hlouběji pojednáno níže. Po 

skončení exekučního řízení mohou vyvstat pouze spory z lepšího práva, o nichž 

pojednává blíže kapitola 8.    

Teorie dále rozlišuje incidenční spory z hlediska druhu řízení, v němž jsou 

projednávány. Rozlišujeme tak kategorii sporů projednávaných v řízení exekučním a na 

druhé straně kategorii sporů projednávaných v řízení nalézacím. 

                                                           
34 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
128 



 

16 
 

2.1. Spory projednávané v řízení exekučním 

Spory projednávané v řízení exekučním jsou kategorií, kterou zákon výslovně 

svěřuje projednání těchto sporů řízení exekučnímu. S ohledem na skutečnost, že 

vykonávací řízení není vzhledem ke svému účelu zcela způsobilé daný spor vyřešit, je 

nutné celý koncept vykonávacího řízení přizpůsobit charakteru civilního řízení 

sporného, tj. zejména co do naplnění elementárních zásad - zásady kontradiktornosti a 

zásady dispoziční.  

Exekuční řízení sloužící k vyřešení tohoto sporu pak v sobě soustřeďuje jak 

povahu řízení k vymožení práva, tak řešení sporu o právo. Část exekučního řízení, 

v němž jsou tyto spory řešeny, je pak označováno jako řízení incidenční 35, které však 

není formálně odděleno od již probíhajícího exekučního řízení, avšak tvoří jeho 

integrální součást. Označení právě těchto sporů jako sporů incidenčních, jakož i řízení, 

jemuž je svěřeno jejich vyřešení, je spjato s historickým vývojem, kdy tyto spory 

v důsledku přijetí občanského soudního řádu z roku 1950, namísto řešení v rámci 

nalézacího řízení, byly začleněny k řešení do řízení exekučního.36  

V souvislosti s dříve uvedeným se však označení právě pouze těchto sporů jako 

sporů incidenčních jeví jako nepřesné a měli bychom je spíše vnímat jako incidenční 

spory v užším smyslu či jejich zvláštní kategorii. Do této skupiny sporů se řadí spory 

opoziční a impugnační.  

2.2. Spory projednávané v řízení nalézacím 

Posléze uvedenou kategorií jsou spory projednávané v řízení nalézacím, které 

tvoří většinu sporů o právo, které v průběhu exekučního řízení mohou vyvstat. Macur 

řeší otázku, které spory řešené v rámci řízení nalézacího splňují kritéria sporů 

exekučních a posléze uvádí, že jde o spory, „které nejen souvisejí s exekučním řízením, 

ale které ztrácejí všechen svůj smysl a význam, pokud nemají přímý vztah ke 

                                                           
35 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 37 
36 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. 1.vyd. 
Praha: Univerzita Karlova, 1974, s. 86 
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konkrétnímu řízení exekučnímu a pokud nejsou na něm plně a bezpodmínečně 

závislé.“37 

Stěžejními exekučními spory, jež jsou projednávány v řízení nalézacím, jsou 

spory vylučovací, spory odporové, poddlužnické a spory z lepšího práva. V nalézacím 

řízení je též projednáván spor o doplnění exekučního titulu, jakožto jediný spor 

vznikající před samotným zahájením exekučního řízení, o němž bylo pojednáno blíže 

v úvodu do kapitoly 2.  

  

                                                           
37 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
119 
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3. Spory opoziční 

3.1. Pojem a účel opoziční žaloby 

V souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř. bude výkon rozhodnutí zastaven, 

jestliže 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.  

Z uvedeného ustanovení občanského soudního řádu vyplývá, že za opoziční 

spory lze považovat spory o zastavení výkonu rozhodnutí z důvodu zániku práva 

přiznaného exekučním titulem. Pro případ, že právo exekučně vymáhané zanikne, 

exekuce se stává nepřípustnou a soud je v souladu s výše uvedeným ustanovením 

povinen ji zastavit. Zde se promítá zásada, o níž bylo pojednáno výše, podle níž smí být 

exekuce prováděna jen pro práva existující. 

Exekuce se však stává nepřípustnou pouze tehdy, pokud právo zaniklo až po 

vzniku exekučního titulu, neboť zaniklo-li dříve, je třeba tuto skutečnost uplatňovat 

v řízení nalézacím. Výjimkou, kdy lze namítat zánik práva před vydáním exekučního 

titulu je případ, kdy bylo rozhodnuto rozsudkem pro zmeškání (viz § 153b o.s.ř.). Touto 

výjimkou zákon zohledňuje skutečnost, že rozsudek je vydáván v návaznosti na tvrzení 

obsažená v žalobě, u nichž se předpokládá jejich pravdivost a neprovádí 

se dokazování.38 Další výjimkou jsou notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, 

které jsou v souladu s § 274 odst. 1 písm. e) o.s.ř. též exekučními tituly, neboť zde nejde 

o rozhodnutí, které by mělo účinky pravomocného a vykonatelného rozhodnutí. 39   

Soud v tomto případě však není nadán pravomocí zastavit exekuční řízení ex 

offo, avšak je potřeba projevu vůle účastníka, tj. návrhu povinného. Uplatňuje se zde tak 

zásada dispoziční, v jejímž důsledku musí povinný podat řádný návrh, v návaznosti na 

nějž bude exekuce pro nepřípustnost zastavena. Z uvedeného je tedy zřejmé, že se jedná 

                                                           
38 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 
2014, sv. V., s. 108 
39 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 946 
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o nepřípustnost relativní, neboť je jen v dispozici povinného, zdali své právo uplatní. 40 

Podáním návrhu na zastavení exekuce tak vzniká spor mezi povinným a 

oprávněným o otázce dalšího pokračování předmětného exekučního řízení. Právo 

přiznané exekučním titulem může zaniknout z různých důvodů, zejména splněním 

dluhu, nemožností splnění, uplynutím doby, či započtením. 41 Zákon explicitně vylučuje 

jako důvod pro zastavení exekuce změnu poměrů rozhodných pro výši a trvání dávek 

nebo splátek (§ 269 odst. 3 o.s.ř. s odkazem na § 163 o.s.ř.). Tuto změnu skutečností by 

povinný měl uplatnit zvláštním návrhem v řízení nalézacím, jímž by se domáhal změny 

exekučního titulu. 

3.2. Právní povaha opoziční žaloby 

V odborné literatuře, i přes nejednotné závěry, převládá názor, že co se týká 

otázky právní povahy opoziční žaloby, je tato žalobou konstitutivní. Tento názor je pak 

podpořen argumenty, že povinný se domáhá soudního rozhodnutí, kterým je 

autoritativně konstatována nepřípustnost exekuce, přičemž svůj žalobní návrh staví na 

tvrzení, že vymáhané právo po vzniku exekučního titulu zaniklo. Takové soudní 

rozhodnutí se pak týká pouze konkrétního exekučního řízení, kvůli němuž předmětný 

spor vznikl. Takovým soudním rozhodnutím nelze rozhodnout, že jakákoliv jiná 

exekuce, i budoucí, vedená na základě téhož exekučního titulu, by byla nepřípustná.  

Rozhodování soudu o opozičním sporu tak probíhá ve dvou fázích. Prvou fází 

soud konstitutivně rozhodne o nepřípustnosti exekuce, což působí podstatnou změnu 

procesního stavu, v důsledku čehož nelze v této exekuci nadále pokračovat. Po nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí proto soud i bez návrhu exekuci zastaví. Samotná otázka 

zániku vymáhaného nároku je otázkou předběžnou, jež nepředstavuje bezprostřední 

předmět opozičního sporu.  

Vzhledem k nejednotným názorům v právní teorii se můžeme setkat s odlišným 

                                                           
40 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 100 
41 DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2009, s. 1449 srov. MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 1998, s. 111 



 

20 
 

stanoviskem, a to, že soudní rozhodnutí vydané v důsledku opoziční žaloby má působit 

nepřípustnost jakékoliv exekuce nařízené dle exekučního titulu, jenž v důsledku tohoto 

rozhodnutí pozbyl vykonatelnosti. Takové soudní rozhodnutí pak trvale vylučuje 

vykonatelnost exekučního titulu. Výše uvedenému pojetí je pak vytýkáno, že povinný 

by byl nucen uplatnit v souvislosti s jediným exekučním titulem několik opozičních 

žalob v případě, kdy oprávněný vymáhá plnění prostřednictvím vícero exekucí. Macur 

s tímto pojetím nesouhlasí a argumentuje zejména tím, že podmínky vykonatelnosti jsou 

stanoveny kogentně právním předpisem a je tudíž nepřípustné, aby soud svým 

rozhodnutím vykonatelnost rozhodnutí trvale či dočasně zrušil. 42 

Setkáváme se i s koncepcí třetí, jež považuje opoziční žalobu za negativní 

určovací žalobu, podle níž soud autoritativně zjišťuje, zdali vykonatelné právo zaniklo a 

již neexistuje, popř. není vymahatelné. Bezprostředním předmětem sporu pak není 

nepřípustnost exekuce, avšak samotné právo exekučním titulem přiznané, jež soud 

podle dvou předešlých pojetí posuzoval pouze jako otázku předběžnou. Opoziční žaloba 

pak nereprezentuje námitky povinného proti exekuci, ale staví se přímo proti 

vymáhanému nároku. Macur shledává toto pojetí jako nepřijatelné, neboť z žaloby 

opoziční se tak vytrácí její procesní, resp. exekuční, povaha.43 Podle tohoto pojetí by 

soud rozhodoval o žalobě hmotněprávní, jež je však upravena obecnými ustanoveními 

občanského soudního řádu, tj. žalobě o určení ve smyslu ust. § 80 o.s.ř. 

Na závěr lze shrnout, že účelem opoziční žaloby není určení hmotněprávních 

právních poměrů soudem, avšak konstitutivní zásah do poměrů procesněprávních, 

z čehož nutně vyplývá, že není možné, aby opoziční žaloba svými účinky překročila 

rámec exekučního řízení, v němž byla uplatněna,44 s čímž se autorka této práce 

ztotožňuje. 

  

                                                           
42 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
113 
43

 MACUR, J. tamtéž, s. 114 
44 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
114 
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4. Spory impugnační 

4.1. Pojem a účel impugnační žaloby 

Podle ust. § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. bude výkon rozhodnutí zastaven, jestliže 

je výkon rozhodnutí nepřípustný, protože tu je jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze 

vykonat.   

Uvedené ustanovení občanského soudního řádu zahrnuje případy nepřípustnosti 

exekuce v té nejobecnější rovině. Slouží k tomu, aby každý, kdo se z nejrůznějších 

důvodů cítí být vedením exekuce dotčen na svých právech, uplatnil její nepřípustnost. 

Označení těchto sporů jako sporů impugnačních vychází z latinského pojmu impugnace, 

což znamená útok či napadení.45 

Stejně tak jako u sporů opozičních, i impugnační spory jsou ovládány zásadou 

dispoziční, a proto incidenční řízení je zahajováno z iniciativy povinného, resp. třetích 

osob (viz níže). V impugnačním sporu zastávají povinný a oprávněný protichůdná 

stanoviska týkající se přípustnosti exekučního řízení.  

Právní teorie v zásadě považuje impugnační žaloby, obdobně jako žaloby 

opoziční výše (viz kap. 3. 2.), za žaloby konstitutivní. Stejně jako v předešlém případě, 

však ani zde nepanuje ohledně právní povahy impugnačních žalob shoda. Vzhledem k 

tomu je možno se setkat i s pojetími odlišnými (např. názor, že soudní rozhodnutí o 

impugnační žalobě vylučuje veškeré další exekuce), jež v zásadě odpovídají 

různorodým pojetí žalob opozičních nastíněných výše.  

4.2. Důvody impugnační žaloby 

Impugnační žalobu lze odůvodnit mnohými skutečnostmi. Ze samotné 

univerzální povahy důvodu pro zastavení exekuce, jak vyplývá z nadepsaného 

ustanovení občanského soudního řádu, se jeví logickým skutečnost, že důvody 

impugnační žaloby nelze taxativně jmenovat, neboť slouží jako generální klauzule pro 

případy, s nimiž zákonodárce výslovně nepočítal a nestanovil pro ochranu práv 
                                                           
45 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 12. fotoreprint. Praha: 
Paseka, 1998, s. 546 
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speciální procesní prostředek. Macur demonstrativně uvádí, že takovým důvodem může 

být např. námitka povinného, že listina doplňující exekuční titul je věcně nesprávná, či 

případ, kdy spoluvlastníci věci, jejíž rozdělení je exekučně vymáháno, se dohodli na 

jiném rozdělení, než ukládá exekuční titul. 46 

Dalšími důvody nepřípustnosti shledává Fiala i jiné spory o exekuční právo. 

Mezi takové spory řadí spor vyplývající z dohody oprávněného s povinným, že 

oprávněný nebude právo mu přiznané exekučním titulem vymáhat buď vůbec, anebo po 

určitou dobu. Za impugnační spor považuje dále i případ, kdy povinnému bylo 

v exekučním řízení uloženo provedení práce na základě toho, že oprávněný tvrdil, že 

povinný nejednal v souladu s exekučním titulem. Pokud se však toto tvrzení nezakládá 

na pravdě a povinný svou povinnost neporušil, může se bránit impugnační žalobou.47   

Soudní praxe člení důvody pro zastavení exekuce dle nadepsaného ustanovení 

do čtyř kategorií mající společné znaky.  

První kategorie představuje důvody spojené s vadami exekučního titulu, pro 

případ, že se nejedná o důvod k zastavení exekuce dle § 268 odst. 1 písm. a) o.s.ř. Zde 

lze zejména například uvést situace, kdy oprávněný nemá hmotněprávní nárok na 

vymáhané plnění a zároveň exekuční titul nemá účinky závaznosti pro účastníky jako 

soudní rozhodnutí. Vadou exekučního titulu jsou též případy, kdy exekuce byla nařízena 

dle cizozemských exekučních titulů a až po pravomocném nařízení exekuce se zjistí, že 

nebyly splněny podmínky pro uznání tohoto titulu vyžadované zákonem o 

mezinárodním právu soukromém.  

Druhá kategorie spojuje důvody s pochybením při nařízení exekuce. Takovým 

pochybením se rozumí např. postižení jiného účtu než účtu povinného, dodatečné 

zjištění nedostatku podmínek řízení, jenž nelze odstranit či nařízení exekuce postihující 

majetek ve společném jmění manželů jedná-li se o vymožení pohledávky vůči jen 

jednomu z manželů vzniknuvší před uzavřením manželství, jež vznikla za účinnosti 

                                                           
46 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
115 
47 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 104-108 
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ObčZ (blíže výklad v kap. 5.7.). Dalším takovým důvodem je situace, kdy je exekučně 

vymáhán dluh jednoho z manželů vzniklý proti vůli druhého manžela, který tento 

nesouhlas projevil vůči věřiteli (viz § 732 OZ) či případ vymáhání dluhu jednoho 

z manželů vzniklého před uzavřením manželství. Na návrh manžela povinného tak bude 

exekuce zastavena v souladu s § 268 odst. 1 písm. h), avšak jen částečně.48 Obdobně 

budou-li exekučně postiženy hodnoty manžela povinného jmenované § 262a odst. 2 

o.s.ř. v případě, kdy dluh jednoho z manželů není součástí společného jmění manželů, je 

nutné tento postup shledat jako pochybení při nařízení exekuce, které zakládá důvod pro 

zastavení exekuce. V těchto případech by nebylo podání excindační žaloby podle § 267 

o.s.ř. důvodné. 

Kategorie třetí zahrnuje důvody spočívající v rušivých okolnostech při provádění 

exekuce, zejména se jedná o odmítnutí poskytnutí součinnosti49. Poslední kategorie čítá 

specifická jednání povinného spočívající zejména v případech, kdy povinný vznese 

důvodně námitku promlčení či způsobí-li započtením zánik vymáhané pohledávky před 

vydáním vykonávaného rozhodnutí. 50 Důvodem pro zastavení exekuce však může být i 

specifické jednání oprávněného, či obou účastníků, kam řadíme případy, kdy účastníci 

uzavřeli dohodu o plnění dluhu ve splátkách, když sjednání takové dohody nebrání 

skutečnost, že pohledávka již byla přiznána vykonatelným rozhodnutím.51 

Pro úplnost je zde třeba dodat, že vzhledem k tomu, že provádění exekuce se 

dotýká i třetích osob, návrh na zastavení exekuce pro její nepřípustnost je oprávněna 

podat i právě tato třetí osoba 52, neboť z nadepsaného ustanovení občanského soudního 

řádu nevyplývá, že by jí tato možnost byla zapovězena. Fiala uvádí, že se nejedná o 

                                                           
48 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2013, s. 949 
49

 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 1997, sp. zn. 11 Co 446/97: „Pokud oprávněný 
neposkytne součinnost při výkonu rozhodnutí odebráním věci tím, že odebranou věc odmítne převzít, 
může soud zastavit výkon rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů“  

50 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 4. 2012, sp. zn. 20 Cdo 2160/2010 
51 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 947-950 srov. JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 1. vyd. 
Praha: Havlíček Brain Team, 2014, sv. V., s. 108 
52 Jedná se kupříkladu o situaci, kdy při vyklizení bytu je současně s povinným vyklizována i osoba třetí 
užívající byt na základě vlastního práva, které není odvozené od práva povinného. 
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impugnační spor jako takový, ale zvláštní incidenční spor o nepřípustnosti exekuce, 

neboť jde o absolutní nepřípustnost exekuce, o níž je soud povinen rozhodnout i bez 

návrhu, nikoliv o relativní nepřípustnost exekuce jako v případech dříve uvedených. 53 

  

                                                           
53 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 109 
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5. Vylučovací spory 

5.1. Pojem a účel 

Ustanovení § 267 odst. 1 o.s.ř. stanoví, že právo k majetku, které nepřipouští 

výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku 

z výkonu rozhodnutí v řízení podle třetí části tohoto zákona. Obdobně podle odstavce 1 

se, v souladu s odstavcem druhým téhož ustanovení, postupuje, byl-li nařízeným 

výkonem rozhodnutí postižen majetek, který patří do společného jmění manželů nebo se 

pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje za majetek patřící do společného jmění 

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

uspokojit. 

V důsledku exekuce může dojít i k postižení majetku54, jenž nenáleží do 

majetkové sféry povinného, avšak třetím osobám přísluší k tomuto majetku taková 

práva, jež nepřipouští jeho postižení exekucí. Drápal definuje třetí osobu jako „osobu, 

která se neúčastní vykonávacího řízení jako oprávněný, další oprávněný nebo povinný, 

popř. manžel povinného.“55  

Třetí osoba musí toto své právo uplatnit zvláštní žalobou proti oprávněnému, tj. 

žalobou vylučovací neboli excindační, zakotvenou § 267 o.s.ř., v níž musí tvrdit, že jí 

přísluší k majetku takové právo, které exekuci vylučuje.  

Excindační žaloba se uplatní v souladu s ust. § 52 odst. 1 EŘ i v řízení podle EŘ. 

Exekuční řád oproti občanskému soudnímu řádu upravuje navíc institut vyškrtnutí věci 

ze soupisu v § 68 odst. 1 EŘ: „Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, 

může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy 

se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu.“ 

Dle dikce § 68 odst. 4 EŘ je uplatnění žaloby vázáno na rozhodnutí exekutora o návrhu 

na vyškrtnutí věci ze soupisu. Podle judikatury však nelze vyvodit, že pokud by třetí 

osoba nevyužila institutu vyškrtnutí věci ze soupisu, nemohla by se s úspěchem 
                                                           
54 Novelou o.s.ř. provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. došlo ke změně ust. § 267 odst. 1 o.s.ř. tak, že 
vylučovací žalobou se uplatňuje právo k majetku, nikoliv právo k věci, jak tomu bylo před uvedenou 
novelou.  
55 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 826 
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domáhat vyloučení věci z exekuce podáním vylučovací žaloby, neboť smyslem exekuce 

je uspokojit pohledávku oprávněného z majetku povinného, a vylučovací žaloba je 

právě tím institutem, který má zabránit postihu majetku, jenž povinnému nepatří.56 

Smyslem institutu vyškrtnutí věci ze soupisu je tak zjednodušit exekuční řízení a 

umožnit navrácení věci, o níž třetí osoba tvrdí, že nepatří povinnému, a to ještě před 

podáním vylučovací žaloby. Na základě návrhu třetí osoby tak nejprve exekutor 

posoudí, zdali není možné problém vyřešit v rámci řízení exekučního, a to bez iniciace 

řízení o vylučovací žalobě.57 

Skutečnost, že k těmto situacím, kdy bude exekucí postižen majetek třetí osoby, 

dochází, vyplývá z obecného zájmu provést exekuci rychle, pročež zákon stanoví 

domněnky, v souladu s nimiž se považují věci, jež má povinný ve své moci, za jeho 

majetek. Tyto zákonné domněnky se vztahují zejména na věci v bytě povinného 

v souladu s § 326 odst. 1 o.s.ř. 

Smyslem vylučovací žaloby je tak poskytnout ochranu třetím osobám, jež nejsou 

účastníky předmětného exekučního řízení a jejichž majetek byl neoprávněně exekucí 

postihnut, jakož i aby tento postižený majetek nesloužil k uspokojení oprávněného.58 

Z hlediska práva hmotného neexistuje mezi oprávněným a třetí osobou žádný právní 

poměr, na základě něhož by mělo být plněno. Vylučovací žaloba jakožto prostředek 

ochrany práv třetí osoby je tak současně projevem základní exekuční zásady, aby 

                                                           
56 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 20 Cdo 418/2012: „Využití institutu 
vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 odst. 1 až 3 zákona č. 120/2001 Sb. není podmínkou, bez níž nelze 
úspěšně přikročit k podání žaloby na vyloučení věci z exekuce podle § 267 o. s. ř. (…).“ srov. 
s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 2. 2011, sp. zn. 23 Co 35/2011: „Úspěch 
žaloby na vyloučení věci z exekuce není podmíněn předchozím včasným návrhem na vyškrtnutí věci ze 
soupisu postupem podle § 68 EŘ.(…) nelze dovodit kategorický závěr o ztrátě možnosti třetí osoby 
domoci se vyloučení věcí z exekuce cestou podání vylučovací žaloby podle § 267 odst. 1 o. s. ř. bez toho, 
že by bylo využito institutu vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 odst. 1 až 3 zákona č. 120/2001 Sb. 
Pokud by totiž měl být výklad žalovaného správný, pak by z ustanovení § 68 zákona č. 120/2001 Sb. 
muselo výslovně vyplývat, že třetí osoba mající právo k věci, které vylučuje exekuci, toto právo, pokud jej 
neuplatní buď vůbec či opožděně, ztrácí. Bez takového výslovného a kategorického závěru se k takovému 
názoru nelze přiklonit, zvláště pokud Listina základních práv a svobod v článku 11 odst. 1 a 4 poskytuje 
ochranu vlastnickému právu a stanoví, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné 
jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“  
57 KASÍKOVÁ, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 425 
58 v DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2009, s. 2220 srov. s usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 4. 2012, sp. zn. 20 Cdo 
339/2012 
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exekuce postihovala pouze majetek povinného.  

Zpravidla bude takovým majetkem věc movitá, nicméně ani u nemovitých věcí 

není uplatnění žaloby vylučovací vyloučeno. Avšak k nařízení exekuce na nemovité 

věci povinného je třeba oprávněným prokázat vlastnické právo povinného k takové 

věci. Třetí osoba však může prostřednictvím excindační žaloby namítat, že povinnému 

právo nepřísluší a předložit důkazy prokazující její právo k nemovité věci, jež vylučuje 

exekuční postih. Drápal uvádí, že excindační žalobou lze, kromě výše uvedených, 

uplatnit dále i práva k obchodnímu závodu, ale i k právům či jiným majetkovým 

hodnotám, jež jsou předmětem exekuce.59 

5.2. Lhůta pro podání žaloby 

Uplatnění excindační žaloby je časově ohraničeno. Poprvé lze žalobu uplatnit od 

okamžiku postižení dané věci exekučním úkonem – soupisem věcí, neboť jak vyplývá 

z ust. § 324 o.s.ř., povinný je oprávněn s věcí nakládat do okamžiku, kdy je pojata do 

soupisu. Nejpozději lze žalobu uplatit do okamžiku dražby nebo zpeněžení věci 

v exekuci, neboť udělením příklepu v dražbě, či zpeněžením, vlastnické právo přechází 

na nabývajícího.60 Pro případ, že by vylučovací žaloba byla podána až po zpeněžení 

majetku, jehož se žaloba týká, soud takovou žalobu zamítne.  

V praxi však může nastat situace, kdy aktivně legitimovaná osoba v průběhu 

exekučního řízení vylučovací žalobu nepodá a její majetek bude zpeněžen a výtěžek 

připadne věřiteli. V souvislosti s touto situací vyvstávaly v praxi problémy a sporné 

otázky, jež vyřešilo stanovisko Nejvyššího soudu ČR zveřejněné pod číslem R 

20/1974.61 Podle zde uvedeného názoru Nejvyššího soudu neuplatnění vylučovací 

žaloby nebrání možnosti domáhat se ochrany prostřednictvím žaloby z lepšího práva (o 

                                                           
59 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2221 
60 DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2009, s. 1441 
61 Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 1. 1974, sp. zn. Cpjf 79/72: „Nepodanie návrhu na 
vylúčenie hnuteľných vecí, hotových peňazí a iných vecí, u ktorých nedochádza pri súdnom výkone 
rozhodnutia k predaju, z výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 267 ods. 1 O. s. p., nevylučuje možnosť 
žalovať veriteľa (oprávneného pri súdnom výkone rozhodnutia) na plnenie z neoprávneného majetkového 
prospechu.“ 
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ní blíže v kapitole 8). 62 

Pokud na problematiku neuplatnění vylučovací žaloby osobou k tomu 

oprávněnou, jejíž podání by bylo důvodné, pohlédneme z roviny oprávněného, nelze 

pouhým neuplatněním tohoto ochranného prostředku třetí osobou dovodit, že 

v důsledku toho by pro oprávněného nastal právem dovolený stav uspokojit se 

z majetku třetí osoby, když tato se nebrání, ačkoliv důvodně mohla, neboť mezi 

oprávněným a třetí osobou neexistuje žádný hmotněprávní poměr, jenž by třetí osobu 

povinoval k plnění.63  

Mezi oprávněným a třetí osobou vznikne právní poměr pouze za předpokladu, že 

majetek třetí osoby byl exekučně postižen, čímž objektivně došlo k obohacení 

oprávněného, ačkoliv se tak stalo způsobem, jenž právní řád neuznává.64  

5.3. Práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí 

Excindační žaloba chrání pouze taková práva k majetku, která v souladu s § 267 

odst. 1 o.s.ř. nepřipouštějí výkon rozhodnutí. Odborná literatura shodně uvádí, že tato 

práva mají povahu hmotněprávní.65  

Zejména se tedy bude jednat o práva absolutní působící erga omnes, jejichž 

nositel je oprávněn od každého požadovat, aby do nich nebylo zasahováno. Nejčastěji 

půjde o právo vlastnické, vůči němuž není exekuce přípustná. Avšak i vlastník věci je 
                                                           
62 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 22 Cdo 2519/2006 publikovaným ve Sbírce 
rozhodnutí 11/2009, s. 419a: „T řetí osoba, jejíž věc byla postižena výkonem rozhodnutí (byla podána 
přímým prodejem podle § 326b odst. 1 o.s.ř. nebo v dražbě podle § 328b odst. 1 o.s.ř.), ačkoliv k ní měla 
právo, které výkon rozhodnutí nepřipouští, a která nepodala vylučovací žalobu podle § 267 odst. 1 o.s.ř., 
se může po oprávněném domáhat (z titulu bezdůvodného obohacení) vydání výtěžku, jenž mu byl vyplacen 
neprávem; nemůže se již domáhat vydání věci žalobou na ochranu vlastnického práva.“ 
63 ŠÍNOVÁ, R. K institutům vylučovací žaloby ve výkonu rozhodnutí a bezdůvodného obohacení. Právní 
fórum, r. 2011, č. 3 
64 Srov. s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 8. 2001, sp. zn. 235 Cdo 1208/2000: „Plnění bez 
právního důvodu je jednou ze skutkových podstat bezdůvodného obohacení, jejímž důsledkem je 
povinnost vydat vše, čeho bylo plněním při absenci právního titulu nabyto. Jako prospěch získaný 
plněním bez právního důvodu jsou posuzovány především případy, kdy někdo plnil jinému, ačkoliv s ním 
nebyl v žádném právním vztahu a neexistoval tedy od počátku právní důvod tohoto plnění.“   
65 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 64 srov. s MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 1998, s. 120 srov. s KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: 
Linde, 2004, s. 826 
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omezen v možnosti domáhat se ochrany, a to pouze pokud mu jeho právo neplyne 

z neúčinného právního jednání66 či odporovatelného právního jednání za předpokladu, 

že soud určil tento vůči oprávněnému neúčinným, v důsledku čehož by byl povinen 

strpět úhradu dluhu povinného ze svého majetku. Pod vlastnické právo lze subsumovat 

rovněž i právo odpovídající podílovému spoluvlastnictví, k excindační žalobě je pak 

věcně legitimován i jen jediný spoluvlastník.  

Poskytnutí ochrany vlastnickému právu je limitováno ještě další podmínkou, 

kterou vyvodila soudní praxe, a to skutečností, že do tohoto práva bylo zasaženo bez 

souhlasu třetí osoby, jež se ochrany prostřednictvím excindační žaloby domáhá.67  

Dalším případem nepřipouštějící exekuci je držba věci, přikloníme-li se k pojetí, 

že držba je samostatným právem a nikoliv faktickým stavem. Pokud jde o otázku dobré 

víry, dosud není postaveno najisto, zda i nepoctivému držiteli přísluší aktivní 

legitimace.  

Fiala uvádí, že „otázka, zda držba je oprávněná nebo neoprávněná, či poctivá 

nebo nepoctivá tu nepřichází v úvahu, když věc není součástí majetku povinného“.68 

Macur nerozlišuje mezi držbou oprávněnou a neoprávněnou.69 Drápal však oproti tomu 

uvádí, že poctivý držitel je nadán obdobnými právy jako vlastník, z tohoto důvodu 

přísluší pouze jemu právo domáhat se ochrany prostřednictvím žaloby excindační.70 

Dávid ve vztahu k oprávněnosti držby zastává názor, že otázka dobré víry zde není 

rozhodná, neboť pokud by nebyla připuštěna možnost, aby se i neoprávněný držitel 

bránil, došlo by tak k prolomení zásadního exekučního principu, tj. exekucí smí být 

                                                           
66 Neúčinnost a odporovatelnost nečiní právní jednání neplatnými bez dalšího, avšak působí tzv. relativní 
bezúčinnost. Neúčinnost nastává ex lege, žalovaný ji proto může uplatnit v rámci obrany námitkou (např. 
v případě smluv uzavřených dle § 716-8 OZ nastává neúčinnost podle § 719 OZ). Oproti tomu 
odporovatelnost pouhou námitkou uplatnit nelze, avšak je nutno ji uplatnit žalobou, popř. žalobou 
vzájemnou. 
67 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2014, sp. zn. 14 Co 555/2003: „P ředala-li třetí osoba 
exekutorovi peníze s úmyslem splnit dluh za povinného, nemůže se žalobou podle § 267 o.s.ř. úspěšně 
domáhat toho, aby toto plnění bylo vyloučeno z exekuce.“  
68 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 65    
69 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
120 
70 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 828 
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postižen pouze majetek povinného. Dále argumentuje, že řízení o vylučovací žalobě 

neslouží k úpravě poměrů hmotněprávních, smyslem je pouze zastavit exekuci v těch 

případech, kdy tato postihuje majetek, jenž povinnému nepatří.71  

V praxi proto může vyvstat situace, kdy se ochrany svého práva budou důvodně 

domáhat prostřednictvím vylučovací žaloby jak vlastník, tak oprávněný držitel. 

V návaznosti na skutečnost, že držba však není tak silným institutem jako právo 

vlastnické, bude v případě kolize zpravidla držba vlastnickému právu muset ustoupit. 

Zástavní právo je právem nepřipouštějícím výkon rozhodnutí pouze pokud se 

dostane věc mimo sféru zástavního věřitele či osoby, jíž byla odevzdána v důsledku 

protiprávního jednání. Drápal uvádí, že v jiných případech zástavní právo provedení 

exekuce nebrání.72 Obdobný závěr se uplatní i pro právo zadržovací, a tedy, bude-li věc 

zadržená vydána dobrovolně, jejímu postihu nic nebrání. Právo odpovídající věcnému 

břemeni se mezi práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí neřadí, neboť osoba, jíž takové 

právo přísluší, může využít jiných prostředků k ochraně svého práva. 

Pokud jde o zajištění prostřednictvím institutu zajišťovacího převodu práva či 

postoupení pohledávky, Drápal uvedené instituty mezi práva nepřipouštějící výkon 

rozhodnutí řadí za předpokladu, že dosud nedošlo k naplnění rozvazovací podmínky, na 

jejímž základě by vlastnické právo přešlo zpět na dlužníka.73  

Práva relativní povahy provedení exekuce v zásadě nevylučují, neboť umožnují 

užívání věci určitou třetí osobou (detentorem), či společně s vlastníkem. Fiala je však 

toho názoru, že i pouhá detence věci je právem k věci, jež nepřipouští výkon rozhodnutí 

za předpokladu, že se detence opírá o právní titul odvozený od vlastníka věci, který je 

odlišný od povinného, a to ať už má detentor věc ve své moci z důvodu práva věcného 

či obligačního.74 

                                                           
71 DÁVID, R. Třetí osoby a práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 
2012, roč. 9, č. 2, s. 58 
72 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2223 
73 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 830 
74 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova 
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V případě výkonu rozhodnutí vyklizením bytu může, i podle soudní praxe 75, 

takovým právem být neodvozené právo třetí osoby k tomuto bytu.76 Soudní praxe 

přiznává těmto osobám právo bránit se provedení exekuce žalobou impugnační, jak 

uvedeno výše. Avšak současně je užívací právo právem, jež nepřipouští provedení 

exekuce vyklizením, a proto je jeho nositel oprávněn uplatit excindační žalobu.  

Dávid však zkoumá, zdali lze za právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí 

považovat i právo procesního charakteru a dochází k závěru, že by takovým právem 

mohlo být právo úkojné 77. Konstatuje, že úkojné právo, i přes názory odlišné 78, je 

procesního charakteru, neboť je konstituováno předpisy procesními a současně má 

povahu i práva majetkového, čímž naplňuje elementární znak práv nepřipouštějících 

výkon rozhodnutí.  

5.4. Aktivní a pasivní věcná legitimace 

Z výše uvedeného je zřejmé, že aktivně legitimována k podání excindační žaloby 

je třetí osoba, pasivně legitimován je v souladu s nadepsaným ustanovením občanského 

soudního řádu oprávněný. Uplatnit vylučovací žalobu podle § 267 odst. 1 o.s.ř. však 

může i manžel povinného, pokud jde o vyloučení věcí, jež nejsou součástí společného 

jmění a ani nejsou v souladu s § 262 a odst. 1 za součást společného jmění 

považovány,79 pak má manžel povinného postavení třetí osoby. 80 V souladu s § 254 

                                                                                                                                                                          

1972, s. 65 
75 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 11. 2006, sp. zn. 20 Cdo 329/2006 
76 DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2009, s. 1441 srov. s DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2223, obdobně FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí 
(exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova 1972, s. 66 
77 DÁVID, R. Třetí osoby a práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 
2012, roč. 9, č. 2, s. 62-63 
78 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 83 
79 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2013, s. 918 srov. s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 
1578/2003: „Žalobu, jíž se manžel domáhá vyloučení věci z výkonu rozhodnutí na základě tvrzení, že 
výkonem rozhodnutí byl postižen majetek, který nabyl za trvání manželství za peněžní prostředky, jež 
získal darem, je třeba posoudit podle ustanovení § 267 odst. 1 o.s.ř., nikoliv podle § 267 odst. 2 o.s.ř.“  
80

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 11. 2006, sp. zn. 20 Cdo 329/2006: „(…) uplatňuje-li 
manželka povinného své výlučné právo ke spoluvlastnickému podílu na označených nemovitostech, není 
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odst. 3 o.s.ř. je soud povinen aktivně věcně legitimované osoby poučit o možnosti 

excindační žalobu uplatnit. 81  

Povinný není účastníkem řízení o vylučovací žalobě, je však přípustné, aby se 

řízení účastnil v postavení vedlejšího účastníka, a to zejména na straně žalobce, avšak 

není vyloučeno jeho účastenství ani na straně žalovaného. 82 

Nicméně v odborné literatuře lze najít i názor odlišný, podle něhož by měl být 

pasivně legitimován exekutor, jenž pojal věc do soupisu. Argumentem tento názor 

podporující má pak být skutečnost, že v souladu s § 46 odst. 2 EŘ, je de facto exekutor 

pánem řízení a o zahrnutí věci do soupisu rozhoduje sám. Zastánci tohoto názoru pak 

dodávají, že by se v takovém případě jednalo o výjimku z aplikace občanského 

soudního řádu, podpořenou charakterem úkonů exekutora, jakož i jeho samostatnosti 

v řízení exekučním. 83  

Autorka této práce se s tímto názorem neztotožňuje a považuje jej za překonaný i 

s ohledem na skutečnost, že článek byl vydán v době těsně po uvedení exekučního řádu 

v účinnost, přičemž sami autoři podotýkali, že definitivní rozřešení této otázky přinese 

buď prováděcí vyhláška k EŘ či judikatura, a tato konstantně setrvává na tradičním 

pojetí pasivní legitimace. Je však nutné zmínit, že vylučovací žalobou v řízení 

insolvenčním je pasivně legitimován právě insolvenční správce, a nikoliv insolvenční 

věřitel. Postavení insolvenčního správce na straně žalované však vyplývá přímo ze 

                                                                                                                                                                          

to pro nařízení výkonu rozhodnutí relevantní a že její případné (výlučné) právo ke spoluvlastnickému 
podílu na nemovitostech nepřipouštějící výkon rozhodnutí může být uplatněno pouze vylučovací žalobou, 
je v souladu se standardní judikaturou. Lze k tomu jen dodat, že manželka povinného má v takovém 
případě postavení třetí osoby ve smyslu § 267 odst. 1 o. s. ř.“  

81 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 5. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1950/99: „Je-li vykonavatelem 
sepsána věc, o níž oprávněný shodně s povinným, případně třetí osobou, která k věci uplatňuje svá práva 
nepřipouštějící výkon rozhodnutí, prohlásí, že nemá být do soupisu pojata, může být náprava provedena 
předsedou senátu postupem podle ustanovení § 265 odst. 2 o. s. ř. V ostatních případech, kdy třetí osoby 
tvrdí, že jsou do soupisu pojaty věci, k nimž mají práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí a namítají, že 
mají být ze soupisu vyloučeny, je nutno takové osoby poučit o tom, že svá práva mohou uplatnit 
prostřednictvím postupu podle § 267 odst. 1 o. s. ř., tedy návrhem na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí 
v řízení podle části třetí občanského soudního řádu.“ 
82 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 
2014, sv. V., s. 95 
83 VESELÝ, J.; RAKOVSKÝ, A.; ŠIMKOVÁ, R. Způsoby provedení exekuce podle zákona o soudních 
exekutorech se zaměřením na odchylky od úprav v občanském soudním řádu. Právní rozhledy, r. 2001, č. 
10, s. 470 



 

33 
 

zákona, a to z ust. § 225 odst. 2 insolvenčního zákona. 

Nutno na tomto místě však podotknout, že v praxi činí otázka pasivní legitimace 

velký problém osobám, jež sami svým jménem uplatňují vylučovací žalobu, 

nezakládající se na odbornosti, kdy tyto zpravidla směřují právě proti exekutorovi, který 

vede předmětné exekuční řízení. 

5.5. Povaha a předmět vylučovací žaloby 

Macur zastává názor, že vylučovací žaloba směřuje na vyslovení nepřípustnosti 

exekuce postihující majetek třetí osoby, nikoliv na samotné vyloučení tohoto majetku 

z exekuce. 84 Přičemž se uplatní obdobný postup jako u sporů opozičních a 

impugnačních, a tedy, že nejdříve soud rozhodne o nepřípustnosti exekuce a poté vůči 

tomuto majetku exekuce podle § 268 odst. 1 písm. f) o.s.ř. zastaví. Stejný názor zastává 

i Fiala. 85 

Obdobně jako u žaloby opoziční a impugnační, považuje Macur i excindační 

žalobu za žalobou konstitutivní, nikoliv za žalobu určovací, neboť soud svým 

rozhodnutím o nepřípustnosti exekuce zasahuje do právního stavu tak, že exekuce 

týkající se vyloučeného majetku nemůže nadále probíhat. Samotné hmotné právo 

žalobce k majetku soud řeší jako otázku předběžnou, obdobně jako v případech 

předešlých. 86  

Oproti tomu jiní autoři 87 zastávají názor, že vylučovací žaloba má povahu žaloby 

určovací, avšak naléhavý právní zájem, jenž je požadován § 80 o.s.ř. v tomto případě 

není nutno tvrdit ani prokazovat. Dále uvádějí, že žaloba vylučovací nesměřuje 

k vyslovení nepřípustnosti exekuce či jejímu zastavení, neboť oprávnění zastavit 

                                                           
84 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
120 
85 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 67 
86 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 
121 
87 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 823 srov. 
s DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2221 
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exekuci přísluší v souladu s § 268 odst. 1 písm. f) o.s.ř. pouze exekučnímu soudu na 

podkladě rozhodnutí, jež nabylo právní moci, jímž došlo k vyloučení věci z exekuce. 

V duchu tohoto pojetí spatřují předmět žaloby ve vyloučení věci, práva či jiné 

majetkové hodnoty z již nařízené exekuce, pročež v petitu žaloby je nutné přesně 

specifikovat věc, právo, obchodní závod či jinou majetkovou hodnotu, která má být 

vyloučena. Soudní praxe z tohoto názoru vychází a žalobu excindační považuje za 

žalobu na určení, přičemž rozhodnutím o žalobě nedochází k vyslovení nepřípustnosti 

exekuce, avšak k samotnému vyloučení konkrétního majetku.  

Dávid předestírá, že spor týkající se otázky povahy vylučovací žaloby již byl 

vyřešen, a to tak, že se jedná o žalobu procesní.88 Argumentuje tím, že vylučovací 

žaloba je upravena právními předpisy procesními, jež nemá v hmotněprávních 

předpisech podklad, a jejím smyslem je poskytnout ochranu právům, jež nepřipouští 

výkon rozhodnutí. Dále uvádí, že ji lze uplatnit jen ohledně konkrétního exekučního 

řízení, nepřichází v úvahu tedy před zahájením tohoto řízení či po jeho skončení. 89 

5.6. Řízení o žalobě 

Místní příslušnost soudu je dána § 88 odst. e) o.s.ř., který stanoví, že „k řízení je 

příslušný soud, u něhož je prováděn výkon rozhodnutí, jde-li o vyloučení věci z výkonu 

rozhodnutí nebo o rozhodnutí o pravosti, výši, skupině nebo pořadí pohledávek 

přihlášených k rozvrhu“. Věcně příslušným je v souladu s § 9 odst. 1 o.s.ř. okresní 

soud. 

Podáním vylučovací žaloby je založen důvod pro odklad exekuce, jinak by mohlo 

jít o nesprávný úřední postup, v důsledku něhož by mohl být stát povinován k náhradě 

škody. K tomuto přístupu se přiklání i judikatura Nejvyššího soudu.90 Drápal k tomuto 

                                                           
88 Srov. FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita 
Karlova, 1972, s. 68 
89 DÁVID, R. Třetí osoby a práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 
2012, roč. 9, č. 2, s. 56 
90 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 6. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2573/2007: „Podání vylučovací 
žaloby není důvodem k tomu, aby soudní exekutor otálel s provedením exekuce prodejem movitých věcí. 
Není-li vylučovací žaloba zjevně neopodstatněná, je její podání důvodem k tomu, aby soud odložil exekuci 
do pravomocného skončení řízení o takové žalobě. Neodloží-li soud v takovém případě exekuci, může jít o 
nesprávný úřední postup. V řízení o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem soud jako 
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uvádí, že soud zpravidla odloží provedení exekuce v souladu s § 266 odst. 2 o.s.ř., tj. i 

bez návrhu, až do rozhodnutí o excindační žalobě.91 Do pravomocného rozhodnutí o 

žalobě nelze exekuci vůči předmětnému majetku provést. Pokud by i přesto ke 

zpeněžení majetku došlo, představuje takový postup důvod k podání žaloby z lepšího 

práva či k náhradě škody. 

Podle právní teorie lze v řízení o vylučovací žalobě zohlednit skutečnosti, k nimž 

se při nařízení exekuce nepřihlíželo, a to i z toho důvodu, že tu v té době ještě nebyly, 

neboť soud ve sporném řízení v souladu s § 154 odst. 1 o.s.ř. vychází ze stavu, jenž tu je 

v době jeho rozhodování. 92 

Vylučovací žaloba se projednává v řízení nalézacím, jak uvedeno výše, a to podle 

části třetí o.s.ř. Soud tak postupuje stejným způsobem, jako rozhoduje o jiných žalobách 

projednávaných v řízení sporném. 

Objevují se však i názory, podle nichž by bylo v určitých případech vhodné 

rozhodnout o uplatněné vylučovací žalobě již v řízení exekučním. Jednalo by se 

zejména o případy, kdy se rozhodnutí o žalobě jeví jasným, bez potřeby dokazování, 

kde tento postup nepůsobí omezení ochrany účastníků řízení exekučního, či třetích 

osob. Soudy nižší instance v praxi v některých případech tento způsob uplatňují, čímž 

se snaží zrychlit exekuční řízení a ubrat zátěž soudů v nalézacím řízení, avšak Nejvyšší 

soud se k těmto postupům staví s jistým odstupem.93  

5.7. Vylučovací žaloba podle § 267 odst. 2 o.s.ř. 

Ustanovení § 267 odst. 2 o.s.ř. upravuje excindační žalobu, k jejímuž uplatnění je 

legitimován výlučně manžel povinného. Ten uplatňuje svá práva k majetku, jenž patří 

do společného jmění s povinným, popř. k majetku, který se pro účely exekuce 
                                                                                                                                                                          

předběžnou otázku zkoumá, zda vylučovací žaloba byla opodstatněná.“ 
91 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2221 
92 DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2009, s. 1441 srov. s SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. 
Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 919 
93 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 
2014, sv. V., s. 96 
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považoval za takový majetek podle § 262a odst. 1 o.s.ř., avšak se jedná o majetek, 

z něhož nelze vymáhanou pohledávku uspokojit. 

Jak uvedeno výše, manžel povinného se může domáhat ochrany i prostřednictvím 

žaloby podle § 267 odst. 1 o.s.ř. jedná-li se o majetek, jenž nepatří společného jmění a 

ani není v souladu s § 262a odst. 1 o.s.ř. za součást společného jmění považován.  

Uvedené ustanovení o.s.ř. ve znění před novelou zákonem č. 292/2013 Sb. 

účinnou od 1. 1. 2014 taxativně vypočítávalo důvody k vyloučení takového majetku: 

a) vymáhaná pohledávka vznikla před uzavřením manželství jen povinnému, 

b) pohledávka vznikla za trvání manželství, avšak jen povinnému při používání 

majetku, jenž ke dni zániku manželství nepatřil do společného jmění na základě 

smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění či smlouvě o vyhrazení vzniku společného 

jmění ke dni zániku manželství, přičemž tyto smlouvy byly uzavřeny před vznikem 

vymáhané pohledávky a povinný v době vzniku této pohledávky znal jejich obsah, 

c) vymáhaná pohledávka vznikla za trvání manželství jen povinnému při 

používání majetku, který byl v jeho výlučném vlastnictví.94 

S účinností od 1. 1. 2014 tak excindační žaloba poskytuje ochranu manželu 

povinného, pokud byl exekucí postižen majetek ve společném jmění manželů, či pro 

účely exekuce je považován za součást společného jmění, avšak vymáhanou 

pohledávku nelze podle hmotněprávních předpisů z tohoto majetku uspokojit. 

Odpověď na otázku kdy nelze podle hmotného práva pohledávku uspokojit nutno 

hledat v ust. § 731 OZ 95 a poté zejména v § 732 OZ, které stanoví: „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, může být společné jmění postiženo jen 

do výše, jíž by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a 

                                                           
94 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2223 
95 Ust. § 731 OZ stanoví: „Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění, může se 
věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve společném jmění.“  



 

37 
 

vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-

li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen 

jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.“ 

V návaznosti na uvedené ustanovení je zřejmé, že manžel povinného může být 

s vylučovací žalobou úspěšný pouze za předpokladu, že prokáže naplnění některého ze 

čtyř předpokladů, jež uvedené ustanovení zakotvuje. 

Pohledávku v souladu s výše uvedeným nelze pak uspokojit, zejména pokud 

majetek dříve do společného jmění manželů náležel, avšak manžel povinného jej nabyl 

dohodou o vypořádání společného jmění. Tento způsob nabytí je však dále limitován 

tím, že ochranu lze přiznat, pouze pokud se nejednalo o neúčinné96 či odporovatelné 

jednání (obdobná situace jako u limitace vlastnického práva, jakožto práva 

nepřipouštějícího výkon rozhodnutí). Dalšími podmínkami pro přiznání ochrany je 

skutečnost, že majetek netvoří součást společného jmění proto, že bylo (i) rozhodnutím 

soudu zrušeno, či (ii) zúžen jeho rozsah ať už soudním rozhodnutím či smluvně, dále že 

byl (iii) ujednán režim oddělených jmění nebo (iv) smluvně vyhrazen vznik společného 

jmění ke dni zániku manželství. 97 

Vznikl-li tento závazek před uzavřením takové smlouvy, excindační žaloba 

nemůže být důvodná.98 Avšak i v případě, že závazek vznikl až po uzavření smlouvy o 

zúžení společného jmění manželů, excindační žaloba nemusí být nutně úspěšná, neboť 

musí být současně prokázáno, že s obsahem smlouvy byl ztotožněn i věřitel v okamžiku 

vzniku vymáhané pohledávky.99 Nebyl-li věřiteli obsah takové smlouvy před účinností 

                                                           
96 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2008, sp. zn. 20 Cdo 1849/2006 
97 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2013, s. 919 
98 Rozsudek Nejvyššího soud ze dne 28. 7. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1389/2003: „Žaloba na vyloučení 
majetku z výkonu rozhodnutí nemůže být úspěšná, jestliže vymáhaná pohledávka vznikla (za trvání 
manželství jednomu z manželů) před uzavřením smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu 
společného jmění manželů.“  srov. s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. 20 Cdo 
2512/2011 
99 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 20 Cdo 279/2003: „Možnost odvolat se na 
smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu SJM může být manželovi povinného dána jen tehdy, byl-
li obsah smlouvy věřiteli neboli oprávněnému znám nejpozději ke dni vzniku pohledávky; věřiteli, tedy 
oprávněnému, může přitom být obsah smlouvy znám jen za předpokladu, že taková dohoda v době vzniku 
vymáhané pohledávky existovala.“ 
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novely znám, působí relativní bezúčinnost, jež nastává ex lege, přičemž věřitel ji může 

uplatnit námitkou v řízení.100  

Novelizované ust. § 262a o.s.ř. však výslovně na modifikace zákonného rozsahu 

společného jmění pamatuje, avšak v souladu s občanským zákoníkem (OZ), aby 

smlouva či rozhodnutí soudu, které společné jmění manželů modifikuje, působily 

účinky vůči třetím osobám (věřiteli), musí tento s nimi souhlasit. 101 Nevysloví-li třetí 

osoba tento souhlas, bude vůči ní smlouva neúčinná a rozhodnutí soudu nebude 

závazné.102 Judikaturou bylo dále dovozeno, že bylo-li takovou smlouvou pojednáno o 

nemovitosti, nepostačí jako důkaz znalosti věřitele skutečnost, že smlouva je uložena ve 

sbírce listin katastru nemovitostí.103  

Uvedená novela o.s.ř. taktéž změnila znění ust. § 262a o.s.ř., které v platném 

znění stanoví:  

(1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také 

tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením 

manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a 

jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který 

netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno 

společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen 

rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl 

smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. 

(2) Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, 
                                                           
100 Srov. s výkladem výše, obdobně SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský 
soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 896 
101 Viz ust. § 719 odst. 2 a § 727 odst. 2 OZ 
102 Viz ust. § 159a odst. 1 o.s.ř. v souvislosti s § 727 odst. 2 OZ 
103 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2006, sp. zn. 20 Cdo 612/2005: „I. Ustanovení § 143a odst. 
4 obč. a § 267 odst. 2 písm. a) o. s. ř. vyžadují skutečnou  vědomost o obsahu smlouvy, nikoli jen (právní 
a faktickou) možnost se s obsahem smlouvy seznámit při vynaložení obvyklé péče. Proto podmínka, aby 
třetí osobě byl znám obsah smlouvy o zúžení společného jmění manželů, není splněna pouze tím, že tato 
smlouva je součástí sbírky listin katastru nemovitostí a je vyznačena na příslušném listu vlastnictví. 

II. Pokud občanský zákoník rozlišuje situace, kdy je třeba, aby určitá osoba o určité skutečnosti "věděla" 
(např.§ 33 odst. 3, § 558 obč. zák.) , od situací, kdy postačí, aby o nich "mohla vědět"(např. § 20 odst. 2, 
§ 485 odst. 2 obč. zák.), nelze tyto situace zaměňovat a dovozovat, že i v prvém případě postačí, že 
dotyčná osoba o určité skutečnosti mohla (při vynaložení obvyklé péče) vědět.“  
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přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné 

peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv 

manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného 

jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně. 

Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že pokud dluh vznikl za trvání manželství i 

jen jednomu z manželů, lze exekučně postihnout majetek patřící do společného jmění 

manželů. Znamená to tedy, že i v případě, že závazek sjednal jen jeden z manželů, byť 

za trvání manželství, exekučním titulem je z tohoto důvodu povinován ke splnění 

povinnosti právě jen jeden z manželů, toto zákonné ustanovení umožňuje exekuci 

nařídit na majetek ve společném jmění manželů.104  

Novelizace tohoto ustanovení přinesla však významnou změnu – při nařízení 

exekuce lze postihnout majetek patřící do společného jmění manželů, i pokud exekučně 

vymáhaný dluh vznikl jen jednomu z manželů před uzavřením manželství. Před novelou 

tohoto ustanovení bylo vyloučeno, aby se věřitel domáhal vymožení dluhu jen jednoho 

z manželů, vzniknuvšího před uzavřením manželství, z majetku ve společném jmění, 

přičemž postižení tohoto majetku zavdalo důvod pro zastavení výkonu rozhodnutí podle 

§ 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř.105 Vzhledem k tomu je však nutno rozlišovat, zdali dluh 

jednoho z manželů vzniknuvší před uzavřením manželství, vznikl před účinností 

občanského zákoníku (OZ) či za jeho účinnosti od 1. 1. 2014.  

V souladu s přechodným ustanovením § 3028 odst. 3 OZ, není-li stanoveno 

jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv 

uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními 

předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit 

tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.  

                                                           
104 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005 uveřejněný ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 24/2008: „Splnění závazku náležejícího do společného jmění 
manželů, sjednaného jen jedním z manželů, nemůže věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto 
manželů; právo věřitele domáhat se při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojení závazku povinného 
manžela postižením společného jmění manželů tím není dotčeno.“  
105 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 893 
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Z uvedeného vyplývá, že nedohodnou-li se strany jinak, pohledávka věřitele za 

jedním z manželů, která vznikla před uzavřením manželství, a to za účinnosti ObčZ, pro 

níž bylo zahájeno exekuční řízení do 31. 12. 2013, v němž má být postižen majetek ve 

společném jmění manželů, zakládá důvod pro zastavení řízení dle § 268 odst. 1 písm. h) 

o.s.ř. Pokud však pro stejnou pohledávku věřitele bylo zahájeno řízení až po 31. 12. 

2013, je tato skutečnost důvodem pro podání vylučovací žaloby manželem povinného 

podle § 267 odst. 2 o.s.ř. Posledním možným případem je tak situace, kdy pohledávka 

věřitele, vzniknuvší před uzavřením manželství dlužníka (povinného), vznikla až po 1. 

1. 2014, věřitel je pak oprávněn domáhat se uspokojení své pohledávky exekucí 

z majetku ve společném jmění, avšak jen do výše, kterou by představoval podíl 

dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, jak zakotvuje výše uvedené 

ust. § 732 OZ.106  

Ze zákonné dikce dále vyplývá, že pro účely nařízení exekuce se vychází 

v zásadě ze zákonného rozsahu společného jmění manželů, pročež se nepřihlíží k jeho 

modifikacím ať už smluvním či založeným soudním rozhodnutím.107  

Postižení majetku patřícího do společného jmění manželů se týká fáze nařízení 

exekuce a sama tato skutečnost nevylučuje možnost manžela povinného bránit se proti 

tomuto postupu v dalších fázích řízení.108 Zákonodárce tak v podstatě ponechává na 

iniciativě manžela povinného, zdali se bude nařízené exekuci vůči majetku ve 

společném jmění, ačkoliv pro takový postih není v hmotném právu opora, bránit, čímž 

dle názoru autorky dochází k nepřiměřenému prosazení zásady vigilantibus iura scripta 

sunt.  

Brání-li se manžel povinného tím, že vymáhaná pohledávka nesmí být 

uspokojena z majetku, jenž se považuje za součást společného jmění, pak je nutno podat 

vylučovací žalobu.109  

                                                           
106 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. tamtéž, s. 894 
107 Obdobně SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 890 
108 ŠABATA, K. Dluh jednoho z manželů (vybrané problémy). Soudce, r. 2014, č. 5, s. 10 
109 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1134/2007: „(…) obranu, že 
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Pokud jde o případy, kdy dluh vznikl proti vůli druhého manžela a ten svůj 

nesouhlas projevil vůči věřiteli (viz § 732 OZ), či o situaci, kdy dluh jednoho z manželů 

vznikl ještě před uzavřením manželství, pak z hlediska hmotného práva tyto dluhy 

netvoří součást společného jmění manželů, a proto se manžel povinného nebude bránit 

žalobou vylučovací, ale návrhem na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) 

o.s.ř. (viz výklad v kapitole 4).110 

Skutečnost, že lze exekučně postihnout i majetek ve společném jmění manželů 

pro uspokojení dluhu povinného se odráží v ust. § 255 odst. 2 o.s.ř., jež stanoví: „Je-li 

nařízeným výkonem rozhodnutí postiženo to, co je součástí společného jmění manželů, 

je účastníkem řízení, pokud jde o tuto součást společného jmění, i manžel povinného.“ 

Z uvedeného tedy vyplývá, že manžel povinného je účastníkem exekučního 

řízení, a to pro tu část, jež se vztahuje k postižení majetku ve společném jmění manželů. 

V souladu s konstantní judikaturou je účastníkem exekučního řízení i rozvedený 

manžel, pokud vznikl vymáhaný dluh za trvání manželství jen jednomu z manželů a 

současně je exekucí postižen majetek náležející do zaniklého dosud nevypořádaného 

společného jmění. 111 

  

                                                                                                                                                                          

vymáhaná pohledávka nesmí být uspokojena z majetku, který se podle ustanovení § 262a odst. 1 o. s. ř. 
považuje za součást (zaniklého a nevypořádaného) společného jmění, např. proto, že vznikla povinné 
před uzavřením manželství nebo "po jeho rozvodu" lze úspěšně uplatnit tzv. excindační (vylučovací) 
žalobou podle § 267 o. s. ř.“  
110 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 900 srov. s ŠABATA, K. Dluh jednoho z manželů (vybrané problémy). 
Soudce, r. 2014, č. 5, str. 13 
111 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 11. 2003, sp. zn. 20 Cdo 238/2003: „ K vydobytí závazku, 
který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů, lze nařídit výkon rozhodnutí i na majetek patřící 
do zaniklého společného jmění, které v době zahájení řízení o výkon nebylo vypořádáno.“ srov. 
s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2610/2009: „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 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.“  
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6. Spory odporové 

6.1. Pojem a účel odporové žaloby 

Podle ustanovení § 267a odst. 1 o.s.ř. je třeba návrhem podle třetí části o.s.ř. 

uplatnit vůči věřiteli popření pravosti, výše, skupiny nebo pořadí některé z pohledávek 

přihlášených k rozvrhu výtěžku nebo jinak uspokojovaných při výkonu rozhodnutí tam, 

kde byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo 

jiných práv anebo prodejem movitých věcí, správou nemovité věci, prodejem 

nemovitých věcí nebo postižením závodu. Nejde-li o věc patřící do pravomoci soudu (§ 

7 odst. 1), rozhodne o pravosti nebo výši pohledávky příslušný správní nebo jiný orgán. 

V souladu s odst. 2 téhož ustanovení je rozhodnutí o návrhu podle odst. 1 účinné proti 

všem oprávněným, proti jiným věřitelům povinného, kteří se účastní řízení o výkon 

rozhodnutí, a proti povinnému.  

Při provádění exekuce často nastává situace, kdy z jednoho majetku, jenž je 

exekučně postižen, je nutno uspokojit pohledávky (i) oprávněného, (ii) dalšího 

oprávněného, který přistoupil k řízení, (iii) jiného oprávněného, byla-li exekuce 

nařízena pro několik pohledávek, popřípadě pohledávky (iv) jiného věřitele, jenž svou 

pohledávku přihlásil do řízení.112 Za věřitele se považuje i osoba, jíž pohledávka 

vznikla v průběhu exekučního řízení (např. vydražitel).113  

Z majetku povinného je tak jeho prodejem nebo jiným zpeněžením získán 

výtěžek, jenž se poté rozděluje mezi oprávněné, popř. věřitele. Vzhledem ke konkurenci 

na straně oprávněných, příp. věřitelů, je zřejmé, že zde bude docházet ke sporům, a to 

zejména pokud výtěžek získaný zpeněžením majetku povinného nestačí k úplnému 

uspokojení všech oprávněných. V takovém případě je nutné posoudit, který z nich a 

v jakém rozsahu bude uspokojen.  

Pro rozdělení výnosu zpeněžení postiženého majetku zákon stanovuje v rámci 

řízení exekučním zvláštní řízení, tzv. rozvrh. Povinný je účastníkem rozvrhového řízení, 
                                                           
112 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 929 
113 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2232 
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přičemž je mu zákonem přiznáno právo popřít pohledávky oprávněných/věřitelů.  

Nadepsané ustanovení zakotvuje odporovou žalobou, jejímž účelem je vyřešit 

spor týkající se pravosti pohledávek, jejich výše, skupiny, či pořadí v jakém budou 

uspokojeny při rozvrhu výtěžku, neboť popírání pohledávek je též označováno jako 

odpor proti pohledávce, z čehož plyne označení žaloby jako žaloby odporové či 

odpůrčí.114  

Tento spor může vzniknout především mezi samotnými oprávněnými/věřiteli 

povinného, kteří si tu vzájemně konkurují. Ovšem nelze vyloučit ani povinného, který 

má též zájem, aby se uspokojení dostalo právě jen oprávněným/věřitelům, kteří na něj 

mají nárok. V rozvrhovém řízení se tak plně prosazuje výše uvedená zásada, že 

v exekuci mají být uspokojeny jen pohledávky existující.115 

Pokud jde o oprávněné, jejich pohledávky musí být přiznány exekučním titulem, 

oproti tomu věřitelé mohou uplatňovat i pohledávky, jež exekučním titulem přiznány 

nebyly. Skutečnost, že pohledávka byla přiznána exekučním titulem – pravomocným 

rozhodnutím soudu, nevylučuje možnost takovou pohledávku popírat, neboť s ohledem 

na dikci ust. § 159a odst. 1 o.s.ř., takové rozhodnutí je závazné jen pro účastníky řízení, 

v němž bylo vydáno, ledaže zákon stanoví jinak. Pokud je exekučním titulem notářský 

či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, tento není nadán právní mocí ani 

závazností pro jeho samotné účastníky, natož pro třetí osoby.116 

Odporová žaloba je přípustná pouze, pokud při rozdělení výtěžku připadá mezi 

oprávněné/věřitele na jejich pohledávky, jež jsou sporné, alespoň část tohoto výtěžku. 

                                                           
114 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 71 
115 Obdobně FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita 
Karlova, 1972, s 71 
116 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 267/2000: „I když je notářský 
zápis se svolením k vykonatelnosti titulem pro soudní výkon rozhodnutí, není - jak vyplývá ze znění § 274 
písm. e) o. s. ř. - rozhodnutím a nemá ani účinky, které zákon s rozhodnutím spojuje. Má povahu veřejné 
listiny (srov. § 6 not. ř.) a není vybaven účinky právní moci ani závaznosti pro účastníky a pro všechny 
orgány, jaké mají například rozhodnutí soudu vydaná v občanském soudním řízení (srov. § 159 o. s. ř.). 
Skutečnost, že se osoba povinná zavázala poskytnout oprávněné osobě stanovené plnění a že dohoda o 
tom byla uvedena v notářském zápise se svolením k vykonatelnosti, rovněž nepředstavuje překážku, která 
by bránila projednání sporu o stejné plnění před orgánem, do jehož pravomoci náleží projednání takové 
věci.“  
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Řešit totiž spory ohledně pohledávky, jež nemůže být exekučně uspokojena ani 

částečně, se jeví jako značně nehospodárný přístup.117 

6.2. Pravomoc a příslušnost 

Soud je oprávněn o odporové žalobě rozhodnout pouze v případě, že předmětem 

žaloby je popření pravosti nebo výše pohledávky, o níž je soudu k projednání a 

rozhodnutí ve věci samé dána pravomoc v souladu s § 7 odst. 1 o.s.ř., neboť 

v exekučním řízení mohou být uplatněny i pohledávky vyplývající z jiných právních 

poměrů, nežli ve kterých je založena pravomoc soudu v souladu s § 7 o.s.ř. Pokud se 

předmět žaloby týká popření skupiny nebo pořadí pohledávky přihlášené k rozvrhu 

výtěžku, pak je pravomoc soudu dána vždy.  

Pokud o žalobě rozhoduje soud, pak je k projednání a rozhodnutí příslušný soud 

okresní v souladu s § 9 odst. 1 o.s.ř. a místně soud, u něhož je exekuce prováděna dle § 

88 písm. e) o.s.ř. Jak bylo pojednáno již výše, žaloba je svěřena projednání řízení 

nalézacímu podle části třetí o.s.ř. 

6.3. Předmět a povaha 

Odporovou žalobu lze uplatnit u všech způsobů exekucí nařízených k vydobytí 

peněžitého plnění, vyjma výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva 

na nemovitostech, neboť toto plní pouze funkci zajišťovací, a proto zde podání 

odporové žaloby nepřichází v úvahu. 118 

Žaloba může směřovat na popření pravosti, výše, skupiny či pořadí pohledávek, 

které jsou přihlášeny k rozvrhu či mají být uspokojeny jiným způsobem v rámci téže 

exekuce. Samotné popření má povahu procesního úkonu a v souladu s § 41 odst. 2 o.s.ř. 

je posuzováno podle jeho obsahu a nikoliv formálně dle jeho označení.  

S ohledem na požadavek rychlosti a jednoduchosti exekučního řízení nelze 

                                                           
117 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2232 
118 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 930 
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rozhodnout o námitkách popírajícího, jež jsou procesním úkonem, přímo v řízení 

exekučním.  

Z uvedeného je zřejmé, že k podání odporové žaloby nemusí dojít vždy, ale 

pouze (i) pokud ten, vůči jehož pohledávce popření směřuje, s popřením nesouhlasí, 

případně (ii) pokud nelze posoudit důvodnost popření bez dokazování. Vyplývá tedy, že 

odporovou žalobu je nutno podat, pokud se v exekučním řízení nepodaří vyřešit spor, 

který v důsledku popření pohledávky vznikl, či je nutné provádět dokazování. O takové 

možnosti soud případného žalobce poučí podle § 254 odst. 3 o.s.ř. 119 

Obecně není uplatnění odpůrčí žaloby limitováno lhůtou, pouze v případě 

provádění exekuce prodejem nemovitosti a postižením závodu, zákon (viz § 337e odst. 

2 o.s.ř. a § 338zg odst. 2 o.s.ř.) zde stanovuje lhůtu třiceti dnů k podání odporové žaloby 

ode dne nabytí právní moci rozvrhového usnesení. Není-li v této lhůtě žaloba podána, 

soud k námitkám týkající se popření pohledávky nepřihlíží.120  

Odporovou žalobou lze však uplatňovat pouze skutečnosti, jež žalobce namítal 

již v rozvrhovém řízení. Toto omezení představující určitou formu koncentrace řízení121 

zakotvuje ust. § 337e odst. 4 o.s.ř., jež stanoví: „V návrhu podle § 267a odst. 1 

nemohou být uplatněny nové skutečnosti“. 

Popření pravosti znamená popření základu pohledávky, tj. popírající osoba 

(žalobce) zastává názor, že pohledávka vůbec nevznikla, či pokud vznikla, již zcela 

                                                           
119 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 931 
120 TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 528 srov. s SVOBODA, K.; 
SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 
s. 931 
121 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 
2014, sv. V., s. 98 srov. s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 2014, sp. zn. 21 Cdo 927/2013: 
„U odporové žaloby podané při výkonu rozhodnutí nebo exekuci se uplatní koncentrace řízení, pokud 
popření pohledávky bylo úplným, určitým a srozumitelným procesním úkonem a bylo možné bez 
pochybností stanovit, jaké skutečnosti byly při rozvrhovém jednání jak důvod popření pohledávky 
uvedeny. Koncentrace řízení v tomto případě znamená zejména, že při vylíčení rozhodujících skutečností 
lze uvést pouze takové, které byly uvedeny při rozvrhovém jednání, přičemž k jiným skutečnostem se 
nepřihlíží.“  
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zanikla zákonem předvídaným způsobem či je zcela promlčena.122  

Popřením výše pohledávky žalobce namítá, že pohledávka sice co do základu 

existuje, nicméně v odlišné výši, než jakou oprávněný (věřitel) uvedl. Žalobce tak 

zpochybňuje samotný vznik pohledávky v tvrzené výši, či že pohledávka zčásti zanikla 

nebo je zčásti promlčená. 

Popření skupiny, do níž je pohledávka zařazena, přichází v úvahu pouze při 

prodeji postižené nemovitosti či postižením závodu, neboť v rámci těchto způsobů 

provedení exekuce soud rozhoduje o zařazení pohledávky do příslušné skupiny. Žalobce 

popřením skupiny vyjadřuje svůj nesouhlas se zařazením pohledávky do určité skupiny, 

neboť se domnívá, že má být uspokojena v jiné skupině. 

Popřením pořadí pohledávek žalobce namítá, že předmětná pohledávka má ve 

skutečnosti jiné pořadí, než tvrdí oprávněný (věřitel). 

Na tomto místě je však nutné připomenout, že nelze žalobou popírat jakoukoliv 

pohledávku. Zejména pokud je pohledávka přiznána pravomocným rozhodnutím soudu, 

jež je exekučním titulem, nelze opomenout účinky, jež právní moc takového rozhodnutí 

působí. V souladu s § 159a o.s.ř. je takové rozhodnutí závazné pro účastníky řízení, 

příp. i pro další osoby stanoví-li tak zákon, a zakládá tak překážku rei iudicatae. Tyto 

účinky nemůže ani řízení o odporové žalobě překročit či zrušit. Avšak ani tyto účinky 

nevylučují účastníkům nalézacího řízení, v němž byl vydán exekuční titul, namítat, že 

tímto exekučním titulem přiznaná pohledávka již zanikla, a to ať už zčásti či zcela, resp. 

argumentovat okolnostmi, které vznikly až po vydání tohoto exekučního titulu. 123 

V řízení o odporové žalobě tak může nastat zvláštní situace, kdy žalobce, jenž 

nebyl účastníkem nalézacího řízení, v němž byl vydán exekuční titul, není tímto 

rozhodnutím vázán a popírá žalobou pravost či výši titulem přiznané pohledávky. Soud 

                                                           
122 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 838-9 srov. 
s SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2013, s. 930 
123 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 
2014, sv. V., s. 99 obdobně MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 1998, s. 122 
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tak v řízení o této odporové žalobě přezkoumává správnost exekučního titulu, nímž je 

popíraná pohledávka přiznána, a to i správnost věcnou. Výsledek tohoto zkoumání však 

není nikdy vysloven výrokem rozhodnutí, avšak soud je uvádí v odůvodnění, neboť 

nemůže změnit meze právní moci exekučního titulu.124 

Ohledně povahy odporové žaloby lze nalézt odlišné názory. Drápal ji označuje 

(shodně jako excindační žalobu) za žalobu určovací, jež není výslovně vymezena § 80 

o.s.ř. a u níž není třeba tvrdit ani prokazovat naléhavý právní zájem.125  

Jirsa se však zabývá otázkou, jestli se takový názor uplatní bezvýjimečně, 

přičemž předestírá, že zejména v případě opožděně podané odporové žaloby, tj. po 

marném uplynutí lhůty 30 dnů, v důsledku čehož se k námitkám popírajícího, resp. 

žalobce, nadále nepřihlíží (viz výklad výše), by taková žaloba měla být zamítnuta právě 

z důvodu nedostatku naléhavého právního zájmu, neboť se domnívá, že s ohledem na 

zákonem stanovené účinky marného uplynutí lhůty k jejímu podání, nemůže mít 

žalobce na podání žaloby jakýkoliv právní zájem.126  

Oproti tomu Macur shledává odporovou žalobu za žalobu procesní127 a 

předkládá, že smyslem rozhodnutí o této žalobě je upravit rozvrh výtěžku, nikoliv 

autoritativně rozhodnout o existenci práva či právního poměru. Žalobce se tak domáhá 

rozhodnutí, v jehož důsledku nebude z výtěžku uspokojena pohledávka 

oprávněného/věřitele vůbec, či zčásti, popř. v jiném pořadí, přičemž se nemusí proto 

výslovně domáhat autoritativního uznání neexistence popírané pohledávky, že tato 

nedosahuje uplatněné výše či jiného pořadí.128 Opačný názor zastává Drápal, když 

uvádí, že žalobce se domáhá určení (i) že tu pohledávka není, (ii) výše pohledávky, (iii) 
                                                           
124 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, 
s. 124 
125 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 843 srov. 
s SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2013, s. 931 
126 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 
2014, sv. V., s. 99 
127 Srov. s. FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita 
Karlova, 1972, s. 79 
128 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, 
s. 124-5 obdobně FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: 
Univerzita Karlova, 1972, s. 78 



 

48 
 

do které skupiny pohledávka patří, (iv) jejího pořadí.129 

Ust. § 267a odst. 2 o.s.ř. přiznává rozhodnutí o odporové žalobě účinky, kromě 

vůči samotným účastníků řízení o odporové žalobě, i proti všem ostatním oprávněným, 

jiným věřitelům povinného, kteří se účastní exekučního řízení jako takového, jakož i 

vůči povinnému. Rozhodnutí o odpůrčí žalobě je tak závazné pro všechny tyto osoby. 

Tyto osoby se sic řízení o odporové žalobě neúčastnily, avšak i ony jsou účastny 

exekučního řízení, v němž se uspokojují jejich pohledávky (kromě povinného) současně 

s pohledávkami účastníků řízení o žalobě odporové.130 Zákon tak zajišťuje, že 

rozhodnutí o odporové žalobě bude podkladem pro rozvrh výtěžku131, neboť žádný 

účastník řízení exekučního, byť nebyl účastníkem řízení o odporové žalobě, tak 

v důsledku toho nemůže důvodně zpochybňovat závěr tohoto rozhodnutí. 

6.4. Aktivní a pasivní legitimace 

Aktivní věcná legitimace podle názoru Drápala 132 přísluší oprávněnému, dalším 

oprávněným, věřitelům, kteří přihlásili své pohledávky do řízení, a tato nebyla 

odmítnuta, jakož i ti, jejichž pohledávky mají být z rozdělovaného výtěžku 

uspokojeny.133  

Macur k otázce věcné legitimace uvádí následující: „legitimaci má účastník 

rozvrhového řízení, o jehož právech a povinnostech má být v rozvrhovém řízení 

jednáno, pokud by takový oprávněný nebo věřitel v rozvrhovém řízení mohl být 

z výtěžku dosaženého exekucí vůbec uspokojen“.134 

Vzhledem k zájmu povinného uspokojit jen právoplatné oprávněné/věřitele, 

                                                           
129 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 844 obdobně 
TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 529 
130 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 932 
131 TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 530 
132 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 837 
133 Obdobně SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 932 
134 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, 
s. 123 
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jakož i takové jejich pohledávky, na něž mají po právu nárok, je aktivní legitimace 

přiznána i samotnému povinnému. Povinný je oprávněn uplatnit odporovou žalobu 

pouze ve vztahu k pohledávkám věřitelů, a to ať už tato vyplývá z notářského či 

exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, u nichž se neuplatňují účinky 

závaznosti, či jde o pohledávku přihlášenou, pro níž dosud nebyl vydán žádný exekuční 

titul. Vůči oprávněným není povinný legitimován k podání odporové žaloby, neboť tito 

jsou shodně s povinným účastníky předmětného exekučního řízení, a tudíž se vůči jejich 

pohledávkám musí bránit prostřednictvím návrhu na zastavení řízení podle § 268 odst. 1 

písm. h) o.s.ř. 

Pasivní legitimace přísluší oprávněnému či věřiteli, jehož pohledávka je 

odporovou žalobou popírána. Na straně žalované však nikdy nemůže stát povinný či 

jeho manžel. 135  

  

                                                           
135 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 843 
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7. Spory poddlužnické 

7.1. Pojem a účel poddlužnické žaloby 

Předmětem exekuce na zaplacení peněžité částky může být jak věc, a to movitá 

či nemovitá, ale i pohledávka či jiné majetkové právo. Věci jsou povinnému přímo 

odebrány a zpeněženy. Avšak součást majetku povinného tvoří i pohledávky a jiná 

majetková práva. Jedná se o vztahy mezi subjekty práva a tyto nemohou být přímo 

postiženy jako věci povinného. Z tohoto důvodu exekuční právo stanoví opatření ve 

formě určitých zákazů či příkazů uložených povinnému a těmto třetím osobám, které 

jsou v právním poměru k povinnému a které mají povinnost něčeho plnit. Soud tak uloží 

tyto zákazy přímo třetím osobám, aby neplnili svou povinnost povinnému, jenž je pro 

ně věřitelem, ale plnily oprávněnému, s nímž nejsou v žádném hmotněprávním poměru. 

Tyto třetí osoby jsou označovány jako poddlužníci. 136 Winterová uvádí, že poddlužník 

je osoba, vůči které má pohledávku povinný. Je tak dlužníkem povinného. 137 

Současná právní úprava pojem poddlužník neužívá, odpovídají mu však 

označení subjektů následujících: plátce mzdy, peněžního ústavu, dlužníka povinného 

apod.  

Pokud jde o exekuci, jež postihuje pohledávku či jiné majetkové právo, 

rozeznáváme zde tři druhy právních vztahů: (i) právní vztah mezi oprávněným a 

povinným, jenž vzniká před nařízením exekuce a plyne z vykonatelného exekučního 

titulu, (ii) právní vztah mezi povinným a poddlužníkem, kde se jedná o majetkový 

právní vztah tvrzený oprávněným, jehož existence musí být teprve zjištěna, (iii) právní 

vztah mezi poddlužníkem a oprávněným, jenž vzniká doručením usnesení o nařízení 

exekuce a má povahu procesní.138  

                                                           
136 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 81 srov. s. MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 1998, s. 125 
137 WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 
2011, s. 487 
138 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, 
s. 126 srov. s FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita 
Karlova, 1972, s. 83 
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Poddlužníku vzniká doručením usnesení o nařízení exekuce 139 na pohledávku 

nebo jiné majetkové právo povinnost zadržet částku, jež odpovídá vymáhané 

pohledávce oprávněného, resp. částku, kterou je přípustné dle platných právních 

předpisů zadržet z pohledávky povinného a nevyplácet ji povinnému140 – tzv. 

arrestatorium. Tímto okamžikem vzniká zvláštní, ryze procesní, právo, označované 

jako právo úkojné 141 (viz výše), oprávněného vůči poddlužníkovi, a to aby poddlužník 

zajistil uspokojení vymáhaného nároku oprávněného, a zároveň vzniká právo 

oprávněného žádat na poddlužníkovi, aby pohledávkou povinného sám nijak 

nedisponoval.  

Samotným vznikem úkojného práva však nelze započít realizaci tohoto práva, 

neboť oprávnění realizovat úkojné právo vzniká až v okamžiku, kdy soud vyrozumí 

poddlužníka, že exekuce byla pravomocně nařízena (viz § 282 odst. 3 o.s.ř. srov. s § 

304 odst. 3 o.s.ř. srov. s 313 odst. 3 o.s.ř.). V tomto okamžiku tak dochází k přenosu 

práva uplatňovat pohledávku vlastním jménem na oprávněného, tj. k přesunu aktivní 

věcné legitimace, přičemž hmotněprávní vztah mezi povinným a poddlužníkem však 

zůstává beze změn.142 Poté je oprávněný legitimován k uspokojení svých nároků 

bezprostředně z pohledávky, jíž má povinný vůči poddlužníkovi.  

                                                           
139 Termínem usnesení o nařízení exekuce autorka pro účely této práce rozumí jak usnesení o nařízení 
výkonu rozhodnutí podle o.s.ř., tak exekuční příkaz při exekuci dle EŘ. Usnesení, kterým se nařizovala 
exekuce a pověřoval soudní exekutor, není v důsledku novely EŘ zákonem č. 396/2012 Sb. soudním 
rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům. V souladu s § 47 odst. 2 EŘ doručení exekučního příkazu má 
účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle o.s.ř. 
140 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 82 
141 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, 
s. 126 
142 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 83-4 srov. s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2005, sp. zn. 20 Cdo 903/2004: 
„P řikázáním jiné peněžité pohledávky (§ 312 a násl. o. s. ř.) vzniká oprávněnému - při splnění všech 
zákonných podmínek - k pohledávce povinného za jeho dlužníkem tzv. úkojné právo vůči tomuto dlužníku 
(poddlužníku), a to až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství. Do závazkového vztahu mezi 
povinným a jeho dlužníkem úkojné právo zasahuje jen tím, že oprávněnému (nevyplatí-li poddlužník 
řádně a včas pohledávku, viz § 314a odst. 2, § 314b odst. 1, 3 o. s. ř.) přiznává formálně právní aktivní 
legitimaci k tomu, aby se ve sporném nalézacím řízení domohl vlastním jménem na poddlužníku vyplacení 
přikázané pohledávky. Z hlediska hmotného práva nedochází v daném obligačním právním vztahu - 
subjektově (věřitelem dlužníka je nadále povinný), předmětově (určený druh plnění), obsahově (jde-li o 
práva a povinnosti subjektů vzniklých na základě předpisů objektivního práva) a rovněž co do jeho 
právního důvodu (titulu) - přikázáním pohledávky k žádné změně. Výrazem toho jsou i omezení účastníků 
řízení o poddlužnické žalobě týkající se hmotněprávních dispozic s předmětem řízení (srov. § 315 odst. 1, 
věty druhá a třetí, o. s. ř.).“  
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Z hlediska hmotného práva tak nedochází ke změně věřitele. Povinnost 

poddlužníka platit přímo oprávněnému vyplývá z práva procesního a představuje tak 

nucený výkon práva, nímž je zasahováno do hmotněprávního vztahu povinného a jeho 

dlužníka.143 Nárok oprávněného je tak ryze formální, založený právem procesním.144  

Nesplní-li poddlužník svou povinnost z titulu úkojného práva dobrovolně vůči 

povinnému, musí se oprávněný vůči tomuto postupu bránit a domáhat se splnění 

povinnost prostřednictvím zvláštní žaloby, žaloby poddlužnické, vůči poddlužníkovi. 145 

7.2. Poddlužnická žaloba při exekuci srážkami ze mzdy 

V souladu s § 292 o.s.ř. může oprávněný uplatnit proti plátci mzdy u soudu 

právo na vyplacení částek, které měly být ze mzdy povinného sraženy, jestliže plátce 

mzdy neprovede ze mzdy povinného srážky řádně a včas, provede-li je v menším než 

stanoveném rozsahu nebo nevyplatí-li srážky oprávněnému bez odkladu po tom, kdy 

mu bylo doručeno vyrozumění, že nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci nebo 

kdy dospěly další měsíční částky mzdy. 

Nadepsané ustanovení zakotvuje poddlužnickou žalobu, jejímž prostřednictvím 

uplatňuje oprávněný svůj nárok na zaplacení částky vůči plátci mzdy, a to ve sporném 

řízení, jak uvedeno výše, podle části třetí o.s.ř. Ustanovení § 292 o.s.ř. tak zakotvuje 

žalobu pro případ exekuce prováděné srážkami ze mzdy.  

Zákon upravuje několik důvodů, pro něž může oprávněný žalobu podat. Prvým 

důvodem je skutečnost, že plátce neprovedl srážky řádně a včas. Řádným provedením 

tak není případ, kdy je plátce (i) nesrazil vůbec, a to i přestože povinný mzdy v daném 

období dosáhl, či (ii) srážky provedl v menším rozsahu, než stanovuje zákon (viz § 277 

                                                           
143 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2406 
144 DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2009, s. 1502 srov. s DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. 
Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2407 
145 Srov. s. rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2784/2009: „Provedení 
výkonu rozhodnutí přikázáním jiného majetkového práva svěřuje zákon dlužníku povinného, přičemž 
oprávněnému k pohledávce povinného za jeho dlužníkem vzniká tzv. úkojné právo vůči tomuto 
poddlužníku. Nevyplatí-li dlužník povinného oprávněnému pohledávku, může oprávněný právo na 
zaplacení přikázané pohledávky uplatnit u soudu, a to vůči poddlužníku tzv. poddlužnickou žalobou.“ 
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až § 280) nebo (iii) v rozsahu nižším, než byl oprávněn z dohody oprávněného a 

povinného. Za včasné provedení srážek nelze pak označit případ, kdy plátce srážky 

provádí až po lhůtách, jež jsou stanovené pro výplatu mzdy. 

Druhý důvod směřuje na případ, kdy sice plátce mzdy provedl srážky řádně a 

včas, pročež nelze použít důvod prvý, avšak nedošlo k bezodkladnému vyplacení 

oprávněnému poté, co (i) se nařízená exekuce stala pravomocnou či poté, co se (ii) další 

částky mzdy staly splatnými. 

Další důvody stanoví odkazem ust. § 296 odst. 1 o.s.ř.: „Nesplní-li některý plátce 

mzdy povinnost uvedenou v § 294 odst. 1 a 2 nebo v § 295 odst. 2, může se oprávněný 

domáhat, aby mu plátce mzdy vyplatil částky, na které by měl právo, kdyby byl plátce 

mzdy uvedené povinnosti splnil.“  Odkazovaná ustanovení stanovují povinnosti při 

změně plátce mzdy. Drápal146 uvádí, že „oprávněný může poddlužnickou žalobou 

požadovat zaplacení částek, které měly být ze mzdy povinného sraženy a zaslány 

oprávněnému, jestliže k tomu nedošlo proto, že: 

- nový plátce mzdy si od povinného nevyžádal potvrzení vystavené tím, u koho 

povinný naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami 

ze mzdy, kterým soudem a v čí prospěch, 

- nový plátce mzdy neoznámil bez odkladu soudu, že byl nařízen výkon 

rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, ačkoliv to zjistil, 

- dosavadní plátce mzdy nevydal povinnému potvrzení o tom, zda byl nařízen 

výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, kterým soudem a v čí prospěch, anebo 

v něm uvedl nepravdivé údaje, 

- dosavadní plátce mzdy neoznámil soudu, že u něho přestal povinný pracovat, 

- dosavadní plátce mzdy nezaslal soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy 

povinného provedl a vyplatil oprávněným, anebo zaslal vyúčtování neúplné, 

popř. nepravdivé, 

- dosavadní plátce mzdy neoznámil soudu, pro které pohledávky byl nařízen 

                                                           
146 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2353 
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výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky.“ 

Zákon však ukládá povinnost i povinnému, a to oznámit soudu ukončení 

pracovního poměru a vznik nového pracovního poměru v souladu s § 295 odst. 1 o.s.ř. 

Byl-li v důsledku nesplnění výše uvedených povinností oprávněný krácen na vyplacení 

srážek ze mzdy, pak je v souladu s § 296 odst. 1 o.s.ř. legitimován k podání 

poddlužnické žaloby i v těchto případech.147 

Z výše uvedeného tak vyplývá, že ve sporu aktivní věcná legitimace přísluší 

oprávněnému a pasivně legitimován je plátce mzdy, tj. poddlužník vůči oprávněnému. 

Oprávněný se však nestává věřitelem ve vztahu k vymáhané částce, tím zůstává stále 

povinný. Proto je dispozice oprávněného s pohledávkou z hlediska hmotného práva 

omezena, byť nadepsané ustanovení výslovně dispozici neomezuje (srov. s § 315 odst. 1 

o.s.ř.).148 

Vzhledem k dikci § 154 odst. 1 o.s.ř., podle něhož je pro rozsudek rozhodující 

stav v době jeho vyhlášení, a tedy pokud plátce mzdy do doby vyhlášení rozsudku 

oprávněnému vyplatí částky, které byly žalovány, nelze poddlužnické žalobě vyhovět. 

Přestože se exekuce vztahuje i na dávky, které nabudou splatnosti teprve v budoucnu, 

poddlužnickou žalobu lze podat jen pro nároky již splatné a nevyplacené do dne podání 

žaloby.149 V průběhu řízení však lze žalobu rozšířit o částky, které v mezičase nabyly 

splatnosti. Žalobní petit má znít na zaplacení určité peněžité částky. 

Smolík je toho názoru, že oprávněný se poddlužnickou žalobou může domáhat i 

zaplacení úroků z prodlení, neboť zákon stanoví, kdy se pohledávka oprávněného stává 

splatnou, přičemž plátce mzdy se tak vůči oprávněnému fakticky nachází v pozici 

dlužníka namísto povinného.150 Opačný názor zastává Jirsa,151 který jako argument 

                                                           
147 DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2009, s. 1509 
148 DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F. a kol. tamtéž, s. 1502 
149 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2730/2009 
150 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1000 obdobně FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí 
(exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 1972, s. 89 
151 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 
2014, sv. V., s. 172 
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uvádí dřívější judikaturu.152 

Pokud se oprávněný chce bránit poddlužnickou žalobou za situace, kdy plátce 

mzdy sice srážky provedl, avšak nikoliv řádně, zpravidla nemá dostatek informací pro 

to, aby posoudil správnost výpočtu srážek, případně zdali nejsou srážky prováděny 

taktéž ve prospěch jiného oprávněného atd. Proto zákon v § 288 o.s.ř. upravuje možnost 

oprávněného žádat soud o určení, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze 

mzdy povinného sražena, a je-li více oprávněných, kolik z ní připadne na každého 

z nich. Toto ustanovení však takovou možnost přiznává nejen oprávněnému, ale i 

povinnému či plátci mzdy, přičemž pokud posléze uvedený z rozhodnutí soudu, jež bylo 

vydáno k tomuto jeho návrhu, při provádění srážek vychází, oprávněný nemůže 

s úspěchem uplatnit žalobu poddlužnickou, neboť proti tomuto soudnímu rozhodnutí 

bylo přípustné podat odvolání, které měl použít na svou obranu.  

Věcně příslušným k projednání žaloby je soud okresní v souladu s § 9 odst. 1 

o.s.ř. a místně příslušným je obecný soud plátce mzdy, jenž je v poddlužnickém sporu 

stranou žalovanou, podle § 84 o.s.ř., či soud daný na výběr v souladu s § 87 o.s.ř. 

Z judikatury soudů vyplývá, že plátci mzdy nemůže být uložena pořádková 

pokuta pro neprovádění srážek vůbec, či že je neprovádí řádně, protože oprávněnému 

přísluší možnost ochrany právě prostřednictvím žaloby poddlužnické.153 

7.3. Poddlužnická žaloba při exekuci přikázáním pohledávky 

7.3.1. Poddlužnická žaloba podle § 311 o.s.ř. 

Nepostupuje-li peněžní ústav tak, jak mu to ukládají ustanovení § 304 odst. 1 a § 

307 až § 309a o.s.ř., může se oprávněný podle § 311 o.s.ř. domáhat, aby mu peněžní 

ústav zaplatil částku, na kterou by měl právo, kdyby peněžní ústav postupoval správně, 

a to i tehdy, když už na účtu povinného není dostatek prostředků. 

                                                           
152 Rozsudek býv. Nejvyššího soudu SSR ze dne 26. 9. 1979, sp. zn. 1 Cz 115/79 
153 Usnesení KS v Hradci Králové ze dne 15. 10. 1992, sp. zn. 12 Co 717/92: „V řízení o výkonu 
rozhodnutí srážkami ze mzdy nemůže být plátci mzdy uložena pořádková pokuta za to, že srážky ze mzdy 
neprovádí vůbec, nebo že je neprovádí řádně.“   
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Jak uvedeno shora, oprávněnému vzniká úkojné právo řádným doručením 

usnesení o nařízení exekuce, přičemž v tomto případě je provedení exekuce svěřeno 

peněžnímu ústavu, jenž je též odpovědný za soulad provedení exekuce se zákonem. Ve 

vztahu k oprávněnému je peněžení ústav dle nadepsaného ustanovení odpovědný za 

dodržení povinností uložených mu ust. § 304 odst. 1 o.s.ř., jež upravuje arrestatorium, 

k němu se vztahující ust. § 304a, jakož i § 304b a dále ust. § 307 až § 309a o.s.ř. 154 

V případě, že peněžní ústav některou z uvedených povinností porušil a z toho 

důvodu došlo k odepsání z účtu povinného a vyplacení menší částky oprávněnému, 

oproti částce, kterou by odepsal a vyplatil za předpokladu řádného splnění všech svých 

povinností, pak je peněžní ústav povinen zaplatit oprávněnému rozdíl mezi těmito 

dvěma částkami představující náhradu zmařeného úkojného nároku oprávněného.155 

Pro případ, že by na účtu nebylo dostatek peněžních prostředků k uspokojení 

vymáhané pohledávky oprávněného, a to ani zčásti, peněžní ústav ani v případě 

porušení svých povinností není povinován k úhradě náhrady oprávněnému, neboť není 

odpovědný za skutečnost, že povinný nedisponuje na účtu dostatkem peněžních 

prostředků. 

Oprávněnému přísluší domáhat se zaplacení částky, na níž by měl za 

předpokladu správného postupu peněžního ústavu právo, pouze prostřednictvím žaloby 

poddlužnické. Oprávněný musí v řízení o poddlužnické žalobě prokázat, že mu (i) 

vzniklo úkojné právo, (ii) peněžní ústav jako žalovaný porušil své výše uvedené 

povinnosti, (iii) v důsledku čehož oprávněný jako žalobce obdržel méně, než mu 

náleží.156 

                                                           
154 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2392 
155 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1042 
156 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 6. 2006, sp. zn. 20 Cdo 1662/2005: „Poddlužnická žaloba 
může být důvodná jedině tehdy, prokáže-li žalobce (oprávněný), že mu vzniklo vůči žalované tzv. úkojné 
právo, pojící se pří provedení výkonu rozhodnutí s porušením povinností, které jí ukládají ustanovení § 
304 odst. 1 a § 307 až 309a o. s. ř., a zároveň že porušení těchto povinností bylo příčinou, proč obdržel z 
peněžních prostředků na účtu povinné méně, popř. ničeho, než kolik by mu bylo vyplaceno, kdyby 
žalovaná postupovala podle zákona.“ Srov. s DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 
201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2393 
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Zaplatí-li peněžní ústav náhradu oprávněnému ze svého, nevyplývá tak bez 

dalšího, že jí ze svého i musí nést, neboť dlužníkem oprávněného je právě povinný a ten 

je povinován vymáhanou pohledávku zaplatit. K úhradě této náhrady proto může použít 

prostředky z účtu povinného. Skutečnost, že povinný nedisponuje na předmětném účtu 

dostatkem peněžních prostředků tak nemůže jít k tíži peněžnímu ústavu, proto zaplatí-li 

peněžní ústav náhradu ze svého v důsledku nedostatku peněžních prostředků na účtu 

povinného, plnil tak za povinného, pročež vzniklo na straně povinného bezdůvodné 

obohacení, které je povinen vydat.157  

K projednání žaloby je v souladu s § 9 odst. 1 o.s.ř. věcně příslušný soud 

okresní158, místně pak obecný soud peněžního ústavu dle § 84 o.s.ř.  

7.3.2. Poddlužnická žaloba podle § 315 o.s.ř. 

V souladu s ust. § 315 odst. 1 o.s.ř. může oprávněný proti dlužníku povinného 

vlastním jménem podat návrh na výkon rozhodnutí, jestliže jej mohl podat povinný, 

jinak se domáhat vyplacení pohledávky v řízení podle části třetí, popřípadě v řízení 

podle zvláštního zákona, a to nevyplatí-li dlužník povinného oprávněnému pohledávku 

podle § 314a odst. 2, popřípadě podle § 314c odst. 1 a 3 o.s.ř. Nesmí však s dlužníkem 

povinného stran této pohledávky uzavřít na úkor povinného smír, ani prominout její 

zaplacení. Dlužník povinného si v takovém případě také nemůže započíst svou vlastní 

pohledávku, kterou má vůči oprávněnému. Podle § 315 odst. 2 o.s.ř. neuplatní-li však 

oprávněný včas u soudu, popřípadě u jiného orgánu pohledávku povinného vůči 

dlužníkovi povinného nebo neoznámí-li povinnému, že ji uplatňuje, odpovídá 

povinnému za škodu, která by mu tím popřípadě vznikla. 

Nadepsané ustanovení zakotvuje poddlužnickou žalobu v případě provedení 

exekuce přikázáním jiných peněžitých pohledávek vůči poddlužníkovi, jenž postupoval 

                                                           
157 Srov. s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 1999, sp. zn. 2 Cdon 837/96: „I. Porušením 
povinnosti poddlužníkem nepřechází závazek povinného na poddlužníka. II. V případě, že peněžní ústav 
(banka) uhradí oprávněnému veškerý dluh povinného, má právo se na povinném domáhat toho, co za něj 
uhradila.“ 
158 Srov. s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 12. 1993, sp. zn. 13 Cm 
1589/93: „Ve věci projednání poddlužnické žaloby v prvním stupni není věcně příslušný krajský soud, ale 
soud okresní“. 
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chybně a oprávněný tak byl krácen na částce, která mu přísluší. Oprávněný tak musí 

prokázat, že poddlužník nepostupoval v souladu s předmětnými ustanoveními o.s.ř., 

jakož i že v důsledku toho nedošlo k vyplacení peněžních prostředků. Poddlužník 

(žalovaný) může na svou obranu namítat, že nárok z úkojného práva oprávněného byl 

již promlčen, a tudíž neměl povinnost mu ničeho hradit, či příslušelo-li jinému 

oprávněnému lepší právo v souladu s § 316, a tomuto je vyplatil.159 Nemůže se však 

bránit případnými námitkami ze vzájemných právních vztahů, např. započtením. 

Vzhledem k tomu, že oprávněný nemá k přikázané pohledávce legitimaci, jež by 

mu plynula z práva hmotného, ale pouze legitimaci procesního charakteru, zákon 

limituje jeho hmotněprávní dispozice s pohledávkou. Kupříkladu může uzavřít 

v průběhu řízení o poddlužnické žalobě smír, avšak jen takový, kterým bude 

poddlužnické žalobě zcela vyhověno. Dispozice oprávněného se žalobou však omezena 

není, může jí tak vzít zpět, změnit, odvolat se proti rozsudku apod. Shora uvedené 

ustanovení explicitně, na rozdíl od ust. § 292 o.s.ř., limituje oprávněného v dispozici 

s pohledávkou. 

Ze skutečnosti, že oprávněný vystupuje jako nucený zmocněnec160 povinného, 

též vyplývá, že oprávněný je odpovědný za škodu způsobenou nedostatečnou péčí o 

vymáhání pohledávky u soudu včas, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práva.  

Oprávněný je, i z důvodu předejití případné škodě, povinen informovat 

povinného o uplatnění poddlužnické žaloby, aby se povinný mohl řízení účastnit, jako 

vedlejší účastník např., a případně přispět k vymáhání pohledávky, a to i přestože 

v rámci exekučního řízení jsou zájmy oprávněného a povinného zcela opačné, avšak 

v případě poddlužnické žaloby by jejich zájmy měly být shodné – tj. vymoci přikázanou 

pohledávku na poddlužníkovi. Tato oznamovací povinnost oprávněného reprezentuje 

tzv. litis denunciace či opovězení rozepře.161 Tuto povinnost zakotvovaly dřívější právní 

                                                           
159 DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2009, s. 1547 
160 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2408 
161 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 86 srov. s TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 351 
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předpisy, avšak v současné době již není výslovně upravena. Jejím smyslem je zajistit, 

aby povinný, jakožto nositel hmotného práva, měl možnost se účastnit řízení a uplatnit 

vůči poddlužníkovi veškeré rozhodné skutečnosti.  

Oprávněný svou povinnost může splnit nejrůznějšími způsoby (i ústním 

sdělením), avšak nejvhodnějším způsobem se jeví učinit prostřednictvím soudu výzvu 

vůči povinnému ke vstupu do řízení v postavení vedlejšího účastníka. 162 Pokud by 

oprávněný svou povinnost nesplnil a došlo tak ke vzniku škody povinnému, je za 

takovou škodu odpovědný oprávněný, a to bez ohledu na zavinění, neboť se jedná o 

odpovědnost objektivní.163 Povinný je se svým nárokem na náhradu škody odkázán 

však na řízení podle části třetí o.s.ř. prostřednictvím žaloby na náhradu škody, neboť 

řešení v rámci řízení exekučního není přípustné.  

Podání poddlužnické žaloby je tak s ohledem na výše uvedené nejen právem, ale 

i povinností oprávněného.164 

Procesní zmocnění oprávněného se projevuje dále tím, že pokud probíhá 

nalézací řízení u soudu, kde se povinný v pozici žalobce domáhá po svém dlužníku 

zaplacení přikázané pohledávky, aktivní legitimace v okamžiku doručení usnesení o 

nařízení exekuce přechází z povinného, který ji pozbyl, na oprávněného. Aby bylo 

zamezeno zamítnutí žaloby z důvodu ztráty aktivní legitimace ke sporu, může povinný 

navrhnout, aby na jeho místo v souladu s § 107a o.s.ř. vstoupil oprávněný, neboť 

přikázání pohledávky je právní skutečností, s níž je spojen přechod práva. Neuplatnění 

procesního nástupnictví však nevylučuje právo oprávněného domáhat se poddlužnickou 

žalobou svého úkojného práva.165 Procesní nástupnictví lze uplatnit i v řízení 

                                                           
162

 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 
2014, sv. V., s. 237 
163 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2408 obdobně FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). 
Praha: Univerzita Karlova, 1972, s. 86-7 
164 JIRSA, J. a kol.  Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 
2014, sv. V., s. 237 
165 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2408 srov. s DAVID, L.; IŠTVÁNEK, F. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 1547 
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exekučním (viz § 254 odst. 1 o.s.ř.), jinak soud řízení zastaví.166 

Vzhledem k tomu, že prostřednictvím poddlužnické žaloby uplatňuje oprávněný 

pouze své exekuční právo na uspokojení pohledávky vůči povinnému, nikoliv 

pohledávku hmotněprávní vůči povinnému, je uplatnění takového práva legitimní pouze 

po dobu trvání exekuce. Dojde-li k jejímu zastavení, zaniká i právo oprávněného. 

Aktivní legitimace přechází zpět z oprávněného na povinného. Soud by však žalobu 

podanou oprávněným po zastavení exekuce nezamítnul pro nedostatek jeho aktivní 

legitimace, neboť se i v tomto případě uplatnilo výše nastíněné procesní nástupnictví. 167 

7.4. Poddlužnická žaloba při exekuci postižením jiných majetkových 
práv 

Podle ust. § 320 odst. 2 o.s.ř. se při exekuci postižením jiných majetkových práv 

použijí přiměřeně ustanovení § 312 odst. 3, § 313 až 316 a § 317 odst. 3, není-li 

stanoveno jinak.  

Jinými majetkovými právy se rozumí práva, resp. pohledávky povinného, na 

nepeněžitá plnění, které není možné přímo postihnout provedením exekuce jiným 

způsobem. Významnými kritérii je jejich (i) převoditelnost, z čehož vyplývá, že se 

nebude jednat o práva spojená s osobou povinného (např. osobní právo autorské, 

dědické právo, právo na výživné), jakož i že jejich (ii) postižení povede k zisku 

peněžních prostředků pro oprávněného a v poslední řadě skutečnost, že (iii) pro ně 

zákon nezná jiný způsob provedení exekuce. 168  

                                                           
166 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1223/2003: „V případě, že oprávněný z 
daňové exekuce uspěje v řízení o poddlužnické žalobě, nastává stav, kdy do vztahu mezi oprávněným a 
povinným má věřitel oprávněného příležitost zasáhnout, a to - podle situace - v režimu podle § 256 odst. 1 
o. s. ř. nebo podle § 107a o. s. ř., bylo-li již řízení o výkon rozhodnutí mezi nimi zahájeno, případně byl-li 
již výkon rozhodnutí nařízen. Jen v tomto případě, a za předpokladu, že nebyly možnosti ustanovení § 
107a o. s. ř. využity, by přicházelo v úvahu zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. 
ř.“  
167 TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 352 
168 Srov. s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2784/2009: „Provedení 
výkonu rozhodnutí přikázáním jiného majetkového práva svěřuje zákon dlužníku povinného, přičemž 
oprávněnému k pohledávce povinného za jeho dlužníkem vzniká tzv. úkojné právo vůči tomuto 
poddlužníku. Nevyplatí-li dlužník povinného oprávněnému pohledávku, může oprávněný právo na 
zaplacení přikázané pohledávky uplatnit u soudu, a to vůči poddlužníku tzv. poddlužnickou žalobou.“  
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Do kategorie těchto práv se řadí právo povinného na peněžní prostředky uložené 

na účtu jiné osoby, vůči této osobě, jež je jeho majitelem, dále právo na vydání movité 

věci, či obchodní podíl povinného v obchodní společnosti nebo členský podíl v 

družstvu.169  

V případě postižení práva na vydání movité věci, popř. dodání z důvodu 

obchodně závazkového právního vztahu, lze toto právo přikázat oprávněnému, věci se 

zpeněží prodejem a výnosem se uspokojí oprávněný. Nesplní-li poddlužník svou 

povinnost mu stanovenou v usnesení o nařízení exekuce odevzdat věc soudu, k podání 

poddlužnické žaloby je aktivně legitimován vykonavatel (viz § 265 odst. 3 o.s.ř.), 

prostřednictvím níž se domáhá uložení povinnosti vydat nebo dodat movitou věc 

specifikovanou v usnesení o nařízení exekuce, a to jménem státu, neboť poddlužník byl 

povinen splnit svou povinnost vůči soudu a nikoliv vůči oprávněnému. Rozhodnutí, 

jímž je poddlužnické žalobě vyhověno, je exekučním titulem, na jehož základě lze 

provést exekuci odebráním věci vůči poddlužníku. 170 

  

                                                           
169 SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1063 
170 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2420 
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8. Spory z lepšího práva 

Zvláštní kategorii incidenčních sporů v exekuci představují spory z lepšího 

práva, jejichž charakteristickým rysem je skutečnost, že mohou vznikat pouze po 

skončení exekuce. Tyto spory nejsou v občanském soudním řádu nijak zakotveny, avšak 

teorie, jakož i soudní praxe jak vidno níže, s nimi stále pracuje.  

V řízení exekučním může dojít k situaci, že ač bylo posupováno v souladu se 

zákonem, výtěžek ze zpeněžení předmětu exekuce obdrží ten, kdo na něj neměl právo. 

Žaloba z lepšího práva tak směřuje k tomu, aby oprávněný nebo věřitel výtěžek, jenž 

obdržel, vydal, a tento se dostal osobě oprávněné. Na straně oprávněného nebo věřitele 

tak došlo k bezdůvodnému obohacení na úkor jiného.  

Aktivní věcná legitimace náleží třetí osobě, tj. osoba, jež nebyla účastníkem 

exekučního řízení, ani v některé jeho fázi (např. rozvrh), neboť osoba, která byla 

účastníkem řízení, měla a mohla svá práva uplatnit již v řízení. Macur však uvádí, že 

aktivní legitimace žalobce je však dána pouze tehdy, jestliže byl podle zákona 

účastníkem rozvrhového řízení; není však důležité, zda k řízení byl skutečně přibrán a 

zda se ho účastnil.171 Pasivně legitimován je potom oprávněný, další oprávněný či 

věřitel povinného, který získal výtěžek, jímž se bezdůvodně obohatil na úkor této třetí 

osoby. 

Smyslem žaloby z lepšího práva je tak ochránit třetí osobu, která má k výtěžku 

lepší, resp. silnější, právo z hlediska práva hmotného, oproti tomu, kdo výtěžek 

v exekučním řízení získal. Za takové lepší právo je považováno např. právo vlastníka, 

kdy tento neuplatnil excindační žalobu vůči věci, jež byla v řízení zpeněžena. Takový 

výtěžek posloužil k uspokojení věřitelů povinného, přestože věc nepatřila povinnému.172  

Lepší právo k výtěžku může mít také věřitel povinného, který svou pohledávku 
                                                           
171 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, 
s. 131 srov. s FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita 
Karlova, 1972, s. 98 
172 Stanovisko býv. Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 11. 1. 1974, sp. zn. Cpjf 79/72: „Nepodanie návrhu 
na vylúčenie hnuteľných vecí, hotových peňazí a iných vecí, u ktorých nedochádza pri súdnom výkone 
rozhodnutia k predaju, z výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 267 ods. 1 O. s. p., nevylučuje možnosť 
žalovať veriteľa (oprávneného pri súdnom výkone rozhodnutia) na plnenie z neoprávneného majetkového 
prospechu.“ 
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v exekučním řízení neuplatnil a pokud by ji uplatnil, byl by uspokojen na místo věřitele, 

kterému byl výtěžek vyplacen. To platí i v případě, že věřitel svou pohledávku do řízení 

sice přihlásil, avšak došlo k realizaci rozvrhového usnesení bez toho, aby tento věřitel 

odporovou žalobou popřel pohledávku věřitele, jemuž by výtěžek vyplacen. Jak uvádí 

Fiala, žaloba z lepšího práva je pak ve své podstatě dodatečným provedením odporu 

tohoto věřitele.173 

Pohlédneme-li na žalobu z lepšího práva z hlediska práva hmotného, představuje 

nárok z bezdůvodného obohacení, neboť žalovaný se obohatil na úkor žalobce bez 

právního důvodu. Drápal uvádí, že v případě, kdy by žalovaný získal majetkový 

prospěch v řízení exekučním vedeném v souladu se zákonem, nepředstavuje to právní 

důvod k ponechání takového plnění, neboť pro právní důvod plnění je rozhodující 

pouze právo hmotné. Žalovaný se tedy nemůže úspěšně bránit tvrzením, že plnění získal 

na základě rozhodnutí vydaného v řízení exekučním. 174 Uvedený názor je zastáván i 

v soudní praxi, kdy z judikatury je zřejmé, že žalobou z lepšího práva je uplatňován 

nárok z bezdůvodného obohacení.175 

Žalobu z lepšího práva lze důvodně uplatnit až po vyplacení výtěžku 

v exekučním řízení ve prospěch žalovaného ve sporu z lepšího práva, neboť do té doby 

                                                           
173 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 98 
174 KURKA, V.; DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 847 srov. 
s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2011, sp. zn. 30 Cdo 1509/2009 
175 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 2489/2003: „Je-li - podle skutkového 
vylíčení žaloby - jejím důvodem tvrzení, že výtěžek z exekuce (jeho část) náležel žalobci, jehož právo na 
uspokojení pohledávky proti jeho dlužníkovi (povinnému v exekuci) bylo porušeno tím, že na jeho úkor 
výtěžek (jeho část) neprávem získal žalovaný, jde o nárok z bezdůvodného obohacení. V řízení zahájeném 
tzv. žalobou z lepšího práva proti finančnímu úřadu, jemuž se v souvislosti s vymáháním daňového 
nedoplatku z výtěžku daňové exekuce dostalo na úkor žalobce víc, než mu podle hmotného práva náleželo, 
má finanční úřad ve smyslu ustanovení § 19, části věty za středníkem, o. s. ř. způsobilost být účastníkem 
občanského soudního řízení.“ obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 01. 2009, sp. zn. 28 Cdo 
4531/2008: „Jestliže úspěšnému uplatnění žaloby „z lepšího práva" nebrání předchozí zamítnutí žaloby 
vylučovací (excindační), a dokonce ani její nepodání, potom samotné opožděné podání vylučovací žaloby 
(a její následné zamítnutí) nemůže být důvodem pro odepření výkonu práva žalobkyně podat žalobu z 
lepšího práva s odvoláním na rozpor s dobrými mravy. Stejně tak nemůže být v rozporu s dobrými mravy 
podání předmětné žaloby z titulu bezdůvodného obohacení, jestliže žalobkyně má současně k dispozici 
žalobu proti třetí osobě na náhradu škody, a to proto, že v takových případech je její věcí, jaký prostředek 
ochrany práv zvolí. Výkon práva, které žalobkyni přísluší, tak nemůže být bez dalšího v rozporu s dobrými 
mravy podle § 3 odst. 1 obč. zák.“ 
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nedošlo k bezdůvodnému obohacení na jeho straně. 176 

Odlišný postoj k žalobě z lepšího práva zastávají Fiala 177 a Macur 178, podle 

nichž má žaloba ryze povahu procesní a zakládá se pouze na právu exekučním. 

Důsledně tak rozlišují žalobu z lepšího práva jako žalobu procesní a žalobu o vydání 

bezdůvodného obohacení, jež se zakládá na právu hmotném, přičemž uvádějí, že 

žalobou z lepšího práva žalobce neuplatňuje žádné nároky plynoucí z práva hmotného. 

Právní důvod shledávají ve skutečnosti, že pohledávka žalovaného neměla být podle 

právních předpisů práva exekučního uspokojena, přičemž v návaznosti na tento 

nesprávný postup bylo uspokojení pohledávky žalobce vyloučeno. Žalobní petit pak 

směřuje k vyplacení částky žalobci, která byla žalovanému neoprávněně přiznána a 

vyplacena.   

Žaloba z lepšího práva se projednává v řízení podle části třetí o.s.ř. K jejímu 

projednání je příslušný věcně soud okresní v souladu s § 9 odst. 1 o.s.ř. a místně obecný 

soud žalovaného dle § 84 o.s.ř., případně místní příslušnost daná na výběr v souladu s § 

87 o.s.ř. 

  

                                                           
176 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 2225 
177 FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 
1972, s. 98-9 
178 MACUR, J. Kurs občanského práva procesního, Exekuční právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, 
s. 131 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo představit kategorii incidenčních sporů jako 

sporů projednávaných v řízení sporném, pojednat o řízení vykonávacím (exekučním), 

jakož i o zásadách, jež toto řízení ovládají, a dále přinést strukturovaný přehled o 

incidenčních sporech v řízení exekučním, tyto spory popsat z hlediska jejich 

nejvýznamnějších atributů, nastínit jejich smysl a povahu.  

V této práci jsem proto usilovala o obecné uchopení pojmu incidenční spory, 

jakož i jeho zařazení v rámci práva, dále bylo mou snahou představit řízení o výkon 

rozhodnutí a řízení exekuční, a to i se stručným historickým nástinem, jakož i jejich 

vymezení vůči řízení nalézacímu, jakožto dalšímu druhu civilního procesu, a to 

především prostřednictvím právních principů, na nichž tato řízení stojí.  

Následně jsem se cíleně zaměřila na pojetí incidenčních sporů v exekučním 

řízení, tj. sporů exekučních, rovněž i jejich třídění podle řízení, v němž jsou 

projednávány, či podle toho, v jaké fázi exekučního řízení vyvstávají. Posléze jsem se 

věnovala detailnějšímu popisu jednotlivých typů incidenčních sporů v řízení exekučním 

z hlediska jejich charakteristických rysů, účelu k jakému směřují, jakož i jejich povahy.  

Jak se ukázalo, jedná se o problematiku stále aktuální, a to i vzhledem 

k rekodifikaci občanského práva hmotného zejména, jež sebou přináší, především do 

oblasti vylučovacích sporů, v nichž je aktivně legitimován manžel povinného, nové 

otázky.  

Nicméně ani otázky data staršího nejsou evidentně zcela vyřešeny, resp. tradiční 

autoři jako profesoři Fiala a Macur zastávají z většího názory odlišné od autorů 

soudobých, na nichž staví soudní praxe. Lze se přiklonit k názoru, že tato skutečnost je 

důsledkem toho, že v odborné literatuře není této problematice, která je považována za 

okrajovou, věnována taková pozornost, kterou by si patrně, vzhledem ke svému 

vysokému významu a stále vyšší aktuálnosti, zasloužila.   

Závěrem lze uvést, že fragmentovaná a v některých případech nedostatečná 

právní úprava se jeví jako nevyhovující. De lege ferenda by bylo proto vhodné právní 

úpravu rozšířit a sjednotit, především co se týká sporných otázek, tj. zejména povahy 
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jednotlivých žalob, která není postavena dosud v některých případech najisto. Dovoluji 

si vyslovit názor, že by se jevilo vhodným explicitně zakotvit v pozitivním právu i 

žalobu z lepšího práva, která je jak právní vědou, tak soudní praxí dovozována.   
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Resumé 

Tématem diplomové práce jsou incidenční spory v řízení o výkon rozhodnutí 

(exekuci). Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu exekučních řízení se jedná o tématiku 

velmi aktuální. Cílem práce bylo představit kategorii incidenčních sporů obecně a dále 

celistvě pojednat o incidenčních sporech, které mohou vznikat v exekučním řízení, 

nastínit jejich postavení v právním řádu a popsat jejich účel, povahu a rysy, které jsou 

pro ně charakteristické. Práce kromě úvodu a závěru obsahuje osm kapitol. 

První kapitola pojednává obecně o kategorii incidenčních sporů a jejímu 

zařazení, pročež se dále dělí na tři podkapitoly, v nichž je pojednáno obecně o pojmu 

incidenčního sporu, další podkapitola je zaměřena na řízení vykonávací a exekuční, 

včetně stručného nástinu jejich historického vývoje. Závěr první kapitoly je svěřen 

obecným i zvláštním zásadám, na nichž exekuční řízení stojí.   

Kapitola druhá se věnuje incidenčním sporům v řízení exekučním, resp. 

exekučním sporům a jejich třídění, a to zejména třídění na spory projednávané v řízení 

exekučním a spory projednávané v řízení nalézacím. Třetí kapitola je věnována sporům 

opozičním a kapitola čtvrtá sporům impugnačním, které jsou projednávané v řízení 

exekučním.  

Pátá kapitola pojednává o vylučovacích sporech, které jsou šířeji popsány 

v sedmi následujících podkapitolách. Poslední podkapitola je věnována vylučovací 

žalobě, k níž je aktivně legitimován manžel povinného, a jejím specifickým atributům. 

Kapitola šestá se věnuje sporům odporovým, které jsou představeny ve čtyřech 

následujících podkapitolách.  

Sedmá kapitola je věnována poddlužnickým sporům. Člení se na čtyři 

podkapitoly, kde v první podkapitole je o těchto sporech pojednáno obecně, a další 

podkapitoly jsou věnovány poddlužnickým žalobám při různých způsobech provedení 

exekuce. Konečně osmá kapitola se věnuje pozitivně právně nezakotveným sporům 

z lepšího práva. 
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Abstract  

The theme of this diploma thesis is the Incidental disputes arising from the 

proceedings for the enforcement of judgments (execution). This topic is very actual 

because of the increasing number of execution proceedings. The aim of this thesis was 

to present the category of incidental disputes in general and further present the 

incidental disputes that may arise in execution proceedings complexly, outline their 

position in legal code, and describe their purpose, nature and features that are typical for 

them. Apart the introduction and conclusion the thesis contains eight chapters in total. 

The first chapter deals with the category of incidental disputes in general and 

their classification, wherefore is further divided into three subchapters, where is 

generally dealt with the concept of incidental dispute, further subchapter is focus on the 

proceedings for the enforcement of judgments and execution proceedings including the 

brief outline of their historical progress. The end of the first chapter is related to the 

general and specific principles, on which the execution proceedings is built. 

The second chapter is dedicated to the incidental disputes in execution 

proceedings, or rather executional disputes and their classification from various points 

of view, especially the classification into disputes discussed in execution proceedings 

and disputes discussed before the judge in civil lawsuit. The third chapter deals with the 

opposition disputes and the fourth chapter is related to the impugnation disputes that are 

discussed in execution proceedings.  

The fifth chapter is related to exclusionary disputes which are widely describe in 

subsequent seven subchapters. The last subchapter deals with exclusionary action, 

which takes the spouse of debtor, and its specific features. The sixth chapter is 

dedicated to the resistance disputes that are presented in the four following subchapters.  

The seventh chapter deals with the third party debtors disputes. It is divided into 

four subchapters, the first one is related to this disputes in general and the following 

subchapters are dedicated to the actions against debtor’s debtor at various methods of 

execution. At last the eighth chapter deals with the disputes from the better right that are 

not regulated in the positive law. 
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